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De mozaïkers leggen de laatste ha·n.d awn een

g~oot

werk .

Het plaatsen vwn tegels tegen een wwnd.
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Gewape.tt.d met
-Jen zwaren la.outen hamer slaat
de steenkapptn" M'
dt~eltig op Zo. .
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· Jl[etsers bekwarnen zich in het lezen vwn ee1i bo·u wpla·n.
De ·bestuurder der vakschool, heer J anssens, ·komt
zich een.s van den ga;ng vwn zaken tlergewissen.

eze sinds 1924 gestichte school voor bouwvakonderwijs voorziet
een behoefte voor ·
de bouwnijverheid, welke door geen ander
·middel dan praktische scholing te vervan- ·
gen is.
het kort : de leerling wordt er aan het
werk gezet. Ook het onderwijs in theorie wordt
niet o.ver het ·hoofd gezien.
Vooral ·de metsersstiel,
•
deze . van de stucadoors, steenkappers, vloet·ders en
granitoweikers zijn stielen welke praktisch werken.
De overal veldwinnende betonbouwing doet hieraan
geen aîbreuk, · eerder ·vraagt ze van den .metser een
beter en zuiverder werk.
Als we • de. school
welke rele en is in de Korte.
-;--------:;-,:7.':-· te Antwerpen, binnentreden, zien .we
weldra dat hier wordt gewerkt met vreugde.
Jonge menschen, die den geheelen dag reeds .
gewerkt hebben op steigers en in kelderingen, komen
hun avonduren vullen. met voortwerken voor de
verbetering van hun stiel. Inderdaad een verheugend
feit, dat er onder de jongeren niet alleen, maar ook
onder de gevorderden. mannen zijn, die · et: alles
op zetten een volleerd stielman te worden. Tusschen
het geklo1) van hamers, het. mengen van mortel,
het verporren van steenen wordt er gefloten en gezongen, dat het een lust is er te midden vah te toeven. Het is het hooglied v~n den arbeid, dat hier
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- · Eett stucadoor bekwaatnt zich in zijn vuk.
~illi<:t- .

I

binn nkom nde mannen hebben alle
~e4ffil.ng_ aan h el den dag hebben ze voor hun
· en bij d n patroon l! werkt. ~Iaar met.
"' na e go d op een r k, rond een
t. R ap en paar boterhammen
",.....,,.,.r
n d n arbeid. ~Iet en, plaf nlaa en, vloeren 1 g n en
• mtmr:ste. n j
~;oc:::.n. :ZJliiJ
i.
n l
deze m n ~chen te zi n
l'Tij · 'ae arb id · choon. En
m n
z m n h n wel, r zijn er uit
Br~~ .-::JJL- di hi r e bekwami.nu van den met en;, ruim lokalen an de ·chool
om
zijn in d . ers
van d z de
er
zi ht au b kwame
i !mannen,
r .
z
u' een hoekmuur, weer
hou
ok op , t iger
taat de
1an
rken n bouwt er een
men . In
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n n n
n ·onkman tegel
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mur n

n trekken r renuren
1 rind n w te nkapper .
ï • n e• 1 \ijfti n jaar, die klopiJ~. H t m rkwaardige van dit
m n an di jong n eerder
n
k. match gaan of ~ieler
ri t n hi r n klopp n of hun
n dat doe het ook.
!!l'e n da er wat ander ·
rt n wat r alzoo bijkomt ... .
·' \·an pla - · >an v 1 belang en hierin
~eJre
igh id
erkr g n, verruit de
• rr n d r >akmannen g betut. De
· n n aan t werk krijgen, door
kunu n r zeker van zijn dat
""_.,., rd w rk prima is. Rr heeft zich
>al vo r edaan dat de gezel
m
r omdat lie:n het goed
. Z - n e da h el he opleiden van
n ;;: r: ; eIk die iet
oe] t voor het
.... cLC>.•;:;lUJJnwi, .,
~ • w lkom. De , yndikale
...-n'in~rheid
an Antwerpen is de
h n w rk. Zij wordt gesteund
.... r<>d.
O\ r \Î r jaar, _waarna de
on "
, da voor hem vele
~ed urende de chool1 rlin n vakboeken
k w ..r de , tielkennis
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word
n tentoon..._.,. r de leerlingen ver- llin -u-o.J.ke door vel€'
. maar ook door belang:"'E<"ó~ ..... 1 T rwerkte mate-

lJe vloerden.

rial n worden m
t door groote firma'
ge honken : teen n
raniet, plaa ter,
en al wat r alz o in ('') U vak hool
voor bouwwerK wor~ verbruikt. \Ve
kunn on er ni geno
op wijzen, dat
hij die vo ruit wil in de bouwwereld
een vierjariuen ku us hoort te volgen;
het is voor heel het v rder lev n, dat
m n er rvaring en vakk nni opdoet.
De tentoon telling van het door de
leerlingen vervaardigde werk wordt geop nd op 17 A pril e.k.
T.
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Rechts: De ntetsers trekken er heele huizen
op - zij bou-u en tYr een huis in een huis.
Bij ile ·metsers.
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e eerste kennismaking van Erik Gunnar met
Brigetta Hamroer verliep even zonderling
als belachelijk. Van een persoonlijke kennismaking kan eigenlijk niet gesproken
worden. Hij vloog haar voorbij op dertig meter
hoogte, aangetrokken door 't vuurrood gepleisterde
huis van Geert Hammer, dat daar heel eenza.am aan
den Noordelijken oever van de Tornea Elf stond.
Terwijl hij het naderde, zag hij een ranke meisjesfiguur naar buiten komen. Het was zijn eerste postvlucht van Kiruna naar Haparanda en hij vond het
een eisch van beleefdheid, zich op zijn wijze aan de
eenzame bewoonster voor te stellen. Dus liet hij de
kist aan de hoede van den automatischen Sperrypiloot over, stak zUn hoofd en zijn handen buiten bet
venster en knikte en zwaaide zéér nadrukkelijk .
Het volgend oogenblik was hij het huis en het
meisje alweer ver voorbij. Maar het ging niet zóó
vlug, of hij had nog juist kunnen zien, dat het meisje
hem demonstratief <len rug toekeerde. Het antwoord
op die goedbedoelde poging tot kennismaking was
origineel nóch grappig, maar het werd blijkbaar zóó
spontaan gegeven, dat hit erom lachen moest.
Toen hij 's middags in Kinma terugkwam, verhaalde hij zijn ervaringen op de route aan Per 1:\rone,
die de oudste piloot was van de lijn. ·En hij vergat
niet de teleurstellende ontmoeting bU het eenzame
roode huis te vermelden.
Per Krone begon te lachen. "Dat kan niemand
anders geweest zijn dan de dochter van Geert
Hammer. En Geert Hamroer i een aartsvijand vau
<le maatschappij."
"Waarom !" vroeg Erik met onnoozele verbazing.
.. Die geschiedenis is te lang, om te vertellen. Om
er álles van te vertellen tenminste. In het kort komt
het hierop neer : Vóór wij de post vlogen, was Geert
Hamroer .ruim twintig jaar lang postmeester van de
Tornea Elf. Hij haalde de post met de hondenslee of
met een oude postkoets van Kiruna af en had ~en
week nooäig, om zijn vrachtje weer kwijt te raken.
Hij was een .heel gewichtig ·persoon in dien tijd, maar
toen wij kwamen, was het uit met zijn rijk." .
,.En is de ma daarom kwaad op ons !"
"Nou, alleen daarom niet. Ik heb al eens hooren
vertellen, dat hij zeer onbillijk behandeld is, toen de
luchtvaartmaatschappij den postdienst ging exploiteeren. Z.e hebben hem af willen schepen met ~ev. fooi
voor zijn jarenlange en lang niet ongevaarlijke
diensten terwijl bij aanspraak meende te mogen
maken op een bescheiden pen. ioen. Dit werd hem
echter geweigerd en sindsdien heeft hij aan alled wat
de luchtvaart be~treft den dood gezien. Onredelijk
na.tuurlijk, maar wel eenigszins begrijpelijk."
"En die dochter heeft 'n aardje naar haar vaartje,"
grinnikte Er1k. "Dank je voor je inlichtingen - ik
stel heelemaal geen prijs meer op nadere kennis. k'mg ... ,'"
ma
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door oke Stavbard
Ze maken maar hoogvliegers van de menschen. ~e em
Larsen maar tot voorbeeld. Vr6eger had ie winter en
zomer werk voor tien man en bij wa:-- de rijkste boer
van de Elf. Maar zoo gauw toen i a.an den vooruitgang mee ging doen, liep het mis. Nou rijd ie in een
auto en gebruikt aller1ei machines voor zijn land. Er
is nog hoogstens werk voor drie man, hij zit dik in de
schuld en heeft nauwelijks te eten. Dàt beet dan
vooruitgang."
Er klonk een instemmend gebrom van de boeren
rondom hem en nog luider ging hij voor : "'t Is een
tijd, om er ziek van te worden. Ze rijden met auto'
naar en van hun werk en de post gaa door de lucht.
ledereen en.. alles heeft plötseling haast gekregen
\Vaar halen ze zooveel haast vandaan 1 En waar is ze
voor uoodig ' Was het leven hier l;lom s beroerder,
toen alles langzaam maar sécuur ging ~ In den tijd
dat; ik postmeester was, bad ik een volle week noodig,
om alle dorpen af te rijden. En vaak genoeg twéé
in den winter. :Maar wat gaf dat 1 Alle menschen
waren er tevreden mee. Het was goed genoeg voor bet
Noorden. Maar tegenwoordig - bah .... !"
·
Erik moest erom lachen. Het toeval had hem samen
gebracht met den vroegeren postmeester - den aartsvijand van de luehtvaartmaatschappij, zooals Per
Krone hem had genoemd. Hij liet den man aan zijn
zure bespiegelingen over en keek opzij. Er zat . nu
maar één meisje aan het tafeltje en toen hun blikken
elkander kruisten, kon zU een glimlach niet verbergen.
,,Mag ik eens met u dansen ~,. brak Erik bet ijs,
toen in de aangrenzende dansza.al de muziek plotseling opklonk.
,.Ik kan niet dansen," zei het meisje met een blos,
die haar pra.chtig stond. ,.Nooit geleerd en nooit
gedaan.''.
"Laten we dan maar wat praten," telde hij
lachend voor. "Dat doe ik -wel zoo graag."
Zij lachten allebei en een kwart.ier lang vlo te de
conversatie uitstekend. Doch toen kwam bet on verwaebt einde. Het meisje zei dat zij ruim twee uur
loopen van Varda vandaan woonde en Erik vroeg,
of zij vaak in het dorp kwam.
" Eiken Zondag," gaf zij ten antwoord.
"Dan ben ik er aanstaanden Zondag ook, " beloofde
hij lacl!end. "Zullen we het afspreken . )-faar nu weet
ik nog niet hoe je heet."
"Zeg maar Brigetta,n lachte zij.
"En ik heet Erik Gunnar. Dat is dus in orde ;
•
Zondag ben ik toevallig vrij."
"Vrij f Wat doe je dan '! " informeerde het meisje
belangstellend.
.
Hij zette lachend een hoÓge borst op, nieuwsgierig
welken indruk zijn_positie op zo o'n eenvoudig meisje
zou maken. "Piloot bij den luchtpostdienst ; dat had
je zeker niet gedacht!" Terwijl hij het zei werd hij
zich vaag bewust, · da,t er iets niet in orde was. Het
lachend gezicht tegenover hem versti·akte. "Wat is
er f" VI'oeg hij verbaasd.
. "~iets," antwoordde zij koel. "Van die afspraak
kan echter niets komen. Ik ben Brigetta Hammeren
dáár zit mijn vader. Jullie hebben hem ondankhaar
en slecht behandeld en daarom kan ik me niet aan die
afspraak houden."
.
.
Het volgend oogenblik zat Erik Gunnar alleen aan
het tafeltje. Hij had Brigetta Hamroer voor de
tweede maa.I en nu van heel dichtbij gezien. En die
nadere kennismaking liet een zeer onplezierig gevoel
b~j hem achter.
.
.
· "'Yel verdraaid," zei hij boos, toen hij heenging,
"net of het mijn schuld is, dat ze dien Hammer on."
bill,jk behandeld hebben. Zoo'n feeks .... "

Erik Gunnar mocht dan al geen prijs stellen op een
tweede ontmoeting met Brigetta Hammer, het toeval
zorgde ervoor, dat zij niettemin tot stand kwam. En
nu liet zij een grievender teleurstelling bij hem a-chter.
Aan het eind van dienzelfden zomer maakte hij een
oogstfeest mee in Varda,. een van de grootste dorpen
aan ~e oevers van de Toniea Elf. Hij bezocht een paar
vermakelijkheden en toen het geroezemoes van jenge·lende draaiorgels en een hossende menigte hem begon
te vervelen, zocht hij een oogenblik rust in een d.I·uk
beklant café. Pas na lang zoeken gelukte het hém een
plaatsje te vinden aan een tafeltje, waaraan reeds
twee meisjes zaten. Zij wa1~en allebei knap, blond en
in een vroolijke stemming. Toen bij ging zitten namen
ze hem met een steelsehen blik op, lachten eens tegen
elkaar en trachtten toen heel ernstig te kijken.
Het was juist het gezelschap, dat hij zocht. Voor hij
.echter een woord had gesproken, werd zijn aandacht
getrokken door een groepje boe1·en in zijn nabijheid,
Dat laatste meende hij niet. Want een feeks tracht
die het druk over den nieuwen tijd en den vooruitg~ng hadden. Een1ange·, schrale man bad bet hoogste • men zoo spoedig mogelijk te vergeten en dat wilde
hij B1igetta Hamroer juist i.1.iet. Het zou h~m trou woord.
wens ook niet gemakkelijk gevallen zijn. Want
"Nee, ik begrijp niet wat er voor goeds in zit,"
dagelijks vloog hij over het roodgepleisterde huis,
hoorde Erik hem zeggeJ:L ·".A.l die nieuwigheden zijn
waar zij woonde en dat ·dwong hem als het ware aan
gqed
. voor de stad, maar . voor het land deugen ze niet.
-~

haar t.e den ken. Hij deed het met gemengde gevoelens.
Nu een. met wrevel en dan weer met verlangen. Eri
het laatste het meest ....
Het werd winter en een postvlucht wa,s niet langer
een zorgeloos pretje meer. Het land werd toegedekt
door een dikke sneeuwlaag, die het
landen en ver•
trekken van de primitieve vliegveldjes op gevaarlUke experimenten deed lijken. Erik kwam er goed
doorheen, maar niettemin slaakte hij e~n zucht van
verlichting, toen het ijs van d.e Tornea Elf sterk genoeg bleek, om er met d.e ski's op te landen.
In het begin van December zei Erik op een avond
tot zichzelf, dat er nu maar eens 'n eind moest komen
aan het vruchteloos gepieker, waarmee hij de laatste
weken rondliep. Hij wilde Briget.ta Hammer spreken. ·
Haar onder het oog brengen, boe onredelijk het was
haar grieven tegen de hichtvaartmaatschappij aan
onschuldigen te wreken. En ten slotte zou hij haar
vragen of zij . . . .
·
'
"Nou ja, zoover
zijn we· nog niet," onderbrak hij
zijn gedachtengang.
Dienzelfden avond schreef hij eeu aardig briefje,
waarin hij duiclelUk zijn ernstige bedoelingen liet
doorschemeren, sloot het in een doos en bond er
een rooden lap aan . Met deze parachute steeg hij
den volgenden dag op. VoQrbij Varda ging hij laag
vliegen en toen hij het huis van Geert Hamroer
genaderd was, keerde hij en vloog er driemaal
omheen.
Er vertoonde zich niemand. Op een geschikte
plek wierp hij de miniatuur-parachute uit en tot
zijn voldoening zag hij, daL zij dicht bij een venster
tereebt kwam. Een vuurroode vlek in de blanke
sneeuw, die zij" onmogelijk over het hoofd kon zien .
Hij trok de kist wat op en vloog op Arenborg aan,
dat slecht~:; een paar kilometer verder lag.
Erik Gunnar had wel meer in spanning en onrust
gezeten, maar nog nooit zoo hevig als in de uren,
die hem scheidden van den volgenden morge11. Als
Brigetta Hammer zich liet zien terwijl hij overvloog,
was alles in orde. H-ield zij zich weg, zooals zij tot
nu toe steeds bad gedaan na hun zonderling afscheid
1
in Varda, dan kon hij de hoop wel opgeven.
l\Iet een hart vol verwa.chting kreeg hij den anderen
morgen het roode huis in zicht. Daverend ronkten
de motoren. Hij daalde, het huis ·kwam snel r.mder, ·
vloog op hem toe ---' en het volgend oogenblik lag
bet alweer ver achter hem. :Maar bij had slechts
één vluchtigen blik noodig gehad om te wéten . . Er
viel geen ander teeken van leven aan het huis te
' bespeuren dan de kringelende rook boven den
schoorsteen. En de roode lap was verdwenen ....
"Verduiveld," mompelde hij teleurgesteld. "·M aar
de aanhouder wint .... "
Hij was vergeten, dat hij zich voorgenomen had
geen moeite meer te doen, als Brige,t ta Hammer
zich niet vertoonde. Het gaat in den doolhof va.n
de liefde, als in de zandwoestijn ; hoe verder de kim
van ons verlangen zich terugtrekt, des te begeerlijker
kol'ut ons de vervulling van de belofte voor, die daarachter ligt.
·
·
Den daaropvolgenden Zondag maakte hij op zijn
motor een halsbrekenden tocht naar Varda. · Hij zou
haar vinden - zij had zelf gezegd, dat zü den Zondag
altijd in het dorp doorbracht. Hij zag er een aantal .
sleden van boeren, die uit· den omtrek waren gekomen en op elke slede wa.s met kwistige krullen
de naam van den eigenaar geschilderd . .M aar een
slede van Geert Hamroer vond hij er niet.
Hij flaneerde urenlang met de dorpsjongelui op
het promenadeplein van Varda, vroeg links en
rechts naar Brigetta Hammer en werd overal en
door iedereen teleurgest-eld. De meesten kenden haar
wel, maar hadden haar niet gezien. Doodmoe en
verkleumdVan de kou keerde hij in het hoL~t van den .
nacht in Kiruna te1·ug .
Nog tweemaal maakte hij dien tocht. Zij waren
even vruchteloos als de eerste en toen begreep hij, ·
dat Brigetta Hamroer het dorp opzettelijk vermeed.
Hij gaf het op - ontevreden op zichzelf en met een
bittere gedachte aan het meisje.
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vliegveld kwam - ver bUiten de tad, waar de lucht
nie doortrokken was van den branderigen smook van
de ijzermijnen - pompte hij zijn longen diep snuivend vol friasche lucht.- De Jent<' was in aantocht,
de dooi kon invallen.
De dooi bra-cht evenveel geva1·en mee als de
eei te neeuwval. Dan kwamen eT slechte plekken
in het ijs van de Tontea Elf en de vliegvelden met
hun bagger warén nog niet geschikt· om te landen.
E iken morgen . voor hij vertrok, keek E1·ik even
naar den toren 'op, waar de marconist van het vlieg>eld zat. ,.Nog geen dooiberichten ~·' En dagen
ach ereen kreeg h~j hetzelfde antwoord : "Nog niets
u boord .. , Zoo óók dien morgen, die voorbestemd .
as. m en ouden wrok en veel verdriet en telem·-t lling uit den weg te ruimen.
~n dooibelichten t" vroeg · Erik.
··-? ou nie gehoord, maar ze zullen niet lang meer
ui blijven " riep d marconist van boven.
~
:>:.t-eld kroop hij in de cockpit. En zooals
ct"D".rn.nnlijk !rin di n morgen ~lle als van een leien
. Hij laadde in en tiental dorpen
langs. de oeve1·s
.
,
d Tom a .Eli zijn o tzakken uit én in en naderda. Daar lunchte . hij en teeg weer op.
nde ple' terplaats wa .A.renbOI'g. Het
er ui d n oever vandaan en het vliegebruiken . Hij wa"' verplicht op de
landen waar hij de po t in ontvangs
om
. Oud r ewoon e T"olgde hij precie
de rin r - duidelijk
onderscheiden,
~.:::.unwd
ij T"lo r eenige voeten
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w - hij van \ arda opge t gen, toen

n hondenslede zag wenden. Hij sloeg
p - he Tolgend oogenblik kreeg hij
B · tta.' huis alweer in het oog.
:i' !!l'Oeien, naarmate hij dichterbij
"erp er .;:lech ~ een T"lu htigen bl..ik op.
hij zi h T'Oorover en tuurde
tand -çan een kilometer zag
héél duidelijk lange ilierten
O\
e
n uwd '"lakte rond he

-
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. , li de
aan d ,. "'pens'
..
n >er. En wen· sperde bij
. Hij
no(T l h een paar
b · · T'andaan n kon de
opn
n. Y or en a ·hter
· r turen. die een zwarten ver'
·dden. En
ben de
in ~ nd
n rank · nrtje met
n.
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herinooa~ lik, maarhij
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ov r h
sneeuwh :r een heel
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00 ~tI e n haar
en

., b:rach zij, ademloo
d op w
ef!"aan naar het
om je
waars huwen. _J:aar
1 t zou zijn en daarom hebb n
..
en.
hand'e n tegen haar bor t geO'en nik hooren. Erik begt·eep
H ij
ht wel aan de hondenslede,
eeren. maar he verband tu chen
n ontging hem.
•
· enlijk ?" vroeg hij met een
. Hoor je dàt dan niet ~" Zij wees
Aren borg, maar hij hoorde .niets .
nlli!' T'erd.oofd van het gedave1·

•

oofd en Brigetta tampvoette. ·
•••

rp n
ee~

- -.

een..8k.Jap~

hoorde hij een
uifeL Het geluid kwam

hï ontz .
ülf~te . .: 1~ \anaf de bocht bij
·~ niet te zien onder
Tornea Elf en weet
llli~rrc )ID \an de Botnische
on
n aan. Twee uur
e
n. En ;oen zei
, , d ........... . .
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Slechts ·a.n honderdr}ft ·g tot duizend meter breed, n'iet mee-r dan d'rie en een halve'n kilom-eter latng, 'VMliUit
een 11·iet al te hooge1 toreng wJ.-kelijk te o-verz,ien, 'ÏS de kle·i nste staat van Europa, het vorstendom Monaco, df,r,t
MM1 den oerer der JiiddeUa
che zee a1, een edelsteen flonkert 'in den ·grensgordel van. Zuid-F,r ankrijk.
Zestig meter boren ik zee.sp 'egel gelegen, kmt .het nat,u urlijke bastion vam, .Jionaco elken aamval wee-1·staa;n.
Gee1 rotsaj luiting rerd da ook zoo raak en zoo ven.t,oed (.t0/l1,gevallen als deze . Toe.n het zwaarcl VO!lt Karel den
Grooten t 1 ietneer be eh rn ck_. maakten de Saracenen er zich rneester van. Nadat keize't Frederik I het aam de
Genueezen had afgestaan, kwanb het achtereem,olgens ":n verschillende hwnden, en werd het ten slotte ee.-n zeeroovers1wst. Toen 'Vestigden leden van he~
••
•• geslac]J,t G?~irnaldi, 'w·ier voorzaten zoo dappe·r tegen. de Saracenen hadden. ge•
• 'Vochten 'VOor de bevrijding de,r Prm:ençaalsche k11,st, er hu1~; gezag. En het
:DE
WERELD
IN:
••
•• geslacht Grim,ald'i heerscht. er nog, ondr.m ks a,lle üvnasies. ondankS verrtietigende verdutgen ·en de ?'evoluties, d-ie het' toch al klei~ne gebied hebben
VOG E LV LUCHT
geteiste,rd en Ve'rb,rokkeld.
.
•..........................................
••
•
,Johwn de Ee'rste, p1·ins van M onaco, 'U'e'rd door Z'i jn broe'r Ltwien CYJJ
misdadige wijze verclronge1!J ( 1505). Toen hij gastvrijheid "'e-)·leende aan
aUe nri tocrat1'sch-e banneling 11 der Genueesche republiek, rustte deze een vloot uit bernqnd met 15000 lwppen,. De
chepen van Gemw tm rpen het anker 'Vom· de haven. IJlaar de ..llo'Mgasken, zooals de bewone'rs vam, .llfonaco heeten. 1:er'd.edigde11 zich da·p-per tegen de overrnacht, en gesteund d,oor de 'Çe1·stc·rkinge11 vam. den hertog ·nan Savoye,
en door 3000 man Fram che troepen, 1viste11, ze de Genueezen te nope'n het anker te lichte1t en terug te trekken.
X adat A 'l.tgu.sti-nus Grimdili. bisschop 'VO!n Grasse, broeder en e·r fgenaam van L'twien, zij-n 1:orstendon-" o·nde·r
de lwede had gesteld 1:0111 Karel V, 1.ra-re11, de Spaarnsche koningen 1nem· dan ee·n eeuw meeste-r O'IJer .1lf.mw.co. Doch
in 1691 1.oen cMe de toen regee-reno.,e prifn.s Hono,ré 11 geza-gs·verwnderi·ng. IIij ·we'rulcle zich tot Richel-!:eu en zag
luvns, het Spaansche ga·r n·iZ()en door, eelt list de m~ta,del te doe11 o,nt1·u~imen, en e-r Fransche soldaten hu;n intrek te
iWen nem-en . Daa'ma legde de groote Frcmsche ?'e·/)Ol'll.tie beslag op het vMstenclo?n en de twee onderho€n-ige steden
R.()qlt.ebnl!rt.e en 3fent.()n. (15 Fe'&r. 17.9-~). De 'lle?'dragen 11an 181,5 lieten de heerschapp-i j ·1:an den liniput-sta..at aan
het geslo. ·ht Jiatig'Tion GrinwJdi, onde-r de garantie van P.iém.ont. H on-oré V t·t ok zijn hoofd.stad, m,itsga4ers zijn rijk,
t ee-r bi1llnen, doch bl-eef er niet lang. Onder zijn opwlger Florestan I1A''isten ·Roquebru-ne en """Ie11ton z1.'.ch in 1848
'Tij te 1.corstelen. .Napoleon III kocht in 1861 ·110/lt den prins 'l'OIJ~ ~Monaco d'iens feodale ·rechten op deze twee steden
af z,Qodat ten l.aat8te fl ·i.ets orerbleef d.(vn de hoofdstad, m,et de .fMm.eele e~rkenn,ing e·venwel 1Jan haar absolute O'najhankelijkheid al particulie·re 8t-a at.
.
·
tc(lppen we na het k-Qrt gescht'.edkttndig 'l:e?·zicht hierboven 01) de geographische situat·ie over. De liggi11g ckr
!'oorna.mnste gebowuen is o-p de luchtfoto, hierboven gepmdu,cee·rd, n·ij gemakkelijk te volgen. Te m<
idde,n-der hange-nde tu,ine-n ligt 't vorstelijk palei . link op onze foto, b·oven. de eerste rots-'r.onding? b·i j het begin van het schieriland. In de krMYiming boven de tweede 1·o-n d,i ng verheft z,ich de f-raaie nieuu'e kathedraal, de St. lÇicolo.as -ke-rk,
met ha-ar drie inga:ngen on.der het lwoge, in, R.oma-ansch Byzantijnsehen stijl. opgetrokken. fro-nt.()n. Ee-n tweetal
k:J ·ne. maar waardevo11e chil4erijen- e,n ant,i quiteitenmusea ligt tusschen deze kerk en het groote. h.()oge gebmtw
in het ·midden. Het i het Ocearwgrafisch _.,"Jf useum, Ot'e'r de geheele 'Wereld beroemd om de e11.o-rm.e en unieke ·verzameling risschen en ·instr·u men-t..en op zeet·aartkun.dig geb·ie-d. Het is een grandioo gebou"u 1•an d-ri-e rerdiepi11gen,
daar in 1900 gesti-cht Mor Albe-rt I, 'Vo:rst 'Van .1l1onaco, en, lid der Fransche Academi-e 1:an W eten.schappen.
De nog t"l'ij ruime binnenha1:en, waarvalfl. men den i,ngalflg ziet tusschen beide ,witte l.'Uurbaken op de foto, rechts
aan het einde der afsluitdamm-en, heeft het a0111.çchijn gegeven aan een nieu·w .stadskwm-tier, Conda/lnine ge'IWemd.
Hie-r is al het ·ware de '!:oorraadschwtw .van het t·m·sten,dorn: hie-r vindt men winkels en magaz.ijn..en e'n opslagplaatsen, hier is ook het badstrand, en het 'l.!ormt de verbinding tusschen. het e-i genlijke Jlonaco en het atW1.gebou1Dde
;llonte Oarlo·, wa,t hooge1·op gelegen, aan den ·rechterkan.t der ha,1:en, e11, den geheelen rechte-rbm:enlwek o-p O'nze joto
beslawnd.e.
.
.
Het is eigenl~ijk van Monaco ·u it dat men het fraaiste gez·icht h-eeft op het niet ntinder bejamnde Jlonte Carlo,
de stad der speelba,nk, 'waarboven de eeuwig blauwe lwm,el der az'ltren kust zich welft. Jlonte CMlo, dat zich terrasgewijze heuvelwam-ts strekt, 111-et de door groen omzoomde boule vards, en met ket op den. achtergrond gel-egen Casino,
dien g()'U(],ten'bpel, gevat ··i n een schriJn ~van marme1· . Gelukkige Jfonegasken! Da011· voorziet de rijke 'tYTeemdeling
in wa,t de aarde, bij geb-rek aan ruimte, hun n~iet zou kunnen geven. De beU]one?·s van J1.0'11,aco zijn als de ·vogelen
des hem-els. Ze zaa,i en niet en toch is hun oogst oven:loedig! Het ha·rkje 1:am den oroupier aa-n de speeltafels ver·t,angt
de zeis en de hark ·v an den landma-n. Ge'volg: de .Jionegasken kennen gee11 enkel-en vm·m vam belasting. Zij kM!tJ'ben
slechts de vreugde vr.m het leven. onder den schoonsten hemel te1· wereld, ·i n ee'n altijd bloeseme'nden t,u in. Is het dan
te verwmuleren, dat .de bewO"t'UlTs ·v an het klei·ne ·v orstendom met zooveel jaloenche zorg en 1:e1·bete11-heid hun "<Hwjha11tkelijkheid 'VeTdedi.gen, en tvillen blij1.•en wat .zij zijnf
·

............................................

i

i

met een dwaas lachje op zijn verweerd gezicht .
Zij huiverde en eens'klap
tonden haa1· oogen
vol tranen. E1ik- Gunnat begreep er alles van. Een
"Aan den eenen kant lijkt het spotten met iemands
daling op het ijs ter hoogte van Aren borg beteekende leven, maar van den anderen kant beschouwd ben
ik toch blij, dat. het ijs is gaan scheuren, Erik Gunnar.
thans een dringenden klop op de poort van den dood.
Zij be on erg raar te doen den, laatsten tijd. Het ia
:Maar hij begreep nog méér. Oók de beteekenis van
met de liefde als met hét bloed -· Cupido kruipt, waar
die tranen; Met één pa
tond hij naa t haar en
legde 'n arm om haar hals. En zóó vond hen Geert , hij niet gaan kan.- Ja, kijk haar nog maar eens goed
aan. Maar geef me eerst de post voor Arenborg, een
Hammer. Hij kuchte luid en kwam wat verlegen
nader. Toen stak hij een oort redevoering af hondenslee kan het ijs nog wel dragen.' '
•

•

•
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Priw; Bedil z:a n Z weden 'is per s .~ ."Belgi.a" u i t dé
haven vtt-n Antwerp en naa1· z~jn land ge1·eisd. D e
Prins op de comm andobrug.

'
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De t'IUS<;hent'ijdsche verkiezing(jn te B~r usse l : een gt·oote OL·enigte
had zich voor de bureelen der dagbladen opgesteld om nota te nemen.
van de uitslagen welke voortdurend aan den gevel 'l.terden opgehangen.

\ . r. · .:.... 1..·
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De verkiezingen Van Zeeland- D egrelle
te B~russel: Prins Karel begeeft zich
naar zijn kiesbureel.
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E.Jf. F lies - rnidde'n herda,cht zijn 25-jarig j ubileun~; te N iel. Rechts :
Z.E.H. Nijs, pastoor en
links de vade1· va.n den
iubila.ris.

••

•

De echteli·n gen Truyts- Va n den Broek,
'l.tit de Gohdenstraat te A nt'tverpen, welke
alda,a r hun diwmanten bruiloft hebben
gevierd.
•

.•

'

v"'4 . •

•

Links : Het p•rieste?·jubileun!J.. te N 1~el : de kringen
defilèeren 1net wappere·nde
vaandels
voorbij
den
feesteling.

..·• .

. . ...

, r;•, •.' •o

..

0

O·rr~; Z'U n

knappe diensten
werd hee1· Depoorfere,
hoofdcom;rnissar·is
van
poliiie te Kort'r ijk, bevorderd tot Ridde·r in de
Kroonorde.

.

I

0

'

'

.'

'

Links : Ben lwwrul vernieldc de vlasfabr·i ek va-n
· ha,.ndelaar A. Gekieze te
B-issegem.. Het · in rook
geh·uldc ja,b·rieksgebowu· .

,
;

JJ.lgr. Cappieters u·~,idt liet nieuwe gebou/U.
Theresia-kring te Gent.

•

'Van den

Het vierde lin,ieregirnent, op doortoch{te Sint 'b·uiden,
heeft altlaar vóór het monument de·r gesnettvelde·n
gedefileerd.

'

0

.

.

Vijftig Anttverpsche dimna·ntbeu·erkers v-ie.Yàen hun gattden vakmansjubilm.vni. De groep poseert voor "De Stad' ' .
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•
•

•

•
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De besteljongen 1~-etm't-t kennis ta d-e verrichti'ngen
/roer, en na in d-e Beursrubriek VlJin zijn lijfblad ..
van zijn favorieten i een portblad.
aa ov&r te t-eken gaat deze Parijzenaar

-

-

..

u.:;.

el ieman zoo verlekkerd· zijn op
"'~ n
·eht.en als de Parijzenaar l
r .
een ad ter wereld zijn waar men
mt:n:5-;ehen aJ bij drommen met een gazet
o er ~ a :en en boulevards ziet loopen,
· Parij b et aeval is ~ Wij meenen van:
c1.u:::~- ~
kt bij den Parijzenaar zijn voor•
. B weeglijk type, veelal uit r

•

Een echt Parijsch
type: de gazettenverkoopst-er.

•
•

Eén 'nieuwe editie is vwn de · persen gekomen: verstokte lezers op de hoekefl. der boulevards.

huizig en in de c.afé' , tienmaal op een dag in gesprek
met kennis en of VTeemdel:in en komt hij er natuurlijk gauwer toe naar de me . te grijpen dan de
eerste de beste mopperaar of stille huismusch.
Hij leeft van d gaze - zij maakt zijn dag goed
of lech naaro·elang d beri hten en nieuwtjes hem
konden bevallen. Heeft hij zijn gazet bemachtigd,
dan kan niets zijn aand3i:.- t van dit vale stukje
papier afleiden. Vaak laa hij er zijn werk. door in
tlen · te~k: Men treft hem ~u p de straat, de berichten als . het ware verslindend. Hij loopt achter zijn
~azet. Men ~iet zijn gezich ni
m er. Iedereen zou
nu denken, als men hem zoo zie aan, , traks loopt
hij tegen een lantaarnpaal .... '
Mis ! Daar is de Parijzenaar op gedre eerd ~ als
bij instinct mijdt _hij de lantaarnpalen en andere
obstakels, en hij hoeft er niet voor op te kijken. De
besteljongen gunt zich een kleine iesta op het
zadel van zijn triportellf en vouwt "L'Auto" open,
clat groote . pm1-blad. Hem interes eeren de verrichtingen van het Fransche elftal of van Antonin
Magne en andere dingen
meer welke de Fransche
eer in de sportwereld moeten hoo·g houden. De za.
kenlieden laan drie, vier
~·
bladzijden tegelijk over .
maar werpen gulzige blik~
ken op de kleine cijfertjes
tusschen de kolommen
van de beursrubriek. Zij
blijven dikwijls yan opwinding en verbazing
staan, tijdens hun wan-

•

De gazetten worden zelfs, in ·vliegende vaal't, op de
"bussen", gelezen
de~g. Dan treft hun eeii goede of slechte uitsiag-

de winst of het verlies.
,
"Le Matin .... ", "Paris-Soir" . : . . "Le Petit ·
Parisien .... !"Nieuwe edities zijn zoo juist van de
persen gekomen en nu s~hn3eu\ven de gazettenjongens hun lektuur· luid over pleinen en boulevards
uit.
Iedet·een grijpt naar zijn lijfblad. Men staat twee
minuten op één plaats, bladert gauw door de gazet,
om kennis te nemen van het• voornaamste nieuws.
Onderwege, in autobus of café, lezen ze dat dan,
want nog voor zij met hun gazet thuis komen, kennen
zij den inho~d ervan allang van buiten .
•

De Parijzenaar is 'l.!eTZot op niettws en tegen dat de nieuwe editie voor de ramen
gehrvngm1 wordt. 1vacht hij met ongeduld vóór de 'gazette11bttreelen .
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•

•
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Deze
jonge
vrouw
heeft
f
·haar goed humeur teruggevonden
•

Vóór zij Kruschen kende, 1vas zii altijd -ziek!
., Vu ben i/.: gelulddg, •· zegt ze

/

-

Leest dezen brief.

S edert 1!124 leed iJ.· aan jicht e.n lu:lsclle
:emnrptj nen. Bot:enchen had 1'lc b'lj t1)den

•

J)ikz~'~jls
·rerom:z~,u: kt door

lrtst m n pu.i st,ie. in hPi geloa.t.

had

ik la.st ra-Il palbrahng .
zeIUW<en op 1mjn maag. Jl; heb 1':. ruschen Sn lts
ontd.ekt door de adre~·teni'ies in de bladen.
'caama 1'J; be loot hef te proheerPn. In hcee
,naanden kendP men 111ij m'et Jlleer terug.
Tlwn is (/lle,· n·eer in orde. Ik ben gel11kki!J·
•laap o!~ ePI I'OO~ en heb 110oit 111eer een slecht
humeur.
JJP~:r. Y. D ... . "
Zoodra uw or ganen - lui of vermoeid a t 6 3, B r u s s e I .li I a it uw voedsel niet langer de natuurlij ke

V e r t e g e n woord i g i n g : . M a u r i c e d e W a e I, E m i I e D e I v a st ra
-----------------------------------~-~ zoutenkekken .diezijnoodighebben om

•

VOORTAAN KUNT
U GRIEP VOORKOMEN.

ut ""t •l«lru

•

ertkele frtmlum.

-y

'

·

roeger gaf U veel geld voor
dure_vrccmdezalvea.Ubetaaldedan
ook .. de invoerrechten mee.
Van nu af kunt U voor veel minder
een in België bereide verkoudheidszalf koopen, van allerbeste kwaliteit

- Dtmt9o·

DE DOOS Fr. &,De oroote gla1en potten
Iloaten alechte Fr. to.--

'

oa...p~
lf41JWitMW

WEKT DE GAL VAN
UWE LEVER OP-

verteren : het bederft. Kwade gassen doen Uw lichaam zwellen :
U ~ dt aan vers~pping. Uw organi sme wordt ve r~tigd e~ U
is zwaarmoedig en terneergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodhulp. Een gedwongen stoelgang
bereikt het doel niet . Allee n de K LEINE CAR TERS P I LLEN
voor de LEVER kunnen het vrij toeYloeien van de gal verzekeren, wat U er weer bovenop zal helpen. Het zijn zachte
plantenuittrekiie1s, die werkelij k op verrassende wijze het toevloeien van de gal bevorderen. Eisc/11 de Kleine Carters Pillen
voor de lever. In alle apotheken : fr . 12.50.

.

Bij liChte verkoudheid een weinig
Dampo in beide neusgaten doen. Dat
geeft onmiddellijk verlichting .en
•
genez1ng.
.
Ingeval van vastzittende verkoudheid bont en keel goed inwrijven
met wat Dampo. Dat heeft een tweeledige uitwerking. De geneeskrachtige dampen dringen door de huid
natt binnen en U ademt ze tegelijk in.
.
.
Een bijzoàder goed middel voor
kinderen, want zij behaeven niets
in te nemen.

,..

nor maal t e fun ctionneeren. wordt. uw bloed
•
door vergiften verontreinigd en k rijgt u
weldra. allerlei kwalen en ziekten . De ldeine
dosis Kruschen SaJts. die u ierleren morgen
g~bruik t in uw koffie. t.hee of in warm
water, voert juist voldoende van deze
kostbare zouten aan uw orga.nisme toe.
f' Zo n der calome l - en 's morgens zult gij Uw lever, nieren en ingewanden beginnen
dadelijk weder te werken en ontdoen u
monter en frisch Uit het bed Springen. van de onzuiverheden, ver giftt>n en het
De lever moet eiken dag één li ter gal in de ingewa nd en uit- urinezuur. 'Cw blO{'d wordt weer zuiver
storten. Wanneer de gal niet vrij toevloeit, kan Uw voedsel niet en helder: jicht, rhe umatiek, zenuwp~inen

\erdwijnen; evenzoo pukkels, puistjes en
bloedzweren. e·w spijsvet•tering is weder
geheel in orde. Wat verstopping betreft de bron va.n zoovele kwalen - deze is volkomen opgeheven. Dank z~j Kruschen functionneert, alles bij u alsof u twintig was.
Kruschen Salts is in alle Apotheken
verkrij gbaar : 12.ï5 fr. per f lesch ; 22 fr.
pt>r groote flesc h (voldoende voor 120 dagen ).
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Dame s-we ekbla,d

•

LIBELLE I
Bureel :
Wetstr~at 42 - Antwerpen
Telefoon
523.91
Postcht>ck 2934.02

I

'

I

St.rooibus: 4 Fr. 50 en 8 Fr.
Sproeibus: 4 Fr. 50

•
Frs 2.- per week

I

•

-

i

I
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Proefnu m mer
gratis op aa.nvraag
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HETBEPROEFDEINSECTENPOEDER
DOE HET ALLEEN MET KEATING

•

ONOVERTROFFEN

,

1

MAAKT. U SlANK EN SI ER li JK

ONVERSLIJTBAAR

•

- ?

I

-
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'

811 •lle dro9l sfen en •poflte/cers

••
In alle plaatsen ij vcl'igc
propagandisten geVI'aagd

'
' "'\

·!/;: .~/
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I

1

AARLIJVIGHEID

VERSTOPPIN

~

DUS

VOORDE E liGS T

.

I

P LA NTAARDIGE en OPOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING
-Nee m bij het avondmaal .EE:N ENKE:L

j

'

de

•

'

VERMAGEREND
Regelt de werking der s pijsvertering. Fr. 5.50 de flesch.

O NTLASTEND

,

BLOEDZUIVEREND

I

I
~,
EEN CORSET ZONDER HET MERK P.D. LE GANDUKOR IS GEEN CORSET P.D. LE GANDUKOR
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itteren e tanden.
helderheid van het gelaat schûilt in die rij schitterende
tanden, met hun betooverende aantrekkingskracht. Verzwak Uw persoonlijke charme niet, Mevrouw, door Uw tanden
te verwaarloozen. Gebruik een speciale tandpasta met dubbele
werking : Colgate. Eerste werking van Colgate tandpasta : .
Zij reinigt de tanden op afdoende wijze, daar het fijne schuim
tot zelfs in de kleinste boeltjes en gaatjes
doordringt. Tweede werking : Zij polijst het
email, maakt het helderwit en geeft het
een wonderbaarlijke glans.

D

.

•

E

.

De extra Jroote tufte
bevat he t DUBBELE van
de t ub e van 6 fr. en kost
si« hts 11 f r.

.

r.en6fr.
•

•

•

ij -Brug . - Alhier ·u erd het goude?b bruilojt gm.,ierd van de er:htAe n-- Van Tui.ckmn . - Een kiekje van den groep fami lieleden.

De oud -l,eerlingenbond van de Oefenschool te Lier voerde de bekende operette
,.De K1ûsche Suzanna" uit, en dit wel voor een bom·volle zaal. Foto van de
speelsters en spel,ers.
•

D

Het bekende Sint '1 1r uide·nsche V olkstooneel, dat enkele 1ltaande·n
geleden zijn vijftienjarig bestaan vierde, sloot het seizoen met
een gezellig smnenzijn.

Eere-J1· van Eerweerde heer Geerts,
:'t#".de familie - en 1rriendengroep
po tri !Oor " De Stad" .

n en an

I

-

•

~

1

Het stedelijk pMnp'ierskm·ps van Oudenae1·de droeg zij1~ betreurden luitern.ant-muziekbestuurder, Edgard Tremmerie, onder algemeene deelneming ten grat·e .
Op de te1·reinen achter café "De Rozen",
bij den hondenafrichter. Th. Bussing te
Aalst - ~lijlbeek, heeft een geslaagde 1wndenwedstrijd plaats gevonden. Een. aanval met
twee honden op den ,.apache" - de honden hooren toe aan den heer Pierre De
Oleyne, kampioen van de cl'ub Lokeren.

Aet steeds stijgend druk ve1·kee't
erbeter·i ngswe1·ken uitgevoerd
_ k
~inde de t:oetgangers te be·ehenne-n.
I

•

D e Vlaam,sche · Jongens vam, A ntwe,r pen
hielden hun jaarlijksche kmnp1:oenschapsboll-ing. F oto t:an de deelne?nm·s.
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De tewaterlat-ing van de Nieuw Amsterdam, Nederlanul's grootste schip, te
Rotterdam
een foto van het reusachtige schip, nadat het de helling heeft
verlaten. Links: H.M. Koningin W ilhelrnina op de ~peciaal voor haar gebouwde
tribune vlak ·voor de plechtigheid gefotografeerd.
•

•

•
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De J apansche vli~gers linurna en Tsoekakosji vlogen in 94 uur van Tokio
naar Londe'n. Een prent van de aankomst de'l· koene piloten op Ot·oydon .
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"HET·WIT KRUIS"
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VOORTAAN NAAR
UW BEUEVEN
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al de kosteloo ze inlichtingen aa n de
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4.· FRS

I J..
20.·

IN HARD -CELtOPHAAN KOKER
24 TABLfTTEN 11 fRS.

•

··E- EN LANDELIJKE KAS
26 , La n e Ga sthuisstraat • Antwerpen
;z

en wetkzaqm zou moetèn zijn.
Neem in dergelijk geval eencachet WIT KRUIS. Uw ongesteldheid zal spoedigverdwijnei).
en U zult U weldra gansch
opgebeurd voelen.

Oververmoeienis, een begin van
griep, een te late avond, zijn
dikwijls oorzaak .v an hoofdpijn,
duizeligheid, slapte of zenuwinzinking ; en dat gebeurt altijd
op dagen, dat U zeer frisch

:._-- e-e-a<:-ae . se e
a i gen vanaf 13FRANK
e- .::::: e ==-a~ · ... • e va :r els der VERWOESTE
an den Belg isc hen
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.j HOE SPREKEN ZIJ? i
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De bewoner uit Tibet 1

•

D.e buliaansche medicijnman'!
Zuiil-Amerika.

De I ndiaan uit het hooge Noorden ?

De negerin uit Oeganda/I (Afrika).

•

•

land, ·en in dat land iedere
groote st~d. heeft zijn bijzondere musea, niet' alleen van
schilderijen, ·maar van curiositeiten; van oudheden, van wetenschap of techniek. Een der meest
curieuze inrichtingên ter wereld evenwel vindt men
te Berlijn : wij bedoelen het aldus genoemde Phonogram-archief, het muziekarchief der volkeren buiten
Europa. Het getal dergenen, die van het bestaan
van dit zêer bijzondere instituut op de hoogte zijn,
is wel zeer gering. Toch bezit het voor de beschavingsgeschiedenis der menschheid een groote belangrijkheid. Want deze onderafdeeling van het Berlijns~he
Museum voor Volkerenkunde dient zoowel dezen
laatsten tak van wetenschap als de muziek, en is
dan ook in het .bezit van een zeer waardevolle en
zeldzame collectie stemdocumenten. De schappen
der stellages zijn gevilld met de in den loop der
jaren . bijna volledige verzameling volkswijzen en
spreek-stemmen van alle exotische volken van

.

.

•

I

den aardbodem. OnderzoelQngsreizigers hebben .ze op hun tochten
opgenomen op pbonograaf-walsen,
missionarissen hebben ze meegebracht uit verre gewesten. En zoo
heeft men van de vier windstreken
der aarde een aantal "sprekende" documenten
verzameld, die den bezoeker, den muziek- of den
taalvorscher nauwkeurig weergeven hoe een bepaald
volk spreekt of zingt.
Een blik in den cataloog, een greep.·in de genummerde rollen-rijen, en men hoort de rauwe keelklanken van den Duala-neger, de bezweringsformule
van den Indiaansehen medicijnman · met zijn
eentonigen zing-zang, de neusklanken en neusstemmen van de Arabieren met hun plotselinge
toonsprongen, het zonderlinge hooge geluid van voor
onze Europeescha ooren valsch zingende Chineezen
en Japanners, of het melancholieke, eentonige

'Van een zeer bijzonder museum

Pijnlijke ·ordening brengt klaarheid in het stemmengewirwar der volken. Elke huls wordt zorgvuldig genumrnerd en gecatalogiseerd.

•

Een wasrol, waarop een dans uit Vuurland is opgenomen, wordt op het apparaat gezet om te worden
afgedmaid.

.

•

•

i•

De gecatalogiseerde, in Europeesch notenschrift gedrukte muziek, ·waarvan de gramofoon-rollen elders
zijn ondergebracht. Hoe groo.t de~e collectie zijn moet,
blijkt wel uit het feit, dat we hier aUeen de letter A
bijeengebracht zien .

•

•

•

•
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De

oe t :.jnbew01urr 1tit Arabië ?

Het J apansche rneis je f

D e bewone1· cler Papoea-eilanden?

De Z uid-.dmer·i kaansche nege'r 1

•

T"an den
Balinees.
We noemen ·s lechts
.
.
pen. En al deze op stalen cylinders
oy- __c
he Tolkswij zen worden door speciale
-ç-ooral muzikaal terk ontwikkelde geleerden in
c
L""'""'""
notenschrift overgebracht en ook in
T"oo.r he nag ~ a ht bewaard.
,...........
· ~ · - me muzikale notitie op de hoogte
-•
"l"ril""pen \oor welke moeilijkheden degene
die deze vaak zoo geheel anders
mnri . deze op zoo geheel andere toon•

--

Het Pbonogram-archief dankt zijn ontstaan aan
het privé-initiatief. Omstreek het begin dezer
eeuw kwam een troep hofdansers van den koning .
van Siam met het eigen orkest naar Europa. De
psycholoog Karl Stumpf legde, als eero.te, de prestaties dezer vreemde, exotische musici op de
gramofoonplaat va t, om deze opnamen te benutten
voor studies over he 1 iarneesche t oonsysteem.
Toen later J apansche, Chinee .che en Indische
muziekkapellen naar Europa kwamen en gastvoorstelling~n gaven te Berlijn, legde hij ook deze phonographisch vast, en de grondslag der beroemde
collectie van het Berlijnscha museum wa-s gevestigd.
l\Ien breidde de collectie ;eeds uit, en nam niet
alleen op, wat zich per t.oeval pre enteerde, maar
verzocht ook missionaris en en wereldreizigers het
hunne tot de unieke verzameling bij te dragen.
Voor het publiek is dit museum niet toegankelijk,
zooals men wel zal kunnen begrijpen, doch muziekstudenten en taalvorschers vinden bier een schat
van materiaal, terwijl ook de modern te aller vindingen, de mdio, van dit zeldzame archief een
dankbaar gebruik kan maken, en dit dan ook met
de voortvarendheid, welke di instituut kenmerkt,
De
niet nalaat.
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met?·onomn meet de snelheid van de muziek, gespeeld
bij een Maleische dans-scène .

-

•

ld doos bev-indt zich d.e 'l.vas?·ol,
l&-ignalen dei Togo-nege·rs zijn
t'aSigelegd.

ebaseerde melodieën, in ons notenO\erbrenrren. Hoe gecompliceerd zulk
·~ ·e ·- kan men afleiden uit het gebruik
oe
orden gemaakt van een zeer fijn
m~:Etlmbllmen . dat onze normale octaaf onderaalthonderd zwevingen van veroontrillingen.
men sedert de ontwikkeling . der
""-U•'-'-'-"" .ne-opname-techniek
beschikt over zeer
iru;ml.IIl.en en bedienen de wereldreizigers en
- ·
zi h toch nog altijd van de z.g.
rut
.......an op sommige kantoren nog we]
!remaakt voor het dicteeren van
o
· ini"trument kan men overal meenemen
wiJl het weinig gecompliceerd is,
pl!~1~~ inneemt, terwijl ook het bewaren der
mi
goed verpakt in de . origineale
r
"'t~mde kartonnen doozen ----:- veel
TclTI; .kkbJ!JiàCf •- dan bet bewaren van vlakke ·gra-

B

behulp vwn den tonortteter welke
·n 1200 tusschent.onen vercleelt zük in Europeesch ·notenschrift.
•

•

•

•

•

•
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ady Merstham liep snel naar de voordeur
en wierp die open. Het rumoer van het verkeer kalmeerde haar wat; er was in ieder
geval ièts, dat hard opschoot . Lady Mer stbam snakte naar veiligheid en innerlijke rust . Zij had
zich nog nooit zoo zenuwacht ig en gejaagd gevoeld.
Ook sir George had op zijn zenuwen geleefd, sinds
Maria was komen logeeren, en hij begreep nog beter
dan zijn vrouw, hoe zij er aan toe zouden zijn, als
Maria Allan afwees. Vóór lady Merstham beneden
kwam, had hij bevend onder aan de t rap ge~::>taan
- een paar minuten lang was hij niet meer de kaar srechte, knappe, goed-geconserveerde gentleman ,
maar een oud, bang schepseL
Toen hij zijn vrouw het salon had zien uitkomen,
was hij de eetkame~ binnen gegaan en had hij zich
een glas cognac ingeschon ken. Dit, en de aanwezig heid van vVem, kwikte hem
op. E igenaardig genoeg riep
de aanblik van Wem , be daard, gezet, zich t baar on verstoord, zijn kostbaarste
eigenschap weer wakker.
Hij vond zijn optimisme terug.
Hij greep een boek en nam een gemakkelijke
houding aan - uit onbaatzuchtigheid. Zij n vrou'Y
kwam beneden. Hij kon zich indenken , hoe zij zich
v oelde. Reeds had hij in haar stem een klankje
van zenuwopwinding ontdekt, die grensde aan
hysterie. Als hij een rustig vertrouwen kon veinzen,
zou dit kalmeerend werken op de vrouw, die m et
h em mee was getrokken door dik en dun , en die
zich nog nooit zoo schitterend gehouden h ad als in
die laatste beslissende week ....
"Mevrouw Raffan vindt je schrander," zei Maria
t egen Allan.
.Allan kneep zijn oogen iets dich t . ,.Schrander !' '
zei hij. "Da's een woord, waar ik een hekel aan heb.
Een hond kan ook schrander zijn. Of iemand die
goed biljart, of een partij doperwtj es verkoopt .... ' '
"Nou ja," zei Marla. "Ze bedoelde het goed. "
"Wat dacht je eigenlijk over me ?"
"Ja .... " zei Marla. " Als j e ' t weten wilt, ik was
' t met mevrouw Raffan eens, dat je schrander was,
maar ik deed er zelf nog een paar trekj es bij ....
Ik geloof: hartelijk, attent, en hoffelijk .... "
Allan greep haar handen en drukte ze stevig .
"Je zou dichter in de buurt zijn geweest, als je
gezegd had : begeerig, bang en bijna kapot. "
"Dat kon ik toch niet '" zei Maria. "Daar wist
ik niets van."
"Als je nu nog niet weet, dat ik van je houd, "
liet Allan zich gaan, "dat ik onzinnig veel van je
houd, dan ben je blind, Marla. Als ik zeg, dat ik
je liefheb, zeg ik maar d e halve wa.arheid. Ik aanbid
je. Mijn heele hart is v an jou."
Marla deed geen poging om baar handen t erug
te trekken. De mannen, die zij tot dan toe gekend
had, waren allemaal jong geweest. Zij was nooit in
aanraking gekomen met een man als Allan - een
deskundige vol berekening, iemand die op menschelijke gevoelens speelde, zooals een bekwaam musicus
zijn instrument bespeelt. Die hartstochtelijke uitbarsting, haar zoo plotseling toegeworpen, wond
haar op. Het was een beroep op de romantiek iu
haar natuur. Zij was een oogenblik totaal van haar
stuk, bleef sprakeloos.
Allau trok van dit voordeel partij. "Als je mijn
vrouw wilt worden, " zei hij, "zal. ~erder iedere dag
van mijn leven aan jou ge ~d zijn. Ik weet, dat
ik niet goed genoeg voor je ben, maar als er ièmand
op de wereld is, die iets goeds van me maken kan,
ben jij ' t ! Ik kan je niet veel aanbieden, wat pract ische dingen betreft, maar als de heele liefde van
een man iets waard is, dan heb je die. . . . .Marla."
N og bleef Maria zwijgen, en toch probeerde zij
niet, haar handen vrij te maken.
Allan boog zich dichter naar haar toe . "Ik wou
niet van je houden," zei .hij. " Ik ben van je gaan
houde"Î1 tegen wil en dank. ' t Is het eenige goede,
dat ik ooit van mijn leven gedaan heb. Als je met
me t rouwt, trouw je met een man, die je noodig
heeft , die door jou een beter mensch zou worden
- nièt met iemand. die niet beproefd is door ' t
leven. Durf je ' t aan ~ Vind je 't voldoende, een
leven in handen te hebhen om bet over t e kneden !"

VIJF DE
VERVOLG

•

-

•

•

'

door
Cosmo Hami/ton
KORTE INHOUD VAN HET VOORAFGAANDE

" D e pr·in ses ·van N ew York" is de bij na.arn ra.n
Mar la S tanton, de dochter ·van den A rne·rikaan. schen
" sta.alkoning" Hutchinson Stan ton. . W e rnaken rnet
haar kennis, juist op het oogenbUk dat ze op het
punt staat N ew Y ork te ·verlaten voor ee·n bootre1·s
naar Europa. Ze wordt op dien tocht vergezeld door
mevrou w Raffan, d.aar haar moeder t:an de voorge 1Wmen. reis afziet om, den "staalko·nin g ' bij te staan
in zij11. strijd tegen z'n concurrente-n . Aan boord 1:a1:
den oceaanstoomer bevindt zich ook Geoffrey Kings ward, die reeds op de kade danig onder de-n ·i ndruk
ra.akt van Marla' s schoO'n.heid. Twee and-ere pas sagiers zijn l.ady Merstham en ha.ar .z·oon Allan
Jf.erstha..m, een a.vontwurUj"k tweetal, dat diep i11 d.e
schulden steekt. Jf.et het oog op zijn berooi-de fina·nciën
nee·m t A ll.an zich voor Marla Stanton, en daannede
haar ?nillioenen, te veroveren! Eady M ersthan~ maakt
kennis met me·vrouw Raffan en stelt haar ZOO'n. aan
.J.}Larla S f.anton 'Voor. Geoffrey K i ngsward is tot o-ve-r
z'n. ooren op Marla verliefd en z·i et i11. Allan een
(r nst·i gen r·ivaal. Ook .A.llan is veel van 3Iarla gaan
h·mden. Z e zij n i nmiddels allen in L O'nden cwnge·
kom.en . Bij de Mersthams i s de financieele toe fa,nd
l.Tit iek . Er m oet een uitweg gevonden worden en de
cc·11ige hoop ·is gericht op het huwelijk van .Allan met
Jll arla. M evm u1v Raffan bevi·n dt zich tijdeli;'k in
Schotla nd , waa·r haa·r zuste·r ernstig ziek l-igt . .Jfwrla
vcrtoeft nu bij de ~[erstha..ms. Nu kunt tt verder lezen.
·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-·-·~·-·-·

E r gebeurde iets vreemds. Plotseling k wam er
in Marla 's ooren d e klank van een stem : ,.A ln je
ooit een vriend noodi~ h ebt, roep mij dan .''
Ze stond snel op. " Ik kan je va n a vond geen ant woord geven," zei ze. " Ik ben niet ... . h eelemaal
zeker van mezelf. ''
Alla H hoorde haar vlug naar boven gaan. Hij
hoorde de deur van haar slaa.pka m er sluiten . Vóór
hij weer t ot zichzelf kon komen, hoorde hij scherp
zij n naam roepen. D e klank van zijn va.d ers stem
sloeg Alla n m et vrees.

TIENDE

HOOFDSTUK

Lady Merstham hoorde de stem ook. Zij kwam het
eerst e de eetkamer in. Allan volgde haar onmiddellijk.
" Sir George Merstham stond met zijn rug naar den
haard, en het volle licht viel op zijn gezich t . D e
gewone glimlach was vervangen door een uit drukking van laffen angst. Een av~ndblad lag voor zijn
voeten. Hij wees er naar.
Allan sprong naar voren en raapte het van d en
vloer. "Wat is er '" vroeg hij. "Wat is er gebeurd! "
Lady Merstham stond doodstil met haar vingers
t egen haar wangen.
Sir George wees een bericht aan. Allan las het
hardop :
" Wall Street heeft met levendige belangst elling
en opwinding den doodelijken strijd gadegeslagen
tusschen Hutchinson Stanton en de groep makelaars, die reeds lang tracht, Stanton's staal-monopolie te breken. De laatste berichten wijzen er op,
dat zij geslaagd zijn. Hedenavond wordt Stanton
alleen nog maar in ironischeu zin de staalkoning
geno·e md. Naar men zegt, . heeft hij bij het Rluiten
der beurs vVall Street straatarm verlaten. "
" Groote hemel !" riep Allan.
Lady 'Merstham vond haar_stem . .,Gauw !" zei ze.
·"Heb je 1\farla gevraagd 'f "
,. J a, " zet'Allan.
"Heeft ze ja gezegd ! "
"Nee, goddank niet."
" Goddank !" zei lady Merstham.
Sir George viel in een stoel neer. Allan maakte
een snelle beweging naar de deur en sloeg die met
geweld dicht. Toen wendde hij zich naar zijn moeder.
." Ik dank God niet om dezelfde redenen als u, " zei hij,
" maar omdat ze zich niet verzegd heeft aan den
schurk, die haar heeft beetgenomen. Eén ding kan ik

u allebei vert ellen. Ik beweer niet, dat ik iets anders
ben dan ik bèn - een deugniet; ik verbeeld me niet,
dat ik op ' t oogenblik een haar beter ben dan vijf
minuten geleden; maar nu haar vader aan den grond
zit, zal ik haar tienmaal liever ten huwelijk vragen,
dan toen ik dacht, dat hij millionnair was."
Lady Merstham lachte minachtend. "Ze zal geen
steek b et er met je af zijn, al doe je nu nog zoo kranig .
J e kun t jezelf .niet eens onderhouden. Hoe wou je
háár dan onderhouden ~"
Sir George kreunde. Hij zag er uit als een doorgeprikte ballon. Hij h ad alles, zelfs zijn optimisme,
bij dit spel ingezet . H et verlies was een ontzett ende
slag .
,.Laten we niet met woorden schermen, " zei hij.
" Hoe r edden we ons er uit ~ Je praat over trouwen,
terwijl de boevenwagen al voor de deur staat."
Zij staarden h em met open monden aan.
Sir George stond langzaam op. Er was niets
dramatisch in zijn stem of zijn houding. Er was niets
over van zijn sprankelende vroolijkheid, van zijn
'
fatterigheid , levendigheid en aplomb. Er stond een
vervallen , bevende man voor hen, oud en ontzenuwd.
"Jullie .... jullie schrikken , alle twee, omdat ik 't
over den boevenwagen heb . :Maar we hebben maar
twee dingen , om tusschen te kiezen : arrestatie en
gevangenisstraf wegens oplichting, of direct vluchten,
met a lles wat we nog mee kunnen grijpen."
Lady ~fer stham sprong op hem toe en greep hem
met beide handen bij zijn jas. "Je hebt iets gedaan!"
riep zij. "Gevangenisstraf f Oplichting ~ Wat bedoel
jeT Zeg in 's hemelsnaam de waarheid!"
Sir George richtte zich op met eensklaps teruggekeerde waardigheid. " Hoor eens !" zei hij. " Ik heb
geleefd van leugens, dat weet ik, maar heb ik ooit
tegen jou gelogen '! "
.A.llan maakte een ongeduldig gebaar. "Spreekt u
nu maar liever op - wat hebt u gedaan ~ "
De oude man sloeg weer in. "Wat ik gedaan heb '
Wat ik gedaan heb ~ " riep hij ruzieachtig. "Ik heb
gedaa.n, wat iedere arme bliksem gedaan zou hebben, als h~j na een heelleven van kunsten en streken
overvloed en fatsoen in uitzicht krijgt. Ik ben op 't
resultaat vooruitg~loopen."
·
"Spreek toch duidelijk !" riep lady Merstham. "Ik
begrijp je niet !"
Allan vond het niet aan te zien, het wrak , dat zijn
vader plotseling geworden was. Hij kwam naar hem
toe en sloeg een arm om zijn schouders. "Wat u ook
gedaan hebt," zei hij, "u kunt op ons rekenen. Veel
kan 't nooit .zijn. We hebben altijd met z'n drieën
tegen de heele wereld gevochten. Vertelt u 't nu
maar."
De oude man, tot voor enkele minuten nog zoo
zeker van zichzelf, kreeg tranen in zijn oogen. Hij
klemde zieh aan zijn zoon vast en liet het hoofd
hangen. " Ik heb me niet aan onze afspraak gehouden, " zei hij. " Ik ben op mijn eigen houtje verder
gegaan."
Lady Merstham was diep ontroerd. Zij vergat
zichzelf, haar leed en de plotselinge ineenstorting
van hun voorzichtig gekuip, en was vol medelijden
met den man, die met ongebogen moed de eene crisis
na de andere had doorstaan, die zijn hoofd omhoog
gehouden had in moeilijkheden, die onoverkomelijk
leken. Zij hield nog evenveel van hem, als toen hij
roekeloos en lachend met geld smeet.
Moeder en zoon zetten den ouden man op een
stoel. Zij hielden ieder een hand van hem vast. Zij
vormden een zonderlinge groep, in die vroolijke
kamer. Sir George huilde zacht en scheen zijn vrouw
en zoon niet aan te durven kijken.
Allan .en lady Merstham waren druk aan 't vermoeden. Ze begrepen geen van beiden, wat sir George
anders gedaan kon hebben, dan ·nog meergeld leenen
van lichtgeloovige lui -op kracht van de verloving.
Eindelijk begon sir George te spreken. "Ik . zal
niets verzwijgen," zei hij. " Op een ochtend vond ik
een briefje van honderd dollar op de trap. Met V9lkomen eerlijke bedoeling zei ik tegen Maria, dat ze
mij maar voor bankier moest nemen, als ze zoo
slordig was. Ze gaf me de rest van haar geld. 't Was
bij de driehonderd pond. Ik was zeker, dat alles
goed ging - dus ik liet vijftig pond ligg en en zette
de rest op een paard. Het was vim·de!"
Lady Merstharn sloeg haar handen ui t .
" Verder, " zei Allan ru stig . .
•
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"Dus je denkt, dat · er nog meer is ~ " in staat, ontevreden met zichzelf, be Het zal U vreugde berei·
,.Een mensch bewaart ' t ·ergste altijd geerig om te veranderen en te her voor 't laatste," zei Allan.
bouwen. .
den . . . Meeite;s, fouten
,.Er is iets e!gers, iets veel ergers.
Zij gaf zichzelf toe, dat zij gee11 SC~
0 ver dat geld van Marla had ik kunnen · ande1·en man wist, die haar zoo aan - p A I
der tint verdwijnen uit
I
lièaen. Ik had kunnen zeggen, dat ze stond ; maar al omde zij honden1
het gelaat. Lotion Faciale
' t ge~ tolen hadden. Maar over dat punten in zijn voordeel op, en al kou
· ndere kan ik niet liegen."
zij er niet één vinden, dat tegen hem
reinigt
en
versterkt,
Scherk
.. U maakt me nieuwsgierig," zei Allan. sprak, zij kon niet verder komen da n
De oude man huiverde. "Toe, nu niet pure genegenheid.
het vervangt een gecomr a ~ tisch," zei hij erbarmelijk.
Zij zou Allan maar antwoorden, da t
.. Pardon,'' zei Allan. .
zij ~ot geen besluit kon komen en d a t
behandeling.
pliceerde
.'ir .;.eorge keek zijn vrouw aan en hij haar tijd moest laten ; zij ging du.
Reinig iederen morgen
J ikte . .,Ik b n naar dien juwelier ge- zitten en schreef drie brieven. De eerst€'
_aan: · z i hij, ,.waar we Marla mee wa voor haar moeder. Zij schreef me t
en avond Uw gelaat met
D ar 0
a nomen hadden. Jk ' zei,- dat hartelijke WOOrden over de 1\ferstha:ms.
Zt! ru
r:r yraaad had, een . diamanten en eerst in het postscripturn zette zii
Lotion Faciale Scherk • Zak.r-.r·"··lie \Oor haar mee te brengen, iet haar voornaamste n ieuwtje.
,. n e n ach honderd pond, en de ezel
"Allan heeft me ten huwelijk gf' ·
flacon: frs. 11.-, Flacons:
.! .: · me . I k nam
en taxi, ging naar
vraagd. Ik 1-vil maar wachten, tot n
fn.18.-, 30.- • Vraag gratis
f: n p nclje b aa
en lueeg er tweehiel' bent. U zult me wel kunnen verd r or · Di tweehonderd heb ik
tellen, of ik van hem houd of niet .
monster tegen 1fr. in postat paard aezet.'
't . Is wel gek, maar ik geloof, dat ik
h~ al
diep adem. "Hm !" zei
daar zelf geen wijs uit .kan worden ...
zegels.
Dépof:
Toffe
& Co.,
ni t ineer, hoeveel jaar ze
Haar brief aan mevrouw Raffan b é
_ apje g -ven.'
Warmoesberg
31,
Brussel
t.L' ~ n oy, rin · naar het raam en gon met dit belangrijke nieuws e11
, t>H . L adv ::uerr'tham zat eindigde met den naam Allan. :Misschi 11
:- _. ~.
-.tij saai~g drukt lippen. wa ·bet li~tuurl.ijk, dat zij met m~vrou'
...
· - r
heao n zijn daad te ver- . Raffan mtvoenger over. het onderweq ,
•
zij . m w a . ·hril en zijn sprak dan met _haar moeder .
•
u-.,•.,.... 11 zw k ... Ik w ~ dronken
De derde bnef was voor Geoffrey
_ :· ri p bij uit. ,.Ik da ht, dat Kings,:ard. ~ij schreef hem ~ijna zo~d ~·
llll;"'· k n 1 p n.
od weet bedo~ling, wel wete~d, dat ZlJ een vne1H.
•
t
ewa h h bben tot noodtg had, maa1· met wetend wa.aron
•
- -j r de n wind' zou Het w~s geen lange brief, en alle n h ·
- .. e u -0 rt w dden chap postscnptum wa:s van. belan~.
·-. K nn n jullie ., niet
"Nog een meuwtje, dat Je wel v 1 .
. .Kmm u jullie nietB verw~_nderen zal : Allan Merstham he t·
,
tobd men eh die
ffilJll hand gevTaagd. Ik heb hem u p.:
·e zie-.. . -Ik k n de bek~ring
~ee~ antwoord gegeven. Ik ·w:ou .. Hij zalmeervan U houden
-Een poeder dot "houdt" Een natuurlijke make-up
I
. " ui el ten alleen
Je m Londen was. Ik heb eigenliJn.
mevrouw, indien L' hem de dagelijksebt
dat is het poeder ,\1ystikr;m van
is het eigen 1•an de elegante vrouw. Ge
~· 0 n en. )lijn ~~ger
niets. peciaals op mijn hart, .maar} 'k mmeling bij het sdieren bespaart. Geef
kunt het ecbter alleen verkrijg~n met
Sdlerk, beter dan alle andere door Je
. 11
~ rak n. Ik wa.
wou Je toch graag weer een~ z1en. \\ t· h m tod! een fia on Tarr. dat het pijn•
hocge zuiverheid en fijnheid; het ver• I ...llrstikum Compo~.:t" •·an Sdlerk, dat
lijk sdtrijnen I'Oorlcomt, de huid des• I!
ziJt innig met de huid;-ereenigt, die heero
..,T..,l . . 1 t spraakje
te rusten."
spreidt een heerlijke en. delicate geur.
in eeteert tn 1·erzacbt. I 'trkrijgbaar
lijkt natuurlijke tint geeft, wdke man •
zo . a ~ ik één van
Zij schreef de adressen, nam een bo k in flacons van Ers. 12.-, 18.-. 30.Doozen à Ers. 10.50, 15.-, 22.50
nen zoo op prijs stellen. Prijs Ers. JO.g i . di we aeplun- en ging zitten lezen. Zij las een poo j· ·
·11 ili
nuin d misèr zonderietsinri~op~nemen,s~nd l------------------------------------~
•
I
--,..
d n . Dat paard weer op, maakte den brief aan Geoffrey
, twinti t gen open en schreef er onder: ·
.'
.l h duizend pond
"Mi chien klm je morgen wel .naar
n k j e u:o; in . ·tad komen!"
.
•
Zjj belde het meisje en verzocht haar,
n
r i mand. di al
~on p nd Yoor
en de brieven dadelijk te laten posten.
Zij nam haar boek weer op. Zij wou
DI MAN DIE
DE MAN DIE
•
- n
n politi - niemand meer zien dien avond. Een
WACHT
l AC HT
'lle traat. Het poo je later voelde zij een vao-e verwon•
u p de knoopen dering, dat lady Merstham niet bovenT oru hi f het kwam. Zij -kon haar gedachten niet bij
•
~
n crezi ht van het boek houden, dus giug zij naar het
~·...
,.-"'\
. . -'r
. n aar zijn har open raam, aangetrokken door den
t
~
.,..,.,,. . ,- t t en d vo t tap- verren galm van Big Ben. In 't huis
ë
war n nel de vree aan den overkant zat iemand te spelen
.......
en te zingen, iets uit een opera, leek
p
8
~
(..,-•'\
H
- .'
r he raam 1:5taan- het. De gezwollenheid stond Ma.rla tegen.
'·
.,..
'
Yan haar gevoelen Zij deed het raam dicht en gin a naar bed.
~
~
-,... un;m:~i;~n . H t feit all n, dat. dit
Zij kon niet makkelijk in !Slaap komen.
'·
t zij Allan niet Er waren vreemde geluiden in huis. Ze
a. 'l"n.am. dÄ ( "C.Ud.6
?'NIM "~" .."_.,
!IT
p ze niet. Zij meende, dat zij iemand door de gang
Acwu.dlm~
~ ~--M
u.ue n maar een beperkte hoorde sluipen, en tweemaal leek het,
~~-lwm.~
~~ d.vn~· ... h .ar h Ie leven was of zachte , voetstappen voor haaT deur
vn:Cf.a.cz~«.&.ck
~ ~~, .,.,.- a...
- .. - in~ ho ltijd en vaca.n.-tilhielden. Maar zij zette met beslist,
·h I. die zij bezocht heid alle zenuwachtigheid van zich af
Deze lacher had reeds na vier schriftelijke A.B.C. Teekenlessen belangrijke en
goed betaalde opdrachten in recla.meteekenen. Waarop die andere, die weifelaar
P' E>din te voltooien - en sliep eindelijk in . ...
eigenlijk wacht om met den Teekencursus . t.e beginnen. weet hij zelf niet ; maar
d n een eenvoudige,
Sir George Merstham was in de eethij geloqft dat hij ,.nog maar liever" wat wachten moet. Niet verstandig !
Ook U, lezer, k~nt wachten. maar U kunt ook beginnen .... ! en Winnen. Word
:i.· inrr g koz n - had fen kamei' alleen gelaten. Als bij ..,tilzwijreclame- of caricatuurteekenaar. humoristisch of modeteekenaar. of lllustrator.
·
n
sfeer
geheerscht.
Er
gende
afspraak
gingen
Allan
en
zijn
Zie het zeer hoog aangeschreven Pa.rijsche A.B.C. Einddiploma na afloop van
den. cursus na voldoende studie te behalen en laat U dan flink betalen ! Doel' 1 tand, onbekrom- moeder naar l1et salon. Zij begrepen met
treftende schriftelijke lessen thuis. Het geheele cursusbedrag is slechts 900 frank.
rlijkb id bijgebracht. Haar pijnlijke klaarheid, dat het tijdverlie ~
Meer dan 2300 enthousiaste en dankbare Vlaamsche leerlingen, waarvan reeds vele
z . zooal de Mer thams zou zijn, SÎI' George in hun beraadeen goede broodwinning verwierven. En ik heb hooren zeggen dat er nog v~l
leerl1ngeri. zich aan zullen melden. Behoort U daar ook toe ? Randen uit de
p haa r vader buiten in slagingen over de toekomst te betrekken .
mouwen ! Werk U er bovenop.
.......,vr bracht. Toen zij dan Even duidelijk wa , dat zij aan tonds
Het schitterende door onze
eigen leerlingen genlustreerde
n " herp gevoel van moesten beslissen, wat zij verder doen
prospectus No. 38 Wil ik U
· COUPON
lij · h id, in het donker zouden. Hadden zij al in 't nauw
gratis toezenden ; 1.50 frank
.
porto insluiten. U krijgt het
De A.B. C.-teekencursus, Arendstraat, 42, Antwerpen,
n n zich afvroeg, of zij gezeten, toen zij aan boord van de
per omgaande post thuis.
zende mij gratis en zonder eenige verplichting mijnerof niet, hoopte zij eerlijk, Lucania kwamen, hoe moest dan .de
zijds het Album Nr. 38, waaruir ik alle bijzonderheden
••
van de teekenlessen kan vernemen. Ik sluit Jr. 1.50
c nclusie mocht komen toestanel heeten, waarin zij zich nu be-
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•

vonden~

n heel andere ma.u dan
In allen voor- en tegenspoed van
- nni en ; kalm, teTug- hun levens hadden zij zich tot nu toe
n
~
potziek en ietwat weten te onthouden van misdaad.
..•
·-maar di per, had zij onto t krachtige gevoelens
Vetvolg op pag. 186.
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WIE IS EIGENLI K 0
DOOR
EN DOOR
ROESTVRIJ

•

et karakter van een
volk straalt uit in
zijn humor. De zelfkenni
van een
volk
. preekt zich kort en
" W ello " is
cherp uit iu het lationale
•
type, het zi.Jmebeeld der
een nteuw,
natie: Marianne, Uncle
zil ve rwit meSam, John Bull eu den
. Duitsch n .\[ichel.
taal. Het is
hl • de Ru ·sische taal
gegarandeerd
komt deze schilderaehtige
door en door
zelfbesellrijving
yoor :
,.Eén Ru~; een raad. ·el,
vlekvrij · en
twee Rru:sen, een dJ·ama ; drie Rnsson,
roestvrij.
een revolutie."
. D Fran ehe humor is ·teed.~ <Yeneigd
tot ]Jet dubbelzinnige, niet zeer voreerend Yoor de VI'ouw. Het zinn öeeld
der FranJehe republiek is Marianne geworden, een lichtzinnige juffer, die in
..
den tijd van het . chrikbewind voor
g-odin der Rede pe lde.
BESTAND
NIMMER
Duit che <Yrappi<Yheid is wat; dik,
zakelijk, zwaar op de hand ; het volk
TEGEN
POETSEN
Taakte verpersoonlijkt in een dik boertje
ALLEZUREN
met klompen en puntrunt , volgen.:
Welk een ge. ommigen de herinnering aan een zemak voor de
"Wello"wordt
keren .Michael Obertraut uit den Derhuisvrouw!
tigjarigen Oorlog.
door geen enDe peronificatie der V e1·eenigde taZonder
poetsen
kel zuur aangeten dankt het leven aan een ·pelletje
altijd de prachmet letter·. De initialen U·' . Am.,
tast en behoudt
waarmee de V.S. (United State. of
tigste
glans
op
steeds zijn zilDe nieuwe
Am erica) werden aangeduid, werden
"Wcllo .. brohet tafelgerei.
gelezen : Uricle Sam. De hoop van velen,
verwitte glans.
chure wordt U
op aanvraac
dat ooit een royale Amerikaan che oom
caarne vc r hen begun. tigen zou, heeft allicht bijstrekt door alle
leveranciers of
gedragen tot het beeld van lange magere
door:
goedmoedigheid, waartoe men dien
ORFiVR_EIUE WELLNER s.A• .
U ncle ~m gin<Y aflijnen.
161, Koninklijke straat, •rus•el
De Engel che humor, kalm en vrij van
praal, onder cheidt zieh door een verra. sendo . cherpzinnigheid, openhartier
n childeracbtig. Daardoor is J ohn
Bull ge ebapen al. teekenend beeld
GEEN OUDE"'WETSCHE van den gemiddelden Engelechman. En wel rl.oor een pamflettenTRAPROEDEN MEER I
._chrijver.
.
Het per onage .John Bull (vertaald
Kijk ! ... ik heb ze vervangen door
zou de naam luiden : Jan . . tie1·) verdeze "Clipper" -traplooperklemmen.
Geen overbodig w rk meer ! Het is
toont zich 'voor t eer t omtrent het
·uit met die plaag van roeden poet~ en I
jair 1700. Engeland werd toen geregeerd door koningin Am1a, dochter van
Zie eens hoe mooi ze zijn !
Jacobus Il. De jonge koningin (naar
Zij doen d teekeninuen van d n
wie de Queen-Anne-meubelen genoemd
ooper beter uitkomen ; er komen geen
kra en op ; het i altijd ehoon en j zijn) . tond langen tijd onder den innetjes. Geen stofne ten meer ! . • .
vloed van een vriendin, de heersehIk ben er verrukt ov r !
zuchtige amh Churchill, echt<Yenoote
- Maar, zeg eens, houden
van den hertog van Marlbor~ugh. Die
ze den loo per goed op
ongetwijfeld zeer bekwam beer wist
zijn plaats?
zich, met de hulp van Sarah, te laten
_benoemen tot opperbevelhebber der
- En of ! Ik heb gezien, dat di
" LIPPER''wtraplooperklemmen in
verbonden legm· ·, die tegen Loclewijk
cinema , hotels, re taurant , café• ,
XIV optraden in den Spaanseben ::suclooper op hun plaat houd n, die
cessie-oorlog· (1702- 1713). Het Engelbreeder· zijn dan de mijne . . . en
sche volk moest al van 't begin af aan
ondank het voortdurend heen en
weer geloop.
van dien heelen oorlog niet. hebben.
Die "CLIPPER"wtraplooperklemmen
Koningin Anna wa zelf ook voor den
uit één tuk, zonder charnieren,
vrede, maar Sarall werkte m t Iistigen
veeren, krammen . . • worden door
f'en enkele schroef va tgezet · zij
ijver de llacifistisr he nei!ringen der vork unnen du onmiddellijk geplaatst en
tin tegen, teneinrl.e baar man in de ge~eggenomen worden.
legenheid te tellen, meer lauweren te
.
· plukken. ·
EISCH DE ECHTE 11CLIPPER11-TRAPLOOPERKLEMMEN. Zll
zlln vo orzien van d it fabrieksmerk; een "boot11•
Eerst in 1711 ont tond er een breuk
De "Clippet"·traplooperklemmen zijn verkriJgbaar in geoxytu . ehen de koningin en haar <Yun.,tedeerd brons, gepolijst koper, mat verzil\'erd, oud-koper, verlinge. Een andere politieke partij (de
chroomd. Verkrijgbaar bij alle behangers en ijzerwi:lkels. Zoo
e ze niet vindt, vraag dan het adres van onzen dichtst·
Torie , conservatieven) kreeg de macht,
bijzijnden depothouder aan : .
zette ~hrJborough af en begon de
LEES SHIPPING & TRADING CO., N .V.
onderhandelingen tot den vrede. van
. 55, MEIR-ANTWERPEN
Utrecht, die twee jaar later gesloten
we1·d.
.
Er wa al vroeger l1eel wat op 2\-farlborough afgegeven. Nu zijn gesternte
zoo diep onderging, kwam er een wa1·e
vloed van smaad chriften los. Het
•
grootste succe viel ten deel aan een
. TRAPTAP
IJTKLEMMEN
.
pamflet, dat in 1712 verscheen en
GEBREVETEERD
dezen titel droe tr : ,,Het recht is een

VOORDEELEN VAN
"WELLO" COUVERTS
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'a n I rd :-- _...,.,.,;..+
\ rwaancl" ) van , panje - en d mzi
inhalige
zakenlui. E
_
van verschill ~ ncl kJ. , 1. ,.,r.... _:g..m>n
voor e "n r ·htbank e
elkander v a n all rl i m·, bnlilli:en
bedriegerij n . . . .
•
. treken goed t p rat en
een ander van no<Y f:
Die ba.nd el ~ m 1rche1
ver:chillende Euro,.""'
zich te buit n w ar n
errenzenloof' · g ï~m
E1 ~...,".,
-voorge teld d or
n
John Bull h
t . n typ
-·
ging g lden als bet "5 m
Engelscbman. \an En<Y la •
De herto<Y van )I rl
ad ,~ ocaat, een stump r. . . . . . .,..
telijk maakt . H ij bn m
breed.~prakig uitzo k rijP
pen, aarzeld ,
rak zi ·hz
•
werd rl.e wan ho p ' a n e hc..c..•
ring. Toen hij h t ge ul , .... ~ "!"F-1"
en b klaagden had ui t~p
buit n de d ur gez t . En
rug van den on uit ·taan l>· r
;.~ l
werden de kibh laar::- het n - .
In die bero md
arrre
•
Bull een tam lijk ord.i.n ir v
dik en <Yrof en bluffer· .
De cari atuur- teekenaar.::
zich van di figuur m ~ t r e :- ·
er on. terfelijkheid aan. Z
Bull Yan bet e n
1,·...u
andere oY r, dik, g t n . - -z-.. . buikt, op()' blazen b ' n
elkaar- taande b u n.
witte pantal n
n ,- .
ja , een paar. laarzen n
hoed.
Wij mogen niet Y r onder:
die afbee ldi n er eenig
lij k 1 i , ..._...,.,.
m t den normalen E n L: hm
het begin der achttien
uw. e\eni!lln
als ze iet: w g h t >an d n bui~
Brit. "\Vat ni twerne mt, dat all z
van Albion zi h.zelf zond r :: h
herkenn n in dat le()' ndari- h
en da g en n.k.ele ht E ..........
zi 'h beleedi<Yd a ht, a ~ m n h
Bull noemt.
En wie wa de
b pp r van ï
beroemd geworden fümur .
Het aut ur chap Yan h t
o ch.rift werd
choven op d n b r
den humor· t Jonathan . wi.ft ~ hrijv r
van " ulliver' Reizen .. "ift w
ie
eor af, en later werd b k nd
a t de
hekeldichter iemand wa. , die
naam had a].
hrijv r, . maaT b ek nd
stond al een trouwe vriend van
koningin Anna: haar lijfart . J ohn
Arbuthnot.
Die .AJ·buthnot had chrijv r _roem
genoeg kunnen verzamelen, als bij
gewild had; . h ij was een man met veel
gee tigbeid en fantasie; maar hij gaf zijn
ideeën cadeau aan zijn vrienden . wilt
en Pope, die ook niet onder stoelen
of banken hebben gestoken, hoeveel zij
aan hun geneeskundigen vriend te
danken hadden . ·wat er van Arbuthnot
zelf onder de drukpers kwam waren
bijna allemaal wiskundige of gene ~
kundige verhandelingen.

-

~-

(Y

(Y

•

•
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•
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De Kajotsters ·van de H. Hart-pa-rochie te .r1 ntwerpen
hebben een groote tentoonstelling ·i n het ·nieuwe
parochiehuis ingericht. De bezoekers ·werden er rmtd·
gelflid en kregen alzoo 'n betere kijk op he~ geëxposeerde.

De .Kawlkade te Zel~ate. D e l·ustige reizigers va-n
Lokeren, ·rnet de dochter van het ·regiment, poseerer...
voor "De Sta,d".

•

•

Deze foto laat ons de feestt'reu gde zien, welke e1·
heersekte bij de diamantb ewerker~ va,n Antwerpen, bij
gelegenh eid· 1'(111 hef inqorrn der l'eeTtig-uren·u eek.
~Minister

De heer Huib. Serneels, voorzitter -van
"Diesterweg' s H ulpkas" reikte diplo?na' s uit aan de leden van verdienste,
in een de?' zalen van het 8tadhttJis te
· A nttverpen.

Hoste (links) opende de tentoonstelling van
"Kunst van Heden" in de stedelijke feestzaal te
Antwm·pen.

JrEBE O.::iO
EVEOE

Gouden bru·ilo ft te Peet· - Li·mburg.
De echtelingen Renier Leenaerts en
Catharina Soors, vierden on langs hun
vijftigjarige huwelijksverbintenis. Foto
van het gelukkige paar 011djes.

Een vroolijke scène uit "Gangste'rclub", het plezante
>~pel van L. Gross en C. Carpentier, dat vorige week
in de K. N. 8. te Antwerpen een reeks opvoeringen kende.
•

•

Wijlen heer Charles Maskens, Belgisch gezant in
Den Haag - aldaar op Maandag 5 April 1937
overleden - op z'n sterfbed .

•

•• •

•

,

•

•

-

•

•
•

•

In de Vlaam,sche Ope·ra, ging een hern eming vwt L elw1·' s "Pa.gan·in.i' . ,

-

De volled·ige t·roep .

•

•

-

•
•

•

I

•

~ 'o.
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W iener Backhaendl : de gehalveerde haant}es worden door 1.vat paneerrrwel gehaald.

andere groenten gebruiken.
o>
wat bouillon of wat jus me w
dc:n<i
en daar een klttitje boter . B .......
een deksel en laat het erech _ze<im~
à 3 kwartier dichtgedekt in den o>
het daarna in het vuurvaste ~ o

6

u ...

Men ·d·i ent de haantjes op met frissche
groene sla en gebakken aardappelschijfies.

FRICASSEE
1

T7oor

--

~

•

A -

Hiervoor gebruikt men, e'
gerecht een gekookt ki eken. Wanne h
is, snijdt men het in stukken. Yan een r;r
,.. fj-[l~=t
den bouillon ( Yz I. ) maakt men m
.
en 45 gram boter een ausje zoo ~
bloemkoolsausje, maar waarbij hier e
den bouillon wordt vervangen. D eSTerÄI·e~::z.E·nc. .......,...,
men tevoren in dezen bouillon een s
e ... . ~
-·
peper, wat foelie, een laurier blad en
trekken.
•
Dan, nadat de bouillon gezeefd is.
maken. Van het vuur roert men door
een lepel kappertjes of het sap 'lan _
In een rijstrand doet m en nu de s-_ruJ~ ;err """.:.c..:.. c .a..a.,
giet er de saus overheen en garneen
Spaansche peper en takj es pete lie. E> ei~
ander vleesch kan men ook -.an r . .
croquetjes maken :

-

de feesttafel

HEERLIJKHEDEN
VAN KIEKENS OF

JONGE HAANTJES
Het is voor iedere rechtgeaarde huisvrouw ee.n uitgemaakte zaak, dat zij aan de
gerechten, die op de feesttafel
zullen moeten ve-rschijnen, nog
meer dan anders, baar uiterste
zorg zal besteden.
Wanneer ze bovendie-n practisch wil zijn, zal zij
reeds eenige dagen tevoren gaan bedenken, uit
welke schotels zij het feestmenu zal samenstellen.
Gerechten van kiekens en jonge hanen z~in voor
feestgelegenheden uite1·st geschikt en daarom laten
wij er hier enkele recepten van volgen :
Een Weensch gerecht, dat terecht over de geheele
wereld beroemd is, is wel het : .

CROQUETTE. ,
VAN RESTEN KIE ~ E 150 gram rest en van kieken, 2 ~ 2 dl. ho · 0 •
3 afgestreken eetlep el bloem, 25 vram
•
citroensap , 1 eierdooier , wat zout.
Maal de resten vleesch door den mole
ze zoo fijn mogelijk. K ook 'lan borrillo .
bloem en een weinig zout op de uewo e wtJU
dik sausje, zooals ook in het voriu
aangegeven . .
Klop den eierdooier. Vermeng bet
het vuur, voorzich tig met den eierdooier.
m et een weinig citroensap .
Voeg het sausje bij de gemalen r ~ tje •
vermeng alles goed met elkaar en laa d
uitgespreid op eeu bord e nige uren ~
n
stijven.

WIENER BACKHAENI)L
Voo1· Wiener Backhaendl zijn alleen de heel jonge
haantjes geschikt. Men wasebt de haantjes, droogt
ze met een schoonen doek goed af en wrijft ze in
met peper en zout . . Dan deelt men zG- in de lengte
in tweeën, slaat ze zoo plat mogelijk en paneert ze.
Dit doet men door ze eerst door twee geklopte eiwitten, die met 2 à 3 eetlepels water vermengd zijn,
te halen en dan door paneermeel te wentelen.
lntusschen laat men frituurvet goed heet worden,
maar niet zóó, dat het dampt, want dan worden de
haantjes veel te spoedig bruin. Braad ze daarom in
niet te heet vet gedm·ende i5 à. 20 minuten. Laat het
vet de laatste paar minuten wat heeter worden en
braad nu de haantjes nog vlug even bruin. Dien
ze op met frissche blaadje~ groene sla en schijfjes
aardappel, die eveneens in frituurvet gebakken zijn.

:

•

<c. •

SLA VAN KIEKEN
Sla van kieken bereidt men van restjes kieken
of van een soepkieken, waarvan men een vorigen
dag soep gekookt heeft.
Men snijdt het koude vleesch in dunne schijfjes,
en vermengt ze met wat mayonnaise. Dan doet
men de porties kieken op éénpersoons glazen schaaltjes en legt ze in een nestje van frissche blaadjes
groene sla. Men kan ook het kieken in dobbelsteentjes snijden, ruct restjes gaar gekookte groente bv.
doperwten, bloemkool, worteltjes, champignons en
dergelijke vermengen en er daarna luchtigjes wat
mayonnaise doorheen roeren.
Deze sla schikt men op een schotel tot een gelijke
massa in ovalen of ronden vorm, bedekt het geheel
met een dikke laag mayonnaise en dient ze op met
stukjes toast of reepjes gebakken brood (croutons).
Ook kan .men er pasteitjes mee vullen.

-

Resten 'Va·n '-n kieken tot een s1nakelijk slaatje verwm·kt,
dat 0 11 één persoons glazen schaaltjes 'lt)ordt opgediend.
•

Fricas ee z:an kieke n : een pi ·a
gerecht, dat 1nen opdien t il t!
rand va n rijst.

SCHOTEL VAN KIEKEN
Dit is een zeer smakelijk gerecht, dat vooral in
Frankrijk groote bekendheid heeft. Men kookt een
groot kieken of twee kleine kiekens gaar en trancheert ze door de vogels bij de gewrichten in stukken
te verdeelen, waarna het vleesch van de borst in
tamelijk dikke plakken wordt gesneden.
Dan legt men in een vuurvasten schotel ee-rst
een laagje groenten naar keuze, waartusschen dunne
plakjes aardappel, die éérst 5. minuten zijn voorgekookt. Hierop legt men de stukjes kieken, die weer
met een laagje groenten · en aardappelen worden
bedekt. Een goede combinatie van groenten is bv.
doperwten, worteltjes, sjalotjes, tomaten en stukjes
bJoem~mol, maar evengoe(l kan men natuurlijk ook

,
•

Vorm er dan croquetjes \an
met 2 lepels of met rle band n ,
die ev en in koud water worden
gedoop . Wentel ze door eiw it
dat met l à 2 eetlep Is wat er il
geklop , vervolgen door pa neer meel, weer door eiwit en nog
eens door paneermeel. Bak ze
in heet fritum·vet of slaolie en
laat ze, wanneer ze aan alle kanten goed bruin gebakken zijn, op
grauw papier uitdruipen. Dien
ze op met takjes peterselie of
eenige blaadjes sla.
Kieken in een schotel, eelt speciaal
Fra-nsch gerecht, dat uitstekend
sm,a,akt.
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WENKEN
VOOR DEN GROOTEN KUISCH

Voor onze ·kleinen.

Wil' WOLLEN

Ons vloerkleed kunnen we opfrisschen door het
af te nemen met een in ·azijnwater uitgewrongen
doekje. We moeten hierbij zorgen, dat het kleed niet
echt nat wordt en dat er niet eerder op geloopen
wordt, dan nadat het heelemaal opg-edroogd is.

JONGENSKOSTUUMKE
Materiaal : 100 gram witte of gekleurde zephirwol en een bUpassend tintje donkerder garen in
wol met zijde. Een haaknaald nr. 3%Rugpand : men zet 75 lossen op en haakt het
kostuumke in waaiersteek. Dezen voert men aldus
uit: haal uit de 3e losse van den opzetrand. een lus,
sla 1 losse over, haal uit de 5e losse weer een lus,
en haal deze beide lussen, tegelijk met de lns, die
op de haaknaald was, in één keer door. Dan tot slot
nog 1 losse haken. Vervolgeus : haal een lus uit ae
5e losse (waarin dus reeds gehaakt is), haal dan 1lus
uit de 2e daarop volgende losse (dus l losse overslaan}. Dan deze 3 lussen weer op dezelfde wijze
afwerken als het le groepje van lussen. Op deze
wijze haakt men 25 figuurtjes en zorgt ervoor, dat
men het achterste lusje op het einde van den toer
steeds opneemt, anders trekt het werk scheef.
Omkeeren met 2 lossen, l lus halen uit de 3e losse,
dus het schuine steekje van den vorigen toer overslaan, weer l lus doorhalen en ten slotte. nog 1 losse
haken. Het rugpand wordt 44 toeren hoog.
Voorpand : 75 lossen opzetten en 25 figuurtjes
als boven beschreven haken. In het geheel haakt
men 32 toeren, dan het werk in tweeën verdeelen
voor het split. Nu ieder deel verder afzonderlijk
haken ; nog 12 toeren aan weerszijden.
Mou.wtje : 40 lossen opzetten, 18 toeren hoog- . in
waaiersteek haken en tenslotte nog l toer in waaiersteek met de andere kleur in wol met zij'Ïe.
De mouwnaden verbinden en tevens de zij- en
schoudernaden.
De mouwtjes in het kostuumke naaien. Een stukje
van het mou~1ije wordt omgeslagen voor manchetje.
E ·raagje : Langs den halsrand 4 7 vasten haken en
daarna 5 toe en in waaiers teek. Ver volgens nog 1
toer met de donkerder gekleurde wol.
Pijpjes : Van het rugpandgedeelte en het voorpandgedeelte laat men in het midden 4 figuurtjes
vrij. Dan hecht men aan weerzijden vóór- en achterkant even met een onzichtba.ar steekje vast bij

Laten we er om denken, onze kleeren en meubels
geregeld te luchten, te borstelen en te kloppen.
Dàt is het beste middel om de vervelende mottenplaag te bestrijden. Kamfer en dergelijke middeltjes
alléén kunnen het euvel niet voldoende bestrijden !
Een verstandige maatregel is het, ons vloerkleed,
dat we nu toch gaan opknappen, eens anders neer
te leggen, zóó, dat de slijtplekken dáár komen te
liggen, waar ze minder k ans hebben verder kaal
te worden geloopen. Dit verleggen van vloerkieeden
moest eigenlijk minstens om de twee maanden
plaa.ts hebhen: we kunnen er dan veel langer van
profi te.eren.
Alle kasten worden gedurende den grooten kuisch
een voor een leeggehaald, goed uitgelucht, desnoods
uitgezwaveld, en met een zwak zeepsopje of water
met salmiak behandeld.
Bij der.e gelegenheid kunnen we er meteen prachtig toe over gaan, in de linnenkast lavendelsachets
neer te leggen, die zulk een aangenamen geur verspreiden.
Om de velvetkussens in leeren stoelen schoon te
maken, nemen we een doekje, dat we stevig uitwringen in heet water, waarin een beetje ammonia
is gedaan. Dit doekje leggen we op de kussens en
kloppen dan met een paar rietjes.
wij ze va.n pijpjes en haakt nu rondom en tevens om
de rechte gedeelten middenin nog 1 toer met de wol
met zijde. Ter hoogte van het. midden ongeveer
wordt een koordje, met balletje versierd, doorgehaald ; langs het kraagje en het splitje haakt
men nog l toer vasten. Het ko t uumke sluit bovenaan met een parelmoeren knoop, die door het
haakwerk worclt getï::> kken.

Cretonnen kussen.overtrekken, die moeilijk ge- ·
wasschen kunnen worden, wrijven we af met warme
zemelen, die een groote reinigende we.r king bezitten.
Voor het wasschen kunnen we gebruik maken van
water •. waarin zemelen hebben getrokl{en.
Gepolitoerde meubels kunnen we een prachtige '
kuischbeurt geven, door ze wrgvuldig ~f te wrijven
met een papje van aardappelmeel en olie. )fet een
~acht doekje naWl·\jven.

errukkelijke nieumi heden, maar ... • •
U moet ze met lUX wasschen
.

•

HOERA I VOOR
DEN FABRIKANT DIE
DEZE SPORTZIJDE IN
DEN HANDEL BRACHT •
MOOIE KLEUREN
••• KUNSTVOLLE
WEEPPATRONEN ••• EN
ZOO GEYAKKELIJKo
E WASSCHEN ••• AL~
HET MET LUX IS.
•

I '

(

.-

Het hoofdvoordeel der nieuwigheden van dit seizoen is
wel dat ze goed waschbaar ziin, met lux, in koud water.
Met lux, omdat deze zoo voorzichtig wascht en de
schoonheid van het weefsel ontziet.
In koud water, omdat warmte · de kleuren verwelkt en de
fiine vezels beschadigt.
lux ·schuimt terstond in koud water. Beproef het zelf.
Gebruikt U reeds Lux, dan kan deze wenk niet schaden.
Gebruikt U Lux nog niet, dan is dit een- wiize raad om
uw nieuwste toiletjes nieuw te behouden.

Gebruik LUX in KOUD water voor de NIEUWE STOFFEN I

•

- X ltS • \.1205 BFL

•

•

•
I
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l"o·r ige tteek ·weTd te .Antw61·pen naa r ij?l laat t~
'Wijlen heer . 1lfeeuwissen, voorzitter van den K ·
arbeidtrrsbond. De kist ?net het stoffelijk o ve-r eho
vom· de Centrale v an den bond.

o

'

''
•

Het Ko-n{fi:es der Katholieke Vlaarnsche studenten te Gent : de geza.rnel1jke . zang,u üvoeriny
op het Sint Baafsplei-n.

VAN EIGEN BODEM

Bij de plechtige teraaTdeb!stelling vwn wijlen heer
M eeuwissen: de lijkstoet
.ter hoogte van den grooten tunnel te A ntwe'rpen..

'

•

•

•

'
'

•

De .1l lortselsche tooneelkring "De Strijdkreet" gaf een prachtigt.
slotvertooning. De vertolkers na de geslaagde opvoerifl.g gek-iekt.

'
'

De hee'r V ictor François,
voorz·i tter van de zangvereeniging "Pro Eccwsia'' (Kortrijk) werd doór
Z .H. den Pa·u s vereerà
·m et .h et kruis ,.Pro Eccl-esia et Pontifice".
De hee-r Van der H
(
kD'mm i sari de-r tueiede
werpen) nam af en-..
nen, D'm d e jU1 .t ·
Van de-r
teen
Antzr,.."T
treden hoofd k.o-mm ·~ ari_.
n tnnen en e r

..

'
'

•

\

Vorige teeek ver re ·et td~
· king van Duffel haar i .,._ h!:rrl~,
den Z.E. H. Jfab oone.
··
hier tijden
e Z.echtig .
i
1nerken, op u:eg ?war de kt ·· .

a

'

•
'

•

'
'

Bij de opvoe·t ing van "Pietje de Landlooper" in den K. V.S.
te Gent - de drie groote rolltnt; ·v .l.n.r. zij-n. het Briers, Henri
H e.<Jselinck en Roza H erm,ans.

·oor

•'

od Ituigen op het vlieg-plein ra
Denijs W estre-1-n--bij-Gen . Grot"'J)<ifO
·van e-n kel.e deelnen -er .

Z'weefwedstrijden

'

1

'

Algemeen zicht op de'TI jongsten veewedstrijd, welke te Kortrijk
we'rd gehouden.

~

I

•

•
••

•

-

•

•

•

•

•
•

'

oonltelkeli ~ op el/i. uut
tJan den ag_

·

.L
~BEN

Er altijd verleidelijk uitzien, 's morgens ·en 's avonds, in de volle zon
-en bij avondlicht ... Dat is gemakkelijb
t e b ereiken, lVlevrouw, door een h eldere huid en een frissche tint. G ebruik
voor Uw toilet Cadurn Z eep. Haar
_roomachtig schuim reinigt de poriën.
en ve rjongt d e huid. Zwarte puntjes en
roode pl ekben verdwijnen! u"' huid
glan st van gezondheid en jeugdige
frisch heid !...Cadum bostslechts Q , QS fr .
en gaat meerdan ee n maand me e Voor
enkele centiemen per dag kunt gij, 1'-·Ievrouw,dank zijde Cadum Tint,schoon
en jong zijn op elb uur van den dag ...

ZOOBLU

DAT GE THVIS ZUT,
LJEF 5TE! WILT GE PAUL

BINNENROEPEN : HU-15
DEN LAATSTEN TUD
ZOO VERMOEID.
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ANDERE
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SPELEN
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WAT HEEFT
DAT TOCH

TE
BEDUIDEN?

.-I

(
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.

m hebben
de SETILOSE-stoffen
-

·./

veel succes t

10 WEKEN LATER

---- N UW KIND ?

..

Is dat misschien ook lusteloos en spoed ï'g
vermoeid , zooa ls kleine Paul? Ee.n. gezond
kind is levenslustig en opgewekt. Sl.a p zijn ,
vermoeidheid e n gebrek aa n belangstelling •
wijzen er op, dat er ie ts nie t in orde is
en dat bijzondere zorg en a andacht noodig
'.
Z1Jn.

,
I
•

•

•

NIET MET
PAUL

!IC

I/ '

I

' I

I

•

/

•I

V oor al .gedurende de groeiperiode kunnen
de reservekrachten van een kind zoo gemak kelijk worden uitgeput. Tijdens deze
periode is het noodig dat de slaap gezond
e n normaal is en dat het kind krachtig
wo rdt gevoed.
Een onnatuurlijke vermoe idheid is he t zeke r
be wijs van .,N aehtwee". Dit openbaart zich
bij het ontwaken ; kinderen zijn da n blee k,
loom en prikkelbaar .

·'-

•

/

0'*• de 6

H 0 R L I C K'S voorkomt e n geneest ,.Nachtwee,.. Geef regelmatig
H 0 R L I C K'S aan Uw ki nderen. H 0 R L I C K' S legt een stevige
basis voor de gezondheid van Uw kind.
.
Ho rZiek 's laat U in geconcentreerde n vorm e n aangenamen
s m a ak genieten van de voede nde en he rstellende e igen cha_p_Qel'l_Van na tuurlïke_Jit]~ding mid,de len 11..l. zuiv::...e:=r.::e"--·-- _-j ;.-'--=-""'-~
~
room rijke melk. gerst- e n ta rwe m ee l, waaruit dit pro -

d uct is samcnResteld.

volgende

redenen:
1. SETILOSE -stoffen vallen

sierlijk neer

•

en verfraaien

_het figuur.

------

/"'~

2. Zij kreuken niet.
het is een aangename dracht

'

. l

"='

4. Zij zijn frisch in den . Zo~

5

tegen zonlicht, transpiratie en wasschen.

~~1 ~
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•
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•
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aan Uw toilet een onvergelijkelijke distinctie.

6., Zij zijn bestand

.

tq·, ~ \

mer, warm in den Winter. -- -~
S. Zij zijn stemmig glanzend ~
of .diep mat en verleenen /F

-

'

/

•

•

. .• . ..•
•

•
•

••
. .....

.;;;-:--•

IN DOOZEN :

•

)

3. Zij voelen zeer zacht aan,

-, . I

fr. 12,50 en ,22,50
DE MENGER : fr. 7,-
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Het b-iljarttor·noo·i "Agora" te Ledeberg. Groepj.oto. der dee~ne1ner .
ingericht ten voordeele der weezen van Ledeberg. In het mid-den de
winnaar, mr. Feli~ Drieghe.

. ""

De Belgische legm·plo'eg, welke te Br·u ssel ·tnet 4-2
van het Engelsche leger won.

•

•

•

.
•

•'
•'

I

•

•
•

Spehnoment uit den wedstrijd Belgisch leger- E?tgelsch leger te Brussel. De Engelsche keeper stopt een hard
schot va·i1, Buyle .

•
•
•
•

•

'l'e BorgeThout t·rad de gekende Antwerp-back en speler der nationale ploeg, Bob Paverick in het hwu,eltijk
·rnet ·ntej. Oaroline Begheijn .

•
•

Zondag werd te Antwerpen de 1·ugbymatch België-Nede1·land gespeeld. Nederla1;_,d ontzet zijn speelhelft .
.

V oor den ·w edstrijd Liersche Sportkring-White
Star, werden Simons en
Van den Boschdoor Liersche gehuldigd.

W ilders, de geblessee-rde spelm· van het N ede·r.l andsch
elftal herstellende. Hij is inmiddels naar Amsterdam,
teruggekeerd.

-

•
t

•

'

·.

r
Links: Dr 'lr1edstrijd Nielsche A. C S. 0. The-ux
(6-1). Een a1yeslagen aanval op het doel ·van Nielsche.·

•

•
•

..

•

•

•

•
•
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U'it het J::>po'rtve1·bond ·va~,. .A. ntwerpen ' H andel. De ploeg
der Havenwerktuigen, welke den Liefdadigheidswed~trijd
· Bell. Tel. met 2- 1 ·won.

•

'

.

~

11e Herenthals werd Zondag de Groote Jir etheprijs
voor J uniors gewonnen door J acobs van A nt'werpen.

-

•
\

•

E. Jl eulenberg, de

de

overwi.-~?UW?'

vwn
Zo·ndag gehouden koers LuikBastenaken- Luik.
(

•

•

•

Rechts: Fotonieuws uit den Vlaamschen Voetbalbond. De toss voor den
wedstrijd Bonheiden-Watersnippen.

,

Te St. Ni.klaas we·rd een JLtnim·koers gehouden voor
het Criterium van; België. De overwinnaar D e Oock
(Antwerpen).

De Groote Kermisprijs voor Juniors te (h'obbendonck.
De winnaar Jul. Douws.

De wedstrijd St. Niklaas-Ronsse. St.andje
voor het doel van Ronsse, kampioen van Bevordering D .
•

•

•

•

,
W ierinckx won Zondag den Omloop van
.Morbihan .

•
•

•

De Belgische hockeyploeg, welke Zondag te Br'IJ,sscl
m.et 1-2 door Nederland werd geklopt .
•

-

•

I

-

•
•

•

•

•
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Als h a ar g elaat g limt, is het gedaan · ·
met haar reputatie van ·ele gante
vrouw ! Sirnon e is echter g e rust :
tijdens d en heele n ·duur der theepartij zal haar g elaat ideaal fluweelzacht en .mat blijven dank zij de

'

.... ,
•

CRÈME SIMON M~T
"de schoonlu;-idscrème ..

•

-

•

En om de vorming van rimpels te voorkomen
.
e n haar
huid gezond, fijn eri soepel te h ouä en,
zal zij, voor het nçxar bed gaan, h et Simon·
regime voortzetten met een lichte .massa g e me t

CRÈME

SlltiO~

"Hygiëne- en ge=ondlieid c rèm l' ··

DE TWEE VRIENDINNEN VAN UW SCHOONHEID
•

0.

DE PRINSES V A

)

tHtCtlte

•

•

•

•

c

•

Er waren meermalen klachten bij de geze en de
politie over hen .ingediend. Dat wisten ander een fijn ·
ee 1d
zij. · Meermalen waren de- huizen, waari1:1 den die
zij woonden, voor peelholen uitge- ~chavin a ra htt n zij
maakt. lVIaar ondanks de · poaingeu der plan te meden .
· vaders van geplunderde jongelui bad
ir George ~ e
.
het recht geen vat op hen geln·egen.
zat ba~g te luist n . of
Nu had sir Gemge aanleiding ge- naderden. )feennalen tra.c.hne hiJ
.. ~-t~b
geven tot een anestatie wegen oplicb- te beheer~ hen. -...,.on n i
ting. Wat moesten zij doen ~
klammige hand y an d la
Het teekende Allan en zijn moeder hart gevoeld. W a-arom st.(]rrtï~
. beiden, dat zij koel en bedaard waren dan zoo opeens in al
in ltu.n gevaarlijkste uur. · Allan wa de en niet fri eh meer . H ''
. _leer
kaJmste. Al ,kind van ouders, die van dan op, en strekte zijn lie
de sluwheid een beroep· hadden ge- male11 liep hij de k m r
•
maakt, wa hij méér clan zij misdadig zwierigen, luchtiaen tr d
aangelegd.
Maar i~deren: keer tierp
Maar zijn misdadigh~id was van een · terug in zij n an . en ied.1e.re'D
andere orde, dan waartoe zijn vader zocht hij ·rpoed in den CO_::!~a' •
geraa_kt wars." Allan · zou zich in ··geeu
Eindelijk toen hij· n
geval zoover verl~agd h~bben, dat hij gaf de cognac hem eên
jU:weelen· · verpandde, die hij . onder trom-ven . Hij kon we O\er ....."".
. val .h voorwend el · had bemac.btigd. denken. Het eenig
.
Hij behoorde tot een hoogere klasse van en telken in zijn
•
sclnrrken. Als 't -noodig bleek, te telen, "vlu hten".
zou hij 't op groote chaal doen.
· ·
,Ja ja - ik m
rn
·. Er scl1oten hem wilde. plannen door weo-k01n. Een ÁI ~ ham ·
het hoofd. ' t pel wa. uit. ~Iet zijn vang nis ! Mer·tham in
vader zou men natuurlijk hem en zijn kleurig pak met pijlen ! ._ l · '
•
-moeder arre teeren. De politie z~u hen Ja, vlu hten. Ie
pa e .
maar al te graág als een. bénde bê. chou- voor·te maken i haar v rr
wen. H\fwou niet gearre teerd worden af cheren, een burgerm n
voor . een kruimeldiefstal - merci! Er ·dwijnen. Ergens .een zonni,g p Le1çe ut~'"
waren wel grootere dingen te doen.
ken en verder een
n\ou\.L.I.,.;
Die geest van avo"ntuur kwam .ook me~ de · hoone natuur. B b[)l1llt
ovei·lady Merstham, nu alle voorwend"'el natuurlijk, en eenzaam .. ..
..,·an eerlijkheid nutteloos-was. Zij moe t . .ken zijn overal. ~ij en · All . . . . ·
óók niets van klein gepeuter. hebben. ·moeten .zelf ]Daar zien, hoe
·
·t Leven b~koord e haar alleen, als zij Ik bèn -oud. Ik h eb
fn•
. t in weelde kon slijten. De· gevangeni ·, ' Gáát nu niet anders.
en zelfs de vlucht, die b.aar ~wingen
Trillend, met ' n nie~
_·e _ u.a;,.;
wu tot werken voor een boter}lam, hij de-.kan1er rond, om t.afelzil~.,.....
•
waren haar te min. Wèl wa zij l)ereid te hoopen. Toen 1 op hij n r
t ot een grooteren, brutaleren "lag, ka t, waarin k ffe ~ en
waardoor zij naar _A rgentinië of ergens Hij tru tte in 't donker :ro.uu
ander zouden komen, met een· beetje zijn vinger om
h andv
bedrijfskapitaal.
. g'ro-oten ·handkoffer. Di n na
Allan stak een igaar op, eu keék zijn naar de e tk~ m r. e hij
moeder aan met iet opgewonden , bijna vorken en· lepels in, d zou
iet vroolijk in zijn oogen .
peperbussen,. n al h
n h ._.....
"Nu maar een. kijken, _"\\'Îe er iet keiijk ,verkoopbaar leek.
weet," zei hij. " Ik heb geen zin in
"Noo- ièt . " vro a hij zie~ f.
werken. Al we in den goeden ouden een tond· hij r h t .
tijd leefden, klom ik op een zwart
EI· kwam een glimlach O\ r .. n
paard en ging ik de po. tkoet aan- zicht. Hij · loeg zijn han n ·
houden. Wat doen zulke ridders tegen- eu drukte ze, warm zi~
woordig t" •
rend. Hij ~erstop
d
"Misschien valschheid in geschrifte," een grooten t 1. dra id h
opperde lady Merstham.
en sloop de trap op.
"Vervelend," zei hij. " Ik waag et·
Toen hij lau he
1 n kwam·.
mijn hals niet aan. Ik zoek naai: iets hij bet g momp I "Van · n ...!7~~
•
moois! Dooie prozaï che tijd ook tegen- maar hlj rrun~ zich ueen · ..
w-oor~g .... "
blijven taan en h . ·~ t r n. Hij
, Heb je je_· ingeqacht hoe 't gaan de volgend trap. kwam ui de 2'3 .
zal ' Anderen lezen dat óók, over aan het einde :\farla
a m r had. n li
~Iarla's vader. Reken mafl,r gerust dat op zijn teenen naar haar deur.
r
~1arks, waar je vader die brocl1e van- brandde geen li ht in d k amer.
claau heeft, vanavond al lont ruikt.
Zijn hand a·
aan de kruk~
:\Iorgen stuurt hij Ma.rlá. de · rekening. wou die juist omdtaàien ·. t en hij e
Zij zegt natuurlijk, dat zij van die bedveeren ho rde kraken .. Blik m· ~· ·
broche niets afweet, de politie wordt- zei hij , en·· sn 1 al d hij wea .
gewaarschuwd, en ze -v inden de broche
Tweemaal kwam hij naa,r de d ur
in 't pandjeshuis."
terug, en b.eid k eren boord hij
•
"U bent op de hoogte," zei Allan.
weging · binnen de kamer. Hij waeh :e
"Ik lees de politieberichten . ... Maria ongeduldig in zijn .kleedk_a mer o hij
zal om geld .telegrafeeren, om haar opeen · bedacht, dat er ook op die "Verrekeningen te betalen, maar als haar dieping dingen waren, die ge~d konden
vader er zoo slecht voorstaat, komt er opbrengen. !}ij trok èen handdoek .van
geen· geld, voorloopig tenminste niet. een rekje, verzamelde van zijn vrouw
Ze heeft meyrouw Raffan natuurlijk - toilettafel al wat zilver bezat, nam de
maar 't is de vraag, of die· alles aankan. weinige sieraden, die nog uit de handen
Wij l1ebben Marla in die zaken gebracht, dei· pandjesbazen ·waren ·gebleven, . en
dus komen ze 'tee-rste bij ons om hun sloop toe~ naar d~ kamer va:n .zij.n zoo11.
rreld. Alles bij . elkaar geloof ik .... " Ook hl er greep hlj ·alles; "\yat ·wa-arde
.
.scheen te hebben, s~opte het in zijn
Z\j zocht een woord.
"Dat w-e . er tot over onze ooren pak, verborg i! at onder zijn bed .eil" löop
inzitten," zei Allan. ·
weer naar Marla's kamèi·. ... .
•
Zij zwegen. · In makkelijke stoelen
Hij wachtte; . sc~~rp hlist~1·end. Nu

-

•

•

•

•

•

.

kwam er geen geluid, geen beweging.
Hij deed behoedzaam de deur open
en stond in de kamer.
Hij hoorde de regelmatige ademhaling van het slapende meisj_e. Het
licht van een lantaren aan den overkant
der straat wierp grillige schaduwen op
den muur . Hij wist dat de juweelen, die
Marla voor haar moeder en mevrouw
Raffan gekocht had, in étuis zaten .
Hij had ze gezien. Hij wist, dat Marla
argeloos was, dus hoopte hij, dat zij ze
op haar toilettafel had, of til een engesloten la.
Hij ging op den tast de kamer door.
De étuis stonden niet op de toilettafel.
Hij trok een la open. Die piepte. Hij
sprong er vandaan en stiet een boek op
den vloer.
Vóór hij zich om kon keeren en de
kamer uitglippen werd Marla wakker en
trok zij het licht aan. Nog eer het licht·
de duisterni versloeg had sir George
besloten, wat hij zeggen zou.
"Wat is er~" riep :Marla. "Gebeurt
er iets '~"
Sir George glimlachte. "Liev~ kind,"
zei hlj, "er is zooeven in de keuken een
dom ongelukje gebeurd. Er viel een
gloeiende kool op een pakje kleeren, en
dü;. vlogen in brand. Lady )fer..;tham
was bang, dat de scherpe brandlucht
tot je kamer zou doordringen, . dus ben
ik maar even naar boven gerend om
me te vergewissen, en je zoo noodig
ge.rust te stellen. Ik m~rkte, dat je
sliep, en ik rook niets, dus ik wou juist
weer weggaan, om je niet wakker te
maken."
"Dank u wel!" zei Marla. "Ik ben
zoo dom geweest om te schrikken ."
"Duizendmaal excuus,'' zei sir George.
"lk ben blijkbaar toch nog niet voorzichtig genoeg geweest." Zijn oogen
snel de kamer rond. Waar had
0o·incren
0
ze die étuis dan toch ? "Doe 't licht
maar weer uit," zei hij. "Ik kom er in
't donker wel uit."
Marla gehoorzaamde. "Dank u," zei ze.
"\Vel te rusten, beste kind."
"Wel te rusten," zei Maria. "En nog
een bedankt."
Toen sir George heen wou gaan, legde
hij zijn hand op iet , dat hij op de
toilettafel had zien schitteren. Hij liep
de kamer uit en deed de deur achter
zich dicht, neuriënd. Hij ging zijn kleedkamer in, draaide licht aan en opende
zijn hand . Op zijn bevende p-alm lag een
speldje met diamantje , in· hartvorm
gezet.
~

E L F D E H 0 0 F D -ST U K

Allan en zijn moeder waren niet tot 'n

bevredigende conclusie kunnen komen. Er schenen wel · honderd handige
manieren te bestaan , om aan geld te
komen, maar als ze die nader bekeken
ontdekten ze, clat zij er negenennegentig
al gebruikt hadden, on de honderdste
was valschheül in geschrifte. Vroeger
op den avond bad Allan die handteekeningen-narnakerij vervelend genoemd.
Nu zag hij bovenmen in, dat het niet
kon. Wiens handte<-'kening zou hij
moeten namaken ~
De tijd was kort . .Marks en Co. zonden binnen twee of drie dagen d.e politie te hulp roepen, zoo niet eerder.
Toen het twaalf uur sloeg, geeuwrlt>
lady .M erstbam. "vVe zijn geen van

tweeën erg helder geweest vanavond,'''
•
zei ze.
"Nee," zei Allan . "We zullen op inspiratie moeten wachten. Gaan we naar
bed!"
"Nog niet," zei lady Merstham . "Hoe
doe je met Marla ~"
Allan stond op . De levendigheid en
scherts, die hij den heelen avond betoond had, waren opeens van zijn gezicht. "La;ten we Maria maar uitschrap pen," zei hij. "Als ze van me hield,
kreeg ik haar toch wel. Dan had ik
haar binnen een maand zoover, dat ze
me nam .. .. jui t . Maar 't is geen meisje
om van mijn type echt te houden. Ze
vindt me wel interessant, ze snapt me
niet goed, en misschien voelt _ze zich
een beetje gevleid - maa.r daar is 't
dan ook mee uit, ... Wat is dàt ~"
Hij bleef bij de deur staan en luisterde even. Toen bukte hij zich snel,
trok zijn schoenen uit, en ging op zijn
teenen de gang in en de trap af. Lady
Mèrstham volgde hem verwonderd, met
het onprettige gevoel, dat er onheil
dreigde. Zij vond Allan op den drempel
van de eetkamer, waarvan de deur half I- -openstond. Hij keek de kamer in. Lady
Merstham keek ook naar binnen.
De kamer was vol licht. Bij de tafel
stond sir George Merstham. Hij hacl
een lichte overjas over zijn grijze pak
en een bruinen hoed op. Hij stond over
een koffer gebogen. Zij zagen, dat hij
er 'n verzameling voorwerpen inpakte,
borstels met zilveren ruggen, flesschen
met zilveren doppen, zilveren ·igarettenkokers en kleine doosje met sieraden. En hij stond hardop tegen zichzelf
te praten.
"'t Is beter dau niets," hoorden ze
hem zeggen. "Ik wacht niet tot morgen . Doe 't nu ! Ik heb al wat geld,
en morgenochtend nog meer een
eenvoudig leventje in een mooi dorp
aa.n de zuidkust van Frankrijk .... "
"Hij is gek geworden !" flui ·terde
lady Merstham.
"\Velnee," antwoordd~ Allan. "Hij is
laf. Da's veel erger . ... "
Hij deed de deur open .
Sir George schrok hoorbaar. Hij zag
geen kans den koffer te verbergen, en
dwong zich dus tot een vertoon van
zijn oude vroolijkheid.
"Jullie praten maar," zei hij . "Ik ben
een man van de daad." ·
Allan trad op hem toe. "U praat
helaas ook. We hebben geboord, wat u
zei. Laat los dien koffer.''
Sir George klemde er zich aan vast.
" N ee, nee .'" nep
IJ. " L aa t me gaan '.
. h"
Laat me gaan ! 't Is 'n beestenstreek,
maar ik ben oud ! Ik ben op ! Ik wil
er tusschenuit !"
Allan greep den koffer en schudde
den inhoud op tafel uit. "Doe die kieeren uit," zei hij, "en ga naar bed.
Allemachtig!
bent wel oud, dat u
zooiet begint !"
Allan's stem klonk zoo martelijk en
ontgoocheld, dat het den ouden man
feller trof dan verwijt. Hij kromp weg
en ging langzaam de tr~p op.
Toén l~:~.dy Merstham bij Allan terugkwam, stond hij tegen den schoorsteenmantel geleund, met zijn hoofd in zijn
a,nuen. Zij raakte zijn schouder aan,
ma::t r h~j s<lhudde. haar band af . ...

Het wonder van de Riviera

San· Remo
verdient ten volle den naam van ,,Parel van
de ltaliaansche Riviera"

VPrscb ijn t 's

E E N

w~ E I~

K B L A 0

•

Aan de heerlijke oevers van de Ligurische Zee biedt het
met zon overgoten

U de vreugden van een eeuwige lente.
Gij vindt er alles om Uw krochten te herstellen en U
verstrooiing te schenken. Gij zult er heerlijke uren beleven
en onvergetelijke indrukken opdoen .

HET GEMEENTELIJ -K CASINO
is beroemd om zijn attracties en feesten.
SAN REMO is een ideaal verblijf onder het bereik
Inlichtingen: E.N./. T., Koninklijke Plaats 10, Brussel; S.A.
I. T . San Remo flralië) en bijalle
R eis- en Tourist-agentschappen

REISLIRES, verkrijgbaar bij d e voornaamste Banken en
Reisagentschoppen tegen d en koe rs van BELGAS 28 .10
voor 100 LIRES, Bons voo r Hotels en Benzine, Reducties
op de Spoorweg en (50/ 70
'
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• W ij allen eten van d ie
lekkEre 3 - Molens Haver mout.
Onz:e
m oede r
maakt Er pap v an of
koekenbakjes, en ze ze gt,
dat ze het nu oo k in d e
soep doet, inplaats van
aardap;:> elen. ,,
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C zorgt t>r altijd voor. dat Gw kinderen goed
voed,;:e) krijgen en voldoende fii8sche lucht.
En toch moet gij
~om:o: bezorgd maken
on-r hun gezondheid, want dikwijls is het zoo
moeilijk om er goed voed:-:el «in 11 te ·krijgen .
~eem bijvoorbet'ld have r mout. Dat is f~«·n
uitstekend voedseL vooral voor ontbijt.
Toch mogen vec>l kinderen het niet.
Hoe komt dat ? ·wel, in nt>gen van tl<'
tien gevallen. omdat ze nog nooit rersche
havermout hebben geproefd.
Ali' U 3 - ~lolen,. Havermout neemt. wel't
L, dat L altijd ver~che havermout hebt.
3-)foleni' i~ het cenige havermout. dat in
België wor dt bereid. Binnen e nkel~ dagen
is het van de fabrit>k tot op Uw tafel.
Probeert U het et>n;..., nit>L alleen Uw .!\.indertiL maar ook Uv.-· man zal f'r aan ;o<ffit.J.llen.

Wordt vervolgd.

V 0 0 R

S T A D" geefJ recht op een G R A T I S 0 N G E

a

•
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RECEPT :
Drie tassen melk in een pannetje. Als de melk kookt, een
klein~ t a"
s n eIk ok en d e
«3-Molens» bij de kokende
melk voegen . Gedurende vijf
minuten laten koken op een
zacht vuur. Van ti jd tot tijd
roeren. Daarna warm opd ienen met suiker.
Vooral in d en winter is dat
een heerlijk en krac h tig ont bijt. O ok als avondpap is het
uitst ekend, omdat_ het zoo
licht verteerbaar is.

•• •

•

V LAAN D E H E N
'

Bureelen t

Fotodienst, tele-

foon : 31 112. Gewanrborgde oplage b 1 5 0 0 ex e m pI'\ ren. Een abonnement op "DE

vao

,

oortaan

'

\Vetst t· a at 42, Telefoon 5-391, postcheck 293402 .

n10rwaarden

%).

HOEFT GIJ U NIET
MEER BEZORGD TE
MAKEN OVER UW
KINDEREN.

rijdags. samen met "Sjor ·", het öantrekkelijke jeugdblaadje.

Ll'ert · df' gunsligè

iedereen.

.

.

Antwerpen,

van

Doet Uw voordeel met de cheques en erediefbrieven in

I

"D E S T A 0",
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onze \.rat.is O ngevall e nverzekeringspolis kennen .
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Geld

Een belangrijk on-

derhoud met Barney
Glasgow in . . . . het

,

nzeta

Turksche bad.

(C 0 ME

-

•

•

AND

GE T

eze film bezit een driedubbele
kracht.
De karakter zijn nie - op he
troon geknipt en worden ~ hittt"·rex
geheeld : Edward Arnold i op z'n
krachtdadige., ondernemende kerel die er
e op
komt, tijdens de ontbo~ china van i~ OILmt- o
't einde van de vorige eeuw - doch zijn elu •ergooit om steeds meer geld, teed meer mach
Yeroveren ; wanneer hij later een po!ri.nu waart oru tD~..,
te bemee teren wat hij V€-~ maadde, loop hij de
groot te vernedering van zijn lev- n op. Franc
armer, een jonge Hollywoo che ar, !reeft bliJ •an
een zeldzaam talent al Lo a, de jonge berber eid
door Barney GlMgow uit haar omgevina be\ rijd.
maar door hem verlaten terwille van df> doch :er
van zijn baar . . . . en een bruid cha ; haar aanp ing vermogen . telt de actrice in taat om naderhand, in een heel anderen toon, e pelen al J.o a'
dochter, op wie Barney na vele jaren verliefd wordt.
Joël McCrea, als Rich~rd Glasgow, i een onbeholpen,
ernstige jongen, koppig al zijn vader, doch bezield
met een oprecht _idealisme ; wanne"r hij de concurrent van den ouden Barnev wordt om de liefde van
het meisje, is de uitslag wel te voOI'zien !
Gemoedelijke rollen van Walter Brenman en
Mady Christians dragen veel bij tot het sch<?ppen
van de gewonschte atmosfee1·.
Een tweede boeiend element is h('.t houthakkersen papierbedrijf, waarmee we op grootsche chaal
~

· Andrea Leeds geeft, als de dochte1· van
Glasgow, een pittige karakterschets .

•
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D e jonge Lotta ( Fr011Wes
F arnter) rnet haar gemoedelijke nicht ( M ady
•

Ghriatians .
Links: Een rumoerig tafereeltje it hd etrsre deel,
met drie van de hoofdpersone :W aUM Brennan,
Frances Farmtr, E dward
Arnold.
f;>t o',; Ve reen igde Kunstenaars

Tijdens een tuinfeest lnj
denrifken Barney vindt het
drama zijn on tk'n ooping.

•

kennis maken. Vooral• ii'l •t eerste deel vinden we
geweldige opnamen van den arbeid in de bosschen en
langsheen den stroom,_die de reuzenstammen daverend
naar de fabrieken voert.
·
En dan heeft. de ouderwetsche. omgeving ook haar
bekorino-. De volksliederen, het ruwe leven in het
kamp, _ de eenvoudige woning va.n Lotta's man, en
daartegenover de reis in den trein, ~ar de dorpsche
kleedij van Lotta. en haar nicht opschudding wekt, hun
triomfantelijke int1ede in het restaurant te Chicago ....
De film brengt ons een niet })anaal geval en een
ver van banalen achtergrond. Dat moeten we op
prijs stellen !
·

•
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Katrien houdt katten . Wie h
katten te houden, houdt al uau"W , ~.a:7 ._ :--= .
Toen Katrien twaalf katt.en hield. e
weg, en drie daarvan kre.eg de her r "' : - ~ - Katrien drie dagen later bij den
•
vragen , hoe haar lievelingen he
,
-.
woordde de herbergier met 'n ' Té ·n ·
".Als u bet graag hebt, wil ik u "el
. . . ..-. ~,.-,;;:. · •
sturen . '

--

, ,Wacht ' 8 even . . . . hebben we geen boek bij de Jansens te·rug te bre1tgen ? . . . . Nee ! Dan loopen U'e door
( H U1'norist)
na,ar nr. 306; daar rrweten we bij Pietersen zijn !"

Een bekend Engelsch parlem
roep dierenart . )I a een heng deb·
••
huis, C.l.~.uo
stan er he,.... ;::..;:.. ... - - ..
•
--.,..
.. Al"" ik me
. ...- .
bent u
/
'
'
niet zoo ...
dokt ·r te · ond
'
..
zijn "eden.. "\Yaarom
bent u z:i k ...
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overschoenen !''
(Bulletin)
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Bif den psychietter: " U heeft ze ·rnin8tens alle
vijf even goed bij elkaa?' als ·i k." ~ . "Bed.oelt
u daarrnee dat ik gez0'11.d ben of . . . . ( Stnks)
•

.,vVilt u de zonne van mijn leven zijn ~"
vroeg de vervelende jongen.
. .
"Graag," antwoordde het gevatte meiSJe,
"ik wil graag twintig millioen kilometer
. weg wezen ."
·v.a.n Je

I

I

(Lust. Sachse)

'

MEDAILLONS
Tsaar Peter de Groote.

1 1/
I //~··

/ ·

De muizenval.

•

.. Je ben ee o
niet. ..
.. E D JIJ
veel j n er ...

..

.

'/

/

..

'

/

/

"Hendrik, ge vergeet

I
.'' / '

f

/

. ..•

.

•

kan me da
,.Dat k o.s
..• Ie , J "
.. Xe.
niets ...

/

I

l/ ' .

~

"Het moet bij julJie in Braziljë eTg heet
zijn, is bet niet Y"
,; En of, maar het kan niet anders. De stad,
waarin ik ·woon, ligt bijvoorbeeld twee
o-raden van den evenaar af."
0
"Ten Noorden of ten Zuiden ervan Y"
"Ten Noorden."
·
..
]
" Af
. lJll,
can
gaat het nog."

Toen de jonge tsaar Peter ~e
·
Groote van Rusland nog m
het Hollandsche Zaanland vertoefde
om er het scheepmakersvak te
leeren, was hij al een eigenaardig
en een zeer ijdel personage. Rij
ergerde er zich bijvoorbeeld niet
matig aan, dat Engeland zoo lang
draalde met hem een uitnoodiging
te zenden, om naar Londen te
komen. Eindelijk en te l_angen
laatste werd hem echter de komst
van een Engelsch gezantschap aangekondigd. Peter evenwel vond het
noodig om de heeren om hun
talmen en dralen te straffen. Op
,
den dag, dat het Engelsche gezantschap zijn opwachting zou Engelsehen zagen na eenig wikken
komen maken hield hij Zich den en wegen in, dat er voor hen niets
heelen dag in .het kraaiennest van anders opzat, dan het want in
een groot zeilschip verborgen. Toen te klimmen, wilden ze niet onde Engelsehen voet aan boord van verrichterzake huiswaarts keeren.
het tsarenschip hadden gezet, wei- In hun mooiste gala-pakjes maakgerde Peter de Groote zijn hoogen ten ze dus de moeilijke reis naar
post te verlaten. Als ·men hem spre- boven. Daar ontving hen de'
ken wilde, kon men tot hem op- lachende tsaar, zoo majesteitelijk,
klauteren, zoo liet hij weten. De alsof hij op zijn troon zat.
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" D a.t nest ·is al. ·u-itgehaald, baas!" (Passi·n g S h01L')
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Y our hee·ren., d·ie
spiegel hebben.

'rt·
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nieuw kustuu'ln en nu.r.ar 'n klei1wn
(Zür . Ill.)

•
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-·----------·------------------------------------------"Sjors, d-enk er aan: ge hebt vwulaag een
drukken dag en twéé dinge11 te onthouden .1"
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,,Mag ik u, juffrouw Mangel, met uw
voornaam aanspreken !"
,.En mag ik mij dan bij mijn kennissen
met uw aehternaam bekend maken ~ "
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ó

6r ....
•
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"'n Genie is altijd bescheiden," meende
de tenor ; "er zijn oogenblikken waarop
ik mij afvraag, of ik werkelijk de grootste
zanger van de wereld ben."
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Anecdote u umero 6587 uit Schotland
verhaalt van Jenkins, die in groote haast
over straat loopt. Zijn buurman ziet hem
hollen en roept. hem na: " Hallo, Jenkins, .
waarheen zoo nel !"
"Naar het po. tkantoor, " antwoordt
Jenkins.
"Moet je postzegels koopen !" v raagt de
b uurman uog.
"Nee," schreeuwt Jenkins, "ik moet mijn
vulpen houder vullen. ''
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