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Aan al mijn getrouwe Lexers en Lezeresjes!!

CROOT N I E U W S ! !
1. Van het volgende nummer af wordt de prijs der
AVONTURENFILMKENS verminderd op 3 Fr.
Bovendien zal kortelings het algemeen u i t z i c h t
ervan nog verfraaien en zullen de « a v o n t u r e n »
van langsom boeiender worden.
2. Te beginnen met het huidig nummer, nummer 2 0
dus, verschijnen de « A V O N T U R E N F I L M K E N S »
wekelijks, telkens den Zaferdag.
N u m m e r 2 0 was dus beschikbaar in alle boekenof gazetwinkels vanaf Zaterdag 2 Februari.
Nr. 21 beschikbaar vanaf Zaterdag 9 Februari.
Nr. 2 2 vanaf Zaterdag 16 Februari, enz.
Hiermee is uw innigste wensch vervuld.
Professor Rettortebolg.

DE AVONTURENFILMKENS
ZIJN DE BESTE
Dit is h e t juiste a n t w o o r d d a t m i j door 85 g e t r o u w e lezers en
lezeresjes m e t g e e s t d r i f t en o v e r t u i g i n g o p m i j n S.O.S.-sein t o e g e zonden w e r d !
M i j n b e s t e j o n g e n s en lieve m e i s j e s ,
Ik wist d a t ik o n d e r U een g r o o t e s c h a a r v a n v r i e n d e n t e l d e
ja. m a a r dat ik bij U in zoo h o o g e g r a t i e stond, d a t h a d ik nooit
durven d e n k e n !
l ) e vele f l i n k e t e e k e n i n g e n , de stapels gloedvolle g e s c h r i f t e n ,
zoo v e r s als p r o z a , die m e v e r k n o c h t h e i d en b e w o n d e r i n g b e t u i g e n ,
h e b b e n m e v e r b a a s d en diep o n t r o e r d . T e m e e r , d a a r ik uit e r v a r i n g
weet, dat d e j e u g d h e t h a r t steeds op de t o n g d r a a g t en g e e n
v r i e n d s c h a p h u i c h e l t als ze die niet v o e l t !
D e g o e d e p o s t b o d e g r o m d e wel een b e e t j e , als a a n den vloed
van brieven die liij m i j d a g e l i j k s b r e n g e n m o e s t , g e e n einde s c h e e n
t e k o m e n ; m a a r m e t een w e l v e r d i e n d e n i e u w j a a r s f o o i w a s hij g e paaid... I n t u s s c h e n w e r d ik m e t den d a g t r o t s c h e r op m i j n t r o u w e ,
uitgelezen l e z e r s s c h a a r !
Ik n o e m U t e r e c h t een uitgelezen l e z e r s s c h a a r , w a n t wie h a d
coit durven d e n k e n , d a t op een p r i j s v r a a g die n o c h t a n s ver v a n gem a k k e l i j k was, zooveel g o e d e a n t w o o r d e n zouden b i n n e n l o o p e n ? Ik
Vervolg

op het ander

blad van den

omslacj.

D e Z war te B ende , de schr ik van de streek .
w as ahorcr t -oltal lia bijeen qc leomcn ,

De Zwarte Bende
L. S .
D it en de twee uo lçcnd c auontur cniilmkcns s ullen één src rtiaal , 'O /' mell,
het ve rhaal vall den qe hei mc inn içen w rek er. Het zal bestaall flit: 1: De
Zwarte Bende », «De Valle i vall den D ood », ell 4: De Gehcimzinniçe
Wr eker >. Er zi] op çcuiezcn dat dit drieledig verhaal gesteund is op geschiedk undiçe g ebeurtellissen di e s icli hebben afgesp eeld op het woelige
tooneel W il de n A me r ik aanse he n S ecessieo orlog (1 ). /11 al zijn tore edheid
was de ze bu rqcrleriiç t och in v ele opzi chten een strijd voo r het RECHT.
Aan de dapperen die uielen in dielist Vall de W A ARH EI D en de VR lJ HEI D s iin dez e bladz ij de n opgedrage n.

H et ge laat van den man vcrtro k in ee n do nke re plooi en hij
zegde sch erp : «Wij moeten er voor zorgen dat wij niet verdro ngen word en door die niet snutt en van Unioniste n (2):p.
Vergeet niet , j ohn Sheridan , dat wij thans niet met gewone
cowboys zull en te do en krijgen , maar met g edrilde mannen die zich
niet zoo snel uit het veld laten slaa n.
Hoort ge het, kameraden! Mike Donovan heeft schrik van
de Federale politie, die wij nog met ge en oog en hebben gezien.
Lacht maar I riep Donovan grimmig, die laatst lacht best
lacht.
De anderen lieten het niet aan hun hart komen en hielden niet
op met Donovan te plagen en hem grove woorden toe te roepen . Ze
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zaten in een tamelijk wijden kring rondom het kampvuur en hoewel
dit vuur veel licht gaf» hadden deze mannen er bovendien voor gezorgd dat er hier en daar nog een toorts (3) brandde. Dat men hier
niet met vreedzame lui te doen had kon men wel merken aan het
uiterlijk van ieder van hen die op deze eenzame plek bijeen waren
gekomen. De eene tronie (4) zag er al leelijker uit dan de andere» zoodat
men zich eerder onder boeven zou gewaand hebben dan in een deftig
gezelschap
— Wij wachten op Jeff Scarface (5), is het niet Donovan ? vroeg
een tier mannen die op den grond lag.
ja, antwoordde Donovan knorrig.
— Als Ie ff de zaak in handen heeft» dan ben ik er gerust in.
— Ik niet.
— Toe jongens, suste Sheridan, er zal over kort genoeg werk
op de plank zijn, zoodat wij nu niet kribbig (6) op mekaar hoeven te
duivelen. W i j zullen onzen tijd aan wat anders kunnen besteden
dan aan gezeur (7).
De anderen hadden allen het hoofd naar hem gekeerd en zij
luisterden gespannen, als verwachtten zij nog meer woorden die klaarheid zouden brengen in dat wat zij niet konden te weten komen.
Daarstraks hadden zij heimelijk getracht achter de waarheid te geraken, maar noch Sheridan noch Donovan hadden één syllabe (8) gelost.
Zij waren nooit van een klein gerucht vervaard geweest, en vóór enkele
dagen hadden zij trouw gezworen aan Sheridan en ook aan Donovan.
Zij hadden een verbond gesloten totterdood, en hadden van de twee
leiders ieder een fcwart plunje gekregen, maar wat ze hier nu in dien
donkeren nacht stonden te doen, dat wist geen een van allen. Velen
onder hen staarden in het knetterend kampvuur, en dachten over
alles zoodanig na dat zij er hoofdpijn van kregen.
Opeens weerklonk de hoefslag van een paard. In de stilte van
den nacht leek deze slag als de voorbode van een naderend onheil,
zoo akelig was het gerucht er van. John Sheridan sprong recht en
snelde naar een donker gat, wat verder tusschen enkele boomen gelegen. De overigen waren ook overeind gekomen en sommigen hadden
hun ruwe vingers al op den haan van hun revolver gelegd. Het bleek
wel dat zij een vooraf gekozen wachtwoord volgden, want ieder bleef
op zijn plaats, luisterde scherp, en boorde met oogen als van een
uil in de donkerte. De hoefslag van het paard was nu zoo dichtbij
gekomen dat de nachtelijke ruiter niet ver meer af kon wezen. Plots
was het zoo stil dat men de stilte hoorde, voor een oogenblik maar.
—- De Zwarte Bende! zei iemand gedempt.
— For ever (9), antwoordde Sheridan zacht.
Enkele seconden later stonden de twee mannen bij het vuur,
en hun schaduwen bewogen als vieze monsters over den grond. Sheridan gaf een korten maar zeer duidelijken wenk en weldra hadden
zij allen een cirkel gevormd met middenin Sheridan, Donovan en Jeff
Scarface.
— Scarface komt ons mededeelen, begon Sheridan kort, dat een
eroep van wel twee honderd agenten van de Federale politie op komst
is. Zij hebben als opdracht de orde en de rust in deze streek van
Flake Field te handhaven. Maar Flake Field, zoowel de stad (10) als
de vallei, alsmede de prairie (11) en de wouden blijven van ons, dat
zweren wij!
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Sheridan keek rondom zich om de uitwerking van zijn woorden
na te gaan. Hij zag heel duidelijk, in het licht der vlammen, dat de
reeds zwarte gezichten van zijn handlangers nog donkerder waren
geworden.
— Wij mogen on niet laten verdringen door een handvol beunhazen (12), vervolgde Sheridan grimmig en met kracht in zijn heesche
stem, wij, de meesters van de streek, wij... de schrik van Flake Field ;
of zijn wij soms lafaards geworden met zeer lange hazepooten?
De mannen van de Zwarte Bende grinnikten en spraken zeer
grof, wellicht om elkaar wat moed in te pompen. Zij riepen dat hun
wapens er wel zouden voor zorgen dat het recht van den sterkste
hier zou blijven heerschen.
— Dat is nog eens maanentaal! meende Donovan.
— Om verder te gaan, z Sheridan plots, die beunhazen zullen
heden nacht de plaats Cahuta voorbijtrekken of er voor zijn minst
hun tenten opslaan. Jeff Scarface twijfelt er niet aan dat zij morgen
bij valavond hier zullen zijn; hij zegt dat ze enkele karavaanwagens
medebrengen, welke zeer zwaar geladen zijn en die het tempo (13)
van den oprnarsch gevoelig vertragen.
— Des te beter, ik wilde dat zij heeletnaal bleven staan, bromde
en der deugnieten.
— Wat erger is, vrienden, is het andere nieuws van Jeff. Over
orten tijd zal er een ambtenaar van Washington (14) naar hiertoe
ezon en worden, een ontvanger van belastingen. Stelt u voor, een
nan die de brave menschen van de streek van Flake Field een verhehoeve van den vaat, zal komen opleggen.
Plichte belasting
Wat zal er clan nog voor ons overblijven om uit de beurzen te halen
van de burgers en de cowboys van de stad en omstreken? Niet veel,
gelooft me! Wij moeten er volstrekt iets op vinden om te beletten
dat wij onze macht hier kwijtspelen. Hoe het ook zij, op tijd en
stond, zullen onze. revolvers spreken, nietwaar kameraden?
— Hoe eerder, hoe liever! schreeuwden de boeven ruw.
— Dat is nog eens mannentaal! stookte Donovan voor de tweede
maal, terwijl een heimelijk lachje rond zijn mond hing.
— Wij ruimen de politie uit den weg, Federale of niet, van
Washington, van Lincoln (15), of van wie ook, ter dood er mede!
— Kalmte, kalmte! vermaande Sheridan, of wilt ge ons verraden door uw geroep; zwijgen is de boodschap, slechts handelen als
het past.
— Wat stelt u ons clan voor, boss (16) ? vroeg een slungelige
kerel droog.
— Ik vraag u enkel mij te volgen door dik en dun. Laat alles
maar aan mij over.
Goed, bromde de slungel gelaten. Hij wist wel dat er met
Sheridan niet te redetwisten viel.
De Zwarte Bende, de schrik van de streek, was in dit verlaten
oord en onder deze donkere boomen alweer voltallig bijeen gekomen.
Wat de leden er van in het schild voerden kon niemand weten, maar

later is het gebleken dat hun plan zoo duivelsch was, dat de vele
generaties (17) van cowboys er nadien met afgrijzen over gesproken
hebben.
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Over het oude prairieland van Texas (18) vorderde langzaam de
karavaan naar Flake Field toe.
— Wij zullen Flake Field niet meer kunnen bereiken vóór het
invallen van de duisternis.
— Neen, in verre na niet, wij hebben te veel tijd verloren door
de wagens. Men had aan onze bereden afdeeling toelating moeten
geven om zonder deze hinderlijke voertuigen op te trekken.
— Ja, maar wat doet men in deze onherbergzame streek als men
over geen genoegzaam proviand (19) en water beschikt, en de tenten
niet kunnen mede genomen worden. Een aanval van een of andere
bende is hier altijd mogelijk, dan spreek ik nog niet eens van de
Indianen. De rijtuigen bieden ons tenmiste een kans op verdediging,
zelfs als wij in open veld aangevallen worden. Wanneer wij de huifwagens dan in een kring kunnen opgesteld krijgen is er altijd mogelijkheid om een tijdlang stand te houden.
-- Gij praat net of wij al in den dans zitten, lachte een der
twee ruiters.
De ander, die vlak neven zijn metgezel reed, draaide even het
hoofd om en tuurde aandachtig met de oogleden op elkaar genepen
vóór zich uit, den verren horizont (20) in. Het was een flinke kerel
die stevig in het zadel zat en op wiens aangezicht de vastberadenheid
te lezen stond. De een, die zooeven gelachen had, was kleiner van
gestalte maar scheen niet veel voor zijn maat te moeten onderdoe
op het gebied van de rijkunst. Hun lichamen deinden wel, maar zo
regelmatig en zonder stooten, dat ze één leken te zijn met he
lijf hunner paarden. De grootste nam nu een verrekijker ter hand en
speurde er snel de streek mede af.
Als wij binnen het uur tot bij gindsche groep boomen geraken, dan kunnen wij daar allicht nog onze tenten opslaan, zeide hij.
— J a, dan zal het wel bijna donker zijn.
-- Ik kom dadelijk terug, hoor !
ide man met den verrekijker had zijn paard den vrijen teugel
gelaten, en . na een kleinen draf voorwaarts deed hij plots het dier
zwenken en in gestrekten galop (21) vloog hij naar den staart van de
karavaan toe.
Heelemaal achteraan reden in gesloten gelederen een brigade
gedrilde manschappen, die op hun groote cowboyhoeden het teeken
droegen van de Federale politie van president Lincoln. Het was naar
dezen groep, ruiters dat de man met den verrekijker zijn vurig ros
naende.
Ohé, riep hij luid, ieder op zijn plaats in slagorde !
Als bij tooverslag kwam er een ongewone beweging onder het
ruitersvolk en weinige oogenblikken later reden er achteraan nog
maar een tiental mannen, terwijl de anderen zich langs de beide
zijden van de karavaan verspreid hadden. De man met den verrekijker
leek wel de chef te zijn want nu klonk het over de prairie :
— Over één uur ongeveer, karavaan halt !
Als een pijl uit een boog keerde hij terug vanwaar hij gekomen
was, tot men hem eventjes later weer rustig vooraan kon zien draven.
Dat de chef zich niet vergist had bleek van langs om meer,
want naarmate de karavaan den groep van boomen naderde
werd het stilaan ook donkerder. Over een kwartier zouden zij op
de aangeduide plaats zijn, en het was zeker dat de zon dan al haar
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troeven zou uitgespeeld hebben voor vandaag.
De twee ruiters vooraan gaven hun paard de sporen en bereikten
weldra den zoom van het boschje. Zij deden met een groote armbeweging verstaan langswaar de karavaan het best haar weg kon volgen.
Karavaan halt ! klonk het plots, als door een horen geroepen,
over de stille prairie. Op hetzelfde oogenblik huifde er ergens een
coyote (22).
De rij van voertuigen en de manschappen stonden meteen stil,
en hoewel sommige paarden onrustig trappelden, toch had het geheel
van de colonne een uitzicht van rust. Rondom de karavaan sluimerde het woeste prairieland met zijn duizenden geheimzinnigheden.
— Volgt mij! riep de chef hard, terwijl hij zijn paard een soort
van helling deed afloopen, en een teeken gaf aan den voerder van
den eersten huifwagen.
Weldra was de gansche groep van ruiters, voermannen, paarden en wagens samengebracht in een kom, die door rotsachtige verhevenheden en struikgewas omgeven een uitstekende plaats bood om
te overnachten. Wat verder ruischten de boomen van het boschje. Meteen werden de paarden al uitgespannen en ontzadeld, en enkele manschappen waren druk bezig met paaltjes in den grond te drijven waaraan zij het bintwerk van de tenten zouden vastknoopen. Pang !... knalde
✓ plotseling een schot en een der mannen viel voorover op den grond.
ang!... Pang!... nog een schot en nog een, en dan een helsch genetter uit ettelijke vuurmonden, dat akelig tegen de wanden van
e kom werd geslingerd. De weerlooze mannen van de karavaan zakten
e een na den ander in elkaar of werden letterlijk weggemaaid door
de 'verraderlijke kogels die op hen werden afgevuurd. Het was alsof
er iemand met een groote zeis door de kom trok, want zooals de
halmen op het veld vallen, zoo vielen ook deze prairiemannen en lagen dan zeer stil, verrast door den dood...
aar

— Dat hebben wij er nu eens flink afgebracht, zei Sheridan
wild, hebt ge ze zien tuimelen, die hondsvodden (23)? En dat wil
hier het gezag komen vestigen, het zoogezegde recht, ha, ha, ha!
— En niet één enkele die kon ontsnappen, nietwaar boss?
— Ja, niet één enkele... wij zullen nu gaan weten wie er de
meester is van Flake Field, en van de wouden, en van die goede oude
prairie. De Zwarte Bende blijft de haas, met aan haar hoofd John
Sheridan !
De anderen zagen naar de hooge gestalte van den hoofdman en
repten geen woord, hoewel het bijna zeker was dat er gemengde gevoelens in hun slechte harten moesten schuilen.
Hé, waar is Donovan ? vervolgde Sheridan verrast.
— Die is op weg met Scarface, Kelly, en nog een handvol anderen. U weet toch, boss, (lat u hen met een zeer bijzondere opdracht
hebt belast?
— Och, ja, hoe kon ik dat vergeten, domkop die ik ben! Het
is de vreugderoes, geloof me. ik wist wel dat er meer in mij inzit dan
in een gewoon sterveling. Ik zegde daarnet, domkop, dat was maar
bij manier van spreken, want weest er van overtuigd dat er in dit
hoofd hier hersens zitten, mijn vrienden, hersens, en geen platte kaas
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zooals bij vele andere menschon. Luistert nu goed, opdat geen van
u allen uit zijn rol zou vallen, als de tijd gekomen is om die te
spelen. De groote bonzen van Washington meenen ons te kunnen
klein krijgen met een brigade dommerikken naar hiertoe te sturen.
Het is die dwaze lui slecht bekomen. Nu hebben zij achteraf nog een
zekeren Barnett gezonden, een ontvanger van belastingen die tevens
sheriff (24) zou moeten zijn, en die het gezag zou in handen nemen
te Flake Field. N iemand kent dien Barnett in deze streek, maar hij
is in het bezit van een document uit Washington waarin hem volmachten worden verleend in verband met zijn ambt alhier. U weet dat ik
niet gekend ben te Flake Field, omdat ik mij altijd achter de schermen heb gehouden, zoo als het een goed leider past. De Zwarte Bende
is wel gevreesd en vermaard genoeg, doch niemand weet precies wie
de leden van de bende zijn, en over den hoofdman er van weten zij
nog minder dan niets. Mijn plan is nu Barnett gevangen te nemen
en hem het document uit Washington afhandig te maken, zoodat ik
mij in zijn plaats kan stellen ten overstaan van de inwoners van Flake
Field. Ja. denkt maar eens goed na als gij het niet onmiddellijk snapt t
Om dit te begrijpen mag men de mot (25) niet in zijn koker (26) hebben.
hoor! En zeg mij nu ronduit: heb ik hersens of heb ik er geen?
Blijkbaar had de verklaring van den hoofdman de bandieten van
de wijs gebracht, want zij waren zoo zwijgzaam dat het verwonderia
zou moeten wekken dat zij bij andere gelegenheden zoo luidrucht
konden zijn. Zij stonden daar zoo verlegen als slechte leerlingen di
alweer hun les niet hebben geleerd, en die aan het bord geroepe
werden orn èen vierkantswortel (27), te trekken.
-- W el ? vroeg Sheridan triomfantelijk.
VvO' el! antwoordde tenslotte een der schavuiten, wil begrijpen
het zoo goed als wie ook, is het niet kameraden?
Natuurlijk, zeker! riepen zij dooreen.
Stilte! schreeuwde Sheridan barsch. Hij zweeg voor een korte
wijl en vervolgde toen:
Ge zijt toch nog niet vergeten, hoop ik, dat ge allen trouw
hebt gezworen aan mij en aan Donovan? Welnu, wij lichten u over
alles in, wij ook hebben ons vertrouwen aan u geschonken, en wee
dus diengene die ons zou willen verraden, want hij die ons aan de galg
praat zal zelf hangen!
Het was aan de gezichten van de mannen rond Sheridan te zien
dat zij zijn woorden niet in den wind zouden slaan, daar ieder van hen
er van overtuigd was dat hun baas, in een kwade bui, tot alles in
staat zou zijn.
Ik vind dat Donovan en de andere mannen lang wegblijven,
er kan hun toch niets overkomen zijn? mompelde de hoofdman.
Kelly heeft mij gezegd dat er zou voor gezorgd worden dat
wij op tijd nieuws zouden krijgen.
J a,van het lukken dezer onderneming hangt veel af, en als
zij met succes bekroond wordt zie ik niet in waarom er dan geen
frisch paard zou aan gewaagd worden om ons ten spoedigste in te
lichten.
Het groepje bandieten zat niet ver van den boord van een steile
rots, en deze plaats bood een gemakkelijk uitzicht op een dal waarin
enkele onregelmatig getrokken wegen kronkelden. Het uitzicht was
buitengewoon mooi en zoo tooverachtig dat een sprookjestuin er niet
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verrukkelijker zou kunnen uitgezien hebben. De mannen die hier bijeen
getroept lagen hadden echter geen oog voor die schoonheid, in hun
hart knaagde er iets zoo hard dat het leven er zuur door werd, hoewel
zij het niet wilden erkennen. Zij waren meestal norsch en ruw tegenover mekaar en het wantrouwen onderling was zoo groot dat het waarlijk de moeite niet meer loonde om ondereen te spreken van vriend
en kameraad. Nu zaten zij geduldig te wachten om te kunnen vernemen
of er een schelmstuk voltrokken was, of hoe de handlangers er het
hadden afgebracht. Sommigen onder hen gevoelden wel dat zoo'n bestaan als het hunne eigenlijk geen zin had, dat het ruim zoo goed ware
geweest Chinees te worden en zijn heel leven lang rijst te eten. Maar
zij konden niet weg van Sheridan waaraan zij geklonken zaten met
ketenen die niet nicer te verbreken waren. Zij hadden geen fut meer
in hun lijf, hun wil lag vastgekluisterd, en van de stem van Sheridan
waren zij zoo bang als de kat van het geblaf van den hond.
— Dààr zijn ze! riep plots een van de schurken die meteen
rechtgesprongen was. Hij wees naar een punt in de verte dat den vorm
van een kleine stofwolk had aangenomen.
— Inderdaad! zei Sheridan opgewonden, terwijl hij de handen
boven zijn oogera hield om beter te kunnen zien.
Stilaan zag men de stofwolk vergrooten totdat men duidelijk kon
nrharscheiden dat het wel vier ruiters waren die daar snel als de wind
or de vallei stormden. Sheridan stond nog altijd met de handen
even zijn oogera.
— Het is gelukt, zei hij opeens peinzend, het. is gelukt... Donovan heeft met het witte doek gewuifd... het teeken...
Het was eik enaardig, maar nu hun baas zoo stil bleef, verroerden
zijn kornuiten ( ) geen van allen.
— Het is gelukt, Barnett is gevangen genomen, wij zullen zien
wie er de baas is van de streek van Flake Field!
Sheridan huilde als een bezetene en stak zijn twee lange armen
in de lucht als wou hij heel het land dáàr v©©r hem oorvademen (29).
Zijn handlangers meenden dat hij gek was geworden.
it It

— Neen, Pinto gij zult niet goed gehoord hebben, dacht de
indiaan toen hij voorzichtig uit de spelonk (30) naar buiten trad. De
wind staat nochtans dezen kant uit, en het schieten duurde toch lang
genoeg, om er thans niet hoeven aan te twijfelen dat er vuurwapens
werden gebruikt. Het kon niet zoo veraf wezen. Me dunkt, ik hoor
nog het getrappel van paarden in de verte. Och, Pinto, laatste van
uw stam, gij, met uw roode huidskleur, waar bemoeit gij u weer mede.
Blijf waar ge zijt in de spelonk, want met de bleekgezichten (31) die
de streek onveilig maken is het niet goed kersen te eten. En het is
bovendien al schier donker geworden.
Maar de indiaan kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen, want
hij floot op zijgt mustang (32) die onmiddellijk vanuit het struikgewas
kwam opdagen. Als een kat wipte hij op den rug van het dier en reed
gezwind over den rotsachtigen bodem in de richting van een groepje

boorren. Het leek hem dat het van daar was, dat hij de schoten had
gehoord. Hoe dichter hij de plaats naderde, hoe voorzichtiger hij werd.
i j spiedde schuw in het rond of hij niets verdachts rag bewegen, en
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hield zich gereed om aan elke onverwachte gebeurtenis liet hoofd te
kunnen bieden. Het verbaasde hem eenigszins dat er hier niets te
ontdekken viel. Hij had er zich aan verwacht althans toch iets te vinden, al was het maar wat voetsporen, of de hoed van een cowboy,
of de smeulende ascis van een kampvuur. Niets. Bovendien vergemakkelijkte de invallende duisternis het zoeken voorzeker niet. Hij liet zijn
mustang dan maar wat verder draven, doch hij was er intusschen van
overtuigd geraakt dat zijn ooren gefloten hadden toen hij gemeend had
het knallen te hooren van geweren en revolvers. Pinto moest er nu niet
meer aan twijfelen dat hij oud begon te worden. Als zijn ooren al zoodanig begonnen te zoemen dat hij een schot al niet meer uit een windvlaag kon herkennen dan was het erg met hem gesteld. Maar hij
dacht dat hij nu het beste deed met terug te keeren, en v ermits zijn
mustang hem al zoo ver in de bergkloof had gebracht, kon hij thans
langs de kom terug op den harden weg geraken die naar de spelonk
leidde. Hij zwenkte dus in draf achter het boschje en reed voorzichtig bergaf... vlak tusschen een griezeligen hoop lichamen. De indiaan
schrikte zoodanig dat hij het hazenpad wou kiezen, doch het schouwspel beroerde hem... en hij bleef. Over weinigen tijd zou het volledig
donker zijn maar toch zag Pinto een scheefhangenden huifwagen staan
waarvan de voerman dood op den bok lag. Ook zag hij de menschPn en
dieren onbeweeglijk en star uitgestrekt liggen. In een oogopslag had
de indiaan gezien dat deze lieden met hun gerij overvallen waren g
weest en dat zij niet den tijd hadden gehad om zich te verdediger
Een laffe hinderlaag, mompelde Pinto. Hij sprong van zijn paard en
liep vlug tot hij den eersten man.
— Dood! fluisterde Pinto.
Verwezen herhaalde hij dit woordje iedere maal dat hij enkele
()ogenblikken bij een lichaam had verwijld.
Dood !
Het was nu zoo donker geworden dat hij nauwelijks de lichamen
kon zien liggen. Hij doolde als verdwaasd rond en was van zins de
plek des onheils te verlaten toen zijn scherpe blik viel op een man
die nog scheen te leven. Bliksemsnel was de indiaan er bij, en boog
zich over den ongelukkige. Deze was er erg aan toe, getroffen aan het
hoofd, naaar hij ademde nog. Pinto floot zachtjes tusschen de tanden,
en terwijl hij met al zijn krachten den blanke optilde stond de afgerichte mustang al nevens hem, zoodat hij het beweginglooze lichaam
op het paard kon heffen.
Voorzichtig leidde de indiaan het dier met zijn last tot op den
steilen weg die naar de grot liep. Het was duister nu, maar het paard
en ook de indiaan konden hier gemakkelijk met hun oogen toe loopen
zoo vertrouwd waren die neet den weg, welken zij nu volgden. Alras
belandden zij aan den ingang van de spelonk, die zoo natuurlijk verscholen zat, dat men ze op deze plaats zeker niet zou komen zoeken hebben.
Binnen was het pikdonker. De indiaan ontstak een toorts die een hel
licht in de grot bracht. De schaduwen van het paard en Pinto dansten
op de grillige wanden van het berghol. Pinto strekte den gekwetste
languit op een soort van bed dat ingericht was in een uitholling van den
wand. Hij schepte een tinnen kroes vol water aan een klein bronnetje
dat in de grot murmelde. Vlug bette hij het hoofd van den man en
legde op de wonde een zalf die hij alleen vervaardigen kon, het was
een oude indiaan die hem dat had geleerd. Op de zalf streek hij nog
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het vieesch van het blad van een of anderen boom, daarna scheurde hij
een stuk wit linnen uit de mouw van het hemd van den gekwetste en
legde hiermede een verband, dat vele verplegers hem zouden benijd
hebben. Intusschen was de blanke in een diepen slaap gevallen, en
zijn ademhaling ging zoo regelmatig dat Pinto er zijn nieuwe mocassins (33) wou onder verwedden dat de geredde genezen zou.
Hebt gij het gehoord, Bill, die Barnett wil ons uitpersen net
gelijk men met citroenen doet ?
Ja, hij is gezonden van Washington, wat kan men er dan
tegen doen?
a, wat kan men er tegen doen ?

Donovan werd bleek en tevens werd hij koud tot in zijn haarvezels.
— Er nog een goed glaasje op drinken, zei een der cowboys, dat
zal Barnett ons dan toch alvast niet meer kunnen afnemen.
Dat is nog zoo geen kwade gedachte. Hela, Pedro, vul de
glazen hier even !
Pedro, de houder van het drankhuis, kwam sleffend op het groepj
cowboys af, die gezellig rondom een groote tafel zaten, die middenin het
lokaal stond en waarop het licht van een trieste lamp viel.
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\Vat wenscheii de...
Geef ons nu maar een flinken borrel, nietwaar kan eraden, dat
maal liet bloed warm, en dan denken wij zoo erg niet meer aan die
belastingyen van Barnett.
ill, ge zijt onverbeterlijk, zei Pedro droog.
k enslotte kunnen wij er toch ook niet aan verhelpen dat de
ilg van Lincoln zoo dom is om van ons te durven eienken dat
reg
w alles gaan a fgeven.
Er zaten nog enkele andere lieden aan een paar oude tafels en half
in het donker, die aandachtig het gesprek van de cowboys volgden.
— Het wordt bier 1, arenipel wanhopig in Flake Fieid, zei Bill,
de stad schijnt lusteloos, er zit geen brein meer in het hoofd der burgers, en zij doen niets anders dan voortdurend aan Barnett denken en
aan zijn belastingstelsel.
— Me dunkt (.lat Barnett de vermaardheid van de Zwarte Bende
i n de schaduw heeft gesteld. Het moet gezegd rokorden dat zijn Federale
politie, die hij medegebracht heeft, van geen klein gerucht vervaard is.
-- Ik verwed er mijn haarvlokken onder, dat die vuige bende
dezer dagen wei weer ergens zal opduiken, zei een oude trapper (34).
— In ieder geval, meende een ander, ik rol mijn lekkerste tabakspruim ii liet stof als die slachting in den kleinen canyon (35) voorbij
Cahuta geen Werk van die roovers is. Het moet een hinderlaag yan
hen geweest zijn, het plunderen van de lijken en het afrukken
kleedingstukken van de ongelukkigen versterkt mij nog in die meerun
Maar eens zal de straf van God over de hoofden van die oamenschen
nederdalen. Me n tart niet ongestraft den hemel...
Het slagdeurtje van het drankhuis kriepte open en een groep van
de Federale politie verscheen in de gelagkamer.
Dat lijkt me wonderwel op een samenzwering tegen den Staat,
al wat hier besproken wordt, zei de chef van de politie, die een
weinig vMr zijn manschappen stond.
Hoecat ? vroeg de cowboy, die vroeger als Bill was aangesproken geworden.
Hola, vriend, zei de hoofdman ironisch (36), dadelijk gaat
u nog plechtig verklaren dat u er van houdt van belastingen te betalen
aan den staatsontvanger Barnett.
— Dat zal ik wei laten, want dan zou ik liegen, replikeerde (37)
Bill gevat.
— En, de Federale politie leeft bij u ook in geen geer van heiligheisa, vervolgde de chef kwaad.
-- Dat ligt aan de Federale politie, beet Bill terug.
-- IN el, heerschap, u lijkt mij nogal veel praats te hebben,
^Tooruit, de gelagkamer buiten, clan kunt u met de coyotes twisten.
Il denk er niet aan, eerder liet ik mij vierendoelen, snauwde Bill.
Plots gaf de hoofdelan een teeken aan zijn mannen, die grepen
Bill hardhandig vast en op één, twee, drie slingerden zij hem dwarsdoor het slagdeurtje op de straat.
— En als er nu nog iemand van deze opstandelingen trek heeft
^

dan zullen wij hem eens mores (38) leeren lachte de hoofdman brutaal, men tart niet ongestraft de Federale politie, weet u?
Aan een der oude tafels, die wat bezijden stond, schoof er eetti
stoel schurend over den vloer, en een flinke kerel met een gebruind
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gelaat en een lijd co boypak om het lijf richtte zich in zijn volle
lengte op. Hij stapte bedaard tot in het midden van cie gelagkamer.
— Chef, zei hij, met welk recht handelt u aldus tegen vrije
merik. a
staatsburgers van een
j
Dat gaat u
t aan ! barschte deze tegen.
— Wie is u, als
u vragen mag, vervolgde de opgeschoten
jongeman kapsi.
Wie is ti zelf ! vroeg de hoofdman smalend.
--Fred K:it g,
oordamerikaansch staatsburger.
Zeer ge Tleid, schertste cie ander, ik dacht dat ii misschien
president Lincoln .vaart ! Ik ben Donovan kerel Mike D©navan, chef
van de bereden Federale politie, in opdracht van Washington naar
hiertoe gezonden onder het bevel van Charles Barnett, ambtenaar
van den Staat. En nu verzoek ik u van uw mond te houden en aan die
heeren daar --- clie mij wel uw handlangers lijken te zijn — te willen
opleggen dat ze een minder donker gezicht zouden zetten, anders...
-- Anders... vroeg Fred King, terwijl hij een stap dichter naar
Donovan deed.
Deze sloeg de hand aan zijn revolver maar op hetzelfde oogenblik
viel de hanglamp krakend van ede zoldering zoodat het pikdonker in
het lokaal werd. Er was een gestommel in de gelagkamer, een geroep
en getier, alsof de wereld verging. Er knalde zelfs een schot dat
dreunend in cie doren van de aanwezigen klonk en dat één enkele seconde beklemming rond hun hart bracht.
— Pedro, Pedro, werd er geschreeuwd, maak toch licht Pedro!
-- Ik vind mijn vuursteen niet, jammerde de waard en mijn
lofut ligt in den spoelbak...
Opeens streek er iemand een lucifer aan en een vaal licht kwam
n de gelagkamer. Het was Fred King die de lucifer v©©r zich hield i
terwijl hij luid op Pedro riep. Pedro spoedde zich tot bij hem met een
soort van stallantaarn. Alras heerschte de klaarte terug in het rond
en Pedro was blij als een kermisganger dat hij er alweer zoo goed
was van afgekomen. Donovan stond nog op dezelfde plaats met een
revolver in de hand en den reuk van kruit rondom zich. Vlak tegenover hem was Fred King al bezig met de lantaarn aan de zoldering
op te hangen.
^-- Kijkt mannen, gat is dat? riep de oude trapper verbaasd.
Hij staarde verwezen maar een punt op de tafel waaraan zij daarstraks gezeten hadden. Middenin op het blad lag er een groote, witte,
blinkende kogel en een hagelblank papiertje lag er onder.
Donovan stapte vlug op de tafel toe en nam den kogel ter hand,
het papiertje liet hij liggen. De anderen, ook Fred King, waren hem
gevolgd en keken met groote oogen naar het briefje. Toen boog Donovan zich voorover terwijl de cowboys en de trapper aan zijn zijde
stonden, vel tien paar oogen lazen
--

,

,

Wee diegenen die het onrecht willen doen zegevieren. Zij zullen af te rekenen hebben met
DEN GEHEIMZINNIGEN WREKER.
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Donovan werd bleek en tevens werd hij koud tot in zijn haarvezels. Dat was hem nog nooit overkomen, in zoo een groot gevaar als
thans had hij nimmer verkeerd. Die wreker was hier onder zijn neus
binnengekomen, misschien vertoefde hij nog in dit huis?
— Iedereen blijft op zijn plaats! schreeuwde Donovan schor,
zoekt dit nest af !
De manschappen haastten zich het bevel van hun chef uit te
voeren; zij verdwenen in alle richtingen terwijl er enkelen hun revolver hadden getrokken en de lui in bedwang hielden die nog in de
gelagkamer waren.
— Hands up (39) ! riepen zij woest.
Er bleef de menschen van Flake Field niets anders over dan
maar te gehoorzamen, en zoo stonden zij daar allen met hun handen
in de hoogte, gelijk bandieten die waren gesnapt.
— Dit voorvalletje zal ik niet licht vergeten, Fred King, zei
Donovan scherp.
— Ik ook niet, meende King.
— In ieder geval zal ik u in (le gaten houden, hoor kerel, en
uw makkers daar eveneens.
Donovan wenkte de drie mannen, die met Fred King aan tafel
hadden gezeten, dat ze tot hij hem zouden komen.
— Uw namen?
Jim Baxter, zei de eerste lachend.

James Lee.
Jerry Forrester.
Aardige (40) namen voor zulke verdachte tronies, smaalde
Donovan ruw.
— Ik kan er toch niets aan verhelpen dat mijn naam niet slecht
gekozen is, opperde Jerry Forrester.
— Zwijg maar, uilskuiken ! antwoordde de hoofdman.
— Ja, zwijgen is goud, lachte James Lee, terwijl hij zijn armen nog wat h
er in de lucht probeerde te steken.
— Zoo, u lijkt me allen nogal humoristisch (41) aangelegd te
zijn ? prikte Donovan.
— Ik nochtans niet, zei Jim Baxter droog, maar hetgeen die
twee dààr op dat gebied kennen hebben ze van mij geleerd.
— Dat is nog de beste snoever van de drie, grinnik te Donovan.
— Van de vier wilt u zeggen, mengde Fred King zich in het
gesprek.
— Hoe van de vier?
U is toch ook humoristisch aangelegd, is het niet, Donovan?
— Ik, ja... neen... lach maar janhagel (42), ik zal het u later
wel betaald zetten.
De mannen van Donovan waren de een na den andere terug in
de gelagkamer gekomen en aan hun onthutste gezichten kon men duidelijk zien dat het zoeken vruchteloos was geweest.
— Ik zie het al! schreeuwde Donovan woedend, gij hebt niets

gevonden natuurlijk, zooals altijd.
— Als er niets of niemand is kan men moeilijk wat vinden,
merkte Fred King op.
— En die geheimzinnige wreker dan, of is u die wellicht?
zei Donovan geslepen.
— Dank u wel, beer! lachte Fred King.

DE ZWARTE BENDE

13

Inrukken, krijschte Donovan kwaad, en den laatste van zijn
politiemannen gaf hij een trap onder de broek, zoodat het stof er uit
warrelde.
Vóór hij naar buiten stapte draaide hij zich nog even om en
zei heimelijk :
___. Dien geheimzinnigen wreker krijg ik wel, wie het ook zij...
en opgepast voor de eigen kleerscheuren, nietwaar? Bemoei u maar
niet met dergelijke aangelegenheden, u zou er anders wel eens spijt
kunnen van hebben.
— Wees gerust, Donovan ! riep Fred King.
Als het slagdeurtje dichtgevallen was, lieten alle aanwezigen
de armen zakken, en meteen begonnen zij onbedaarlijk te lachen.
— Hebt ge den snuit gezien van dien chef van de Federale
politic toen hij het briefje las? hokte de oude trapper.
— En hebt ge opgemerkt hoe zijn handen beefden
— lk gaf er graag mijn gouden kies voor, als ik dat nog eens
mocht mede beleven.
Intusschen was Bill terug binnen gekomen, die met open
mond stond te luisteren naar wat de anderen hem wisten te vertellen over het voorval van zooeven.
— Daar had ik willen bij zijn ! danste Bill.
— Een eigenaardig geval toch, begon King, dat geval van dien
wreker...
— J a, zeiden ze allen, en ze kwamen dichter bijeen staan.
— Baxter, Lee en Forrester voegden zich bij het groepje en zoo
vormden de menschen van Flake Field een kring rondom Fred King,
die bedaard wachtte tot er iemand zou spreken. Geen van allen scheen
hiertoe lust te hebben en daarom begon King zelf :
Wij mannen van Flake Field hebben daarjuist iets beleefd
dat ons misschien wel voor les zou kunnen dienen. Er is een mensch,
ook van vleesch en beenderen zooals wij, die het aangedurfd heeft
zich te verzetten tegen het onrecht. Al is het waar dat Barnett een
ambtenaar van den Staat is, en dat Donovan en zijn politie naar
hier zijn gezonden om orde en rust te herstellen, toch moeten zij
eerst de bewijzen leveren dat zij waardig zijn om aan het hoofd van
de streek van Flake Field te staan. De gedragingen welke zij tot nog
toe aan den dag legden zijn zoo erbarmelijk geweest, dat wij ons
moeten afvragen of wij soms niet voor den gek worden gehouden door
die lui. De geheimzinnige wreker heeft ons een wenk gegeven, dien
wij niet in den wind mogen slaan. Wij zijn de mannen van Flake Field
die het gezag zullen vestigen, het zou een wandaad van onzen kant
wezen moesten wij den wreker niet steunen.
Een goedkeurend gemompel steeg vanuit het groepje op.
Pedro zat droefgeestig gestemd achter zijn schenktafel. Hij rekende uit hoeveel hem die mooie koperen lamp alweer zou kosten,
die verbrijzeld lag. Het was al de tweede maal op drie weken tijds
dat men ze van de zoldering naar beneden had gekregen, nu hing er
een oude, vuile lantaarn die hem ziek maakte als hij er naar keek.

Die cowboys gingen hem nog ruineeren, die dachten zeker dat het
eld op Pedro's rug waste, of dat hij in den stal een ezeltje had staan
• t geld uitwierp. Neen, dat kon zoo niet blijven duren Bovendien
werd zijn drankhuis nog een soort van wespennest op den koop toe,
waar men niet meer wist welke partij men moest kiezen. Hoewel men
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zijn tong wel twintigmaal in den mond ronddraaide alvorens te spreken, toch zei men altijd iets dat er niet doorkon en waarvoor men
steeds gratis de klappen kreeg. Was het niet van de eene zijde, dan
was het van den anderen kant, maar op het arm hoofd van Pedro
viel de toorn dezer woeste mannen neer als de bliksem op een bliksemafleider. Pedro bad altijd een schietgebedje als er een vechtpartij aan den gang was, en wonder boven wonder, maar het hielp ook
altijd.
— Het is laat geworden, sprak Fred King, wie rijdt er den kant
van de creek (43) uit
Het waren enkele mannen, waaronder Baxter, Lee en Forrester,
die dien weg eveneens moesten volgen om thuis te geraken.
Pedro, hier is geld om uw mooie koperen lamp te herstellen.
— Och Heere ! zuchtte Pedro verlicht als kon hij het niet
gelooven, ik dank u Mr. King! En meteen dacht hij aan zijn schietgebedeken dat nooit faalde.
— Nu drinken wij nog vlug een glaasje en dan zijn wij weg,
want morgen is het werkdag. Akkoord
Akkoord ! riepen de cowboys in koor.
*

Een bliksemsche vent, die baas van ons, zei Jeff Scarface

—
bitter.
Waarom, vroeg de ander. terwijl hij de riemen aantrok om
het paard beter in het gareel te kunnen doen loopen.
Wel, nu stuurt hij er ons beiden op uit met een huifwagen
geladen met een zware kist, en die kist moeten wij gaan afladen in de
Groene Ranch bij den grooten canyon (44). Ik zie niet in waarom wij
dat juist nu moeten doen, z66 vroeg in den morgen. Het i. nog donker, en het is voorwaar een halsbrekende rit om zoo'n opdracht

tot een goed einde te brengen. Wisten wij maar tot wat deze comedic
diende, maar een huifwagen mennen met één enkele kist er in, daar
ga ik niet prat op, weet ge?
— J., de boss heeft zonderlinge gedachten, en sedert hij. de
plaats van Barnett ingenomen heeft is zijn humeur (45) er niet op
verbeterd, integendeel.
— De belastingen bezorgen hem hoofdpijn, lachte Scartace.
— En voor de bewoners van de streek van Flake Field buikkrampen en slechte spijsvertering.
— Zijt ge bijna klaar, Kelly?
Ja, nog even de bitten (46) der paarden nazien.
Klaar! riep Kelly al.
Hij sprong op den bok nevens Scarface en deze klakte met de
tong, zoodat de paarden getrouw hun werk deden en den wagen aan
het rollen brachten. Het was een mooie morgen, frisch en stil en de
moeilijke weg was droog maar goed voor de paarden en het rijtuig.
De twee boeven zaten gezapig op den bok en hielden de baan in het
oog alsmede het struikgewas dat ze af en toe voorbij reden. Kelly had
zijn geweer over de knieën liggen en Scarface moest meer zijn aandacht wijden aan de paarden. Over een half aur zouden zij aan de
Groene Ranch zijn en dan was hun taak alweer volbracht voor vandaag. Zoo regen zich de dagen achter mekaar, eentonig en altijd
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zonder kleur, maar steeds met gevaar in het vizier (47) en met den
stempel van de doemnis er op. De aangezichten van de beide mannen vertoonden trekken die men immer vindt bij menschen die voelen
dat het leven aan den haal gaat met hen, dat zij het niet baas kunnen, dat zij een speelbal zijn in de handen van anderen. De huifwagen hotsebotste kriepend over den weg, de paarden trokken wat zij
konden, en de zware kist stond rustig in het achtergedeelte van den
wagen. De luchten waren zoo verrukkelijk, het zou vandaag zeker een
dag worden zooals er nog maar weinige waren geweest.
Hoewel Kelly half ingedut op den bok zat zag hij toch plotseling links van hem over de prairievlakte enkele stippen bewegen.
Het waren vier ruiters die als een wervelwind op den wagen afkwamen.
Zie eens, schreeuwde Kelly hard.
Scarface keek naar het punt dat Kelly hem aanwees, en ook hij
zag de ruiters naderen.
— Vlug, zei Kelly, dat is onraad.
--- Hu, hu, brulde Scarface en hij legde de zweep twee- driemaal over de ruggen der paarden.
Hoe snel de wagen ook vooruitschoot toch zagen de bandieten
1 dat de mannen bezijden van hen een goed overlegd plan aan het
voeren waren. Inderdaad sneden zij dwars over de prairie zoodat
den kortsten weg konden nemen en zoo stormden zij op den rijg af. Zij wisten wel dat de huifwagen over het hobbelige prairieland
et vooruit zou kunnen komen.
Jakkes, riep Jeff Scarface, ze snijden ons den weg af, over
tien minuten zitten wij in de knel.
Vooruit, Jeff, vooruit, moedigde Kelly aan, sla op de paarden, wij moeten gindschen bocht bereiken vóór die ruiters, anders
kunnen wij rechtsomkeer maken.
De ruiters wonnen gestadig veld en wel zoo snel dat de twee
mannen op den wagen er niet wijs uit geraakten. De schurken keken
voortdurend naar links om te zien hoe de toestand veranderde. Zij
zagen nu duidelijk dat de eerste ruiter een wit paard bereed, dat zoo
snel over den oneffen bodem vloog, dat de andere drie mannen alle
moeite van de wereld hadden om behoorlijk te volgen.
Geklist (48), mompelde Scarface mat.
Inderdaad, het lag er vingerdik op dat zij onmogelijk vó r den
r op het witt e.. paard aan den bocht zouden zijn.
Willen
en wij stil houden, vroeg Kelly, misschien kunn en wij
ons opstellen en ons zoo verdedigen.
— Geen sprake van, antwoordde Scarface kwaad , eer wij stelling
gekozen hebben zijn wij overrompeld. Er schiet ons niets anders over
dan botweg door te rijden en te trachten deze kerels uit het zadel
te halen. Het wordt tijd dat ge eens een juist gemikt schot gaat lossen, Kelly, zooniet zijn wij nog net goed voor galgenaas.
Kelly legde aan en schoot, maar het witte paard bleef voort hollen en de ruiter had zich wat lager op den rug van het dier gestrekt.
Probeer nog eens, sufferd (49),spotte Scarface, moest ik een
vogel zijn ik wou u als jager achter mijn veeren hebben
Kelly legde voor de tweede maal aan, en als hij door de keep
van zijn geweer den korrel vooraan op den loop zocht, merkte hij op
dat de man op het witte paard gemaskerd was Het schot ging af
--
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en de klank ervan ging verloren in de wijdheid van de prairie. Alle
ruiters hieven echter in het zadel. Plots hoorden de schurken op den
wagen een heldere stem die over de vlakte galmde:
— O hé, Silver, vooruit!
Kelly beproefde het nog eens, maar voor het laatst. W a n t vóór
hij het geweer t e r u g aan den schouder kon brengen was hij zelf
getroffen en buitelde hals over kop van den wagen het lange prairiegras in, Jeff Scarface was nu alleen, en dacht er nog maar enkel
aan hoe hij zijn vuige vel kon redden. H i j had een inval dien hij ten
spoedigste probeerde uit te voeren. Met een sprong zat hij op den
rug van een der paarden en maakte den riem los» zoodat hij opeens
het paard uit de berries kon nemen. De wagen met de kist moest hij
wet achterlaten, ook zijn kameraad Het hij in den steek.
Kapitein VasthaïidL

WOORDENSCHAT.
(1) Amerikaansche burgeroorlog 1861-1865 tusschen de Noordelijke
en Zuidelijke staten van de Vereenigde Staten van Amerika; (2) mannen van Lincoln gezonden om de orde te vestigen; (3) staak met brandende teer aan het uiteinde; (4) leelijk gezicht^ (5) Jeff, de geteekende
(met een litteeken op zijn aangezicht); (6) lichtgeraakt» prikkelbaar
(7) spreken over nietigheden, (8) lettergreep; (9) voor altijd; (10)
dié tijden en in deze streek van de Far-West was een stad slechts e
aanzienlijke nederzetting; (11) uitgestrekte grasvlakte; (12) knoeier
(13) tijdmaat, snelheid; (14) hoofdstad van de Vereenigde Staten; (15)
president der Vereenigde Staten 1861-1865; (16) baas; (17) menschengeslachten; (18) staat in de Far-West; (19) mondbehoeften» eten; (20)
gezichtseinder; (21) snelle loop van een paard; (22) prairiewolf; (23)
nietwaardige personen, schavuiten; (24) soort van rechter; (25) made;
(26) brein; (27) getal dat tot de tweede macht verheven een bepaald
getal voortbrengt; (28) kameraden; (29) met de armen omvatten; (30)
grot; (31) blanken; (32) verwilderd prairiepaard; (33) ruwlederen schoen
der Roodhuiden met bont gevoerd; (34) wildjager; (35) kleine bergkloof ;
(36) bedekte scherts, spot; (37) antwoordde; (38) iemand hardhandig
leeren hoe hij zich te gedragen heeft; (39) handen omhoog; (40) aangename, prettige; (41) geestig, fijn plezant; (42) gemeen volk, gepeupel;
(43) riviertje; (44) steile bergkloof; (45) gemoedstemming; (46) stangen die men de paarden in den mond legt en waaraan de teugels zijn
bevestigd; (47) klep om het gelaat te beschutten in den helm van een
harnas, is hier figuurlijk gebruikt en wil zeggen <s gevaar in het z i c h t » ;
(48) afgevangen, gesnapt; (49) dwaze kerel,
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herhaal het, ik ben er door verbaasd en aangenaam verrast geweest!
En nu de prijzeii. Ja allemaal zijt ge ongeduldig om uw prijs
te kennen, nietwaar ?
Wei, het spreekt vanzelf, dat A L W I E een goeden u:'tslag binnenstuurde, recht heeft op een prijs.
Dien zult ge dan ook allemaal ontvangen. daar kunt ge gerust
op slapen!
Na deze korte toelichting, volgt hier de
EERELIJST :
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Iº) Een EEREPRIJS, voor goede uitslag en zijn zeer mooie
kunstteekening aan Verdonck Pierre, Cruyslei 77, DeurneZuid, Antwerpen.
IIº) Een EERSTE PRIJS met eervolle vermelding voor goede
uitslag en knappe teekening, flink vers of prozastukje aan:
Declerck Albertine, Rustenburgstr. 155, St. Pieters-Brugge.
De Paepe Julia,. Kerkstraat 12, Sint Amandsberg-Gent.
Mertens Jozef, Dorpstraat 37, Blaasveld.
Hantson Gaston, Cederlaan 27, Wilrijk-Antwerpen.
Elskens Gustaaf, Eekent 9, Haaltert (bij Aalst).
Vanbever Jozef. Cliaussee de Boendael 305, Elsene-Brussel.
Roose Rene, Pieter Timmermanstr. 2, Jette-Brussel.
Steenkiste Marcel, Van Maerlantstr. 56, Blankenbergt.
Theunkens Alfons, Craetveldstr. 55, Neder-O-Heembeek. (Brus(sel II.
Maes Constant, Vredestraat 82, Turnhout.
Duerloo Rene, Arth. Boelstr. 129, Gooreind-Wuustwezel.
Kloeck Philomene, Kasteelstr. 20, Lillo.
Goossens Jean, De Bomstraat 27, Antwerpen.
I l l º ) Een EERSTE PRIJS, met gelukwenschen, voor goede uitslag en verdienstelijke teekening, vers of prozastukje aan:
Christiaens Andre. Oostendsche Steenweg 141, St. Pieters-Brugge.
Eykens Constant, Lg. v. Bloerstraat 133, Antwerpen.
Van Esbroeck Wilfried. Boomgaardstr. 37, Wemmel (Brussel).
Daes Jozef, Krugerstr. 128, Hoboken (Antwerpen).
Latet Guillaume, Hospitaalstr. 5, Bilzen.
De Keuster Georges, Kerkstr. 54, Hemiksem.
Vander Gouw Joris, Spinsterstr. 70, Ronse.
Devriche Rosine, Statiestr. 32, Olsene.
Van Herck Marcel, Xaamschestr. Kostschool, Letiven.
Maes Kamiel, Oostendsche Stwg. 133, St. Pieters-Brugge.
Van Boxem Maria, Schoolstr. 209, Zemst (MechelenV
Desmit Valere, Tcmpelhof 43, St. Pieters-Brugge.
Vertez Alois, Midde-Heide 90, Beveren-Waas.
Jonckheere Roger, Korte Ridderstraat 28, Antwerpen.
Den Haene Robert, Ninovestr. 316, Ronse.
Bielen Clement. Tilstrekenstr., Zonhoven.
Pefvenage Marcel, Koning Albertstr. 13, Merchteni.
Pauwcls Jeanne. Harold Kocherstr. 60, Hoboken (Antwerpen).
IVº) Een EERSTE PRIJS met vermelding voor goede uitslag en
teekening, versje of verhaal, aan:

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Heymans Alex, Konkelstr. 2, St. Pieters-Woluwe (Brussel).
Joris Jozef, Bolderberg Dorp 15, Post Kermt (Limb.).
Geeroms Philemon. Av. Gill. Melckmans 26, Anderlecht.
Vande Wijngaerde Alfons, Karrenveldstr. 244, Opwijk (Brus.)
Respen Achille. Groenstr. 12, Tienen.
Neulant Frams, Hovenierstr. 17, Molenbeek (Brussel).
Seven-ants Jean, Parkstr. blok 12 T, Vilvoorde.
Bronders Maurice, Hopstr. 41, Brussel.
Van Herck Maria. Stwg. op Lier 141, Herenthals.
De Moor Roger, Bochoute 37, Scheldewindeke.
Coessens Jean. Groote baan 53, Overboelare.
Hermans Benoit, Karenveldstr 245, Opwijk.
Rammelaere Hilaire. Beeenhouwerstr. 13, Ekeren (Antwerpen).
Roziers Alfons, Dorpstr. B 112, Itegem.
De Wit Alfons. Kappellebaanl, Nijlen.
D'Hollander Pierre, Bergstr. 10, Oudenaarde.
Therry R. Gorsemweg 2 B, Sint Truiden.
Haesaerts Karel, Vilvoorde. (Adres opgeven a.u.b.).
Thulie Jacques, Statiestr. 43, Ninove.
(Vervolg van de eerelijst aanstaanden Zaterdag)
BELANGRIJK!

In volgend nummer, verschijnt de lijst van de boeken die
de winnaars zullen opgestuurd worden.
Allerhande vragen werrien mij den laatsten tijtj door leergierige
lezers en lezeresjes gesteld.
Ik heb van alles zorgvuidig nota gehouden. Ten gepasten tijde en
naar gelang de plaatsruimte, wordt op alles geantwoord fangs de Avonturenfilmkens om. Ik geef den voorkeur aan dezen weg omdat zelfde
vraag me gewoonlijk door verscheidene belangstellenden gesteld wordt
en omdat doorgaans een groot deel onzer lezers er nut kan uit halen.
Dus, beste meisjes en jongens, een beetje geduld, aan uw wenschen zal voldaan worden!
Ik groet U allemaal I
Professor Rettortebolg.
Volgende lezers krijgen een eervolle vermelding voor het flink
vers dat ze mij lieten geworden:
Brisaert Benjamin. Kamstraat 51, Herfelingen.
D'Hondt Henri, Evendijk-Oost 136, Zeebrugge.
Van Tilburg J. Kapelschestr. 131, Kapellen. (knap, uw teeke(ningje I
Muyldernutns Lucie, Lange Winkelhaakstr. 10, Antwerpen. (knap,
(uw guitig teekeningje!
Van Langenhove Hubert. Konijnenaardeweg 3, Moorsel (bij Aalst).
Professor Rettortebolg.
Uitgeverij « D e Toren» (N. V. Drukkerij Anneessens), Ninove.
De Procuratiehouder: F. Vanden Haute.

