:voor
: -le" bestaan. ---j---". --".
-- I~ngs -deze" weg-te berich~
ten;- dat- zlj die bns blad-:
per post _wenschen _ te
ontvanglin een pc'stWisse'
- zenden VBn:

PER KWARTAAL I 1. PER HALF JAAR .. 1.75
PER JAAR
.. 3.50

,_ _ _ _ _ _ _ _ _...1

DlRlIlCTEUR JOHN KAPPEE - TmL.
HOOFDRED.: D. 11'. VAN WIJX - TEL.
.\.T..Q. PROC.: H. H. ROTTING
- TEL.
ADMINISTRATIE : TEL. NUMMER-

ADVERTENTIB: AOQtnSITIE:
B. B. R GOPNER

-

WELT.
WEL'.l'.
WELT.
W1iILT.

382./
585.
682.
1583.

_

TEL. WlI:l.T. 6050.

I

VERSCB. DINSDAG. DONDERDAG ~ "'-TERDAG.

GEDRUKl EN 1JITGEGEVEN DOOR:

DRUKKERIJ . JOHN

KAPPEE

GKCONTROLEERDE OPLAAGENGRATIB

;~~~~GVI:~ :a:,;:.o':r.-c~=

GOENOENG SEHARI 46
NA 5 UUR TEl.. NOS.·WELTEVREDEN ' 582-5238_2398.

' ...

VOOR IlLACiITEN VERl!I'REmING TEL.

WL."':

Kort Nieuws.
RADIO VOOR DE
I1EVOLKING.

INSTlTUUT SCHOEVERS.

I
In een gedeelte van ons blad
vindt de lezer de Schoevers-couBijzondere gift van Nizam van rant als iniegger, in een ender

DOOR DEN GEHEEL EN ARCHIPEL
EN GEDURENDE HET GEHEELE JAAR

l'an Dag lot Dag.

___
pe toenemende geldschaarschte "cursUB" van iemand geen meesIS aanleldlng, dat den laataten terlijk werker enz. maakt maar
tijd in ~odie uit het buiten1and een eigenwijs, over het' paard
solar-o~le in \Tij.groote kwanta getUd, betweterig lndi~du. Dat
wordt mgevoerd, welke met ceo zal tach zeer veel van het karakzacht wjnstje &an de bevolking ter van de bctrokkenen zelf atwordt verkoc~_t tegen. een Pr\js hangen en het was voldoende gewelke belangI1Jk lager 19 dan die weest Indien de r echter als zijn
van petroleum en welke ~.en han· oordeel had gegeven, dat aan de
d~laren nog een bchoorhJke ver. verwachtingen, in bet propectus
dienslc ~~ft.
gcwckt, lliet wordt voldaan. De
Een D1euw probleem, dat on- noode1ooa scherpe toevoeging
der oogen zal mocten wor~en doet schade aan de waarde van
gezien, waarbij men slechta k'ao het vonnis waar men mag verhopen, dat. in overleg tusscben wachten dat in cen uitspraak
d~ Re~eerlDg en de .oIiemaat- ven den reehter do objectiviteit
8?bapp-ucn ean Ulodamge opJ~ Doelt uit het oog wordt vedoAmg wardt gevonde.n, dat aan ren.
-

*.""

De "klctne regentUd" is geelndlgd zegt het But. NW8blad,
aan de hand van 4e rapporten
van het Observatoriwn. En voor
het aanbreken van den "grooten
regentijd" waarnaar wij zoo
sna kken, doet ~ustralie.. ons de
das o~. Daar 18 name~Jk geen
depressle, ~Ithans niet In de a~:
mosfeer. IDtusschen kunnen W'J

~~~.g~~~~~en~:~ !~~e:r~

duceerend land cen einde wordt

••

berichtcn zeggen, dat het niet

:~~~!=~ge

~~~~v~:~~:~;~tv~ 'v" U~~'~.'!~
.~~'.~;;:;~ t~:~fo::~::~n;~~
E

worden gevierd en met een gift,
de sancbes .?eelnemen ...Maar welke de vorst Danr aanleiding
me~ OostcnnJk, Hongal11e en daaz:van aan zijo volk wil -schenDultsc~and zullen d~ sport- ken.
betr ekkmgen ~an inmger aard
~orden. Nu mlslukkco de sanches zeker!

•

voor verlichti
tegen een prijs

van den
menschen zal Ultzenden.

wcrker van de Japan Chroniclc
er melding vun, dat Manuel
Quezon iederen nacht aan board
van het een of ander patrouillevaartuj~ .slaapt, waarbij hij telkens V4n schip verwisselt, ult
vreeB te worden vermoord. Het
blad teekent er bij aan, dat er
met den meesten speed een kanonneerboot voor de Philippijnen moet worden gebouwd. aangezien Quezon walUleer bij
straks werkelijk president zal
zijn, toch op zijn miDst een oorlogsschip van dlt kaliber compe-

I

teert !

,'.

Een wielrijder wijst er in het
Bat. Nwsblad op hoe levensgevaarlijk het is om met een fiets
langs sommige van.de
rijkste verkeerawegen van Batavia te rijden. In het bijzonder
klaagt deze wielrijder over de
slechte bestrating bij de tramrails. Er is te d!en aanzie~ nog'

belang~

~

E: !:~d~~e~pmerking te maken.
te asfalteer'

tisch staf

De K.L.M. koestert plannen
om het volgend jaar een driemaal wekelijksche dienst tusBetaling in zilver is in China scben Nederland en Indie vice
wet meer geoorloofd. Er mag versa te gaan onderhouden. Wat
alleen. nog ba~papier worden cen stof voor copy L ..
gebrwkt. Dat JS managed currency zegt men. In
is dit
:*
zeer schoon,_maar de praktijk . _.
.
Want het Chineesche bankpa- . In ee? versiag ~,:,er een radiopier wordt niet at te zeer ver- w tzendmg, waarblJ de jeugd van
trouwd en men m~t eens pro- 31 landen zong, ~ordt g~,
bceren hier bij een van de groote d~t ook de Argentijnsche Jeugd

~eorie

d~~n

GOUW
BOEN
SEN G AJER

CAMELS
Keep smilin.9 e n dat kun je
doen als - je maar. steeds

PEBECO
:

BLANDA.

L

•

..

gebruikt.

L1MONADES,

SIAOPEN
6EKROOHD
MET
GOUDEN MEDAILLES
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door

ItOOPT g~eu

SILVERKINGS

PIANO

alvortDS

hcbbm. g~otste kcu:e

01l~

" ..' .. aUlD

bt::ocht te.

mtn. en tweedah.&D!1sch. met garil'lll.tle.
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CAMA Y, ~

LAAtlSTS PBUIBJI .B APBI'l'lLllltI

N. Y.

Piano~

en Nuziukbandet

BATAYIA

zacht en zuiver; de eenige zeep._

China of van de Bank: of Cum- exo~ch .. maar ru~t bgster kinmunications ter inwisse1ing aan derlijk was. D~ ver~laggever

~et

VITAMINE EXTRACT

: " ilrND"" .ZD

~~k~ ~r~: ::~:ki~i ~~~I:tde~~:gC:O~:~~ee~:ia~:~~g

BAN DOE ~ 6

waaraan U U w kostbare huid

KOK Rijswijk 19

HAUT
-

Bragawag 29

DE

HARMONIE

-

Haast Gerzon

kunt toeverttouwen.

;.e:ta1~peea1~ d~cfan~;;::! liiii~~~iiiiiiii~~~~~iii~~~~~~~

in .de nabijbeid van de tram we- te bieden Ret zal U
lukkEm!
_oen, -want de wolken stof, welke
:.
hebben leeren kennen, is
door een voorbijscbietenden
slotte DietS _anders dan de
trarnwagen worden opgejaagd,
De telegrammen maken mel- geutijnsche yo~g!
denken san _Batavia van ding van
gevechten van
_~ omstr~eks 1917! Bes~n , erte man tegen man, welke op hetl:
BataVl8.
geeD sproclwagens toonee1 van den strijd in Ethiomeer?
pHi plants hebben. Oak de
:.
.
berichten uit -Ita1iaansche bren
Ret -v-oDDis van den Lalidl-aa.d te doen dat. Zij -vOegen er &aD
Bandoeng in een zaak, welke I toe, dat bij dit alIes twee
door_ het inatitUut Dalmey~ ltaliaansche offieleren werden

I

teeren .. Maar d!t 18
~g~n .. De NlZ8..m is.
mens milhoenen aan radiO en
levisie te spendeer~n.
_Al het constructlewerk zal
handen wo~den gegeven van
flrma's terwiJl al het
materlaal even~
m._De_t. "'...
_

BLOKIES

ALS IE ROOK EN WILT .
. HiE_~ ~!J~D.E

~~~ ~:~ti~~a!o~~~~:nt:=:.
.
deht uit Zuid Afrika over te ne_
De zeventiende November zal voor deze plannen In elkaar te
men, waario gezeg~. wor~t, dat tot een feestdag worden, waarop zetten.
het te verwa.chten ~~, dat m een wij Hollands's onafhnnkelijkheid
.
_ 1----"------tijd van betrekkcllJke we1vaarl zullen gaan herdenken. WaarDe Engelsche r adio·industrle
jaar 1913. Het kornt ODS voor,
dat Holland's onaihankelijkheid
van vrocger dateert en dat er
geen bijzondere reden is om van
dezen dag. die een elnde maakte
nan een zeer korte tusschenperiode, welke Holland's glorierijke geschiedenis ouderbrak, cen
speciale feestdag te maken, die
ieder jaar moet worden gevterd!

BOUILLON

BATAVIA-CENTRUM
Tel. WI. 2101.

J:'

voorgrond zal treden en daaraan toe te voegen, dat men deze,
zoowel ala de koelte, die men in
Batavia noodig beeft in ruimen
overvloed te Pengalengan vindt.
In de eerate plaats leyen wij
niet in cen periode yan betrekkelijke welvaart, in de tweede
plaats gaat iemand, die de
wannte van Batavia ontvlucht
niet naar boven met het doel om
2ich eens lekker te bezatten
waar de 8uggesUe toch eigenltlk
op neer komt!

POEDER

T anah Abang West 34.

ponde~: sterHng--be-

~h~~iPXV~~: ~:~~e~~e:;ed~ ~~a:~:g :;:~l~:~~~~de~~~ ~~~~e~~~ ~~~:~::r~;~e ~:t !i~:~em~u!:~t ;~~~~~_

BOUILLON

N.V. HANDEL MI}. "ARCANA"

I"'cbOl.etvoOr.rtelling

In ieder dorp en dessa zal een I'
radio-ontva.ri.gtoestel worden opgesteld om de uitzendingen voor
de dorpsgemeenschap te kunnen
opvangen, waartoe ,Maboob Ali
opdracht heeft am 20.000 radiotoesteUen te koopen.
De_~otal~ kosten.:~~D eenige

mlllioeoen

SOEP AROMA

RET FIJNSTE VOOII KEUKEN E ~ TAFFL.
Een nieuw plantaardig product, niet te vergelijken
met de bekende !oe p~a roma 's of vleescb~extracten.
W aar oiet verkrijgbaar, wend~ men zich tot de
Importe urs :
-

Het berghotel Tjitere bij Ban- :~
o~~~n~:e~~e~;hafe~e::
over doen.g adverte~rt nltijd op ?e~ de 'l'eJegraaf en de plannen weIe aile maDle.r, welke door -haar orlgl- ke men daarop pleegde te bouin de naUtelt ~pval.t. De la a~te keer wen! .. ..

omstandigheden
•
....
Het is blijkbaar geen pretje
om gekozcn president van het

CeH.o.vis
CeH.o.vU
CeH.o.vis
CeH.oNis

opdracht houdt verband

aa~t:~~rfi~~!~~~~r:s~~e~n:~~ij
landeD h,etrokken zijn, die aan

•=-. o~~:tur:~~dif~O:!;;:
,

Iedere Huisvrouw doet goed een proef te nemen met

Hyderabad.
~:! e&~~!~~;i~n e~~t ~~!t
uit Duizetid en e6n blad beeft ontvangen en gaarne
een courant wil hebben, kan deze 8anvragen bij het instltuut en
op J:let andersom.
Ali, de raNizam
VEREENIGING VAN
wei zeer
HUISVROUWEN.
naar Enge-

SPECIALE VACANTIEBILJETTEN

hevig~

I~~~iiiiii••;;;;;;;;;!

II

WENSCHT U
vakkun~ig

en hygienisch behandeld. belt U dan op

JE NNE'S S LAC H T E R I J E N
TELEPOON

Ull -

1112 WL.

=:tt:d"':=w~: i:;::':~eiiAs=;:::::
Aile soorlen . vleesch dag_lijks verkrlJgbaar.
~ewond.
~~;iiiiiiii;~~~;:;~;;;;::~~:::;:~~::;::::!!!;:;::::::;~

hifvolgde
had opgezegd,
omdat
geleden
hij
ziiili 400r
het g~boden,e
t.e- hebb~ ~-Een
__ tiog- poosje
ten~opgave
ge-

< -Ieurgest.e1d voe1de, _
zal in b_ree-- had ya.n de_ltali.48.nSche verlie-.'~.. doo
krlng
. voldoening hebben zen. · Toen bedroegea zij
gewekt.
-wa~ bet principe van veer, tien dooc1en en, twiiltig ge1 deze llitspraak -betreft. _~een wonden. Als mea deze berichten
; k.omt het ODS voor, dat
gcloovep.. ' achijnt het_ een
. Zlttervandj>nLandraadmetll,tgyreedzalun wtiDclellllgetjev&n

""go:~
. .• .

d~ ,?oci~ ~_

t ' gcl~was met·zijn !<walifi-· lie: l_.d:rolpen te ziin.
, .~!> . dat e,bet .,vWgenvan tIen clUrln liltb1opii!. ... ;..;. .
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.-Er -heeft- zich 'fussChen- de-in
Den -Haag v'erschijnende Avondpost en het-, Bcit, N-wsblad een
poleiniek ontspo~en over de
vraag of het wenschelijk is, dat
oak in Iudie een beroep wordt
gedaan op de bcvolking, Europeesche, Chirteesche en ~heem~
sche om den trap van welvaart
te volgen, teneinde ge1den bij el-

~~~ t~v~r::~~~;~~e~:;i~~~i

menschen 'gewenscht is, wij zouden een verzoek om hulp voor
dit' dOf;1 'met een positief' neeD!
moeten beantwoorden.;
Omdat de steunverleening,
welke voar Abessinie -wensche.lijk mag zijn, voor .Indie strikt
'r,,)odzakelijk is ep. blijft en om~
dat wij _met iedere cent; welke
wij ,voor deze hulp zo~den a!.:
zonderen, hen, die het III ludle
zoozeer noodig hebben, te kort
doen!

zooals ook het Bat. Nwsbla4 rut
deed. Omdat altijd de kans b~~
staat, dat er _personen worden
gevonden, die ,eventueel zulk een
steunactie voor Ethiopie zouden
willen beginnen.
En hoe groot ons medelijden
mag zijn met de bevolking van
Abessinie, die -wordt aangevallen met moderne verdeJgingsmiddelen en die zich daartegen
niet te weer kan stellen, hoezeer

worden l1itgezonden.
Het Haagsche blad is van

v. W.

Menschenoifers ?

~~~~i~;'o~tv~~~ ~~~ a~~r~ij~~

dragon, het B. N. stelt zich op
het standpunt, dat het he~d nader is dan de rok en dat ledere
r:ent, welke in Indic voor Hefdadigc dodeinden kan worden goIn de Pers heeft een verhaal de mensehen onder zijn rotsmist in Indie dient te blijven,. O'ceireuleerd van een ongeluk, blokken verpletterde dan spatte
:l~~~d lr~~~~fli~~ ;;~~l (~l~c;ro~;~)~ daL in de kalkgrotlcn van Gam- het bloed in he~ rond· ~~ dat

De grotlcn van Gamping,

heerscht, onder alle groepcn

\'n~~~~lg~~ct~~~clijk,

~~Jcle~abY(lV~j~~{~~e~d!~~,\e:l~j ~Ve~s,~::: :e~;l~:"nJS, dat zlJn op-

dal het ann, dat men ongeveer kan
stamlptml vnn lid BlliaviaGscl! schattcll hoe oud bet bedrijf der
XiC!nfSf)/ad h r l juiste if>.
kalkwinning is, aan het rituccl,
Hoc.. licfdadig de lndische dat ccnmual per janr in deze
lllaaischuppij ook is aangdegd, streck wordt gehouden, waarbij
hoc bcrcid lot. gc,'en zij zieh im- namelijli: in een grooten optocht
met' toont. ho(,zQe;r zij die nog Lwec lloppcn Vlln ketan, iIl:wenmel ccn betl'ckkelijke luxe kun- dig gehcel met goela dJtl.wa,
11(>11 lcVCll ...ieh bcwusl zijn, dnt naat· de kalkl'otsen worden ge;-:ij \,:111 hun overvloed voor nood . aragcll am daar geofferd te
liJdende medcmenschcn wat hcb- worden. Dc offering gcschiedt,
l;,m af te zondcren, giftCll tell vCl'volgt hel bIad, door de kophate "lin in en \'Oor het buiteu- pen van deze twec poppen, een
hl1ld te b::dr'ijvcn licfthdigheid man en cell vrOllW voorsteJlcn~
l/ln;;t:>n hier op hel oogcnhlik dc, wcg te nemcn ell de Jo.vaannkl wnnlcn g:~gGvcn, omdHt In- flche suikcl' over den kalkgrond
cli~: VOf,r zicll%clf nlles opciseht U! plengen.
\V.'lL f'::cmbt knn word('11 en da:~rDit dLuec], zCb'i: het bladl wijst
a:m 7.t'iffl lJij I:mge lIIi no~ Jl!el ~~~~~rsd~~~\~:1~nor~~leo~~~~1~h~~:

g[';~:~"~t ~:::~~'~)OSI
g~'l1

Zou men nu deze poppen van
lwtan offeren, dan zou de geest
zich wellicht door het uiterlijk
latcn misleiden, mattr wannecl'
het bloed niet zou rondspatten,
de grond er niet dool' zon W01'den be7.oedeld, dan zou hij to.~
de ontdckking komen, dat hlJ
voor den mal was gehouden en

Jl,ee& en.

;,fslanu in D~'n Hang- l1lak-

kr-!ijk t'nklledt:n. Daar k,m nog
W l '!' c(m lll.dj;' gemi;;t worden
dVOl· de 1J),'W:dl>:ll in IndW. l'('(]eW:Tt-t hd hlad. L':oolnng ('I' HUg:
,.,·tl c{Jne()\ll'~ d'HegHl)(!(~ kan
\\"(,1'(1,'f1 1;f'lWHiJc.Il. ?Dolan); CI'
fi'I:;;ielijl:1w(jpn phw l3 hc:b~lls I'a;;:lr (;iunhil', ;({)olang'.J'
m,g "":trdr,nr('l1IH:n \Vlm]cll
I
l I d FUfOj}( v·tll<'

~;: :;~:~~'~I~l~h;t\::I~l<I;'\';~;1 wa~ - ~llif>-

Het wederzien mel de tweelingen, wier avonlurcn wij in
OilS vorig verhaal beschrcven,
was hartroerend.
Beurtelings dl'ukte 'l'l'ui I{eessie en 'l'ruilje aan haar boczem
en Koes had mocite de trnnen
tcrug to houden, die naar,zijn
oogell welden.
Millll' eindeliJk w[[ron de peutel's gcnoeg geknuffeld en ge7.oo11d en Keo3 on Trui slondoll
\'001' de vl'aag. waarvoor wij onOl
na rampsocd il1 OllS loven zoo
menigmnaI gcplaatst :-liell: wat.

gchtcr is dit laatsle niet zoo
d\lidelijk, wanl het bren~
gen van mellschenoffers is ook
in (Jude LUdell nict bepauiJ cen
,t;"c-woonle g-CWCl'st!
D(1 male Ilcgcnt van Sleman
~ar on~ c1eslijds cen andere,
nl('cr acucptnbele nitleg van het
()]llflt(mll van dit rilHec!.
III de grijzc o1ltlhcid reeds, zoo
w'rt-chIc hij, werd er door dc bevolkillg k:llIn;t('en gcwonncn uit
de grolten vall Camping. Bet
g-illg lOC-ll or llitcl'sl pl'imilicve
wijX(!, zomkl" ecnig ovcrlcg of
toe-ziehl Cll inslorLingcll, wanrdoor de gravel'S werden verpl~~~
lC'I'(j,
h(Hldpl\
llC'rhaaldellJk
heel

een geheel nieuwe zending
a,

crepe romarin pumps
louis XV , hak, binnen
2 uur geverld in iedere
gewenste kleur __ 8.75

l~o7s-J'

2.50

alleenv~rkoop

1.50
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lieuw

Antilluarisch

2dc Bandsch bocken zijn 50 tot 75 '/, goolikooper
·dan nieDwe
Keuze uit meer dan 10000 siuks

Altijd groote voorraad op • Ilk Gcbled.

Rijswijkstraat 16 Vrije Bezichtiging Tel. 3049 WI.

Welke langganan

heeft de GROOTSTE OMZET

?

~

\Vie heeft juist door de grootste

omzet, de LAAGSTE PRljZEN

?

Bij wie zijn, oak al weer door de grootste

omzet, alle waren ZOO VERSCH MOGELjK

?

Ieder Vleet het antwoord :

I

LI LION G II I N'
Maar waarom is U dan geen

klant van Li Liong Hin?

Gij nag geen klant van Li Liong Hin zijt.

BEL OP, Welt.

VEE L

132 _ 136 ~ 4114
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Fijnpiuk Fijnpluk

~~f~~:~t ~;1~~:~~
~:j~~:~t ~i~~~:~~

zc stille bcdc af. Et is toeh al
~ ~ ~~ Tim~:~~~~n~,,~~~~rdcloo~
dum genogt fedaag en wie wcet
wat ons nog te wachtc f:lhat
Hvg. HANSA TeL 815
fool' we bore benne, zuehtte :~ij.
- Derom juist, bromde Kees >00<":,"'000"""'><;;-3-0-»0".-0B00',V:(.~';X'.'<.i.-'
in :djn baard.
- Et scI toch niet gaan, hield
Trui harJvochtig vol. Azze we
straks bofe belllle mag je wat
1.1.... 11 jJ.iJ
drinke, maar eel' niet.
- Wat selle we nou doen? COMPLEET UITGERUST
keerde Kees tot de praktijk te- NAAR
rug. Ik scl effe frage wanneer
de folgende treill gaat.
-lk gaan met de tweelinge niet meer in die peSpOD!' sit·

is zoo buitcngewoon
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88t ze niet langer dan
Fijnpluk
2;
21/2 minuut
Fijnpluk
_
Fijnpluk mag t r e k ken, claar zij
Fijnpluk
F1jnpluk anders vee! te sterk wordt.
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voor slechcs

ik dat felletje pampier fan je
hebbe om dat saakie effe in te
pakke.
- We selle een taks motte
neme en beginne naar et Ko-

1
1
1
3

vroeg
Kroes wat ongeduldig. Loope seker. _Met een taks wil ruerlam
niet -en met de trein durrcft se
niet. Mot je mijn es fertel1e hoe
je in· Bogor ~vH komme en wan-

fl. D8e-.

Colbert costuum
Hoed
paar Sd:oenen
Overhemden

U KLEEDEN!

stationsplein echter een kornet ben me lefe nog niet sat.
Postweg Noord no. 1 reI. 29-50
kwam aanhollen,' die beduidde
- Na veel onderhandelen had

~:~1'~e ~~:i ~:~~::in~~P~~~ ~~i~e;:,d:~~kv::eT!u~:ng~~ ·»'M~4)4>€~~~~&~~
naar Manggarai was gemaakt,
nog steeds stop.d te wachten.
He je die dan nog niet betaald, verweet Trui. Jij heb ook
de hel'ses fan een garnaal.
- Ik sat feels te feel met
gedachte bij Keessie, verdedig~
de Kees zich.

en de tweelingen en een voor de
groote stukken. Tenminste zoo
wilde hij het oel'oesen, maar
Trui was een andere'meening
toegedaan.
Je ken tach seker zo.o'n
gooser niet alleenig met onse
bulle late rije? vroeg ze bits. ik

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiUlllllillillllllmmllllli

gebeurt, zuchtte Trui, heelemaal vergetend,
dat zijvan
zelfalle
de
voornaamste
.-: oorzaak
consternatie geweest was.
IntusschenbesJotenzijdezeJfde taxi maar weer naar het Ko~

tegen prutteIde en vond dat bij
zoo
ongemakkelijk
zat, het-gaf
allemaal
niet, het gebeurde
zoo-als Trui het had uitgepuzzeld.
EnvoortwaalfguJdenvijftig
zouden de twee autos de familie

1I11111111111H1IIIIUIIIIDIIIIUIIlllIUIIIIIIIDI

me -

~:rbe~~:;,!~tg;:==~~~7~~~zichtochbijmoestneer.

testenvandenchauffeur>enge.
voIge had, waartusschen zich de
ietwat 'schelle stem van -TrW
I mengde, die altijd o.versloeg &s
zijzichopwond,zoodattenslot_
te de aandacht .." .een. hoofd·
agent werd getrokken, die:vast
stelde, dat
gulden' en vijftig

-

I

een

:

'.

Gij BENADEELT U ZELF zoolang

in ~c~h~t1eo~1~~~v~1:::ee;~r~i de_
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nieuwe modekleuren in de volledig
gegarandeEirde
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RIJDT VANDAAG IN EEN II====================,

he~g~~~d:\~:nn::ia!~~~ !.::e!:jin~~~:~~~~~~e::
as del' maar effe wat bijzonders zie in de tweede. En of Kees ~l

dames bally schoenen

lady helen kousen

--
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"~

2de Randsch

1Jt..ui.

~~~)C~e~ija~~:r~~Xih~:' ~~a~oe~ schr"o~~? ~i~!:~~/:~:;~s~

cen der aanwezigen opmerkte,
dat a1 was deze booze geest dan
niet zoo heel pienter, hij zich
toch nooit door zulk een vertooning zou laten misleiden.
Want wanneer hij in de grotten

....- " , . . ragfijne ch'i'H6~1

-

~~~~~~lei:t~~~~~ 1;~t~j~!~~rh~~ ~f:; s;f to~~~f:fijk an me potje 3 Dassen
vraagstuk op,
Netuurlijk motte we nou
paar Sokken
- Ja, dat sal weI motte. Et weI met een taks, gaf Trui een
Bretel
.Most anders een heeleboel sente, beetje deemoedig toe.
paar Sokophouders
vond Trui begrootelijk.
- Oh, zei Kees. Je had ook
En het station uitwandelend, met een autobus kenne gaan.
LIAT NIEUW El\TGELAND

~~~,a~~~1~~:~:~~~~Z~:n~b1~~~~~ Ite~et leek een schoon plan, tot

I
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Alvorens U zich "an Boeken uoomet.
Vraagieeist , Heeft Boekhandel Wigerink
ze niet."

v.w.

e/c~i~~i~cr~~li~~~l~~ll~~~~ c~~~t~~~~

ontuomcn WtLl'en,' was eell tin~
nell pot de ehambrc, die zij wnt
onlogiflehgekochthad,naarhet
voorbeeld vall vele andere moedeI'S die in IndiC met kleine killdercn rciicn, zonder eigen"lUk te
bcscfien, dat de tweclingon nog
niet in het stadium waren aallgcland am van zulk eell 11Uttig
mellbel gebruik te lmnnen maken.
- Wat motte we nou? zei
'l'rui dan oak, die een eenigszins
besehaamden blik wierp op het
inticme '.'Oorwerp waar ze nu
wel wat vreemd mee stand te

I

0,

-

de]aom._

e/1 hcl ccnige WtLt Trui van hun

Waflrondcl' de wieg, de kindel'wagell ell do haby-box stonden
HOg up hel station Koningaplein

N

14 elegante modellen,

Ma~ ~even ~rbij

ming --bij den zijweg naar bEt
Poloniadorp, werd de taxi wa.a.rin Kees reed plotsiling aangehouden door den sterken' aTIJl
van het Ge.zag.
Trui ,vas de bocht al door en
had dit, oak al had zij op dat
oogenblik juist omgekeken niet
kunnen zien.
- Ada apa, informeerde KE-es
ong'eduldig Oill dit nieuwe
oponthoud, Maar de agent re-ageerde niet en liet dm chamfeur zijn vers:!hillende paperas.sen toonen. Waarna hij met een
onbewogen gezicht naast den
chauffeur plaats nam en hem
gelastte terug te rijden naar bet
bureau van de zevende sectie.
- He, he, protesteerde Kees,
waarop hij den uitleg kreeg, dat
de chauffeur nag een boete verschuldigd was en niet verde!'
macht rijden. Hij zou Of mceten
betalen, Of worden aangehouden.
De schuld van den chauffeur
bloek een rijksdaalder te bedra.gen en Kees kon niet beter doell,
dan dit geld voor te schieten, in
voorloopige verrekening voor
wat hij zoo aanstonds voor zijn
autos zou moeten betalen.
lntusschen had Trui Kees gemist . Ze had een paar maul ongekeken en de taxi met Kees

cent een behoorlijke betaling
wus voor het gebruik van den
OTEVA,
wag-en.
Toen traden zij de vestibule Tel. Welt. 1770 _ 1772 .- 405
van heL stationsgebollw binnen.
Ik wil me barang terug hehbe,
vertelde Trui den beambte. Het
had opnieuw heel wat voeten
in. de aarde eor er eindclijk was
uitgelegd, \Vat er gebeul'd was,
maar cen ha'lf lltll'tjC later stonden zij toch met de tweelingen,
de groote stukken en de ven~e
leering van den slatiollsohef, dat
de andere bagncie in Buitenzorg
zou worden uitgeladen en dat ze
die daar kondcn afhah:m, weer
op het plein van het station Ko~
ningsplcin.
Kees wischte 70ieh met een
groaten zakdaek het hoofd af.
Hij deed dit clemonstratief. _En
ztlchtte daarb1j, "ik sou bes trek
Dlilt~cnbllkj,,~

nu?
Dl' hUlldlmgage werd dool'
den HnelLrein naar Buiten7.org
gcvocrd , tic groote stukken

:'dl \,001' ef'n alllbulalH:l' voor
..\h,,::~;i!lW en ;ds vnn clkc Henletf',n \'nn dc Infnnd;whe en de
Chirl\: l·"th(~ h(:yulkill;; er fell eon
(,n}u;l(! cClll7.on orCc:rcn. dall 7.0U
lid IH~~ll'ag \-'uo:' COl ambula.nce
:d pn)/"liHch bij t:lkmn' zijn.
vi:<als.
\Val
hr:l A.S.I.B. hlij zijn
Bet Ilfllltal !;laehtoffcl's wal:!
:ds hd
C(;nl van ('1l-wu ti(:n- g:1'(Jot en iJij de bevolking' groei(jf·!) int,o:nncr lwn krijgcn!
de hcl gelo·of, dat er in die grot~;Il c1atll"nwd(: ~t<Hm wij mid- tPI1 eell booze gcest woonde, die
lIt:1l in d(! prnktijk van de licC- rnenschcnbloed opeischtc.
il'J(Jighci(l.
%(.0 gevic1 hel, dat de wij7.cn
H>.cl \'crwijl im:akr: hect C01l- uit de slreck van Camping bi}
(tours a' i!icgarlC(;, de wcdrennen een Im'amen om te overleggcn
I-OZ, bewijst hoc weinig: idee het hnc Incn dezell boozel1 geest teHaag-i!l:hc bInd hecft van bet vrcden zon kUlll1Cn flte-llen, zan(r:di~chc lcY(:n vall het (ngcn- ekl' dal dil mcnschenlevol1s zou
hIil-; in de Europccsche maat l;:o:-;tcn, En er wCl'd voorgesteld
:~chal)pij.
om lc docn alsof er menschen
Het hctfl er iil het geheel vrij\'.rillig werden geofford, opg:ccn hesef van , dal cr nog dat de booze geest van aansla~
~J f !eht5 N:n bcil'ekkcIijk k1cine gcn oJ) echte mellschen af zcu
groep is, die nan zulk(- kostbare ::dcn.
!Iilspal1.1ingcn kan mceclocn. En
En zoo kwam men tot het bedat juist deze groep zich de sluit, dat er van ketan twee IeplieM om te geven VOOI' hen die vensgroote poppen zouden wor~
in nood verkeercn, tcrdcge be- den gemnakt, een mall en een
,",ust is.
"l'OUW, die feestelijk in huweZelfs zon het niet onaardig lijkskJeedij zouden worden uitziJIl om eens na te rckenen in gedost en die in optocht naar de
\\-'clke verhouding de liefdadig- grottcn van Gamping wuden
heidSidn van den Inclischman worden gedragen en daar met
slaat ten Ollzichtc van den nuar veel geweeklaag zouden worden
vCf"houding even good gesitueer~ .~eoffe1'd, D~ ~oze gees~, zoo
den Neder'huu]cr die in het oude a~cht ~eu, dl~ ten siotte met de
land is gebleven.
shmh':ld h~cft van een meI?-sc~,
De uitkomst hiervun zou zeer zou zlch h18rdoor laten mlslelzekcr tot de conclusie leiden, den en del1~.el1:' .dat er eehte
dat wij hier in Ncdcrlandsch In-I menschen vnJwilhg ~erde~ gedie gecn lesjc in liefcladigheid offerd ell de arbelders m de
vanuit Holland behoeven, terwiJ1 grotten dan verdel' me~ rust la-

dat men ons vanuit Holland behoeft voor te s~hrijven voor
welk vreemd doel een steunactie
op touw ware te zetten.
Het is noodig om op deze 'reaIiteit de aandacht te vestigen,

schri~e1ijker om ZUn. N!~d
zou Zlch dan meer ongestraft III
de grotten kunnen wagen.
Deze logiscbe- ' redeneering
maakte indruk en·reeds wilde
n;ten h~t _plan opgeven en de za·
ken maar zoo l~ten alg zij w~·
ren,' berustend m de offers die
de geest telkens en telkens weer
ope.ischt~, toen eeu der jongeren
de-mgevmg kreeg, dat goela Ja~
va en menschenbloed dat gestolt is, weI wat op elkaar lijkEn.
Waarom zou men de halzen
van de ketanpoppen dan niet
opvullen met de zoete stroop,
waarom zou men de poppen in
de grotten niet onthoofden en
de goeJa djawa als menschcnbloed rijkelijk laten vloeien?
Men zou het kUnllen plengen
op den kalkgrond, waar het lang
zijn bruine vlekken zou achterlaten en de booze geest, die
huist in de kalkgrotten van
Gamping zou volkomen tevreden gesteld zijn.
En aldus werd besloten. Sedert dien heeft ieder jaar in de
grotten van Gamping het plechtige offer plaats van de twee
poppen van ketan, waaruit, uit
de halzen de goela d,iawa
stroomt.

deft OCl,~t

hcpfl op "eUi- bl·tH.:hl moeten ziju.
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In hel begin ging anes goede
Trill reed met een matig gange:
tje voorop. Kees voIgde met de
wieg, den kinderwagen en de
boks.
v.an... tijd tot tijd keek Trill
eensillthetachtemlitjeofhaar
eega haar nOg weI volgde. _
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Een heertJ'e woonachtig in Djokj'a,
Drank dagelijks z'n 2 glaasjes BOKMA.

De kiuts raakt' ie kwijt,

.

V'.an and ere pait..
Van

.

,

BOK~A
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verdraeg hij een, slok, ja!
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bruik, . ook bestand zijn tegen
:'T.I~ . Well • .·'827
.
De secon~ kleuren zijn wasschen.
Want niets is zoo ergedijk:
as Djohartaan
. AA N DE SPITS I
paars, oranje en green (a, b en
dan tot de ontdekking tEomoeten
. Ho6c.....,.:;Xr
cj
ONGEEVENAARD IN SMAAK EN AFWERKING
Telkens tusschen een primaire komen, dat eon handwerkje,
en een secondaire kleur ligt een waaraan we tijd en mceite heb-I ~~~~~~~~~~~~~;;.;..;~~~~~~
gecombineerde kleur, dus tus·.UIlOUnIllUlllllllllllUl1IiIllDlUDlUllllllllmUDHllDUDUlllllIlOOmlllllll1:.
schen rood en paars: roodpaars
(1), tusschen rood en oranje: . Het beneemt de lust am weer 5]
rood-oranje (4) enz,
iets te maken!..... .
~
. ~ ~ ~ ~~ ~.o.. ~
En recht tegenover elke
kleur vindt U· op het schema de
;;~:c~ Mevrou-w, oue §
~
goede en jlli3te contrastkleur.
Dus tegenover rood, g!'o:!n;
een
telefoontje
.tegenover r ooa-paars, groen- Mevr. v. O. Batavia C. IVDOrDAN KOMEN WI) BI) U,
geel; tegenover bl a l1w-gro~n, kl6'llrige oluie kant kunt U opfrisschen met behulp van thee. ~ GEVEN ' U EEN V AKKUNDIG ADVIES, ~_
rood-oranje.
De kleuren rood~orau je, !:ecl- Gebruik een theelepeltje met l5i
En dan ..... GAR AN DEER EN WljU
en groen-geel behooren tot de een deciliter water. Kook d:at
dat Uwe kamers naar Uw persoonlijM
warme kleul'en, terwijl blauw, goed en laat het mengsd door 5
ken smaak ingerich t worden ,
blauw-paars, paars en rood- een doekje loopen, zoodat er ~
paars tot de koude gerekend vooral geen blaad~es in achter
Wij be:bben de grootste keuze in :
55
t lijven. Daarna. de kant erin
worden.
B£HANOSCLP4PIBRBII
~
De 01) bet schema nlet ge- laten staan, tot d ~ gQwen.zch:e ~
noemde tinten bruin, beige en kleur is verkregen, dr.::g~n en
grijs 2ijn de z.g. neutralisecren- atrijken . .
Mej. d. B. GrQ.8'l:Zekken k.rijgt
de kleuren. Ze passen overa) bij
en zijn dus buitengewoon ge- UnIt een witte japon door ze te
schikt voor ondergrond. dU5 wrijven met een mengsel ammoook voor het materiaal wAarop niak en water.
Mevr. L. S. Buitenzorg. Neen
moet worden gewerkt.
Noordwijk 6 A
. Tel. 1231 WI.
Door dllS in een handwerk een mevrouw, inIichtingen over ZRbepaalde kleur te verwerken ken kunnen wij in deze rubriek
met zijn contrast zult U het ge· niet geven. Het gewl'DSchte flillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllilllllllllllllllllllUIliHlillU.aI
heel verdiepen en meer gloed in vindt U echter zeker bij een van
leggen, daarbij eehler zorg dm· onze adverteiOrders,
Mevr.
Z. Coupe
J aq-ues
gende, dat de hoofdkleur de
wordt op de volgende manier
overhand houdt,
Blauw vel'werkt met ol'anje opgediend. Schijfje3 anana::; en
geeft b. v. een mooier effect dan schijfjes ba.naan worden met gehet omgekeerde, evenals rood lijke hoeveelheden kers ~ n en
met groen mooier is dan groen aardbeiell vermengd en met wat
legen Maagpijnen
marasquin besprmkeld. Ni et t e
Illet rood.
Tot zoover LlVCr het kleuren- groote limonadegiazen worden
Slechte Spij,vertering
vraagstuk, Vergeet U echter hiennede g<?deel:elijk gevuld.
niet ala U nu tot handwcrken Daa.rop komt een eeUepel vruch·
Onaangename Smaak
besluil en erop nit gaa t U met tenijs. Geconfijte F ransche
O"eral verlcrjjgbaar
materiaal te b.:zorgen, U el'Van vruchtcn en ev('otueel slagroom
te ovcrtuigen of d<? kleurcn, wel- dienen ais garneel'ing.
ke U kiest oak lichtecht zijn en
TRICKS
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Gevoel voor k leur ....... " Den
meesten vrouwen is elit aange·
boren, ofschoon het biJ vele
slechts onbewust tot uiting
komt. Deze zun en b.v. nooit een
blauwe japan garneeren met
paars, wnder zich er reken·
schap van te geven waarom ze
dat nict doell , Zij zuIlen zich onbewust in fen somber gemeubileerd~ kamer met danker behang, donI.ere gordijnell, stemmig Ovcl'trokken stoelen eenigszins plcchtig en gedrukt vaelen,
tcrwijl zc ill een kamer met licht
meubilair, heldcre gordijnen, bebang Cll vlocl'bedekking veel
vrijcr ell opgcru imder zijn, WeI
dit zijn aUes ik:ellmerken van
kleurgevoeJigheid, die zich op(]l'ingen ook zender dat men ze
r<?alisccrl.

nouveaute 's
dressinggowns

e~

b a dj assc n
~! a F .. 7,715
sftveikoul

voor hc erenk leeding
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een volmaakte gramofoonopname van · U\v stem en
die Uwer kinderen.
Een waacdevol Kerst~ en
N i euw j a a rsgeschenk
voor faroilie en vrienden.

ZONDER OPERATIE
_ We badde et goeiekooper

A. S, KARADlN, Tabib kenne doen, grijnsde-Kees a:ue a pun
Molu"liu 9. 'II.
we derek een taxi genome had· b oranje
Djembauul Bouoek

Sa'a9ia..CeZlttajll. _ Tel. IU9 Bal. de en als jij niet soofeel rommel C groen
had meegesleept.
SP,feekuur 1 : :. !2.30 :: ::
_
Netuurlijk sel et weI an 1 rood-palll'S
mijn legge, berusttt Trui. Maar . ~ b geel-oranje

:fet~o~~!:~a;:s=::~~~

---------"'"•• _ . _ , " ' " " " " " ' " station, dan °hadde we a1

4.r:::=

die 5 groen·g<eI
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Vaal' het groote resto.urnnt in
de hoofdstrant van de wereldslad stond Frits Kellerman en
zuclltte. In germ jaren had llij
zich de weelde kunnen permit·
teercll van cen fijn di.nertje.
Vroeger was bet anders ge·
weest, toen hij nog bockhouder
was geweest bij de firma Isser
en Co. Maar d e crisis h ad het
faillissement ·van lsser en Co.
onvermijdelijk
gemaakt
en
thans verdiende Kdlerman op
een Idein kantoortj<? cen klein
salarisje, Genoeg om je met
ondbakken brood en m argarine
in het leven t€ houden.
Juist op h et oogenblik dat
Kellerman zijn weg wilde vervolgen, stapte een goed gekleede
heer op hem af en stllk hem zijn
hand toe.
- Hoe "is bet in hemelsnaam
mogelijk, dat ik u hier tegenkOill, beste dokter, zei de onbekende. Langen tijd loop ik al
naar u te zoeken cn a ltijl was
het mis,
Kellennan was stom vel'baasd, Dat ruoest een vergissing
zjjn. In de eerste plaats had hij
den man nog nooit gezien en bevendien was bij gean dokter.
- U moet u vergissen, merkte Kellennan op.
- Om den drommel met, antwoordde de onbekende, U moe t
mij kennen, dokter Rekers.
Herinnert u zich bankier J oos·
ten wet meer, met wien u verleden jaar in Knocke zoo veel en
zoo prettig gebridged hebt? Ziet
u dan Diet, dat ik Joosten ben.
- Maar ik ben verleden
jaar.
." .. . Kellerman wilde
zeggen, dat hij verleden jaar
heelemaal niet in Knocke ·was
geweest. Hij had DOg Diet eeDB
geld gehad voor een dag naar
Zandvoort, laat sta8.ll voor
het buitenland. Maar bankier
Joosten gaf hem geen tijd om
zijn .zin te voltooien.
- NatuurJbK.•. Datuurlijk~ u
kent mij Diet meer. Of u wilt
tnij niet meer kennen. omdat ik
U 200 . onbehoorl.ijk. behWldeld

me volkomen en ik kreeg van u

tot de fijnsce srukken.

Welnu, hoe het komt, weet ik
niet, Ulaar toen ik later thuis
was, was ik uw kaartje kwijt.
Hoevcel moeite heh ik niet gedaan om u te vinden. Eindelijk
~mn ik nu mijn schuld iIilossen.
Bankier Joosten haalde zijn
~ol'tefeuille voor den dag en
.)verhandlgde Kellerman een
Jiljet van hond<?rd gulden. Deze
;vas te verbaasd om cen woord
te antwoordeD,
- E n a ls u weer eens met mij
~>: eu ve1en wilt, ik eet bijna elken
.IVond in het resta.urant aan den
)verkant. J oosten dopte en ver·
lweell.
Ret was Kellerman of hij
·let in Keulen hoordc donderen.
[0 zijn hand had hij honderd
-;u1den, die hem niet toekwa.nen. Maar hoe ze terug te ge·
len. Hij kende immers het adres
,-an den echten dr. Rekers met.

UN BEZOEK ZAl U TEN VOLLE OVERTUIGEN
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TELE 4769 WLT" PETJEN ONGAN 40, BATAVIA. C,
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Actief en betrouwba."Ir.
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ARTISTIEKE POSES & MODERNE V.ERL! CHTJ~G
AN'''' E. L .to- ! i STU D I 0

GENEVE. 001109, moord of dood.
Laac men LI dagelijks lezen.
Doch eet slechts BOLLE B A KKE- Ro tS BR.OOD
0 ,\0 bebt gij niets te v£ee..<:en.
Tel. W~lt , 3025
Oengaranwcg 30

Firma ,.TJONG & Co."
Teld.

Sawab Be.sar 13 .15
Kramar
16

I

hetrestaurant.
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Vraagt onze biIlijke prij:en
Teleloon 2100 Welrevreden

B:llavia-Cer.trum

Gr.OO TSTE SORTEERING CHINEESCH ANTlE!\.

£rondem gulden! Zan hij het er
:naar niet eens een keertje van .
.lemen en eens fijn eten w h el
:estaurant, waar hij een half
lUrtje ge1eden. zoo hongerig ~
.•.·
oor had gestaan?
~

De zij
kellm.rs
keken sjofel
even geop
:oen
C€D. ietwat
:deeden man p laats zagen ne.nen en een uitgebreid diner be;tellen. .Maar teen kellerman be~fi.3 lde met een fon."!;:elnieuw bil~et van honderd guldtn rij a.h;
:nipmessen. En zij vergaten Piet
.leIII in zijn driemaal gekeerde
:werjas te he1pen.
In een h cekje van h et restau~
.:-ant zaten twee heeren aehter
:mn krantje te keuvelen. De een
;vas "bankier" Joozten.
- Het is p~ac:ntig VO!lr el·
'.raar, zei hij tet zijn metgezel.
Als ze1fs de kellners hier Diet
m.erken, dat het biljet valsch ii,
kunnen wij er overa! me~ terecht. De ander lachte.
_ Aannemen, zei Joosten en
de kellner sneJde toe.
De bankier betaalde eveneens
met een f onkelni<!uw blljet, net
zo eentje als Kellerman had ge:tregen. De kellner boog en. wis-

fjJ~ lit ® f~>HjJ

RiJswijkstraat 32

390 WI.
1632 WI.

Prime rijwielen_ z. a. Raleigh,
PreSident (Dunlop). Maras enz.

ModerDe meubels. klokkeo, bedden.
AUes op gemakkelijke be:talingsvoorwaatden to
tegen cou=urreetende prij::en.

~~;;;;;;~~~~~~~~~

Zelfbewust
verlieten belde ~
seld",
.
,,heerel"
Kellerman dacht, Oat hij
'I
droomde. On1:ehoorl{jk behandeld? Hij had den man immern Badhotel Boen!.ttij Cramer StUabocmi
nog nooit gezien.
,.BET ZONNE-OORD••

heb.

I)' I~E

uw visitekaartje met uw adres.

6 blauw-paars
Do drle hoofdkleuren. (pri. dar ophouden. Ik. wilde Dog 6Cn. ;:
maireldeuren),zijnrood.blanw kanswagenenuleendemijhon- NETTE liUURAIJTO'S
GefukkigvoorKeeswarener engoel,_op dehie>:neven· dero..gulden.Ikl!Ou2euterug IlII WALLER'VAN AV£TO.

maar een hallef flessie Anker.

~

koopt men bij voorkeur in cen zaak van
vertrouwen. Wij voeren een colJectle vaa
meet dan 1001 verschil!ende mode llen
BUR M A - J A 0 E \-an de eenvoudigste

.....

AF DOEND

I

Tijger
Balashln
Sai

•
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ROT H

~

i-= "~::T~ ~...~
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Japansche suygesties.

O-P-TJES

Oor!oQsneurose in de

Bioscoop.

:~;nV~~l~~ch~:J~w;~~ :~~ksl~d ~:r~nkin:~et~:

(Van onzen specialen
dende granaat op hun schouders
Teneinde ooze le:z;erS in de gele.g enheid te stellen op -een
cOTrespcmdent).
naar het vijandelijke kamp te
v
:
goedkoope wijze artikelen, betrekkingen e.d. aan te bieden
00l'loglwisioenen:
en/of te vrageo, hebben wij besloten vaDaf heden een rubriek
Japan heeft nog heel wat tjes uiteengereten te worden.
.. C.-P.-tjt s" te openen. De rege1prijs voor deze advertenties voer den boeg. Tenminste als Daar moet men Japanner voor

::t

is f 0.20 oct een minimum

~~~f~, :~~i~'Ch/~;laChi~;~
PRltSVERLAGJr-.:C

~~:ij~~;:~ijt:g~:~,P~~r~~~;

~:e~!, ~~K~il,Ee~~~ui~Ia~;;~~~

Ems van Soest, diverse sprookjesboeken, enz.
Boekhandel Wigerink, Rijswijk·
LG.() ,..1. li:.'~.i straat 16, Tel. 3049,

BF.LAl"G!I;I)K

ZOPE55A waschbm C\LCAR1UM
p<' bl,k
I. lb.,
; _ ~h.
_~·1 ..!~

.1

:.~k~~" B.\T'\VI1~-

----Tel' overnaIn:c, aa.llge.~odcn
~'c!f~n~ overp\am:s~lg'l~~~gn gek:~rig a~n~\~~'ho~~e~c ~O~~i)l~~~
. b cd I
III I~de~e~l dug van {} _ 11 v.m.
dan weI 5 _ 7 n.m. te bczichtigen, Pctodjo Ocdik 1.
Event.uccl te bcwagen bij tel.
1172.

lWDmVAKSCHOOL
Dameskl. en patr. naar maat,
~g~~el'oekamVeg 25 Tel. WI.
~

M.~\'r. E. van der Burgh - van
EIJc:(
Gedipi. Leerares - Coupeuse.

HOTEL PENSION Shutteraaff
1518 WI.
Wicn het bezuinigen ernst is,
neme cen aboll,nement ~p ons
elcn .. Procfporbcs beschlkbaar.
OnLbljt, middagctcn en avond·
I en.

HERDF:RSHOND,vijfmuandcll
oud, IJl'at:hti~; becst. ge::m
st:\nlboorn, mtla:' lIiL de Kennel
"Lim" Lemb,mg tc k"op lIangebaden tcgcn elk redelij;': boll.
Goed tchuio; is hO(JLz;Hl~. B:ie"en ond, : ,

::u::

hnnd\'lcg No.5 nabij Laan Canne. 'ft< bcvragen Tjidengwcg
Oost No. 65. alhier.
,
"
'IRA.i..'\fSPORl ONDERNEMING
_ " "N!EBORG"

Te beyr. alclaar
Over tc lH;:mCI1 \'001' Holland N~orchvlJk 11.
damcs-wintcrmantel en mantcl- iJc~r~~C~~o~~;:~;'~;[c~;c~m~~
costuum maat '12
\'erhu.i~boedcls bh:.l.lCll ell buitell
Jaegcr ondcrgocd, jongcns pull- ~ed~l,landseh-Inche. Onder ga0\'01'';; en kinderjusj.s
1 <1.nbe.
Dr. Ouwchandweg 21.
'i'cl. lVI. 5580.

~~~~~-~~~!iii!iiiiiiii~~iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiii~

onherkenbaar en
zelfs de aanvoerder en zijn adju·
~;~e~t~egen een dergelijk inEerst werd een landkaart
VGor ons zichtbaar met Japan
zonder Korea. Toen sprong dit
er plotseling naast en daama
kwam Manchukuo, gevolgd door
China. Oak de Philippijnen lieten zich niet onbetuigd en ten
slatte schaarde onze vee! geprezen en gelaakte "Gordel van
Smaragd" zich aan hun zijde.
Andere landen en landjes schoten daarna ook eendrachtig toe
en toen het spel eompleet w?-s
en de gansehe 'Y~reld op bet zIIveren doe~, voor ODS lag, had
agglomeratIe plaats en ~I ~et
land werd .tot een prac~~lg CIr~
kclrond hchaam. aanee~ ge~lcefd, ce~ dankcl c bol In een
hchtend flame.

van

den BcroemJen Fi'mc:deu,.
In

no~~n,~~~~;~c~~ l1~g~~~

DEN HAAG IS 0000

!~~e~~,:~~~~:'~~r:oe~~ ~;t!:

Op een avond ben ik door den
Haag gaan dwalen, schrijft Hendrlk Hagenaar in het ,,vad.".
Ik dacht: Wanneer een Fransch
of een Spaansch journalist naar
Nederland komt, om reportages
voor zijn blad te schrijven, zou
hij dat ook doen. Hij zau "Den
Haa~.bijnacht"gaano~tdekke~
en ZlJll lczers smakellJke kOI;llj
daarover. voorzetten. Maar lk
h~b het ~lCt in de bars ~n da~cmg3 WIllen zoeken, dIe nOOlt
c~ nergens typisch zijn, en over-

komen ook rechters of referendarissen tusschen den middag
hun boterhammetje eten. De
rEst wisselt tusschen handelsreizigers,
kantoorbedienden,
eenzaam fuivende provincialen,
groepjes studenten en het uitsehot van deze stad, die meer
uitachot heeft dan misschien
een andere stad ter wereld van
deze'lfde grootte. De zaak, in
welker opening ik nu sta, is van
de middelklasse. De baas kent
mij nit mijn Leidschen studen-

moedswaan te zien maar ccn PI' ht l'
d t
politic-autoriteit,
'die
OilS m~~sc~~~ght heeFt:p ~en :ee~
vriendschappelijk
bcgeleidde, zetje" - gaan ze eens,een bios~:;k~::inc:~:~e~ez:ai~~:~:~~~ coopje pakkcn: Zij gaan dan
te inlcidi~g.
~f~~r ~:;rg~:el~l:~~e f~r~~t~a~~
Er was namelijk geen sprake ncer ze h6Cl echt willen uitgaan,
van inbreuk op de rechten van d . k
andere mogendheden of volken. e[~~ e~~ c~~~~rftj~r;:~:n1a:l~~
Hot beteekende slechts, dnt de uitsmijter en kruipen onder de
Japanschc handel en industrie wo1. Zoo is het bij ons in Den
dC' wercldmarkt hadden vero~ Haag, zoo zal het weI overal
verd tot voordeel en welvaart zijn. Dc gevels van de tenten
van aIle bewoners der aarde. des vermaaks zien er met hun
Dus dut was gegaan via Korea, gloed van rossig neon-licht
1~~chukuo, China, de Philip- \-Toolijk genoeg ,uit. Maar "van
p1Jnen enz
b'
t' e k
'"
Bla
Hoe' :,:ul\~s echter de inlei~ing n:':':~ -:r::r iJs he~~~!s ~~Idaan~
kon ,ZlJll van een oorlog~~llm,
Ik loop door de leege straten.
waarIll t!e vlamme~.de cIJfers Het is elf uur 's avonds._ Ik heb
van h?t Jaar 1.9.36 blJ den aan- eenige jaren in een provincie·
yang een voor een onder kanon· stad gewoond en w~:m~er ik

te
ty averging nuar groote films, van~als mcn'geen Japansebe kakrecg Buster zelfs de hoordrol: raktcrs kan lezen!
zijn eerstc "eigen" fIlm. "One
Zoo d~nkt men dus in Japan,
week" (Een eigcn huis) werd ~at het Ja,:l' 1936 er cen zal zijn

Leven~gan~

~:~:~\'~:-~~t~~s"~~ ~~~ng;~~~ ~~~~:~;ro~~r~~a~~ga1e~~~~e~;

Buster ontmkkeide zleh tot
een geoefend acrobaat. Trad op

ais siangenmenseh en werd een
van. de succes-nummers van deIr'
vanete-troep, dien zijn vader
tnsschen jaren van armoe en el-

PUROL
Want Purol venacht ·djrect.
zuivert en geneest snel.
PUROl, de Edele huidgenezer.
steeds wanneer Uw huid stuk is
of gebrand. ontstolcen is 01 gewand. ieulct. smet o' pijn doet.
Dtoos 40 " n 75 d, Tub" 11 __
Bii Apolh"l<"u e n Tol<ohoude~

al~een III

Wie Zaterdags van uitgaan houdt,
Ontvlucht zijn warme huis,

II

POLONIA is heerlijk koud, '
En . . . . nooit v66r Zondag thuis!
POLONIA-TERRAS. Meester-Comelis Tel. 777.

~================~=~
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STELT UPRIJSOP EENSMAAK,.
VOLLE WONINGINRICHTING 1·
NATUURUJKJ ZULT GIJ ZEGGEN:

WELNU,

~:~~~Ie~w~~~::a~e~o~~rb~b~ijk 7

Goede modellen-smaakvolle afwerkiDg~
so!iede bewerking,
Uitent cODcurreerendeprijzen,terwijlbetalingovereen.
komsilg Uwe wenscben geregeJd wordt.

aangezuiverd. ZOo is er wederzijdsche vel'trouwelijkheid onts~aan en ~ust,tot e~n breedvoerl~g praatJe, ",~ Is mk~, meer gedaan, mencer, zegthlJ. "De me-I
h~ze. De burgerma~. eet th~is bij ~
~Lo~dertde v~ouw ZlJ11: bttelha~.

I~~~~~~~~~gg~~~~~~~~g

De~ ~a:~, 'tO~:~h~{:ve:,e~a~~

je vroe~er van halfeen tot halftwee ~e ~a,ak stamp,":al mee
kreeg, IS fmI en de dagJes-menschen'"die de Gevangenpoo.~ en
den VIJverberg komen beklJken,
brengen ~un .~terhammen m~e
en eten dle blJ een g;as melk m
een l.uchroom; Vr~e.,?er stonden
we hler met z n ,?rleen aehter de
toonbank te, smJden en te sn:~-

Sierl UW' huis lYIet eigen9 e ITI a a k • e 0 p n a ITI e n.

Wij ontwikkelen voor U en vergrooten Uw mooiste opnamen
op kunstdcukpapier. Vooe nu ell latee in Holland een waardevolle
berinnedng.

FOTOCO
TOM K0 0 P MAN

R iJ s w ij k s t r a a t 28
Batavia C Tel. 931. WI.

KUNSTFOTOGRAAf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§

:~gn~~~J.~e~~k :;~~~nen ~;O:gI!~
was het

e~n

.
monie tijd, me--

*'"
Ik loop langs het Buitenhof.
Dat is het hart van vrooli'k Den

resta~ants

daar op straat lieR'
ge- Haag. De cafe's en
zelsch?-p va11: mIJn elgen scha- zijn er als paddestoelen uit het
asfalt gerez.en,. ~n dat ligt nu
riend op den cadans van mijn ~t en drUlI~rI~ In ~en herfst- G 0
eigen holle voetstappen, dacht :~d. e:a:;~~~~~l:ol~~~~;::f:~

~::ae~n !:l~:~c~~d~~~~~}:a::~~

~:~f{~~n'iS i~v:l?;e~;~~~f~~~/3~ ~~~!to~~~end~~~~I~s~~~e~ij~ ~~; :~k~~,chI~~:;U~:~~:~~e;~s~ ~~ a:nohe~:tO~~e~~~I~~~~~ve~

psyehopathen-afdeeliIlg van het
"National Military Hom(;" te
Sawtelle in CaliforniC.
De doctoren verklaal'den, dat
Keaton in cen buitengewoon
venvurde geestesgesteldheid"
verkcert, welke WOl'dt toege.
schreven aan cen griep, die hij
onlangs onder de leden heeft
gehad, alsmedc aan financieele
en echtelijke moeilijkheden.
Buster Keaton began zijn artistenloopbaan toen bij nog geen
vier jaar was. Zijn vader en
moeder, die samen het bekende
variete-nummer "The two Ke·
atons Yormden, namen hun zoon
namelijk al heel spoe.dig i~ ht;n
ensemble op en als ]eugdlg lId
van "The three Keaton~" tr~k
Joe _ zooaIs Buster elgenhJk
heet _ al spoedig heel Amerika
rond,
De "knock-about-act", de
val-en.smljtscene, die de drie
Keatons den volke verloDnden,
vroeg weldra meer van den jongen, dan dat hij zijn ouders allerlei gereedschap doorgaf: hi}
zelf ontpopte zieh als een eerste
klasse valartist e~. de oude Ke·
aton kon weldra ZlJn zoon overal tegen af!ll gooien en slaan
zonder dat de jongen zich zeer
deed, althans liet merken, dat
hij zich zeer deed.
Want dat -de smijtpartij,
waarbij de jonge Buster inplaats van in een hangmat, bo~
yen op het randje van cen mUllr
terecht kwam: .%een pijn deed,
~: :e: ~~teI~~~ ~~~o~~~~:;
een paar nbben brak

TANDHEELKONDlGE,
ligbeid om ailes, zijn Ieven inSENE~STRAAT '167
cluis, op te offeren voor zijn
bij huiduitslag. huidwonden en
goddelijken keizer en voor de Met jarenlangeBAT,_C.
ervaring a!s assistcnt huidinlecties. is naar
veiligheid, onafhankelijkheid en van u n EUTOpeescbe praktijk-tandarts
welvaarl van zijn vaderland.
BllllJKE TA RIEVER

Bet Betere Publiek Halfell
onder de Wol.

en,~ij ~oc:den aanlciding om ~~~!!~:ld'in:::~~lenenme~t:~~
hiorin het toppunt van hoog- tjcs
bestaan
~iet
meer.

van de
"New York Herald" bevat een
het'icht \lit Log Angelcs, yolgens
hctwelk Buster Keaton, de heroemdc film-adeur, eenigen tijd

T ragische

dige dapperheid, moed, trouw
Den Haag bij Nacht..... .
en doodsverachtinO". Het is voor I ;;:~~~2~~~~=

Nachtelijke ommegang
door den Haag-

ld t

aansluiting op het telegram. mcldcndc, oat dj vcr·
manrdc film·actc:ur Buster KeatOll wegens zenuwovcrspan~
ning in cen gesticht was opgc·

KRANKZINNING.

Had ook niet anders gekund en
de muren van het huis waarin
de boosaardige vijandelijke aanvoerder zich had verschan~t,
werden .door een tank, beschIl-

~~~~le~~~rC~e~e~~~~~\go~~~fe!e~ ~~n de~~~a:ae~ ~:~~~:e~:Jt

!cndc samen met dell beroemden
hocicnkoning Houdini leidde.
'l'oen hij juist twintig jaal
was, _ Bust.er Keaton is 4 October 1890 gcborcn, dus dat
was in de laatste oorlogsjaren,
~ werd de onverstoorbare
1:nock-about-mall door Roscoe
Arbuckle, bij vclen betel' bekend
<tIs de dikke film-lwmiek Fatty,
VGcr de film ontdckt.

I

oak wlj ltitten in onze

~:ge~~:~j s:a~g:;~::: dai~:e~uggereert men de noo- th~~e:~::.~~~~r de wal.

~:;!,~~~~: ~;~0~~Ri~t 6:'~;: j~Fu:~~:P~~ii~~~di~~~!~!J~ :~~~t:~;~~~:~g~~b~~7n~e:e:~~ ~lt:~~t~11:~~~;~~~~:~i

dit blad,

Model'll huis Poloninln.nn 51.
b(:-v. ;j gees], \-'crlr, com pl. bijgC'b.
g~l'nge elC'c. licilt waterlciding.
:-;000 m. err vrtlchtboomen,
hllUl'pl'ijs j 70.-

~_______
BUSTER KEATON

in Tokyo zagen, in de naaste
toekomst nog geheel uitgewerkt
moet worden.
De naam van ~eze film was
voor ons, vreemdeltngen, ollleesbaar, maar de inhoud was daaram niet minder sprekend.
Dc gezichten der soldaten van

TIn I{OOP GEVRAAGD: Kindcr-boeJwn in goeden staat van: gasmaskers

gereuhten.
Twee caram~ole biljarts.

is' want

thousiaste publiek applaudis· huiskamers en lezen ODS krantje
seerde, dat het gebouwervan en vragen om een laatste kopje

va~~_~s_._ _ _ ~l:~~l:~o~~fi~~~:;:do~;;;{~ Zij~atuurlijk WOll Japan bet. 't ~~l~ ;~~~n:::se~eie:~s:~vz~~ THE -TJIN SING.

SPO'I'KOOPJE.
Wegells overcompleet 2 twijfelaar-Iedikanten nieu~e matrassen etc. totaal f 32.00.
per. stuk f 17.50 Goenoeng Sahan 45.
_____

Mrs. H. Pors.
Experienced teacher of English
Theresiakerkweg 8
Phone 2185
__________
Bezoekt "Oranje Restaurant"
Pasar Baroe 70. Batavia-C.

~~mg.~~~!;J:: II~! ~~in":

van Nippon's goed recht stierf de avondl\l'ke, verlokkingen ~
een smadelijken dODd en zakte Den Haag Want ge zoudt petitOnze soldaten .~n.. ma~z~ naast zijn zieltogenden adjudant zen over iets. rlat er niet meer
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scbe lampen scI:uiven heen en
naam: "the frozen comedian" de donderende cadans van tegen
g" p ,
g". g
weer over het glimmend asfalt.
oftewel "de man met het stalen elkaar optrekkende legioenen.
:~:ci~~{held e~~~:~~~ l~~~!z~~ Natte. blaren Jiggen tegen de
gezieht".
Maar Nippon viel niet aan' bet
' kl gr.
'd g
kt trottOlr~randen. Ik wandel het
Een tijd v[ln zeer groot suc. werd aangevallen!
'm~,es, en eurighel .~n mas; e plein rond en kijk in de helver- PER I 0 DIE KEN
CI:S volgde, Films also "The three
Er kwam de een of andere :~a kWi~lad ee~ver r:~~c~:_l~~~~~ lichte cafe'~, Van d,e vijftig H~.
ages", "our hospitality," ,,'£he boosaardige overmaeht te land
p ..
,
P h
k·' genaars, dIe er zltten, ken Ik
PROEFSCHRIFTEN
navigator," "Steamboat Bill," eD ter zee, die het vredelievende waar voor mtddernac t geen Ip van de veertig de sociale hoedaFAMILIE DRUKWERK
.,Sherlock Jr.", "Seven chances" rijk lagen wilde leggen en die de meer te bekenne,!1 was op straat. nigheden, (Wij kennen die aIle-(Zeven kansen), "Go West" sterk rij!lende zon bIijkbaar n i e t .
~~al van elkaar, hier:, ...... ) 't B 0 E K W E R KEN
(Mijn koe en ik), "Battling Bus. in het deinende Pacific-water
Dlen avond om elf uur 1Il de ZlJn grootendeels vl'lJgezellen,
VISITEKAART JES
ter" (Dc GeneraaI), "The ca- kon zien sehijnen. Dus moest Spuistraat --:- harlader :ran de gepensio~~erden, ou~-~disch- WEE KEN.·
n::el'aman" (De cameraman) en het zich tegen deze onbeschaam- Haagsche Clty - dacht lk aan gasten, ztehgaards, die lederen
NIEUWJAARSKAARTEN
"Spite muriagc" (Een huwc. de invasie verdedigen!
dc::. kleine :prov?tcie~plaats en avond zich hier gaan vervelen
lijk uit wraak) werden overal
llllJn teedere IlluSles daar. Of ge- voor ze hun vervelende eenzame M A AND B LAD E N
met groote geesdrift ontvangen,
De Jap(1}'JU;che Geest: om .elf uur '5 avonds over de kamel'S opzoeken.
VERLOVINGS· EN
Maar hoewel Buster Keaton
Bet Japans he l-eg r wa e
Gromngsche Vischmarkt, door
Regina, het groote, eenigszins W 0 R DEN 1NON Z E
T RO'UWK AA R TEN
den overganO' van de stomme
d'g I
c ht' e b : ::r~n de Haarlemsche Houtstraat, deftige cafe, is gesloten. Met
ATELIERS ACCURAAT
naar de spr~kende film over- .d:a~i~ ~:t ~~~l' ~~ ~~oo~ ~nde~ over de Venlosche Parade, over doode oogen st~at 't in den laten 'EN VLUG AFGEWERKT
ROUWKAARTEN
leefde ~ in 1930 kwamen "Free te doen, Er werden ongeloofeli'- ~e Al~maarsche Langest:aat of avond. Op afflches staat: "Ge·
CO R R ESPO N DEN.
and Easy"en "Dough Boys," in ke staaltjes van trouw dappe;- III de Haagsche. SpUlstraat slo~en wegens s;lgeheele. restau~ ONS BINDWERK
1932 "Tlle passionate Plumber" h 'd
d ds
ht'
loopt: eenzaam stl1 en verlaten. rabe; heropemng medio Octo~
GARANDEEREN WIJ
TIEKAARTEN • •
BRIEFPAPIER EN
(de verliefd~ loadgieter) en t:~nd e~n ~~t ~era~s:~ti::; En weer die eigen voetstappen ber". Het moet een dancing VOOR DE MEEST
ENVELOPPEN
"Speak EaSIly" en in 1933
bI' k n'kt
)Jl. ht fwi
en nog steeds dezelfde schaduw. worden "voor het betere pu- ZWARE BOEKEN
"What _ No beer" _ dat de ~~le~~ e~ 11 ~:n JWc
a h St Nil voor de DOme of de Coupo- bliek". "Het betere pnbliek"
Me.tro den eens zoo bercemden ',. k l"kh ~J e mee a sof e Ie op het overdekte terras, denk blijft nu thnis en gaat om hal·
WORDEN BINNEN 24
ster liet vallen.
v, ~e: IJ inel wa~.
k warm ik, in den gloed van een hOllts- elf onder de wot
UUR AFGELEVERD
Buster kwam naar Europa, toe en ~s ~ t er a.~ 00 k
koolkachel bij een grooten kop
Ik stap op de tram en ga naar
maakte onder regie van l'los- mocht dated er 0~1 ~dan omen choco!ade met brioches. Bet huis. Het is even na midderseck, den regisseur van de Ho!- heid ~orde ez~ ee en ~a~rt verlangen gaat naar de verte. nacht. De conducteur geeuwt
Iandsche film "De big van het het er voor~' fel~~ve::~ ~ En de verte is misschien Det zoo breed -en verlangt naar huis en
regiment", een film in Parijs, genpartij be~enkeIij~ ~t ~aat
verlan~ be~. Ik ben de eenige pasagier. ONTWERPEN EN LAY.OUTS, VOOR COMPLETE
maar het vroegere groote suc~ zien vooral 1 .. i h .
ar Den "Nlets gedaan op straat, meces :keerde niet terug, ook al ti'd;bestek v~:~ z :e:h~n
. En behalve neer, vijf jaar geleden om dezen OUT.DOOR.RECLAMES WORDEN DOOR ONZE
had hij zich voor deze film hee- j;'ar als mil"' mog
b kw - e e e armelijke - avond aan tijd had in mijn trammetje vol.
lema'al "veranderd" en ook al men
1elen
e en e a- avond dezelfden op haar wanho~ Nu blijven de menschen thuis. GESCHOOLDE EUROPEESCHE KRACHlachte hij .in deze film, waar wij
.
pige tournee van twee uur 's Zijn m-et geen stokslagen iie TEN OP M·ODERNE WUZE UITGEV·OERD
indertijd uitvoerig over Schre-I
middags tot twee uur 's nachts straat op te krijgen. Den Haag
ven, wU.
meer verand-eren. Hij was het - is er Diets, dat mij vertelt, is dood, meneer".
De man, die zijn heele leven slachtoffer vB:ll zijn eigen mas- dat hier een half millioen men~
Ik geloof het ook.
zijn best had moeten doen om ker.
scheu ademen. leven, eten en
En beklaag mijn Spaansche
niet te lache~, l~chte te Iaat.
Verlaten door zijn vrouw, _ zi?h tochookweleensvertreden'- en Fl~che ~~'s, ~e~
hi-er GEEN ORDER TE.. GROOT - GEEN ORDER TE. KtB.III
s:d;o,m:a;eo~\h~~a: ~ I:~t;a~:a~gr=u= willen.
.....
~:~ge kOp1J rut moel.en ha·
J
ONZE SERVICE ZAL STEEDS DEZElfDE ZUN
met ZlJn kinderen speelde of als beroemde 2.usters en hertrouwTIt maak een praatje met een
1k: heb een somber stukje ge.
W;
h\J met zi:Jn vrouw zat te praten, de in 1933 met May Sribbens, baas van een broodjes-.aak. In sch....,ven.
volstrekt met mocht lachen a1&
en ill financieele moeili.ikhe- zijn witte jas staat hij in de
mer zit ik achtermijn sehrijf.
.
'
er maar een onbekende, die den, waren de laatste jaren voor deuropening. De broodjes-zaken Wel; ik Diet an~ wont
evengoed een verslaggev-er als Buster Keaton een ware beproe.. Zljn typisc.h Haagsch. In Am~ de waarheid is mij lief.
•
•
een fotograaf kon zijn, in de ving. De man. die eens mOcht sterdanl rijn: er enkele. In Rot~ -Gij~Leenward
~§:§,g·~~~=======:E=:E===2~:§:
?Ullrt was, kon ZlJD. type Diet lachen, ken met meer lacheD. •• terdam ~et,eeu.:. Bier ~ 'ftel'.. reo.. Ambemmem en Batavia.-
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