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geweldige betangstel·

ling die 'o ok buiten Batavia
voar
ons blad sehijnt
te beslaan. noodzaakt ons
langs dezen weg te berich_

ten, dat zij die' o ns blad
per
post wenschen Ie
ontvangen een postwissel
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\"cl'band m('l hCl~l:<:1I d(: I:l.ilg'!l de I'outc, vOOl'al de kid-
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tcgenwoordigc

Rails opgebroken.

Een Chineesebe weduwe, Mevrouw Ting Sjioe Tsjen, heeft
in Fukien cen weduwenclub op~
gericht. Bedoelde dame is in
strijd met ae Chineesche zede
twccmaal getrouwd geweest, en
ond ervond de harde wijze waar·
op in China cen wcduwe wordt
behandeld, die hertrouwt.
Na het overlijden van hRar
twecden eehtgenoot riehtte 7.ij
met het fortuin, dat hij hasr naHet dere club op, wo.aro.an
f 500,000 is tcn koste gcIegd.

waren opgcbroken.
T oen de trein stopte be~
!:Ilormdo een nantal lieden den

llOliliclt

:.
I d h

:~z~~~~ \~~;~ d~~lnl7[~~~~I;~~ ~!~~ e~c!d~~ij~a~l~ ~~~?!;l~"i~~~

~e~~~l~~~e~el~~~~~ ~~ed:;~~~~ w~~~ ci~e~de~tV~~raart het cens

uitg ~breid

CHAUAPIN.

CITRO N E LLA ZEEP

ber uit Marseille met de Hako·
no Mo.ru,

eeI£..

I

teekent, bewijst , dat dit oak bij

•

door

SILVERKJNGS
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John Kappee-Beter Werk

I

glazen . , _ . ,
zegt de man, al~ bel lezeo bern \·crrooeit.

SIGAAR
~~5~~~lcH

zegt de

\TOUW;

als zij ~ coquet, $lechl! op het

uiterlijk le t.
zeggen onze gecliplomeerd e opliciens
eo , ... bestedeu zoowel :tan glazen :tIs
aan montu ur de meeste zorg.

bij vooruitbetaJing.

J' V' FOTO CEil TRA LE
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BATAVIA-CENTRUM
Tanah Abang West 31.
T el. WI. 2101.

D c hekendc Russische zanger
Feodor Chaliapin, zal binnen·

OVERAL VERKRIJGBAAR

Z WE M MEN

verschillende landingsterreinen ~= 10

VITAMINE EXTRACT

k ort te Singapore aankomcn, op
doorreiG nam' China en Japan.
Hij vcrtrckt den 19dcn Decem·

In het begin van het volgend
G e gar3ndeetd lOOO/Gzuiverezeep. Bu s kell HuitW 8g 7 Bandoeng,
jaar :rullen wij hier Neerland's
Bevat geen vul~toffen. Gearig. I-== = = = = = = = =i
grootste en meest. luxueuse ~o Sc hu imv o I, A.c t isep ti sch: l:
~!~n~:;e~~ ~i~, ~~~~~~
Verkrijgbaar ie aile provisien. eo Onze afdrukken vetbleeken nlet
toestel den tocbt veilig zal vold[aoken toko's. Distributeurs
en zijn toc.h goedkoop
ZEEPFABRIEK " PRINSENLAAN"
brengen, hetgeengeen kwestie is
van de vliegte~hnische eigenIN MANGG"ARAI
T.idooo Bt. 719
II .II
.
schappen van de Fokker, m a a r ·
,
(VAN DINT I[ R)
in de eerstepJaats vande terrei- IS D E BESTE SPORT ~",:!o~~~~~~~~~!!..!.N
_=~="'=Wi=ik=3=I'===T.=I.=W=.I=L=12='.,:...
nen waarop z~ mooten worden Morgen Zondag 11 - -- I
geland. Het fel~d.teenre..r ~ _ __
A
J __

~ee~i::~~am:~~n~~:~t':~ MATINEE. DANSANT E

BLOK)ES
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regelmatigen dienst wordt over·
gega:m, zulIcn nog tien proeCvluchten worden gcmaal,t. Op
deze vluchten worden nog geen
mail en passagiers vervo~rd,

To~rnec door het Oosten,

Prabeer dit eens vaar de wascb
en Uw wascbtafel.

sehc, en die aile partijbelangen met tam t ame probeerde!
:::::~t! heeft ondergeschikt
•••

Nederland.

BOUILLON

N.V.HANDEL MI]. "ARCANA"

tvleerdere piOefvluchten.

~~~d8~~~
~~fdc:r~~~~i~l/\~~~~ ~~~~~~Sro~ndrJj \~~~rZ:~ ;~~r~~: -;;~
=========;-:--A.-,-:-~
--~-:---:I~C
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=
naast de erkenning, da.t .hier een d~t men d.~n regen JUlst had
...

Den Doolaard, die veel in
Zuld-Oost Europa doolde, heeft
tbana te veel gedoold en is Oosl enrijk uitgezet, Zijn propaganda was dan ook weI cens wat al
te fel en in andere landen is
men minder ' tolerant dan in

POEDER

Importeurs :

De proefviuehten welke door
De }loU tie tc Nanking en Imperial Airways van Penang
Ilaar Honglmng zijn gemaakt,

eigcnuom is.

BOUILLON

B ET FIJN ST E V OOR K EUKEN EN ·fA F EL.
Een nieuw plan taardig produc t, niet te vergelijken
met de bekende soep-aroma's of vleesch-exttacten,
W aar ni et verkrijgbaar, wende men zkh tot de

PENANG - HONGKONG.

wagon wanrin Wang reisde,
mu..'lr 2ij wllrclcu door zijn lijf.
wa.cht terug'g'cdrevcn_
Sha nghai st.<!lt cen
olidcrzock ill.

AROMA

is

midden te brent;cn. Dc t c ndcnz ! weer cens een ~ck flguur geslaVa n d('7-C bc l'j<:htgcvin;; is op ge ll . Maar ~lt IS n:1 €enmaal het
het oogcnbli k wei voldoelldc b<:!_llot des gemes.
Hij had gezegd, dat er 's morkend, zO')dat wij da:ll'op nict nader bcll0cven in te gaall. Maar: gens vroeg met water moest
missch icn komt VO(Jl" de Jav(t worden gespoten, dan 'lOU de
B orIc nog cens het moment, clat r egen uitblij '/en, tcrwijl als er
h(;t i>c!)('f lcvendig \Vordt . hoe 'S avonds wordt gcspotcn de renauw in de naas te toekorost ko- gen zou gaan vallen.
loninle bclangcll alln de!cnsicbeEn hij was enthousiast toen
langcn gekoppeld zullen zijn en hij IIO:>rde, dat het i~ Oost-!ava
daarmede het Jx:grip, dat de be. tengevolge van ZIJIl adVlezcn
kwaarnstc figuut ill de Ncder- 7.Waar gcregend had, Een en·

Juist wat de Java Bode ZOO
gaarne wil, maar wat zij, geborneerd niet wit erkennen. Om
dat zij partij-politiek wei baven
het a lgemeen belang stelt!

Guw.vls
Guw.vU
Guw,vid

SOEP

die

del·

van }1"·t blad past, mmclijk om
gCcn 1:c1cJ:(;nhcid tc Iaten voor-

EEN W EDUWENCLUB.
Te Fukien.

INCIDENT TE TA I~ G K U

Dc: Jallanschc Icgcrautoriteiten ontl<cLlIlcn de juistheid hier·
Vun ell zcggcn, dat dcze grand
eigcnuom is van J apanncrs, die
daar ce ll cabcret , een golfbaall
...'11 cen bibliothcck hebben ,

Guw,viss

NIEUW E AANSLAG OP
WANG TSJING W EI.

Enge lsche eigendommen in
be:;lag genome n.
Dc r:;ngc\!:Ici1e cOl1sulaire a utoritcitell tc Tientsin hebbcn
cen tJl'otest jllgeditlnd bij den
JaJJ:'tnschen Consul Gcncraal hi
vCl'ba ml met de in besIngname
duO!' Japnnsehc mili taire a uto~
I'jteitcn van een stuk grond aan
de kUl)i tc 'fttngku, da t Engelsch

ledere HU~l1rouw doet goed een proe{ te nemen met

BEST GESORTEERD LAAGSTE PRI)S

Dc Ellgclsehc consul Majoor
Chaliapin meet de reis over
Herbert,
zich naar Tangku zoe makcll, nangezien de route
begar om tel' plaatse cen onder- door Siberie voor hem vcrbodcn
zoek in. tc stellen, wcrd door J:l.- ~S~to;';~~i;~~rd;lo~{)~;ti~ ~~v~~~;
pnll!~che soldatell van het be~ wit Rus beschouwd en m a..g
doclde terrain ven~~jderd. .
daarom den Russisehen bodem
Dc J<.:.panners ZIJll bezlg op nict hetreden,
deze tcrreincn ecn .kocH llsta na~
Chaliapin za) te Shanghai eeo
tic te bouwen.
f~~~~~ d::;~~P: ~a:~: cen
Dc Ellgclsehe rcehtcl1 op de
B et niet wanrschijnlijk, dat
gl'ondcn dateeren van 1902,
hij oak te Sing'd.pOl"C zal zingen,
'--- -- - - - - - - - = - - - - - = - - ''-----=--- 1

Kolollii.in en vun Defcilsic JIl V('l'* laten uilvocl'en l Dat is ook "66n
1:>a.m,' met dl.: taak\'cl'\'ullil1g van
pUll tell, Welke de heer FokMUl\sler CoIYII, maakt (k: l ava- Iwr in l.ijn bckelUle intel'view
{:~J~fCir~~~r.:~k~d~l~j~~f' d~'~:j~C \~~~ ~~~;~~~Il. heen ill bcschollwing
d<:

39

W ang Tsjing Wei, de pl·emicr
van China is ternauwernood alln
cen nieuwen lUln31ag ontsnapt.
De exprestreiu, waarmede hij
na zUn hcrstel v:m Nanking
na~ r Shanghai reisde, kon door
dm mo.chinist nog juist tot sUIst.'lnd worden gebr-dcht voor een
baang'edeelte, waarvan de rails

Kort Nieuws

bij tabaksplan t
Tel. 319 Batavia-C.
Tel. 1183 BandoCDg

Noo.dwijk 38

Bcagaweg
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ge.zegd, wat gezegd is, heeft de
Regeering een zeGr groote verantwoordelijkheid op zich genomen en Haar eerste ~~ voarnaamste taak moet ZIJD, dat
in den kortst mogelijken tijd
voar voldoende personeel wOi'dt
gezorgd.

Niemand eischt dit ook van
Nederland.
Maar wet mag men eischen,
dat wat wij in stand kunnen
houden, goed en volledig is en
aanbepaalde minimum-Eischen
voldoet.
Een volta11ige bemanning
voor dat materieel staat daarbij
wei op den voorgrond.
Wat hebben wij aan kostbare
oorlogsschepen, a1s daar geen

Ret Ba1aviaasch Nieuwsblad
sluit heden zijn vijftigsten jaargang af en daarmede een halve
eeuw journalistiek in Indie.
Een extra-~ummer van het
blad zal den steeds groeienden
lezerskri..ng de geschiedenis van
het Bataviaasch Nieuwsblad
vertellen en een inzicht geven,
wat er in deze vijftig jaren op

die a a n w e zig e mat er i eel n i e tee n s b eZij, die ons in de s~eeds ~rooh a 0 r 1 ij 1c k a n w 0 r den ter word~?de ve~arrJ~~ vrlen~b e In a 11 d.
sch:tppehJk gezmd ZlJn en dIe

menschell zijn om ze mee t e
kUllnen laten varen, a1s daar
geen reserve is, die gereed
staat om in te valleD.

journalistiek gebied in Inelle is
gegroeid en hoe een klein blad
uitgroeide tot cen dagblad vail
beteekenis.

Onze Marine.
In de Memorie van Antwoord
op de begroating van defensie, ·
heeft de Nederlandsche Regeering verklaard. dat de person~lJo:voorzicning op het oogenblik nauwgezette aandacht
vraagt end a t o p h e t
00 g en b 1 i k h:\ t i n I n-

Bet is cen ruiterlijkc en eel'lijke erlienning van de Regee-

;~~:~~~:~~e:::w~~::,r:a:d~~;

En wanneer de Regeerillg uitde vcrhoudingen blijven .:woals oindelijk de besIissing neemt,
Nederlandsche
ze Zijll, met
driekleur wappel'eud hoven dit gelijkhcid

Er zijn op het oogenhlik in
Ncdel'lalldsch lndie honderdcn
jongelui, dio niet anders zouden
willen, dan dnt ue mogelijkheid
\'001' hell wordt epengesteld om
dicllst te neman bij de NedarInnd~chc mo.rine. die maar al t.e
da!lH lK\ar zoudcn :djn als aan de
w('rklooshcid wa"-l'tOo::! zij ge·
do.:'uld zijn. 'cen eiude zou kun·
ncn lwntcn, c1O(lrdat zij de gclc·

in
Er zijn CL' ve!en, die waehtcn
noeg om dit uitgestrckte land op het wegnemen van dezen
tegell cen geconecntreerdcn slagboom.
<tanyal te verdedigen.
v. W.
""'~~~~""'....=-~~
-~--,-----

~:~l/,:~:~l i~o~;~~~:~t':!f;~;:.~::: ~:'~

~~:~~~;~~~i~'i n ~~~hv~e: nO=c:::
tnuk hebbell te VCl'vuUcn, mogen

~~Scl:7dd~~!nWijv~·~t~::s l:~::!~

Men wiI weI eens beweren,

bij de mari-

:::erl~on::;so:~:s~~!~~;,n::~

l emen

~:~l ~:~e;el~~t:~:;~:t~;:~:~~~
wat het mareel en het physiek

~;n~~:::e,7,C~7t~:;::~a~~~
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" eta,
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St. Nicolaas !ladcrdc en Kces
wl'eef zich gcnocgclijk de handen in het vool'uitzieht w<!.t hij
", 17.00 "oar 'fru i en Kecssic eli
Truitje zou gunn koopen en het

daghlad in Indie, voara} eenige

~:~~~l..D~~/ler,

geen bestaans-

in cen Josloopcndc heer, die
kinderspeelgaed kwam uitzoel(eH cen l'Oyalcn kooper to
habben.
Kees stond wat ollwennig te-

wi:n'rustige en bezadigde redactievoering, waarbij het algemeen belang steeds voor persoonlijke gevoeligheid werd gesteld, was de hoofdoorzaak van
den gestadigen groet van het
bJad, dat steeds aan invloed
won en nat op het oogenblik
redactioneel ongetwijfeld het
het best gcleide blad van WestJava is.

z~.· ffi,,,.'nn.re'e'r-

veZn"sij zlCoioddin.gn"gi'. bd'.W,u

".J

.-.

mcccanodoos,

7.0 11 spcclgoed-

~~~ee~i~;t~~;l~'mC~o~~~~~~~:
tje tc spolen, tenvijl hij voar
Truitje een scrviessie, twee
poppcn, con complete poppen-

~~jssc\?~0~,j3~ ~~~~~l'!e c~ij~: ~~iji ~~~~~~ v;~t ~~fst ~~~:ne~~~~~:

kon opscharrele.
waarmede babies vall drie maanHct feit, dat de zaalt open den plegen te spele.~!
Moef wns hem ecn wclkom e~~~
Sao, gaf hij den chauf~~~s n~~';c~~~~~ t~iC::.J.anZo~~~~ ~e~rk oopd~~C~l! c ~~ ~iju \~~~~
den uyond van 5 Dc~emb~r had voor 'frui zelf namelijk icts efhij beloofd present t.e zijn.
fetiefs fij ns hebbe en hij wist,
Voor het gcmnk, en om niet dnt hij in de kunstafdeeling van
altijd zUn pakjes uit de auto te deze zuak daa!mee ze.k.:r z~u
~~~v~n t e~e~ i~~~e:C~~q~~~e~~~ ~~~;,endape ere~~~~~ ~~e;~~tlh~~
omdat hij dan zeiter was van cell stand in de opvatting van wat
vertrouwde chauffeur, dic op mooi ~ smaak~ol was. tusschen
zijn barang zou passen.
den wlllkelb.edlp.l~de en Kees,
Met bet prijsvraagnummcr M~ar Rees het z)(:h toch over~

Zijn nieuwsvoorziening is a.ctuccI, maar wars van ailes wat
naal' sensatie zweemt.
Uit zijll ovel'ige rubriekcn, die
minulicus verzorgd zijn, spreekt
het strevcn om denlezers op ecn
zoo vcrscheidell mogclijk gebied, bet beste! te gevcD dat zij
kunnen verlangen.
Ann de dil'cetie en de hoofdredactie bieden wij op dezen dag
onze bartelijke gelukwcnschen
aan, onder het uitsprcken van
de overtuiging, dat bet bInd onder dew leiding tot steeds
grooter hloei en invloed zal komen, omdat het de beschaafde
en rustige toon der redactie is,
welke de algeroeene waardeeI'ing wint,
v.W.
__ '_ __ _ .. _ _ __
.

~~~ ;~~e tr~~h~~p~ro~t'~it~n~~ ~~~~~~ ~~a~~~ r:i~~~::!nW:~' ~~~ ~::e~l~n~~~~::~: ;~o:e~~~~::~

zUn eerste bevel was, nuar
'1' 0 k 0 van de PoI, \vant
voor de tweelingen moest uit
den aard der zaak hel a Uereel'-

mooi bewerkte leeren sousmain
naar de auto w<::rd?n g.e~ racht,
En Kecs maakte zlch JUlst ger~ed om te .gaun betale~, toen

van zij vrachten vol voor Kees
uitstalde, die tell slotte met een
paket ragfijn ondergoed de zaak
uit wandelde~ in ~iehzelf grinne-

kr~ehlcn die zich maar al te st~~~d:of~~~~g;~bbe fool' de ~~. O~~t ~~~ ~:~~l~;f;~ ~ee~d'di~o~i~~~~~~idTe~e~~~ ~~~
gaame v;iIl"n aallbieden om het tweeling, een jong'e en cen meis- een kedoo waar ik self ook wat zien.
land te dicnen.
sie, gaf hij de toeschietende an heb, k~~ ik fijl1 een spcllctje
Het volgende adres waar hij
l&t de vCl'klaring, dat de ma~ winkeljuffrouw zijn wensch te met me wIJf doen. En wat heb moest wezen, was de broodbak-

ft

rine, \Vat de personeelsvoorzie- ke~enWat denkt U hiervan, ~~~.ar~~~\J~oa~~:k~a:isi~
ning: bctre:ft, zoodanig is tekort
. f
t
geschote!l, aat in de Menlorie ~!Od~ge~~ d~:~~o,~~t:e:~~~~ ~g~~~ f~~;eK::Sl~a:r :;e~~
van Antwoord ruoest worden kiant, want bij ervaring wist zij son. Es kiJke wat ik daar fool'
moeder de frouw ken finde. Ook
hier wachtten weer grQote moei~
lijkheden. Want een groote
keuze maakte het Kees altijd
moeilijk en nadat hij langen tijd
in de afdeeling nouveaute's had
rondgescharreJd en daar cen
in 26 geheel nieuwe
paar luxe dingen had gekocht,
dessins en kleuren
4.75
Yond hij het tach weI cen noodzakelijk om ook wat degelijks
v~~r Trui uit te zoeken cn zoo
had de wat verbaasde juffrouw

het nieuwste arrow mitoga shirt
aros~!-(het wonderboord)

I

I

met de daarbij behorende

arrow- das

in 48 wondermooie
patronen en kleuren

I"• .75 I

of een prachtig

arrow - set
bestaande uit
das en pochette

I 3.50 I I

het sinterklaas geschenk
uitsluitend
verkrijgbaar bij :

PASAR BAROE 80 - 80a
TEL. WELT. 1148 en 1168

II;~;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;:;;~~;:;;;;;;;;;;;;;:;::;;;;;;;;:;;;;;;;;;~

een afwijkende me€ning wordt
naar voren gebracht, nicmand
irritccrt en afstoot. Zij brengt
~~~m~~ h~~o~~arltij :~t~~l~~~: ~~d~~tl w~~l' oS$~e~f~~~f:~1~~n3~ opinies naal' voren, waarvan het
"gecn d.!lk op het hUIs" was en cerste maal, dat hij zich met waard is konnis te nemen, ook
dat Trui met de twcclingen nog ziJn grootcn zakd,ock het .trans~ al is men zelf een andere mee~1tijd rustig hoven Buitenzorg plrcercnd aange;;:acht afwlschte. ning tocgedaan.

<licnst !lemen.
En zoo vcrklaardc hij don
lioe . groet rut! .n?od is, hcb- ~~~t~~a~~C~[¢~iate~;::: ~~
ben -.viJ than 3 oiflclcel geJccrd dcze gclegcnheid open, aan zijn
uit do OilS gCEcinde M£Jlloric rcchterhand, Piet, de gnlant vall
\',m Alll\·;oonl.
Kerlicn, dat hij der cffc vun

r<'spl'd~C!rd, om rcdenen wel~e
wij l'ecds mccrderc malen Ultv;:'cl'ig uitc:{!u:t..:ctten, dut klemt
de vraag waurom geen ruim ge~
bruik gemaakt v:ol'dt Van de

Toko EUROPA

zorgen voorbereid te zijn op :~~~~:~~'br~:I~~~~lle: :!~a~~:~jO~
Het Bataviaasch Nieuwsblad
dingen, welke kUDllcn gebeuren, deel w01'4en voorzicn.
is daar om het tcgendeel te be-

De naod vall de Nc:dcrland- den aan het malton van SUl'pl'i- JO Ult mot soei{c. Maar toch
~he marino en dc nood vall ses, zonder Vl'ecs te worden slaagde hij naar zijn meening
hen, J.h~ gaarnc zouden willen gcstool'd.
goed. VOOI' Kcessic had hij een

Wanne~~.\';ij dan om ons zlcn,
aan allen ka~t kunr..en opn1 crkcn hoe l1wn zlch tot
strijd voori)(:rcid, hoc de kanscn
?P em "rccmd~:I.mc ?r.twikkCHng df:r gC!3cllIcdcrm; .. stt'Cds
l:lr~in(:r worden en WIJ wcten
daarhU dan ook, dat rus het tot
conflicien komt, wij daarltl
llooGwcndig moe ten worden
bctrokkcn. omdnt h<:t op den
voorgl'ond "tuande c!"nstigc
~treven tc.t hUlldhaving der
nNltralitdt nict za! worden gc-

Vanaf heden tot 8 December a. s.

ni~e~e~tl;e~e~ee~o~;Z~eb:::~:~

wordt opengesteld

om clienst te

l d hij de \'1'ije
., hand
.
t t -dniethsoo
" cenfouSoor I
~ekCl'llkt mHe!1l resultaat, dat b"
znt, I7.oodnt
had d'g
Het is hcelgaar
aan den 1I0oti cen cil}(h~ muakt. c:~ d~eavo~~~llv~~il~~nk~~lH:!,~c~ 15~~S,.j~~~e~te\~~1'~Cht~Jg niet \::t

'W<1l1n C(!l' \'IIJ

Oil jaar hebben wij de mooisfe Sf. Nicolaas-reclame.
Zoolang de voorraa::! sIrek! geven wij U cadeau een
aulomalische FAN. wanneer U voor f 10.- m ooze
loko besleedl en contanl belaal!.

~~d:;: o~e r~!:;:~~~~ :e~:~ ;ea~:~;c~~:~sa~!;~:~~~n heen,

de

ring, welke slechts tot een enkelc consequcntic kan leiden.
E n weI d c z e, d a t
zo o spoedig mogelijk
ma atrcgelcn DloetaD
word en gc troffen om
in dit nijp el1de per~
sonecl ste kort te
vool'zien!

cen ('cn.-olle looph:mn "OUl' zich
tc ;den gcopcnd.
In aHe lomlt\al'{bn is dit reeds
door den neticven vool'ziUcr van
het !udo Europccsch Verbond
gczongell, r.ict gchccl Cll al
z 0 n d c r fillcces, maar tach

I

GElUKWENSCH:

.

Java stores

morgen - zondag ~ van 8 ,30 tot 12.30

g~opend

I

VA N A f

~~j~:/~:rrf~~~~i~~l~~ ~
stellen, doch hij het rijden langs
Noordwijk, de auto mocht niet
nraaien, werd zijn aandacht getrokken door de uitstaUiug van
M a i son Y von n e de nieuwe
hoedenzaak, waardoor bij tot
het besluit kwam om Trui oak
m8a:- met cen toppie te verrassen. De nieuwste en chiqueste
modellen werden hem getoond
en hoewel ~i iets in het hoofd
had met feere of met blomme
opgemaakt, was zijn meuwste

Telefoon 2212

Heden 30 November OpenIng Maison Yvonne,
specialileil Dameshoeden in hel belere genre.

.Aparte Weensclte en fransche modellen.

Ons alelier voor het aanmaken en moderniseeren von hoeden slaal onder vakkundige
leiding.
Men verzuime niet ooze openings-etalage
Ie bezichligen.
Beleefd aanbevelend

Maison Yvonne

65 cent per flacon

I lj~iiiii~iiii~~i~i~~~~~~~~~~~~

ONZI PBIJSVBAAG
a beaU niets aDders to doen
Dan op onderstand formuliet in te v ullen welke advertentie in
dir Dumme r van " DE OCHTENDPOST" naar uw meeni ng de
beste is!

DB IERSTE PBIJS
is cen bon tee waarde van F 50. - welke besteed kan worden
in de zaak die de meeste stemmen voor haar ;dverlentie krijg t .

DE TWEIDE PBIJS
is cen bon tee waarde van F 25.- welke besteed kan worden
in de zaak. die op de tv.-cede plaats komt.

DB DIBDI PBIJS
is cen bon tec waarde van F lO. - welke. besteed kan worden
in de zaak die op derde pl.,ats komt

:::~at~v:~~ ~tw~~ ~~t!:{:~~;

MAISON YVONNE

Noordwiik 6

EAU DE COLOGNE DE Cmy MET ROODE STOP

DB VIIBDI, VUFDE II' ZISDE PBIJS
zijn boos tee waarde van F 5.- welke besteed kunherl worden
in de zaken the op de vierde. vijfde en zesde plaats kamen.

IBUIIDING TOT II' MIT 7 DlCEMBER 4. S.
De uitslag wordt bekend gemaak t in bet numPler van If Decemqer.

Aan

de

administratie

van

D.E 0 C H TEN D P 0 S T

De advertentie van de firma

is in dit Dummer Daar mijn meening de best gesJaagde_

Naam _._ _.._____..________..._.._.__

Op de envdoppe

Ie

venneld.... ~Prijswa.g"

f'

~:. '.

~- "DE

OCHlENP I'bST"

kantoor te laten brcugcn en ~ ~X3lE:~
daar voorloopig te laten opber- ri'-'-~
.
gen, vond, dat nu de tijd was \.J
gekomen om zOo aanwezigheid it)

~:';fr s~pm:it;:;t :~h~~d~ ~

MAAKT MEN NU ZELP MET HET NIEUWE

~

Is gemakkelijk aan te brengen op
elk model SIN G E R machine.

~:e~~~. ~:t ~:td~~ 1:~O:t:~

ke he? Wjn t e schnjte dat je et .1
dmk heb en dan alokki""
sitte drinke in een kefee. Reb l . J
je niks beters te doen dan jezelf Q4!.
soo op straat te brenge? Meheer
:;a~:'d,~Uk en hij sit siebself te ~

g
g

PRlj5 i 10.40 MET VOLLE SINGER-SERVICE

W L. 5H.

W

MATRAMANWEG
246

TEL. Me. 76

J-IOOFDKANTOO R.- ARNHEM-GEBOUW,

I

...-

te',

SOD

KOST WEINIG EN BESPAART U VEEL.

TEL.

0

I
I

_

:~~t bij de St. Nicoluasgeschcnlwll tt:11 sloltc iets, wat de
vrjc!l(kliJ!tC! vcrJiOopztcr cen
5cl1at vnll CC'll l1o~clje l10emdc en
wat hij ~clf als cell SOOl1: fan
paml~kaf'" bctilclclc.
I r m s c he)' in de Rijswijkstnl:tt wen] cen nicun-c plcifilel'plaats \·oof· I{ccs, over \Vien de
kooplust lh;tn!3 vuard lg word.

I

- Nou, nou, suste Kees, die
zich herinnerend hoe hij zich (t)
den heelen ocbtend had uitge- ~
sloofdjeeen
b..tje gepikeerd was.
HOll
gr.oote willel een beetje t

dieht he? De mensehe soue nog 1M
denke dat et waar was. Ik heb
een paar kemissies gedaan net
as jij en ik sat hier effe uit te ,.
blaasse, toen jij cn l{erlien bin- - ; ; ; , . nen kwamme.
i'I

NOORDWIJK

~

1M

'"

-

\.J

f:t

I' 1

w

('\

'ltl

g

SINGER

J

heele Hannonieplein weerklonk
losgelaten en zij zag, wie haar
zoo aan het schrikken had ge- (. 1
barstte haar
digIDg los en sehold ZlJ haar
eega, voor "fuit e engert," er
verder op latende volgen,. "soo ~
slampamper, ik doch dat jij in ~

OPENZOOM-APPARAAT

PASAR
BAROE
•
28A

___

~

0

~~w

en_~

SINGER

.

f t

f
d
oora eeren lon er
~~n~~~['~PI:t!:lin~n~~
~~ Ombrux, of filmen lon___
der Cl'mbrux ,'s als va
*
!
ma~kt,
vero~waar- 1M
ren zon der com pas •
79\

.O PENZOOMWERK

W

.J

;.,
~)

Waarom op Uw goed geluk vertrouwd met als
resultaat tal van teleurstellingen en geldverspilling.
b I
k b
De Gossen belichtingsmeters geven een e angrij e esparing, omdat hiermede steeds de juiste belichtingstijd wordt aangegeven, zoodat misiukkingen uitgesloten zijn.
De Ombrux en Cimbrux werken met een foto-electrische eel, dus zonder batterij.
K
Het meest ideale St. Nicolaas- en erstcadeau.
22.50
Prijs compleet met rundlederen etui

tt,

1M
l'\

W

i'\
\.1

it)
~

M
\.J

.~"
•\

I.)

ii1

~

den ingang stopte plotseli~g ee!,
hem weI bekcndc stem, dlC zel,
Korn Kerlien, we selle hier maar
effe uitbL'lse, dan ken ik 7.00
straks nag net de spoor foor
Bogar hale. Et is maar gaed,
dat je oome Kces in de winkel
fas~ sit! andcrs had ik, waaraclucs met gcwete, wat I k (oor
zijn Sinterkluas mas koope. ..
W:U.lt cc~~ ficsslC uudc'donje w u
- He, h?, zuchtte ze. tCl'~lJl

graug een I;ebbe.
selle maar
denkc dat Ie dan met meer soofeel. fillempies hoeft te ferknOCle.
- Weet U wat U nag vergcten hebt, tante? Een roakertje voor oem, Wed U wat, wij
schieten even weg l1a~r 1? e
Tabaksplant, dat IS hler
toch ~Ia~ n~ast , dan ~oopt U
een klsge ~I garen en lk koap

- Dus je heh me gesien, \.1
schrikte Trui.
+C)
_ Ik heb niks gesien, stelde
Kees haar gerust. Ik heb me..
ooge stijf dieht gehouwe, maar ~
me oore niet. En as ik dan
soo'n bofeste besto ben, ZOOM je
d~ar stra~ sec, dan bcgrijp ik W.
met hoe]e llOU 500 op me kan '"
sitte kaffere !
.
l J
- Nou, bloosde ~nll, late me •••

kcnd OJ> de vcrkoopJ(l'ucht van
hct toko-pc l'oonccl vt'ln Irmseher
en hij \'edict de 7.tlak met cen
bizondel' frattie gt'OCltc C1csch
C(Jt~'. (.'(,'11 lll~: c Cute:-;:-n<lgclgnrnitUllr ell cen fnwic thermosw<.J.tcrknn met .~lnd en glazcl1,
Dal WitS wel flJn as je in die
::lllikkcnd hcctc nachte cen glaasRic ij$watcr kon nome, verdedig-de hij foor ?iehzelf dcze
aankooJl.
Van III ?ijn bcslornmeringcn
'-,",as Kecs cell hcctjc moe gewOI'dcn el) vool'n l ook warm en
dOl'lilig. En zoo b~s!oot hij tot
een kh~inc \'erpoozin,;:' in en f 6
H. a ton tl c, wanr hij voldaan
cen flcsch Am s tel B 0 I: kb i c r liet aanrukkcn, \Vat hij,

wcrd opgemerkt, is dat sjotlwe.
Et is aItijd ecn kriem om foor
ccnmnnwattcmottcuitsoeke.
- Was het geen goed idee
van me tante, om even in de
Java Stores aftestappen?
- Of"ct ~cn idee .~as, mcid.
Daar krlJgt Je fan mlJn een porsic ijs foor. Sellef Bal ik maar
cell krllS neme, wnnt ik heh cen
dorst as een pam·d. Nee, ik ben
bIij, dattc me in de Java Stores
geweest benne. Wat cen keus.
En ongencerd het pak open makend, bewonderde ze nogmaals
haar inkflopcn. .. :fWn fijn oferhemd foor je oome, kcurde zjj
haar keus gocd. En een jofelo
dos en cen luisigc portemenee.
Hij sit altijd sao slordig met sc

Jangd eD bij komt er zelf nooit
toe om iets vocr ziehzelf te
koopen!
- Ja, daar he je wei gelijk
an, jc come is cen man uit duiseade. Ik mag dan wei es een
beet.ie. met em bek~echt.~,.maa~
nou die der toch met hlJ IS, WII
ik jc segge, datct cen fent iB,
Sooas je je del' geen betre l{en
wensebe, Huiselijk en alt~id fol
sorr eg foor mijll en foor de twee·
ling en der is em nooit wat to
feel. Ik hoop fan harte kind,
dat Pict in jullie huwelijk oak
soo scI wese. Su!leke mann'!
tret je niet al te feel an.
Kees, die illtusschen kans had
gezicn om zijn bagage sllccesgi.evelijk door cen djOllgOS naar 't

mot en geeft mijn ecn glaassie ~
•
(f)
affekaat. Maar dan mot ik der ~
lmporteurs.
1M
fendaor
want
de tweelinge sitte
i'I
te wachte.
Die mefrouw fan et
\. J
hotel past op se. EeD best en
.t!+
behulpsaam mensch!
Het voorstcl van Kees, dat ie ~
TandJ'ong Priok.
tach maar nog effe mee sou t
ft)
gaan naar boCe, werd door 'l'rui ,
4.!
van de hand gewezen. Nee fa- ~b.c3:£3.~"'-'--3:£~3C€:3CC~~3!£3:£:}!~...,...
der, wacht jij maar de vij~de,·
+'"~
....want ik ken je dese dage mlsse _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
as Jdespijn!
Maar weI moeht bij haar naar
dell trein brcngen, terwijl ze
Kerlien een knipoogje gaf, dat
haar moest beduiden, dat zij
even voor de dingen moest 2Otgen, die nog gekocbt mocsten
worden!

~~~~~~ I~~{ s~:!e~~tdl'Ukte, nuar
En tCl'wijl hij nan het rnijmeren was, wat hij nu Yerder 7.oU
dOCll, hlj znt cen bcclje in cen
hockjc vcrborgcn, want de auto
had h ij tijdcJijk nfgcdanM en de
pakkcn IInast zich opgestapeld,
hoordc bij uit cen auto , die voor

kies doen as ik naar het staa}
sian ga, nag kijke of die saak op
Parapattan fan Radio Holland
als te met ope is, waar sc die
mesjientjes ferkoa[>C am te kenlie sien of je met kieke gcnog
lieht heb, Je oome wall der soo

'ye

~~~~ ~~~~ ;~:~/I~I~~e:iCf~:!~= ~::;ek~:~'l~i~l~e~i~~~: t;~I!~~~ ~:ie~~~1 P~g~ ~~~r n~:f~e~~ j~ ::ie~a::a~:d~::~e ~~

(t)

VerkriJgbaar biJ alii vooraanstaande

f t
0

i
i

draagt,

~

•

Waar

niet

verkrijgbaar ,

wende men zich

tot de
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Voor U Mevrouw
Een ajour-machine als
Sinterklaas cadeau.

PARKER
een aangename

VERRASSING BEREIDEN ?

Geef dan een

PARKER PEN-POTLOOD

GR AT I S

•

•

,
•

tot 10 Dec, a.s.
geven wij elken IOden kooper(ster)

van een

Parker Yacnmatic Pen·Potlfl(ld
het gekochte

,.

CADEAU • • •

De "Singer" heeft ~: namel~~k ~~~~~. ~=:J~:'ku~t J~~:I' ~e:~
~s~rD~:z:~dhe~~i ~~t :~~:ttj~ teekening ~p de stof aan te
gemaakt dat uw echtgeuoot breng-en en (he met hot ~pparaat
niet mee~ dagen lang over cen vocrzichtig te ~olgen, JapanneD
su'tprise hoeft te piekerell CD e.d. alleraardlgst " garneeren.
dan toch nog iets onmogelijks ~0l't?m de mogel\lk~eden. met
koopt. Hij geeft U cen ajour- dlt meuwe..~pparaat ZijO leglo en
machine en U zult er beslist mee Ihet ~u nuJ zeker t e vcr voereD,
in uw nopjes zijn en ......... hij ze bier alle te \'crmelden.
oak, want het ding is niet eenn
duur. Het is oak niet heelemaal
Eens m de SlDge~.mag~nen
eon echte machine moals d(~ rond neuz~de, Vlelen lnU e~
ajour.ateliers die hebben, maa·~ I paar :rrachbge hand~crken o~,'
eeo apparaat dat aan de Singer-j kleed]cs op Smyrnawerk geliJ~
naaimachine met een paar een- 1~ende~ poefs, l"\l~ns. hand
voudige handgrepen moet wor- 1 ~hJes, ~an ik d~cbt dat
den bevestigd.
1~o~ ~n:o~~ d~~~~~j~:

I

I

.'

.

i

1k zag er een ~e~onstrati~ I ~~~~eda:e~~~i~:s h=~
van ell het leek nuJ ~md.erspel. was emaakt met bebulp van de
Het apparaat ze1£ 1S r:l1e~ zc;;:, Sing~raft. Een instrwnentje,
e~nvoudlg. Een gew~di~ lOge- dat bij elke machine gebruih-t
Wlkkeld~ same~telling . van kan worden, dus met speciaal
schroe~Jes. m~n:]es, bout]es en b" die van de Singer en dat door
r~dertJes.. Nle~ lets om aan~ d:e d~ lagen prijs binnen ieders

...

:~u~~~~~~~~ ~~~t

bereik ligt.

.

bloot te stellen. Die wuden beOok zag ik er het rueuwste
sUst onderdeelen over houdon product van de fabrieken namea1szehe~nahetgrondigonder-ilijk de Singm'-bsby, de klein"
zocht te bebbeD, weer in elkaar I electrische n.aauna.chi.ne, die
K~NTOORMACHINES-K~NTOORBOEKljANDEL
wilden .etten- Maar het is,
nauweIjjks 5 kiIognDl
. . weegt. In
TELEFOON NOS. 1689-1668 WELT.
ala ik al schreef, heel genakke- een hBndig koffertje verpakt,
~-""'- _ _ _ _...._ _ _ _ _.fIJVk aan uw maclUn. to be..... Iicht ...... ::owi>;h~isbotd.id..
•

H. P. J. STEELINK N. V.

>00-1

("

("'t

DE BEROEMDE

V'A CUM A TIC

~

':11

Het is in Uw eigen belang! !

~~I~~~I:~~ ~~:; ~~~' k!O~ ~~r~~~ I...~_~__
~_~_~_~_
~~~~_~_~_
~~~~~~_"'~__
~""'''''''''''''''''''''''''';;,

Wilt U een Uwer familie~leden met
SINT NICOLAAS of KERSTMIS

(',

0
U b
k
d h
t
t
d
vertuigt
ij 'aan OOp , at et ins rumen op e
achterkant het stempel .. Geeignet fur die Tropen"

ligen, Even, met eeD enkele
schroef bet persvoetja laten
plaats m aken voor het ajour1;.r::N .,"-II.l.lO£N KVNT U WINNEN
U allen hebt waarsehijnlijk, apparaat de steekplaat .verwi~:
in de In;kk i!!q vnn 2 IDl'l uari :I.l .•:lu groote Franschc toted] S"/a FFR(~ 500.- net zooals ik in uw ieuCTd leeren selen voor cen andere, dIe er blJ
T~E?o~:o~~·~r~~to~0J6~olr~c:OI~~o2;ji~~ti6s)~ ~O~~~~fF:~:':e~:.l M1LLlOBN; ajoure~. D~t wiI ~eggen oJ?Cn ~:o~!~:~ ~:e~!. ~f::no~a~t~
VolI ... ....p ..... " .. II. WQUolI'k i!."oor!oofd.
.
..
~e~~tP~es ~i ~t~a:i~~ ~~a~:~ machine d~t wCl'k te doen, waar~;,~tKol::I:c::~n~t~~~ ~~~~k~~~~~~j:~~~ijg~~~~s.t~\1~~ge::nsl~rSt~~~JJ;!.~g p!;I;'!~~:i:3t; op fijn fin~en .. Als maar open ~f~~ ~~~lh~~: ;:d;~ ~u::~~r 3.- do~t U reeds tIIC d,,;,an de 2Jalluari"trckkloQ ; de;>:" P05twis,el tezl',ndcnun : zoomen, tot Je oogen er van
U heeft nu verder Diets te
•
Agcntscbap: HOLLANDSCHE ADMINISTRATIEBANK traadDden en de draad zwart doen dan gewoon te ~tikken met
Batilvla.C. wer .
hand-, voet- of electn sehe bewe·
Riden S~khlnD 53
En nu
'I.k U
lat
gingen, al naar gelaug ,'an bet
ajouren, m:; .. ~ ...... ='~~illa~r genre Ula.chine dat U bezit,
- - - -- - - - -- - - - - - - - -- - Nee, !1iet v.oor 4 cent per el ill
Niet aneen, dat U nu dus
een .aJoucwmkel, ma~r echt zelf, open zoomen kuot makell waar
171Alt1~~~~~
tbuls. Open womp~es aall uw tot nu toe gewooe kwamen,
tafelgoed; aan klecdJcs, a~ uw maar U kuot het apparaat ook
b 'k
m bijvoorbeeJd jaondergoed, nan de lakens, kort~~a~~eE~ ;:t~:~~a~~d=i:S~ ~n:~d:' a~n den binoenkant
inspanning Ct.t als het moet hon- ~: ;:a:.erci'o~ z~; ~a~:~~l~~j~
derden metels op een dag.
door dit open werk in verschU-

i

~.

k

oza en.

Zieh , persoonlilk aan Ie melden bij

S T. N I COL A A S
die zfch wegen. de enorme eo BlDoie
colleeU", bullellgewocn laaggeprlj.de

GESCBINHEN en SPIELGOEDEREN
blJ de Firma

GERZON
genoodzaakt zlet. zljn stal nil Ie b .. eiden
IGERZON. ZO.I\DAG 1 DI.C. TOT. 1 UUR CiEGPEl\O

•

~••

,\&1\

O P -T JE S
-

. ,.;DE OC:HTEND POST"
"HET BESTE VOORBEELD",

AFVAARTLYST 1936.

De koloniale arbeid in Ned,Indie geprezen door een

Verschenen is de afvaartlijst
1936 van de Mij. Nederland en de

-

Fransch deskundige.

waarmede men naar Holland
Een medewerker van bet wi! vertrekken!
"S. H," schrijft uit Frankrijk:
.
Het bekende, veelgelezen Pa--goedkoope wijze artikelcn betrekkingen e.d. san te hied!!:D rijsche dagblad Le Journal, dat
ASSURANTIEKANTOOR.
cn lof te vragen hebbcn
besloten vanaf hedeo cen rubriek voora! uitmunt in bet reporta-

wi;

IS f

0.20

re?~lprijs ·voor

roet eeo minImum van

deze advertenties

5 regels.

__

~ie~re~e~u~;;~:e:~~i~:l;~a~::

Het

Algemeen

~ppe~~ sauvages,

!~

:!'-T!~

~:!f: ~ave be~.incverbruik

en betaMERCANTILE TRADIS~..~~Bttti ~ftg~~~~~ltles onder No. 29 van

THE

RET FONGERSHUIS

PAARDRIJDEN EN RIJLESSEN op andel'll. nabij Batavia.
f 1.- per uur. luI. telef, Mr. 211
CClltmnl Verkoopkantoor
.
Prmc1huis Glodok
bledt ten vcrlwop aan:
gOlldcll sieradcn bezet met cdelgesteenten - Balineesch Zilv~r
-Mooie koperen bekers _ comnleet gamcIan-stel _ gouden
flOrlOgCS em;. enz.

Een St.-Nicolaus-cudeuu met

~~'~I.;~~~~~rs;~~~~dfJ~r~~~e~~j~
al1Zc condities.
Pctjenongan 67A tel. 2735.

nUlll"

~

lIODEV Al\.SCHOOL

Durneskl. en patt;;!Jaar ~aat .. .,
Pal1 llrockanwcg -v Tl. WI. 4~6,)
:MeV1", E, v. d. Burgh - vall EIJcl~
Gedipl. LCCl"arC3 - Coupcw,c.

l~~R

MAAND .BIJVERDIE?\BN. f 10.- tot J 20.-. Dames
met . ga~dC'n smrr~~k (:n groote
k(;l1l1ls~l"lng ... SChl?Jv~n onder
•,An:c:'I.e,<ll:. _Bc~tut!~S :tall de
Red,letle \,t.1 eM bind,
TRANSPORT ONDE!lNgUING
"NIEBORG"

BEN GOEDE TAFEL, Euro-

pccsch of IUjsttafel Mar keuze
VAN AF J 17.50 PER MAAND
exeI. bezorgloon.
Pt'l1siocl1 Huhc Ensinck, Tanahabang Oost 83, tolef. Welt 5032
___________
'V('gens verlrell: to koop Auto

TI~~:;l~~::!~'~!J~: venocl' en ('mbal- ~:i~;n~~Ok~ll~,Y~~inlWc

en on- plaatst naar Batavia, Kali Ber~lzlger na~r en do.or sar West 35. Wie een assuran~~ll~ t:O!~!~~. ~~~::~:ng:~~:: tie wil afsluiten, op welk gebied
meen~n titel ,:"an L'Europe et dan ook, ontboude dit adres!
ses Jeux co!omaux, gev€n deze
artikelen een vlotte beschrijving
KODAK BULLETIN.
van de huidige tocstanden in de
ovcrzeesche gewesten der ve~In een gedeelte van onze opschillende Europeesche kolom- laag treft de lezer als mlegger
~~er~~:eersseta;:~th~~e~~v~~~r vd~ aan he~ Kodak Bulletm, w~arm
staten bij hun kolonisatie-arbeid verschillende
mededeel~ngen
in pruktijk gebracht, een en an. \~or~en gedaan over de llleuwe
der gezien door het geoefende vmd~ngen van Kodak ~~l de to~
oog van cen deskulldig opmel'- passmg erval!, tel'wlJI daarm
k
tevens een meuwe Kodakwede~ Portugal en Engeland strijd .. wo~dt. aangekondigd,

kom~ Nede~land

aan de beurt
van besprelnng, onder het opschrift "Le grand exemple d'un
petit pays." Deze Utel wijst er
reed~. op, dat het oordeel van den
schrIJ,:,er. ons .. allesbeha~ve ongunstlg IS. Hij rangschlkt de
Nede~landern dan ook onder d~

~~~\~~l~~n t:;egnC~~~:~i~nde b:S~

aecu.
leer-en <.~n tl'!mnll{;l"i('('t,;n van '1\' bc?iehLigcn· Hotel de Groot te voorbcelden ter navolging
n~rhuil;lx,;:dds hiullCll ell bllitcn K<llllcI· D. Maandng 8-D u. v.m. kan vinden". En hij verhaalt)
NNil'r}r:tld"ei1-111dii:. Ondel' ga- ... _~_ .. ~. __ _____ ._ _ _ _ hoc, na de vroegerc tijdcn van
ranUe.
'1'1~ HUUH. per 1 Janua~~ 1~3.6 uitsluitend cxploiteercn en za'J't.'l. "'\. 55'30.
I"lumc f1laapkamer -I- VI"IJ zltJC kcndoen Ncdcrbnds koloniale
---'-----,-,-.cc
.. -c--.
! vrij licht en water, bilJijke politick' thans sinds lang niet
~~~l~~~-Sf1I~~!iln d:13~1;~:J\:,~~;}!~~'~~~Z~ f~~~~i~~, bcvr: Oude'ramaril1dc· meer gelcid .wordt door moedcr~
l\'.c;:O ltUBiTINE.- Scilittel'elld _'_ _
' __
In.ndsch egOlsme, maar doo; het
middcl L~g~n dleutnaLiek, vel'TID KOOp
::llengs tot moerdere ontwlkkeInmmingt'll ell pijllen in de 1011.1('('11 d';ct1"isch{' !Jramophoo/!, llllg gckomen gevo~~ va~ In:0k"!I. Ill\\"(,!Jdi~ \"(l{)r ,wtn.gknun- ZOo tiaed als llicuw, mcrk
rede verantwoordehJkheld. Je!O!ll-;fJ:.llldocningt-n, bl1ik~ LU;';OI'.l. 'regen elk aunncmclijl_ gellS ~e Inlandsche ~e.volkmg.
(·n }W('I>ll'll. V!lil1lt" r 1.GfJ, bod. 'l'e bC1.iehtit;Cll Djoharlaan Eon mtmuntcnd prlclpc aeht

I

____~~f-.:=__.___.~ __ J,::.:....___________ ~~~f~;J~r~e~,o~:' l~j~~ai~ ~~a~~:

hcbt gckl'c.
~*.
W'al zullcn wij gcvcn.
'l.\\·;U\i" IS ..nJl· ... net llt.t'U:VC moue].
Eell del" cCllvoudigste v~rSllaIbt gcllJkc _ capac:tC!tcl~ hec!t
.rin 'en, zonder vee! moeite to
al.:> ltd gro(,le, 0llgchcven. .~'Jn ~f~kC'~, ell abflOluut bohoorelldc
(lj ~:dIOO)l ,de g~()ot:;l mogeliJEc bij de komcnde feestdugen is het
s!'.aa~zu:ull:l{'ld III ma.l(~ll (;11 ~f~·~ 1J1(!j.SCpCill. U flCCft cr Your noo....;wh, m (Jdracht, I!; dam·OlJ t1i" 200 g .lmandelcl1 200 g poct,~('h l~d. gemal-: ~·;Hl de n·,U\~:;t~l· I dC~.slliker: 1 ciwit, 'ct:n paar
n:~t 1Il~ !wi ong \'(·r1on:ll. J:.,r lS I c!nlppeJs cilroellsap c1esvcrkielKt {Jog Oi' O\·l'l"pJaatsillg(:~l, \'el"- !
iut' ~ll. l'(:p:ltl"le(';-~n. Ult

!)C-I .

I

I

:~~~~~e~ij~~,r~~o~~~{~~he~~~=

Heke. en godsdienstige nivca~
de.r ~1l1andg~hc volkcll de ass.lmllabctbconc te volgcn, dl.C
dczelfdc reg-cIs e~ wctt'2n wlI
toepas~cn voor gcblC~cn, t.otaal
verschtllend zoowel.m kh~a,:-t
ais ~.cr bcwoners. Ultbundlg. is
SChrlJVC1'S lof voor den koloma~
lcnlaboratorium-arbeid ~er Nedcrlandcrs op het geblCd der

rueuwe mruilen. Aan het pro·
bleem, geen oude hullen weg te
gooien voar men nieuwe heeft,
is ~ier dus een practische ~plossm~ gegeveIi. Men ,:,eI'Wls~~;~~:.r de oude eenvoudlg voar
De

De Tabaksplan\s

li1:k~l'hand ni('~ it~

b(.'~lOdt

de

lu~ht'

'~ll ,'(",·mocld,.
Hl.t::hIllC" ldj~orl.(.~.lt

Zelfs nauwelijks voor m'n ochtendbad
Ik raas en tier en maak me kwaad
Omdat m'n klok nooit richtig gaat.
tk sla dat oude ding tot gruis . . . .
Nu .... moet 'n Te!echron in huis
I

~;:~!~~I~ee~~ ~:t °r;OS;!~~

man, die niet rooken kan. En
bet hoeven niet aIleen sigaren te
zijn. Ook in aIle andere rookartikelen en wat ee~ rook~nde
man alzoo kan gebruiken, vmdt
men daar cen rmme sorieermg
_ _ _ _ _ _ _ _ __

T.. !.ehron·Klokk",n ver!egenwoordig",n
ni!tuw .. method", van tijd·ililnwijzing.
AUe T",I",~'>ron-K!okk"'n hie, ler .tede worden
vouridurend automali.eh gerege!d door het
E!IIlc\dcitei\bedrij/ ven de G".-~a~tsch"ppij.

1h-~-I.....f<U~
?-z..---"1~r''''''''''''''''~
~~.

~

~

~~"~egb~br~ikd:~~Ui~::~ij:~:te~~i:~"o~e~~:::~

.......--'7-.....:

-t-<-1?~~-,--~~~-6-->:.·

zijn. Wie in zijn bIad geen Kodakbulletin auntreft, doch or
gaarne cen zou willen hebben,
kan het aanvragell bij Kodak op
Noordwijk.

Van Wyhe's Boekhandel.
In Van Wyhe's Boekhnlldcl,
Kcbon Sirih 9, zuBen Ollzen Iezers bij een bezoek een zeer ruime keuze St. Nicolaascadeaux
aantreffen. Vulpenhouders in de
allernieuwste modellen, een
keurcollectie kalenders, kinderboelwn, prcntenboeken, en last
but not least een collectie romans, welke tcgen zeer voo1'dec~
lige prijzen wordt opgeruimd.
Speciaal mag ook nog de
aandacht worden gevestigd op
dc fraaic collectie KerstNiellwjaarskaal'tcn.
PARKER

VACUMATIC.

lets cadeau t~. krijg~n is altijd
zeer :;antl'?kkehJk. ~IJ ?e firma
Stcclmk III de RlJswIJlmtraat
maalct men d!larop deze d?-gen
cell ze.er goede kans. Aan lcderen henden .Jwopcr of koopster
van het llleuwe Parker-penpotlood wordt .namelijk een
Parker Vacllmabc Set cadeau

0/ k

d .. !ijksche

r:>b,?~ _

.e-. ~~,
~'~r:" ~/(,,!
%-.d ;-K4 ,4-t u_ hu)<
/~~ (~:, r'~'--<

DUg.breld ... necll. voor St. Nicolaas bij'
Showroom Ned. Ind. Gas Maahch~ppij •
Showroom Int. General-Electric Co. Inc
Firm a W. J. Stokvis, ShowrOQm Noordwijk
HIIlI Indi.ch Verz e ndhuis Po.tw e g N.
Toko .D e B ij c n k 0 r/" _ Pao"r Baroe .
Toko Deliee P l!l rl!lpettan-M o;: nleng.
Toko Mampang
MJlmpilngweg.
Toko li licng H i n - Gang K " n ~ nga.
Tuko Ok e mura- Kra rn al
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.Iroomko.len bedragen bij het
niet meer dan Cil 7 CenL
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/UWEELEN
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Goud en Zilverwerken

HORLOGES
In de meest mod erne modellen
Gecultiveerde parels.
Goudsillederij

FRIEDRICHS

~~~~71~i:~~~:lDl~~~~r;7g \~:::~~d~~~ !:~~le,~et rozcn- of' oranjebloc- ~~~SCl~~~~~~; c~~:rJ.s.p~nC~~n~: r:~~~Cl;~ :~~~~~~~ d~:~ve:;
de

Ik heb geen lijd voor 'I ochlendbl.d

zaak, w~~~:kS1i!~n~enig huisvrouw, die voor haar echtgenoot een passend St. Nicolaas

--<-...;, "f- 1-< ~
~~~~~~e~~Sd~~~~~w~~~ ~o~~c~~ fi--'
-:- ~ ~/f-k-;?'jif~,

:,:t!HlHelilnl." vor,r Jm!i'_:. InHIII;n: ,gca met ceil machine, die U als ten, voor het verhoogen· van het

~~:~~~(:'\:~(:ll~l;ti~~t 1~~!~~~~;~1;,~1" ~l~l;. !~;}:~~:l'l klaas-{;,tci(,atl

Naesse~&: Cob'~~
voar

Assurantic-

~dr~e~a:~~:oii~~~r~::~;t~~ !:~!:~:~~f:b;~:~~;:~E~~

PRnSVERLAGING BELANGR!JK .l-'i.UTO GEVRAAGD, niet ouder gu'on
ZOPESSA waschbn;:tr CALCARUlM dan 4 jaar, aanbieding met 0p_. vermoeld

P<'F~.1ik

G;amophoonplalen,

=er:~ r;K~t ~~~o~i~~~k:~ ~;J~ te~r:;~OO~~l~t~ e

T eneinde ooze lezers in de gelegenheid te stellen op een

"O_-P.-tj£S:' te 'openen:Dc

Goedkoope
..
,Bij

Secretarieweg 5

i;,~<ld~rgCkWeekte amandelen, bekend gcze~de pEr valt in de na! Het is een kans die te

Tel. Welt. 1157

waseh en droog ze on maal ze in Indic iets grootseh te verrich- "w~ag~e~ndi~',=======~=========-=,~~:::-:::::~:::-~~:::-:::::~:::-~~:::-~~:::-:;:--;:
den amandclmolcn. Vermeng zc ten" ten aanzien van zijn naza- ~
/""""e.\
r:"IJ.<I,llc
mct de gezecfde poederslIikcr, ten niot voor doovemans ooren )..!!IBEtBBBBBBBBBBBB&BBBBB-BaBBBBBBBBB~
11';el ,-L,J spec1ll1c apjJnl'<) ~el1, OJJ- hct ongekloptc eiwit de clrll)- h gcsproken.
I'tn
V()ot'bC'cld .\'(lOr hl'C'cdc cn smallc pels eilrocnsc:.p tm het orunj~~"v.
~m
ZOOrtlt'll, L·ll~lpd(.n •. ~Jnol~- en wa- blocscm- of r07.Cllwater. Mual ' , - - - - - - - - - tc zwe,·Cll

hel~..\':or:lL ;:(j~~k~~e!(:..

d

;.~~'~~~\n~~;~~:!~li~~{~~h~frJ~~~
~~~~nm~~~ h~~gfij~~~~~ ~~~ed~~ I
ondcrdec.J'JlI
de
m~mer yang de ecrste portie afzonderup

"'D""~
~M

JU1'>tc

te geb~tIl:'.r.m, maar de bezl_tc~~ Ujk 0 omdat het wel cens gecu
'·an ",1 ~lI:-g::!I" apparaat, bCIT;lJ mooi~' blallke kleur heeft.
oud. of 11lCu\':', kUllJ:~n daarm Kneed het komende, fijne, witte
grabs onderndlt b:,,"en, En dccg good door ell'""" en laat
~~ZW~C d~uY~~ii~~~e~~'lJ~\:a~:r!~~~ ~~~t~4' uur in een vochtigen doek

MER B ABO E

~m~

N~

~~ij~h~;~'1::~:-11:~ ne~l~~r ~r:!i;~ l~;~i:~ ~::~jj~:

~~{~~~:!: ~~!;~:

weg
wordcn. Uhoeftlllet.meerte cacc..opoederenplantenkleurSClS.1
zuchten .over mo~well dIe scheef, Rol elke partie tot een plak uit

?;ich

vaak,

~"

hetgecD leideIl

lean rot ver?;wering of erger.

".aden dleO" zoo n gekke pla~t5 op cen met \Vat poedersuiker I

1I:-

t>:tf

~ '~ 'f,'

d~ . ,:;~l'Vicc" z6? ver, ~~;C~~~S ~:t~~~;nd~~~~~a~a~~~:

z~ttCll, ~~at U er me~ ~e mach me
met .. ?lJ .kU?t, wa.,t vO?r el.ke
n:oelh~kheld IS raad. MiJns
z~ens IS het nog a<111 veel te WC1-

W IS EEN B EST E LBO E K J E VAN~I.

~a.°lle~:~a~;:';'·~.:j~S_b1 zeer zeker worde~. . Rol, om kieine aard~

~~tn~~n

tv1w.
~v.

"''''

~~~e;~cl~~,~~~i~~~~t~~e~~~~:~~: ve~~~i~:n~:n~ij,~:rs::r~~~rit
7.c!f

HET MOOISTE SINT NICOLAAS CADEAU

S."w •• d . .,

bestoven plank en plak ze op elkaar met wat water. Rol ze samen no"" even uit en snijdt of
steek erb koekjes van.

O.'voll'"g,~

Schrammen eo all .. riei
Huidverwondinij:n
verzacht men direct en
geneest mcn v!ug me!

~MI.

WANT DAAR PROFITEERT HET-

~')

H EEL E'

..

~_

r:mpelen, apphqueeren, Deze haalt U goed door cacaoe~nvol~dlg-, kunst-, En..¥e~sch~ en poeder en U heeft het zooge-

~:~~e~;~el::;d~~~~u~~~~eee~

n.amde "oud-roest".

TRICKS,

, ..

_

~," '" T.'.~'."

IIIIII

En dat niet aIleen door de
meisjes die het demonstreeren,
maar ook door U met een klein
beetje geduld 011 oefening. U
zou zelfs, eenvolldig beginnende,

nog allerhand aardige kerst-

Wie Zaterdags van uitgaan
Ontvlucht zijn warme huis.

m

geeft de hoogste kw~liteit tot de laagste prijzen,

~

\...J l..-

tv1

POLONIA-TERRAS. Meester-Cornells Tel. 777.
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TWEEDE BLAD VAN ;,DEOCHTEND POST"
Ret spijt ons · ontzettend, dat
wij op dezen toebt bloedvergie~
ten niet altijd h ebben kunnen
voorkomen. Wij hebben er ons
genoeg moeite voor gegeven,
doch als men, UD. zoogenaamd
vriendschap te hebben gesloten,
verraderijk wordt aangevallen,
moet men wei terugslaan, en
goed ook. In dde van deze ge-

Tweede blad
Zaterdag 30 November

DJatu!I.I'.aan _ TeL Well. 1.87

25

WI] EXPOSE EREN NIET.
WI] EXCeu.EEREN IN ONS
DAGELljKSCH WERK
BELANG VAN ONZE C[JENTELE.

--------------------------------~- ~~~md:~~:~~~:~~~~

Een Tochl
door O:obekend P apoea.
Q '(eral loe.de in dit Deel van Australi5ch N.·Guinea
de Dood door Aanvalfen van Verraderlijke
Inboorlingen.
D e ExpediH-=: van "Assistent-

Resident Magfstrate"

.

Hide:;;.

PRUIKEN iN DE RIMBOE

Met rn,;pOIt, dat Jack Hides,
• "Assist~llt K·_':.';dent Magistl'.:l.tc" W!.Il P3pcca (AllStl'ulisch
Ni ...~uw-Cuillca ) QV ('l" zijn zcct'
bij7.ond.' I1.'1l tocht door een all·
bckcnd geJedte van Papoca
heert opg.;stcld , is U\D.IlS door
• dell MinisH'r voor de terrilOl'in
van llC.'t Australisch Gl!lneem~
hest "om· JlUblieaLic vrjj:;. .~gcvcll
lczcll wij in het A.l.D.
Dc heel' Hides beeft onlungs
(-e ll cX III'~itie cloer hct nag ll ict
gec:q.lorc<.rdt":! gebied tlls$ehen
de Slrickl:Jml- en Purari-l"ivic·
I'CII ill Iwl:. -..:Y·cslclijk dcel vun
Papocil gcleid. e)1 zijn dagboek,
<tan uc hand waal'van zijn t'np·
l)orl is samc:lg(stcld, bcvat h ~ t
\"cl'Slilg van ;,:oo\'clc l-!1Janncmdo
:tVOllturcn en intCl'Cf;salltc nlC~
ucdr.clinttcn, ddt \~'ij mccnen, on·
;:"11 k:.:~~r.:; enkclc gcdeclien van
t]{·:--<: hc h: v(lli~cl1 llicl t f! moclen
onthC\ldl·!l.

.:!'-

Aehtcr OIlS, in het stroomgebied van de Rentoul, haddcn wij
nun bcide oevers verspreide non~ndensta mmen
aangctroffen,
die cr leven van de opbengst
Vlln jacht ell vischvangst, en
zich overigcns voeden met de
l'Clbare WOIteiS eo bladel·en,
wcll{c zij in de bosschen aantref~
fCIl. Ook vcrbouwen zij met
veel moeite suikerriet ell banUllcn. Wij hebben geen gelc~
gcn hcid gchad om met hen in
cOntuct tc komcn, want zij wan'n vl'ccsclijl: sehuw. SalliS hle.... "11 zij stilsball, am OilS uit de
vcrte gade tc slaan, maar wat
zij nooit Vl'l'zuimden, was het
w.::ghalell vaH dc gcschenkcn,
welke wij VOOl' hen ach.terlieten.
Md !Jet voortscbrijden van
J: n Ujd begon de druk der vel'.
mocienis :deh voornl t en nanzir;>n van onze drngers tc doen
Gelden. Hun hoofdmun deelde
0' Malley wijsgeerig mede, dat
hij cen nag jonge man was, toen
hij zieh bij d~ cxpeditie Bunsloot ,
uoch dat hij vl"cesdc, Dis griJs-MIN.l in zijn dorp to zullen te.
rUf:kcct'en. H ij Iweir daa rbij becl:'nkclij!( natu' den hoogocn en
hreeden rug del' Iccmheuvcls,
w('!!;:c wij nog moesten overste\((:n, om in het gcbicd del' Paru\'j-riviel'te komen,

I

Wij moesten cen r;usaehtig
zandsteenplateau
beklimmen,
dat op een hoogte van 1.000 tot
3.000 voet boven den zeespi-egel
ligt. Majestueuze ~rgen , oDgeveer 12.000 voet hoog, slaten
dit plateau nan de Zuidzijde ai.
te rwijl zich aan de Noordzijde
lee.mheuvelruggen,
eveneens
van aanmerke1ijke hoogte, bevinden: Zoo trokken "'ii· heel
lang-laam over dit reusaehtige
plateau, d:U, naar later bleek,
een oppcrvlakte van niet min.
~:a.~an 1.S00 vierk~te ~ijl

Comfort en weelde, rust en
gezelligheid.

zu~:t~:kB~~e~~~dr~j~c~~~~~~ h0f.fa'~:k~~t o~~ev~:~~~~,

~:~c~~k:::el:~:~~e~~~ ~:~~~~

zij hUn groote waarde. Dlt
WOldt men zich weI 7.eer sterk
bi!wust, indicn men kennis
necmt van het pt'ogramma. voor
de komende feestdngcl1., hetwelk
is onhvorpen voor de hotels die
staan van den heel' Fr. van Es,
onder leiding of supervisie
~~~ef~~nrij~ ~~t~~£~~es van het
In de cerste plaats is daar
dan het

I!...--;;;a---'

TeIG~.
VAN

!ii~~l

DI~

KE~C;;A~~~~~~TIE
PEELGOED
S
~XE
EN

::1 wC:~:ce~~~~.reir:~~e:~

.

zien, dat straks zal worden geservccrd, dan moet de erken!ling voIgen, dat geen eerste
klas hotel in Europa .i ets betel'S
zal klLnnen bieden. Lucullus zou
ongetwijfeld een zucht van vol-

AQTIKELEN

TEGEN
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H

HOTEL DES INDES

Zaterdag's van 12 u. - 2 u. n.m.

PAIT MUSICALE
Zondag 's van 12 u, -

1 u . n.m.

PAIT MUSICALE
2.30 u. n.m.

MATINEE DANSANTE

ATTENTIE

i'

lETS NIEUWS
van 7 u. 30 af
gebeelen

avond ·

CONCERT POPULAIR
'POORMAN speel! op Uw · verlood<.

lila

8R1MOPIOOI
LIBraBBBBRS!
rEGEN BIJBETALING VAN SLECHTS 25 cent RUILEN WIJ
ELKE OUDE AFGESPEELDE GRAMOPHOONPLAAT
VAN 25 cM, DIAMETER, ONGEACHT VAN WELK MERKt IN
TEGEN
EEN NIEUWE PARLOPHONE-PLAAT

30 cM. Platen worden tegen bijbetaling van 35 cent ingeruild.
Deze aanbieding is slechts geldig tot 15 Dece~ber . ft. s.
LAATSTE AANBIEDING

ZONDAG'S A YOND
den

GESCHENKEN

VANA f" :

die

in de. stud WOllen en daar moe~
ten blijven, omdat hun werk
hun geen gelcgenheid tot ontspanning biedt, op de avonden
van de feestdagen het centrum
is, waar gedistingeerde gezeUigbeid wordt gezocht -en gevonden , waar men met loges of
v rienden een wijle .kan vertoeven onder -den indruk, dat het
beste wnt wijnke!der en keuken
kunnen bieden ad libit1l-1n t-er
beschikking staat.
Eell fecstmenu van Hotel des
Iudes is een eulinair gedicht,
dut wed een jeder, die deze ca•
ravenserai op z\llke feestdagen

Het hotel, dat voor feestdagen ·als die welke in aantocht
zijll, een tmditie heeft op te
houden. Dat voor hen, die altijd
in de stilte van bun onderne~
ruing tusschen de bergen vertoeven, de krachtige magneet
is, welke V001' enk-ele dagen
naar de stad trekt en dat den
buitenman voor een. wijle de
mondainc luxe gceH, welke hij
veor de ontspanning van IiE:n geest eVCllzeer bebeeft als de stedeling het op
zijn tijd noodig hccft am de stilte der bergen en de koelte der

HOTEL DEB 8EDfiRUNDEN

I

i;--~~~~~II

Moderne caravanserais· lr-~~~II

~-------------...:----. . I

val' 1 u. -

VANAP,

1' - - - = - - - - '

VANAF:

d",arin l11enige onaangename
opmcl'king ten beste gaf over
het hotelwezen in Nederlandsch
IndW, is er hier veel veranderd.
En weI ill be t bijzonder juist
eok W:'I.t de hotels betreft. Ho·
tels, welke gla ns rijk de vergelijIting m... t bet bllitcnland kunncn
doon;taan, en welJu~ wat het
Vc.rre Oosten l:ctrcft ongetwijfcld aan de spits staan, zooals
iedcr touri"t met cen bectje on·
uer vinding op dit gebied vol~
mondig zal crkennen.
.E::cll igc d~gcll later ha.dden
Maar niet aileen voo: den I'ei~
wij het ccrste contact met jn~ zJgcr ncmen om:e Indlsehe h?hoorljngeu. Vrecmd eontrnst: tc1s een plallts van bcteel<ems
oV?I'al op den gronU in de nabij-

Dric n:n (!c vit'l" grooLe ,·ivicl'ell van P:"!.poca zijn de Strickl:lnd, (ie IGkori en de Pnral'i,
a!dus Jack Hides ill zijll inl ~ i 
diug. I~cn tied van hel stroom·
gebicd dc;:cr rivicl"(:n is reeds
vcrk<:nd, d~)ch er rcsttc nog een
.strool~ " :lJl O~1;;evccr 8.000 vicrliante mijl opp~rvlllktc. t1l!;~
schell de PU\'an ell d~ Striekl;lI~d ,
wu:ItUV<.'T_ nag slccht"
~c(!\" wcinig l::ekend wns. Het I
\',",15 mijn g('h'k d;"Jt ik WP.rO
:.~an~(:wc;>.cl! :!h; Icicler van de
l>atroui1l~ , met Imtrouillc· om- balcnstaat del' bcwoners. En
cier o'r.!al!cy ;:l1s on:!erleidcr.
boven ons zagen en raken wij
gceultiveerde bloem-en, welke
IJt b!Jgrecp, dllt ii. de rflij op- vc('l van de poinciana wcg had~
geJ~gd(.! It:.ak ZOll ycrgem altke· ,tell.
lijken. dem· de patrouille en hot
aanlal dragus op ~eril1ge sterk·
Wij hcbbnn nadcrhand nog
tc te hOllden . Zoo kw:tm de pa· vahr contact met inboorlingen
Irouille verder tc bcsta:! n uit gchad, en helaas was dat condell inheemschen sergeant Orai, tact niet altijd van aangenamen
9 inhcemschc politie-di cnnreu ell vri-endschappelijken, me..!ren 28 inhecmsche uragcrs. Zoo maJen zelfs van bloedigcn tUt.rd.
beg-onnen wij in December 1~34, Er warcn stammen, die al onze
den gL'ootcn toeht lH1.ti.l' het on· pogingcn tot toenadering afwe·
be ke:nuc land. vanuit Port Mo- zen. en ous aanvielen. Zij hadrc:sby ..Il ~·rccrst naar het gebied d(->u ons eerst op hun manier
V;) n G(! F'Jy·rivier treklreud. Wij gcwaarschuwd, wnt ons te
passecrtlen den steilell pas, weI- wachten zan staan, indien wij
lt en Evcl"iIl in 1885 !weft ont- ycrder in hun gebied doordron~
dekt, ,'oeren !angs dell (venccus gCi1: versch. gekookt rnensebendoor hem ontd.~ktc il ..Rooden vicesch en hoopjcs gebroken
fIeuvel" , ('!l opi0 J allli<ui 1935 bcendcrcn vormdEn cen waar~
Janddcll wij op f:Cll ldejn cHand sehuwing, welke sinister ge·
in de li'l y~rivjer. daar het VE<r- nC)(~g was. Wij hadden echter
der varcn met het oog op den geen andere ·!teus: wij moesten
stcrken stroom en de stroam· voort, dienst is dienst.
\'ersllellingen te gevaarlijk was.
Reeds bij de voorberdding
van het eigenlijke werk oozer
expeditie kregen wij een voor~
prol:.'fjc van de moeil ijkheden,
\\"fl),e ous wa.chtten. Met Ollze
llano's voJbrachten wij verkenningstocbtcn, en richtten eenige
opslag-piaatscn voor levensmiddelen ell uitrustings*stukken in.
Drjc lul.llo's werden door den
sterken stroom behandeld ell
verpletterd ...... , de vierde knno
moesten wij, met enkclc zieke
dragers, eenige politie-dicnaren
en de post-stukken, den 500 mijt
Jangen weg terug naar Daru
doen ondernemen, en wijzelf
begonnen onzen tocht overland,
daarbti aanvankclijk de Ren.
toul volgcnd, een tot dusver onbekende zijrivicr van de Strickland .

geweren gedood; het was ech~
ter onmogelijk anders te hanJ.n.
Belangweltkelld, hoewel on~ Iruim,,,hc,ots
aangenaam, was de ontmoeting
2".00 zijn wij door dit onbeken·
met den starn van Kamburu. Zij
lcgden "€cn SOOTt van geforcee;:· de land voortgetrokken, terwijI
vriendschappeiijk.heid aan overal de dood. op ons loerde.
dag, en het maakte op ODS De ontmoeting met den starn
den indruk, dat zij als het van Chou zal waarschijnlijk
nan.r een voorwendsel geen onzer ooit vergeten. De
om ons aan be vallen. inbool'lingen vertrouwend, dIe
in die periode door een volstrekt vriedschappelijke
Te'"m"nid,del"ii heen, maar honding aa.nnamen, hadden wij
. ons ook gaven, ons bijna a ls muizell in cen val
van de mannen van Kamburu laten loklten, In ~en bergpas
!::regen wij slechts eell kleine waren namelijk ongeveer 300
heeveelheiu a·ardappelen los. Zij met zware bijlen bcwapende ill~
.
dat ze lliet meer hadden, boorlingen samenget!'Okken. Ge~
qe7.e (eugen er duimen
lukkig
roken O'Malley
ik nog
h~ t laatste
moment en
loot.
Wij
op lag, aangezien wij gocde op
aardappclen in den M..np!ant za- zouden anders de beschaafde
gEn. Zij speculeerden er blijk- wereId zeker nooit hebben tehaul' op, dal wij, door den hone rugge7.ien.

DE VOORRAAD IS BEPERKT

w.•&lSBIII & Go.
Batavia-Centrum

Rijswiikstraal 32

"DE
~~~~~~!!!!~~!,! . sprenkeld met exquise wijnen
=
uit de befaamde- wijnke1ders
van Hotel des Inde:s. bet voIgen.
de te genieten kreeg:
Y-tlLlA. de
Frivolites Luculles
.

luxueuse dependance van bet
Grand Hotel Homann te BaDdoeng wordt geexploiteerd. Oak
deze exquise logeer-gelegenheid
zal binnenkort baar deuren voor
bet pubUek openeu. Ala bijzoll~
.,.
.
Tarline d' Astrakan
<ierheid kunnen wij (lmtrent lsola melden, ' dat daar den ~4 den
December een afscheidsdiner
Oxtail Soup au Sherry
zal worden aangeboden aan den
RUSTEiN WI! U on
•
.
h eer F. Bouman, den repatrieeU IT V0 0 R
~~~:~=::~fi~:ter
renden vertegeowoordiger van
Slechts
de Rotberdamsche Lloyd, die in
Delices de Sole Ambassade
de directie van de Holland AmePommes de Malte
riknlijn is opgenom.::n, hetwe1k
geschiedt door het bestuur van
Noisettes d' Agneau Sully
bet Offlcieele Touristenbureau,
1 Tropical Cos/llUm
De deelnemers aan dit diner
3 Tussor Costuums
Pate de Becasse Frontignan
vertreltken uit Batavia met het
1 Helmhoed
nieuwe touriatenrijtuig van de
Salade de Capucins
3 OlJerhemden
S. S. en nemen dan hun intrek
3 D8$Sen
Pouding Eton Messe
op Isola. Oak voor de aan1 Riem
Abricots au Rhum
staande Kerstvacantie zijn de
3 pltRt Sokl.:en
meesta kamel'S van Isola reeds
1 paat SokopholJdcrs
Dindonneau truffe aux Marrons gereserveerd, zoodat oak hier
Coeur de ceterjs Soubise
een weinig apoed geboden is
LAAT NlBUW INGILAND
v~~r hen, die de laatste dagen
van het janr in verfijnde luxe
U ILIIDIN
Surprise envoy du Foret
willen doorbrengen.
Postu.1cg Noord /.
tel. 2960 Sabots de Friandises
Om Isola te bezoeken, hd is
Fruits Exotiquc
reeds eerder bekend gemaakt,
moet men lid zijn. Zij, die daar
Moka Turque

J MfeK-

~.

98...

Dessert comme chez soi

LAXAGETTEN
Hct

Idt.al~

En dit alIes kan dan geeonsumccrd woroen in de chicque
en comfortabelc entourage van
het Hotel des Indes, welke zalen
gedurelldc de Kcrstdagen en
met Oud en Nieuw symbolisch
r.ullen zijn vcrsicrd, terwijl de
bekende en populaire en bovenal bcschaafde chansonniers
Tholen en Van Lier zieh er zul·
len laten hooren,

IlIllc umldde1.

ONSCHAOBLljK. Z :': KBR
eN filler PH1KKBtKND.
1 InhlclJc: (smilk~loo~)

voor

htt

nllilr brd 0:';100 '. n\'Olld~ b bu l!!t

AFDOEND
Vrticrl] ghDft r I~
en dro~ IJltr ljc n.

P lacons 1

~O

IIU r llpotbrkcn

,.hlcl!rs

I I.JS

ZakJu .\ 5 l;o bletjc!
Chcm;,~ht

,.0.25

r:"brit k Mttdd. A. G. "t,I'la

'",p. ELLINGER {; Co.
Soerabaia _ Batavia.C.

Merktcn wij hierboven op, dat
op fccstdagen als die, welke

~~~~::~~~
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I

thans aanstaande ujo de groote

~~~~Sk~~~h~ij~~~~;~nt a:;t~~~~

,

die vcrder bun leven in de stilte
hUllner ondernemingen slijten,
even zcker is het, dnt de stedeling zulke dugen gaa:rne passeert in de vrcedznmo natuur,
wnar hij alle zorgen en bes]om·
mcringen van zich kan afzetten.
Eon verblijf in

d
0 on e

aJ e
• ",,",'<
,. ~ . """,, ••• ",',.
Itn of I.ouocktl'l I
keur
1!~11
Nn
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ul. Ie noodl.
\'oor e~n pt",~1jtl RestllUr<lnt

om loIk1:n vth:nde n
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Grand-Hotel
Ngamplang

.. 'a Car.e.

PLATS DU )OUlt .
Z4tt:nls!J's en Zono.l ag·s ull.
pebretd t NtJ, t·l"rf.l. Verluyde
\I()Or 5 p II ~ t nt:..

Iliriel'ft'>

I> r ~ ~ ~ ~~. ,~I:'~I~Jjr'~~J~t:':t:DI

A. Th. MOLBNKAMP,
Dlre.cteqr .

I

boven Garoet is daaNoor ideaal.
AIleen is het voor hen, die a18~
nog zouden willen besluiten do
Kcrstvaeantic daar. door te
brengen en Oud en Nleuw daar
tl} vieren, buitengewoon jammer, dat zoovelen (lit weten en

~~~fi~~~r~~te:~:r ~:be~o1:i

. .- - _.........- - :
- - - - - - - - - - voor de aanstaande Kerstdagen
~ reeds sedert lang gcheel is vol-

St a [J 9en ~ Was c hze ep ~!~~~ k~jgc~r i;e~~tk~::~~
T .... ~

K apa I a

-

CIl

~~A
~

bute

de

les zijn voor een volgende gelegenheid om tijdig te bespreken!
I tam

--=-

ell voordeeU,,81et D ·(gotbrllik.
Dllfribntle H v g. H.
II.

D.

Vr.agl UWtll lillIIIIIJlJllln.

zo~~~rd:ci~ ~f: ~;:~~~ep~~!j:
een frisscher klimaat wiI genieten'dan de warme kuststad den
laatsten tijd geboden heeft, die
vindt toch in ieder geval in
Bandoeng wat hij zoekt. Mon.
dain vermaak en frissche lucht.

~~~ ~~lkev~rO~e:ij :c~n~~~:c~[e~~
~~~~s,;~",.'S""-"'.,.,.~

Wcet U al. dat onze Scoomprijzcn <1:1 zeer naar beneden
zij n gega.,n ??
Zoo nlec l I
Vraagt dllll Ctl'l vcr\aagdc pr.]s.

uit den aard der'zaak het
Gr and - Ho t e 1_
Hom an n
de aangewezen logeerge1egenheid. Maar ook voor het bespreken van plaats in Homann
wacbte men niet te lang. Want
ook dit Hotel, dat trouwens het
geheelc jaar druk wordt gefre-

bCHTEND 'POST" .

wordt gebracht. Verder betalen
buitmleden, dus zij, die met .in
Bandoeng of de onmiddellijke
omgeving daarvan wonen, een
contributie van drie gulden per
maand. Voor gewone leden bedraagt deze contributie vijftien
gulden per maand, met diee
verstande dat het twee derde
gedeelte van dit bed.rag in mindering lromt van de vertering
welke men gedurende een
maand maakt. Men is dus eigenlijk verplicht per maand tien
gulden te vertel'en en vijf gu1den eontributie te betnlen. Verteert men geen tien gulden per
maand, dan wordt toch de volle
vijftien gulden in r eJ<cning gebracht. De loge's van Isola kWlnen de maaltijdeu ook in Hotel
Homann sebruiken, tenvijl in
Isola oak concerten en mati·
nee's worden gegeven.
Wij hcbben met het bov.enstaande een kart ovel·zieht gegeven van de genoegens welke
te wachteo staan Qan hen, die
zich voor de komende k estdagen aan de zorgzame leiding
vall de staf VUIl den bee r Vn.n
IDs tcievertrOllwen. Maar zoo er·

Firma "TJONG &: Co."
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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P'ijzen vanaf f 250
Tjikilli 30 Tel. 3070 WI.

Tohn Ka ee = Goed Drukwerk
~"'!~il'lj!'l~j'!!Jil!iJ<\'li!!j~]§!!iI~i;j

-

't Kookt nooit zoo ra s,
AI. op het GAS,
Geen vuile boei.
Maar schoon betoel.

Groentje ontdekt Batavia.
Batavia 30 November 1935 baar lllallr ecntje lrunncn vinden
voor het uitsc11rijvcn van de
kwitantics. En iedercen die zoo
eerlijk gewccst was wat ann te
Zooals ik U in mijn vorigc
die de pcch had,
el'
brief scl1l'eef, Hepen we '5 mor- wat gevonden werd, mocst heel
gells heel vroeg de haven van la!1g bij dat loketje wachten, bij.
Priok binnen. Natuurlijk was ik na net zoo lang a ls voor de Baerg verlangend voet aan wal.te tnviasche ovclwegen, waa r van
zetten. Bet is wei eigenanrdlg, u: U stra l;:s nog wat schrijvell
dat die laatste oogenblikken zal. Het w~s er nogal warm en
van £lcn overtocht langer schij- het publiek, de sJachtofflH'S,
lien te duren dan de geheele reis. wet'd natuurlijl, ongeduldig en
MaUl' vooI'loopig kwamen we vaak mindel' vl'lcndelUk. Maar
nag niet ann de kade. Eerst de beambten blc\'cn heel vdenmoesten verschillende formali- deIijk en belec.'!c1 . wat me hcusch
teitcn vcrvuld worden, waaron~ weI verwomlCfde en 20 behander dlo van de immigratiedienst. delden ons erg tcgemoelkomend
l-rljn papicrcn waren in orde, en maakten het ons absoluut
dus licp alles vlug van stapel. niet lastig. n{ dCJ\k zelis, dat er I'
Maar met vcrschillende Chinee- velen wei een vool'deeltj e gesche passagiers was nogal ge- trokken hebben uit het fc it dat
harrewar. Ecn paar schcnen er zoo weinig beambten waren.
zelf nict goed te weten hoe ze Waarschijnlijk zou aoder!:! de
hectten, wat de zaken niet ver- boel nog weI. · grondiger zijn
eenvoudigde. De vreemdelingen doorzocht en vi'f!l er misschien
die aan board waren moestcn mecr te betalen dan uu het genog voor het ontbijt, dus op hun val was. Waal'medc ik natuur·
nuehtere maag. honderd vijftig Iijk niet wi! zeggen dat ik g€.pegulanten neertellen. Het ont- smokkeld heb. ·U kent Gt'Oentje
bijt s maakte hen daarna niet en weet dat hij tct zoo iets l1i'(t
meer, wat dUB voor de K.P.M.
een voordeelige regeling was.
in Toen
staat is.
IlU het douanc onder- I.
Toen alles dan voorloopig in zoe.k was afgeloopen kwam ik
orde was, stoomden we eindelijk dan eindelijk iu vrijheid. D.w.?.
or naar de kade. Daar hadden ik weI, maar m~n b..1gage niet.
ze ergens zoo'n heel klein stuk- Daarop hadden die hulpjes van
je vaste wal vrij gelaten voor de taxichauffeur.':!, waarovcr ik
ons zeeknsteel; tusschen twee het in mijn vorigcn brief had,
nndere booten in, net de lengte beslag gelegd, Elk stuk bagage
van ODS sChip. Het was me een prijkte in een ander vchike1. Ik
randsel hoe we daar tusschen kon me bij de veroverall.rs niet
moesten kamen, maar de kapi- verstaanbaar maken, werd troutein Jeverde h et. In een omme- wens, voor ik wist wat cr gezien Jngen we vast. Het was ge- beurde, zelf ook in een ledige
woon een wonder. Er is hier bastaard-auto geloodsl en dus
een heel smal straatje, de bleef mij niet anders lc doen
hoofdwinkelstraat van Batavia, over, mij, met mijll hagage in het
Pasar Baroe geheeten. Zoo iets gevolg, naar de stad te laten
als de Kalver straat in Amster- rijden. Het was werkelijk een
b'l.'el imposante karavaan die
t.~~=~~hh~g:;~~e~e u;::;; zoodoende
tangs 's beeren weparkeeren oak. Dat js dus erg gen trok.
vol en bet parkeeren daar is dan
oak lang niet voor de poes. Er
0 , die wegen!.
bestaat een heel boek met voorschriften voor hoe je h-et weI en
Ik ben nu alweer een paar
hoe je het wet moet doen. En maanden hieren dUI> al een beetnu hebben ze mo verteld, dat je ingeburgerd, zoodat veel dat

uat

Telef.

:fr. Postweg 16

i e uw
j a a r en
sg vrienden.
ch enk ~~~~~~
voor
familie

:~~~~at~~t'n l~~~e~e:d:;or~:~ ~e~~h~a;ro~~l~~ ~~! ::,e:ding is

geven of

Sawab Besar 13 -15
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Prima rijwielen, z. a. Raleigh,
President (Duniop), Maras enz.
een volmaakte gramOfoon- 1
opname van Uw stem en
Moderne meubels, klokken, bedden.
die Uwer kinderen.
Alles op gemakkelijke betalingsvoorwaarden en
Een waardevol K e r 5 t- eo
tegen concurreerende prijzen.

hiervoor iets extra's in rekening the eating!"

Waarde Vrienden,

II

't Laat zelfs den leek
Nooit in den steek.
Gij hebt steeds vuur,
En heusch niet duur,

l\bonnement,

't
Kost maar 10 cent.
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Zie glnds kOlllt de .:!Itoomboot,
Uit Holland w~er aan,
Ze br~ogt ons net BOCK-Bl ER.
Van d' AMSTEL vandaan.
H oe schuimeod . hoe vol. en
Hoe pittig van smaak.
Is 't BOCK.BIER van d' AMSTEL.
Ie drlllkt het mBar caak!

AMSTEL BOCK. BIER
ThaDs ovecal verkrijgbaa[

Import.eurs:

Harmsen, Ver_ey & Co. N. V.
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9 PO a q e f' m e de 9 etJ r:. t,
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Maar mllll "'erste mdruk van I ~iiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
~~n~ gesteld Het
trouwens geen dan volgens al de voorgeschre- de wegen ';"as~ vClblJsterend
I:
Mtntt ng

C.

IS

:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; wonder, dat ook deze. caravan~
~
seral zoo zeer III trek IS Want
de geest van Hotel des lodes is
oak daar vaardlg over h et personeel en de s:hltterende Kerst..
"B
\I
en Sylvesterdmers, welke 10 de
TEL 269 - POSTWEG N.61 fraal verslerde eetzaal worden
geserveerd vormen de attractle
Ievert evenals vortge Jaren van Bandoeng.
hare bekende en smakelijke
Den 25 sten De.cem~r .zul.len
Tholen en Van Ller, die zooals
BOTERSPECIJUAS f 0.76 p. pond wij hoven reeds mel«;lden. zich
VRUERS en VRIJSTfRSfD.50, f 1.- de andere feestdagen m f?es InGEYUlDESPECUlAAS f1.50p. pond des zuHen laten hooren, m H~BOTERlEnERS f" 1.25 per pond. tel Homann optreden, terwij~
~::::::::::::::~::::~~ van ~ December tot 1 Januan
het ill Europa zeer bek~de
_
danspaar ~aru?a en . MeXI.l!an
- - - - - - - - - - de gasten divertissement zal geOnschlidellJk co Gtrrandeerdt ~UiDg ven. Dat het doorbrengen van
va" aile IERTaN .
de Kerstvacantie in dit hO.f:'cl

BROO DBA KKERI J
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Z.ONDER OPERATJE :~o~~n~-s: =a;~~
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Nauwelijks lagen we dan geed
en weI aan de kade of het lieve
lcventje began. Hotel-vertegenwoordigers en koelies voor de
bagage probeerden me t.e veroveren, maar dank zij de zachtzinnige aard van den Inlander
bleef ik zoowel als mijn ba.:,oa.ge
intact en belandd.en we te samen bee1huids in de douaneloods. Er waren heel wat passagiers en nog vee! meer ba".~G"I€->
doch m~.~erg w<:inig do~e
embtcna.ren. Bet gmg dus met

Inlanders lllet manden te voet,
Inlanders met vrachten op ossekarren, ultgebrelde Inlandsche famili es 1Il wagentjes met
blekJes er voor, deelemans geheeten, Idem met wagentjes met
motor, austmettes genaamd
WerkeliJke auto's en kofflemo)ens vo]geladen met levende wezens, fietBen , fietsen, fietsen!
Schots en seheei kris en kras
door elkaar, E~ropeanen en'
vreemde Oosterlingen in praehtige luxe wagens, aUe geuren
liggende thsschen Houbigant ,
mestvaalten en ...·erstopte riolen,
bij elke geurnu!l.Doo en kleur en
dan..... . Ovcrwegen. Ik: schrijf
dit laatste met een hoofdletter,
want het is eeD factor waarmede rekening dient te worden gehonden in het Ba.tavia.sc.he"l~
ven.•,De overweg was dicht 15

tantes in Holland me vertelden:
dat er Indie_~ heel. _~rug menschen.zun die schrijven
lrunnen..delle
Tenm.inste
ze hadden, er
.voor
do_blijIt-

die door baUetje trappen niet
op . tijd op school komt. Voor
den employe, die zIeh versl.apen
heeft
. en later dan de baas op
~

I

N. V. LEVENSVERZEK;ERING-MIJ.

"ONS BELANG't
gevestigd te Ame:rsfoort.
Groote

l\f.. :oucbappijcu

hebbtr:o hoogt apJoitatie-koswl.
::iea ia d~ buidigf:: tij:isomstal'ldighcdeD oll.gn..C:II.s<:bt bua
p,ar-d,jfus adtto:l""Di~aau.

Vdl:u

De. l l:'" !I.'lij...ONS BEL-\NG- W'as m blijft ill.g£slcld opde::e
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I
I
~0 a
het overbekende landhws un
V.1IIo . .. den
weg . do.tsOd.rtlrorfals
van Bandoeng naar
-.a:.,.•.
m· · · l.embang,
12.JO

!"'cn regelen der kunst een auto
op Pasar Baroe aan den kant
van den weg kunnen zetten,
mogen te het probeeren met een
scbip aan de kade Ik weet natuurli.Jk DIet of het werkeliJk
zoo IS, maar waarschljnbJk IlJkt
het me weI.

n!:

' Vertegenw. W. J. J. MandersloOt.
.-..rschijrit.·y".;._II____
..______...________________.I
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_..DE OCHTEND~6sr; ...
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·1 Incasso
'
bureau

• ecbtgenoot, die te lang geborreId heeft, en vrouwlief met het
eten Het wachte:n. De overweg
i. voor de B.tavianen wat de
"nicbt-Arier" is yoor Duitsch-

•

W . KLEVESAH
· .L

Tell. 1769 W it., Petjepoogao 10. Bat . C.
In C:a 5 51's

over

gehed

~j~ ~::~:~~~:/:e~~

Nederl.--Indii

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

..

'

even open is. Gewoonlijk gun woorden; jij perst me ~ui
daarna de boomen weer een tijd- zend dollar af op de meest gejc dicht en eerst als ze dan meeoe manier welke ooit door
weer opengaan komen de and.. ceo smerig brein werd uitgeren aan de beurt. Gelukkig ou dacht! - lk geef u een lesje in mo_
~~~el~::ie:'~t:;n ~ ~:! raal,
burgemeester, - 2ei Emil

.

~

'.

-

.

.

~,

(jerrilsenJ:Pao1{j]mpf!ll
<
.JUWELlER5 ::::::>.....,.,,, . . .
~!..

bedaard.

WELTEVREOEN

Te.,Ct"

u -..

g:d.t.
kuddedieren,
uders
je in
Op elke tien meber Batavia- Batavia
aileen
tangszou
denjelucht~
- Moraall Marui! Jij komt
scbe weg komt een overweg. weg kunnen verpJaatsen,
hicr over moraa1 apreken! MODERN BEWERKTE
schreeuwde burgemeester Ad.a.STIlL
~:F~:~~. ~~~e:.~~~gm2e~ PI:::!ve z~~t !::;~r::::a:: day.
ZILVEREN BYOUX
Uwe BIDDeo~ en Bulteolandsche TiJdschrifteo eo
ik dat het niet zoo erg is. Er in geduld wordt geoefend, dieW IT AOAAT
Boekwerken biJ de
zijo zelfs een paar straten waar nen ze ook als openbare armen~
- Ik zcu niet zoo luid spreken, burgemeester, waar·
CARNEOO L
schm':de Emil. U be.taalt voor
gebeimbouding. Ik zal gaame
ARMBANDEN
wachten wanneer u het geld laat
RI NOEN
halen, H et moeten natuurlijk
Djambocla'd 29 Battwia-CentruDl, Tetef. SS9 Welt.
~~~;e:~lI::;a~~ ~;~~~i~: :~t ~~~~~~~:~~e:,s~~~~e:! nieuwe bankbiljetten zijn. HANGERS
studleboekto \'OOr Rt<:hls.. tl"l Guetskucdigc; Hoogtlchool
als ze dicht zijn, wat hun nor- ander vuH.
SPELDEN
It<<d5 YQ()rhBDdeD
male toestand is. Gaan ze even
Voornl voor hen , die in de
- Ja, natuurlijk! - De burCLIPS
ORIGINEELE PRIJZEN, SLECHTS
open, dan kuo je er door als je middaguren van kantoor naar gemeester wond zich hevig op.
Hij drukte op een knopje. Er
cen
vIug bent,
omprjkkelend.
te lUDchen,En
is een
dit verscheen een man.
wat beetje
echter handlg
na eenenbeetje
oefe- huts
heel 'gaan
appetijt
PRIIZEN VANAF F 3.75
_ . , ning gewoonllJk weI lukt.
aperatiI is dan niet meer noo- Blijf daar staan, Gates, zei de burgemeester en dan rlep
Met de gecoropUceerde IS het dig.
OEnALEERD NUTTIOE
...
lostiger Dnarvoor wachten met
Maar ••nge,ren ik v.nd.ag hij : - Kom nu maar te voor alleen voetgaogers, ossekarren, geen bedelaars gezien heb en schijn. BILUIKE OESCHENK EN
_ll lI _lIk 10
Tel . 628 W I.
MD.lrarnan_eg US7
fletscrs, deelemans, austmettes, dus weI een eetlust-opwekker.
Tot Emil's verba zing trad or
hU;~Ot~~~;HJt;)ERKR"~' ~N. - .20 F~~~~~C:!~!!
tax.I'S en echbe. auto's, maar oak tjc gebruiken kan, moet ik nan
SlcUG .GROOTE· (Ncdtr lands<:h) •• S.-"
.
dE. tram De tram ou IS h et tree- dezen brief een cinde rnakeo, Rchter een groote kast een
agent vanda~m, gevolgd door
Sp.,«!clmou 5U,"0 (2-1 J CSUrcJI per
telkmdJe (WaarschlJnhJk omdat om er eentje te pakken.
Austal Graham en de praatgras,~n:~G~'O~TE2 ::::r:~II!n!~~ ',2~:
het mm of meer een mlsgeboorVolge~?e keer meer.
Dpltidlnn bo~kh handthco rr li.!~n " 7.50
. . te I S) van de gemeente BatavIa.
~artehJke groeten voor al de ge Mrs, Maloney.
- Parl<er, - zei de burgeSraat3.praktlJk DlplOIl1I.
,,20,He.t wordt gekoesterd en ver~ Vrtenden.
meester - je hebt deze scbooi·
pleegd
en daarom
mag het
ook
er geboord. Arresteer hem. het
eerste
en heelemaal
aileen
. Uw
over den overweg zoodra die
GROENTJE.
Dit moment was de booze
droom welke Emil's beroep bad
C
vergald en hij was er op voor~
bcreid. - Dat gaat nlet zoo gokoopt men hij voorkcur in cen z.\ak van
H
makkelijk, burgemeester, - 2el
vcrrrouwcn, Wij veeren ceo collecrle Viln
hij en grinnikte valsch, - Ik
meer d;Jn 1000 verschillcndc modellcn
heb 'fen duplicaat van die film
BUR M A ~ J A D E viln de eenvoudigsce
Er volgde dan nahlUrJljk het en die bezit waarde voor cen
IN DE DUISTERNIS.
tot de fijnste stukkcn.
gcbruikelijkc afdingen , bet weg- dagblad. Wilt u dat deze foto
EEN BEZOEK ZAl U TEN VOLLE OVERTUIGEN
door
zendcn van een loopjongell om morgenavond in aile kranten
T. M. Longstreth
nicuwe bankbiljetten - che- staat? ques kwamcn niet in aanmer- Oat kan me niets schelen,
RIJswlJkstraat· 32
B atavll~Ctnt rum
king - de gespannen pcriode
D
G H. OO TsT f. S OR'fEER ING C IIi NUSC U ANTIEK
van het \Yachten, het vertrek Ila ais jij maar aehter de tralies
de voorzichtigel' en rustiger zit, - zei de burgemeester.
- Manr bedenk toch, - gilde
geweest dan de rest. Hij was
juist benoemd tot vice-presiclent Emil, terwij de agent hem beet~
MODEnNe
van de hanlt en wilde natuurlijk pakte, - denk cr aan, dat u de
geen schandan I verwekken. E- goede nMm van dat bekoorlijke
Ora tit rOln'5 Ie ili a!;,," I" orJu1nn1c pOSt l . modcme ycrhdl rlng ("n
mil was er blij Ont, want Gra- meisje door het slijk zult sleu' lin ytrclollehcc:d (:ontl~r gctkl.r.ulldr ukk inu Ie ve r;s"dclt.n)
ham zag er zcer athletisch uit. reno g3~ ! II ",,~r:
=
ANDALAS-STUDIO
- Daar zal het bekoorIijke
PASAR BARDI! 9\1
TEf_f, 3778 WL,
En zoo - tegen zijn rcgel in
- was Emil in CarsviUe geble- meisje niets op tegen hebben.
Spc:IJlt :I;!l)hr(d rIlU: f 1._ (!!e n (luMe n) '1'0(11 enhinc:I~ 'oto prod .
A
ven. Een zaakje in elke l)laats Ze is toevaUig mijn vrouw. - dat was :..ijn method-e ge' _
DO~RE-MI
weest. Maar Cnrsville was te
Hij wordt een muzikaal genie
geed om te verlaten en vooral
STENOGRAFIE "GROOTE"
toeh hij iets over Burgemeester WE TENSWAARDIGHEDEN .
CluPI • • • en , &. _ per ",aand
Adday's vrienden hoorde. AdT el. WI. 123
RijswiJkstr. 32
EEN
VREESELIJK
DIER.
day was evenaJs Graham, beA. SCHNAAR t~~:!,:as:cno~~~k:;~:
trekkelijk jong, rijk en romanDe
bidsprinkhaan
beeft
geen
I ndro .... n JClcWC!& 26 Ibij TMruillkukwt;l Tel. WI . 408
tisch. Volgens de praatgrage
Onze eta l agetafels bieden
~~-e.
Mrs. Maloney. Emil's hospita, hart. Ret wijfje, juist miss chien
hield Adday meer van een nnder omdnt zij hartIoos is, eet haar
e l c.k w_t wils
~
~.
dan van zijn vrouw. Er waren echtgcnoot Da paringstijd op,
E'n
laat
haar
kinderen
in
den
CHOCOLAD
E
Ah· .. ,.,n., U :j<:h WIn n.,.,hn vOO~JCI.
nog meer bijzonderh-edeo, aUe steck.
VU3{11 ee nl : .. HI:(JI Bockhandcl WIGEIU1'\)( :e nlelT'
natuurlijk streng \·ertrouwelijk.
MARSEPAIN
,,~
1>~
VOOR VERLIEFDEN!
F 0 N D
T
BOTEREmil liep op een avond de
Ovcrwcldi{)endc Kc.u:;;c in 2dc-Handsch en Nieuwe Klnderboc~
LUX E",C> ~~
LETTERS
Country Club binnen toen er
Een Fransche geneesheer,
kcn. Romans. RclSbcscluijvin{lc n, Antiquarische Wert.en, cnz.
gedanst werd. Hij luisterde een met name J. Voisin, beeft een
DOO<t~"
-e.~
SPECULA A S
Spc:llctjcs, Schilderijtjes, Knip- en Plakboeken. Dilan
gesprek af, waaruit bleek dat
uitgevonden tegen het ..
ZEN
1>"'~ ",<t~
en'. - em. - en'.
1 ·lockscm:l~artlkcJcn. Lum Posrpilpicr, Vulpc.nnen vanaf f2.Mr. Adday met zijn t eer bemin- serum
IdtteIen!
tot f 10.50.
nz.
~,,~ ~
ALL ESP RIM A
de een bepaalde deut was uitgeEen
buitengewoon ge.voellge
gaan. En nu had hij een foto dame werd met het serum inge·
. . . Goede School-Vulpcn (14 karaatslJoud) slecbts f 2 . ~'\
'"
en B J L L I) K.
van die enthousiaste kus in zijn spoten en daarna gekitteld. Zij
TOll Van andere Vermakcliikc cn Nutdgc artikelen.
\)\) ~<t
TOKO LI LlONG HIN
zak.
bleef zoo oDgevoelig als een bIok
Rijswijk""" 16 80EKliANOEl IYIGERINK Tel. 30,9 WI.
,,~-e. G .. n~ Kenang .. 26 (Senen)
ijs!
\\
Tel_ W elt. No.. : 132 _ 136 _ 4114
- De burgemeester kan u
ontvangen, - kondige de seOf het serum veel zal worden
cretaris aan.
gebruikt is fel te betwijfeleo,
Goedenmorgcn.
burge. want wij kennen heel wat meomeester, - zei Emil met be- schen die graag worden gekitroeps-minzaamheid. - Ik heb teId!
een buitengewooll belangrijke
lnvestie vool' u. Wilt u zoo goed
WAT GELEERDEN
dac wij onze kUQstafdeeling hebben uftgebreid en
zijn deze foto eens te bekijken
CONSTATEEREN
thans een [uime soncering hebben in;
en mij te zeggeD of u de gezichDamest.lSschen in effen glad leer en in het modern
ten herkent?
Een geleerde heeft uitgebewerkte Italiililnsche leer. bridge-ilTtikelen. schtijfDe burgemeestel' keek en dan maakt dat als een pagcgaa!
mappen,
moderne klokles, schemeriampen, fotostangroeide z'n belangstelling.
zich verveelt, hij aan zijn veeren
daards. ltaliaansch aardewerk en houtwerk. Hollandsch
_ Wei allemacbtig! Waal' gaat plukken; dat a Js cen man
heeft u dat gevonden? _
zich verveelt, hij met de vin~rs
en Duitsch aardewerk: en glaswerk. fotoalbums etc. etc.
_ Ik heh de foto zelf geno- in zijn haar woelt of aan zijn ALLES IN LUXE UITVOERING EN LAGE PRIJZEN
men, - zei EmU vIug. _ Gis- .neus peutert.
VOOt de kioderen hebben wij behalve anzen beken·
tera vond om 11.52. U verwijlde
den grooten "\'oorraad kioderbocken eeQ nieuwe soracht en twintig minuten met STEEDS DE "TOREN VAN
BABEL"
Miss Dorsay in de Country Club
teetiog klnderspeJen schooJeruis. kleurpotlooden em:.
Laan. De gelaatstrekken zijn
Ta alk~mdigen hebben vast·
zeer duidelijk, nietwaar? _
Emil zag dat de hand van den gesteld, dat er niet mindel' dan
RJ)SWIJK i. T EL. WL. 1.1,1596
burgemeester beefde ~n hij voel- 1500 taleD en dialecten worden
de et!n opluchting. De eerste en- gesproken.
._ ..-= = . . - - - _ . _ - - -- - tische minuut was voorbij. Als . Geen wonder. zeggen .zij niet
hij tijdens dergelijke gesprekken ten onrechte, dat de mensehen
niet direct een aframmeUng elkaar zoo slecbt verstaan!
Het beste en bekende adres in Batavia
kreeg. dan bled hem dit gewoonlijk ook bespaard.
PERPLAAT
- Geweldig! - zei de bUl'gemeester verbaasd; - Maar ik
Te Hong-Kong kwamen Chi·
begrijp niet hoe u die foto kon neesche koopJiedeo op een ver·
Tel. 3452 Walt. 8abria·C.
"",tw", N..rd No. 37
nemen. nuftig idee. 't Schrijven van. ch!.
neesche leesteekens is een inEmil legde 't hem uit en be- gewikkeld werk, eo daarom lais het de tijd om me t St. Nicalaas en Kerstgon toen het zakelijke gesprek. ten zij ou doodgewooo wat zij
alsof bet een grap was. - De film. is van U, burgemees-- aan handelsvrienden hebbeo te
mis Uw familieleden te verrassen met
alleJl!aai naar tel', ,?oor een betrekkelljk germ- zeggen, op platen opnemen.
~"r.~"ru:!r.,o,'er de meu- ge SOlD. Ik vo"elde bet a1s mUn
een sprekende en teveos Kunstfoto
plicht om hur Eerst &an u te
LEKKER ZWART
' t Zit scheef. 't laat los,
toooen. Een paar-dui2end dollar
Eo 'k twoeg me dood
Z66 doet "bet ROT H.
zal voor good een einde aan de
In Korea wasschen de :ma.nHet juiste en billijkste adres.
.
Neem toch een VAKMAN
~e maken en de goede nen zicb in zekere dorpen eeD.<
Ge hebt er gemak van
num van <!e..jong.' dame be- maaI per jaar_ Do; lucht die zij
Ontt
speciale ....p- Top- Foto's
\":'U schemten.lk. ga netjes met.mijD. afwerpen is voor ooze ..ren);w.
.en Gij zij t per slot van rekening tach goedkaoper uit
Diet clienten ~ ' .
ganen met te duldeD.. maar in
6 Ioto's eo een ~ s1echts f 1.50.
qij A. S ; . .OTH Noordwijk 6_ Tel, Welt. 1231
hebhen
De.hand..van
dE!! burgemees-· KOrEa heeft er niemaDd.h,iJlder
beefden<ig. '-!let _
-.an.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,""","-:"_ _- !
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Grappen en GroDen.
Smabl. -Maakt de toekomst
je bezorgd ?
Tips. - N E:QO, het beden!

Ziek e sportsman:Hoe haag kan de koorts stijgen,

dokter? - tot 42 graden. •
- En wat is het wereldre·
cord?-

...

t.

WETENSWAARDIGHEDEN
LIKEUR
CACTUSSEN
In ItalleVAN
heeft
men nieuwe

DE TYPISTE NEEMT EEN
BRIEF OP.
door
Jan. van Dinteren.

Mama. - Wlmpie, wees eer·
lijk! H-eb jij dat stuk worst opgegeten ?
Men e e r: - Ik wilde deze
Wimpie. J a. ma..-ua.. De avond graag met eenige vrienpoes had zoo'n vrecselijke trek den doorbrengen. -

in het vel.

t.
Onderwijzer. - Wect je ook,
Bob wnt er van ee.n zoon van
Lodewijk XVI, konln~ van
Fmnkrijk, is geworden ?
Bob. - Wei die moot at jaren

dood

zUn, nrljnhecr!

1;:'18n1 <tot h ondenkoopmSh).

_ . Is het \....cl een zuivcre

l'tlIr

hond?
HondenkO(lplllllD. - Zulver !
Nu, mcn(X!r, lao.1 Ik u zeggen,
[lIs die hond praten kon, zou hij

gecil woord spr eken legen een
vnn ons heiden!

Ondcrw!jzer. - Wanneer leef.
d e Kal'oI de O:rootc? Jij, Piet.
P iet blijet hot antwoord
nehuldi&,.
Ouu('r't\'ijzer.

..,.. l{ljk dan
maar cen~ in jc bock. Daar
stant toch duldl'lijk: Karel de
Groote, BOO.
P ict. - MiJnhccr, ik daoht
dat h~t zijn tclcfoonnummor
W':M.

Doktcr (tot de vrouw vah
(~n I)a tij~ut).

-

lk tal uw man
met X-strnlcn mooten bclichten.
Do Vl'OtlW. - 0 ncen, doktcr,
dnt is !liet nQodiG'. Wnt mij bel rdl , ik h/.'b h em 31 lang doorzitn!
Tn cen Icruch dnsbJad kon
men In:.!t:;t Jczcn:

"gcn man drank cen glas water. Dc doktcrs hop~n he:m te
kllnncn redden!

...
Mijnhccr Snocks bctrapte zljn
knccht cr op, in 'l genlep cen
hOrTel to driDkcn.
- h.1aar', zcl bij, ik bad jo
tc.eh ge7A.ogd, allcen cen borrel
uit die flcsch to schenken, ala
schuldei!Jchers dnngcnd kwamen manc n. Zoo'n borrel antwapcnt en stcmt·mild.
- Mijnh(''Cf, antwoordde de
Hchuldigc Ik hcb de cer u drin·
gcnd to ma.nen WegCIlB twel)
maand 8chtcrsta.l van loon. Ik
7..a1 mlj dus nag cen bOrTel In·
!'Ichcnken!
Elk jaar gat het warenhuls
cen dansa\'ond voor het pereon ee!. Ecn del' jongete verkoopers vroeg :ceo knap meisje ten
clam.
. - lk ben maar bUj dat. onze
dlr£cteur Di et gekomen lS, ~i hij onder het ~a~!ren. - Hij
IS: L-cn yervel,endc ldloot en past
met III zoo n beschaafd goulschap. -

- Jongeman, - 8nauwde ze
k waad, - weet je wet wie ik
ben? - Gcen flauw idee. - Nu, lk ben de vrouw van
den direeteur. - AIle mensch-em! En weet u
wei wie ik ben? _
- Neen. - Goddank! - antwoordde
hij , terwijl hij zich weg spoedde.

...

Ecn gcstrande Engelscbe aclour ging een goedkoop eethuis
in New York blnnen. Hij sehrok
toen hij in den kellner een 001lega herkende, dJe in Londen
met hem samen had geapeeld.
- Lieve help! - ;lei bij onto
steld. - Ben jij bier kellner?_
~ J a, maar ik eet oiet bier,
- antwoordde de ander waardig.

Jansen keek naar een kennis
die in hat zwembassin heen en
weer ?Wom. - PrachtJg! _
prees hlj. - Je zwemt als een
visCh! '
- Nog. beter,-zel de kennis.
- Ik ka~ op JU'n ' ~g zwenunen.

.

.~ .

Wie het niet gelooven wil wei die moet bet zeli maar we·
ten. Het is cen beetje een on·
waarschijn1ijke
gesehiedenis,
mailr zij Is mij van zee.~ b~Mev r a u w: - AIleen als tl'ouwbarc zijde, door mlJD el'
lk meega, sta ik dat toe. gen vriend Derksen, verteld.
Men c e r: - Dat gaat
Derltsen, moet u weten, is een
niet! Mev r a u w: - Oh, dan
laat je het dus liever ? persoll,eel. Hij heeft een paar
Men e er: -Neen, dan la- lijnen in het telefoonboek staan.
ten mijn vrienden het liever. - Zoo klein zijn zijn zakcrt nu ook
weer niet en hij is mijn boezemvriend, dien ik van haver tot
gort ken, al van den tijd af toen
Onderwijzer. - Paul, noem hy nag op kloml>c nlie t>,l1et als
cen ster die geen staart heeft? ik trouwens.
Paul. - Greta Garbo, mijnD el'ksen is van een oel'·dege·
heel'.
lijk geslneht, geen heilige, hoor.
Waarachtlg niet! Tot zijn der·
tigste janr heeIt hij, net als ik,
Op het tooneel woedt een he- heel veel ondcugende diugen gcvig onweer en het lieht vree- dllan, om het zacht te zeggen.
selijk. Zichtbaar onder d en indruk kijkt een boertje toe. Dan !~~a~l~~ sii~d~o!l~S~ni~s z~I~:~S!~
mompelt hij: - Nu begrijp ik in . . . Un huisclijl{ leven. Want
waarom m'n eksteroogen van- Derksen
hecft een schut van
daag zoo staken ! een vrouw ...... van haar wil ik
u juiat in hct kort verhalen.
'1'ocn Derksen in de stad,
_ Kunt u me weer vijf en
tWlIltlg Jaar malten? - vrocg z<1ken op:r.ettc, ging hct hem a1ue IJdelc man nan den schoon· les even vlot af ell in de groote
heHls·spcetallst
g1
er8 ~o:!
_ Wei wkcr, - antwoorddc ~J.r1~fn V~~g~9~t
~
dezc,-manr dat kogt u dui70end
~~t~f v~~ i~ii~eggc:r~~~~l;jg~~~
gulden. '"
~
- En kunt u me ook 18 maken ? ~~~~~~~ni. i?:t nd~:~ h~~ ~~i
- Jawci, maar dat kost vUf
a lleen in zaken.
duizond gulden. Toen Dcrl~sen een klein kan·
- Dan wil ik die operatic toorpcraonecl om zich heen ver,
hebben, - zei de klant.
zamctd had, was daaronder nn·
Zcs maanden later kwam de tuurlljk oak cen stcno-typiste-,
specialist om betnling vragcn. of liever: waren daarondel' ste- Geen denken aan, - z01 no·typjstc:J. Want Derksen had
de klant. - Ik ben minderjarig. or 7.00 om hct half jaar een an·
dere. In ons stameafC namen we
hem dllarovcr in de veiling.
"Derksen," zei de oude De
On d c r w ij z e r: Tocn ik jc Vries. die al meermaleo blj
opatel "Onze Tuin" doorlas, wljzo vall sport een Vl'OUW aan
Tommy, zag ik dat het precies den man geholpcn had, "Derk·
Iijkt op dat van je broer. Hoc sen ...... aan jou is geen droog
verklaar je dat? brood tc vcrdienen. Jij vcrslijt
Tom m y : - Noumcnecr
ze maul' bij ristjes ...... "
bet is de zelfde tuin! Maar Derkecn zei dan droog:
"Bl'eng me mallr cen gocie ..
dat is me cen rooie n1g waard !"
"Bcst, man," a ntwoordde de
- Wilt u wer.kelijk niet ver· oude De Vries dan, "morgen :tal
radon wie bet paal'tje was, dat jk je haar naum geven, a's je
u die avond op een bank zag zit- dat wilt..
Ik we.:t er nag
ten? zat .. . .. '
- Neen, dat is een bankge.
Maar het kwam or met Derkheim.sen sehijnbaar nooit toe, want
t.
hij blcef maar nieuwe typistes
annnemcn met de regelmaat van
Kunstkcnner. - J e hcbt ceo cen planetarium.
engel met 70es tcenen geschil·
derd! Heb je weI eens ooit een
U begrijpt nu wel, dat ik heel
engel met zes teenen gezicn ?
goed met Derksen was en toon,
Schilder. - Neen, maar heeft na een enfc·avoodje, waarop de
u weI eons cen engel met vijf vrienden ze ten opziehte van
teenen gezien ?
mijn kameraad weI een beetje
bruin gebakken hadden, heb ik
hem eens onder de arm genomen en ronduit gezegd, dat hij
De Z e urk a us: - Weet daar nu cens mee moest ophouje, ala ik geld bad zou ik gaan den. Dat li ep toch in de gaten
reizen. _
•
en voor zijn zaken ...... cnfiri, ik
H e t m e i s j e (verveeld) : speculeerde een beetje op zijn
_ Nu, ik heb nog drie gulden gemocd
en een .ander beetje op
tc missen. Hoe ver 20U je danr- zijn eel' als
man. Maar hel eenimee komen ? _
ge wat ik uit hem kreeg was:
"l k beb zoo mijll oigen maniet.
ren in dat saort zaken." En:
"Overigens hoef je je met onSmaks. - Ik hoarde, heel' gcrust te maken, want ik schiet
professor, dat uw vrouw u met al aardig op in de goeie richeen tweeling heeft verblijd. Zijn t ing ...... "
't jongens of meisjes?
Professor. - Als ik me goed
Dat was alles, wat er uit hem
herinner is de eene 'n jongen en tc krijgen was. R et was inderde andere 'n meisje, maar 't kan daad niet veel. En het duurde
ook wel omgekeerd zijn.
nog een dikke maand, v66r hij
mij het verhaal deed.
"Zie je," zei htI, "ik zoek wer·
- Lize, - zei de vrouw des kelijk een goeie vrouW. Een, die
huizes-boos, - je hebt gister- niet zoo maar op een man hapt
avond toen je ging dansen cen als cen sneek op cen witvischje.
van mijn avon~japanoen &.ange- En ik ben er nu, geloof ik. Ik ben
trokken ! Dat is de grootste aItijd begonnen met in de zaak
brutaliteit, die ik nog ooit van goeie-morgen te zeggeo en in
je heb bcleefd. Je moost je mijn privekantoor tegen de typiste: gacie morgen, juffrouw
schanren! - U kuot zich Diet voorstet- zoo-en-zoo. Dan werd ' het later
len mevrouw, hoe ik me ge- alleen: goeie morgen, juffrouw;
schaamd be! - s nikt het meis.. en ver\,olgens: goeie morgen,
je. - En mijn verloofde zei, dat Marietje, of Sofietje of hoe ze
hij ·'t uit zou maken als ik nag nieer gebeeten mogen hebberi.
eE!ns zoo'n onfatsoenliJ'ke japan Dan gaf ik wei eens een vrijen
middag, een kaartje ·voor een
aan had.bioscoop, en eiDdelijk... een sit.
garetje ... onder het werk door.
Dat
al mis, natuurlijk. Om
- De moeders moesten hun zekerheid te heb~en, bracht ik
kinderen allemaal met elkaar ze eenmaal met den wagen thuis
rullen~ en vroeg ze ~ week later Votir
- Waarotn?:eon avondJe samen uit. Er was
:-: Omdat iedere vrouw p~ er niet een bij. die wei,gerde. En

methoden
winning van
een de
cactussoort
bealcohol uitvoor
ruZie over op tijd komen en op
Daar suikerbieten en
tijd gaan, over lang voor den proefd
aardappels met veel moeite vor--

spiegel staan voor de 'goetc golf bouwd worden, de3e cactussoort
in het haar en fouten in mijn echter als onkruid in het wild
brieven.
groeit, kan men gemakkel.ijk
Dat is zo een iteer of zeven, berekenen, dat zoo'n zaakje 2eer
acht in nag geeD zcs jaar ge- voordeelig zal zijn . .Alcohol nit
gaan. Maar nOll is het mis. M:ijn cactussen - dat hebben deze
tegenwoordige typiste lS, ge- getrouwe waterbewaarders nit
loof ik, het wezen-zander-fou- dorre streken nooit kunnen
ten. Ze werkt al zeven maanden droomen. Hoe deze likeur uit
naar mijn algebeele tevreden- cactussen smaakt, daar heeft
heid. Ze heeft achtereenvolgens men weliswaar nag niets van
geweigerd : anders nangcspro- gehoord.

~e;;~~~ :~~:~~::a~:~ee~~:~ ~~ a~: ~~~~~~o;rV:e~~i:~

...

melen; oak als het slapjes is
voor kantoortijd te vertrekken ;
anders dan in vrijen tijd te rookeo ; resoluut bedankt voor een
schouwburgkaart; gezegd, dat
de tram goedkooper is om m~
naarhuistegaandan mijn a uto;
geweigerd om t e zeggen of ze
verloofd was of Diet, omdat dit
niets tenakc deed; t en slotte
beeft ze me gcdreigd met opzegging van de dienstbetrekking _
waarachtig - als lk de uitnoo..
diging durfdc herhalen om haar

m~~~ ~::j~ g::;vi~~:.~~~~~i::.! ~~~ht to:~ l~~~fr~~= !~r:~~
Toen heb lk haar verder met
rust gelaten. Maar vanmorgen,
ouwe jongen, heb jk hanr minzaam.?egroet en gevrangd o~. ze
dadeliJk evell: een belangnJke

...

was

~~erewee~~!~kind;vri: ~~~~!ttl~eize~~m:::.

moeren.worden.- -

........ BiriIieu eon maand !wi ill: dan

11J k . bereld en lk heb hnllr teen

geclteerd:
Aan de administratie van
" Dc Oehtcndpost'~:
Ik verzock U D1J dezen beleefd onderstaande annonee
in uw avondblad van h~~n,

:~~'::t:g, t~n~~fJe~eo~~:~~

voor rekening van den ondergeteekendc:
Verloofd:
Marie van Drhnmelen
en

Jan Derksen
P laatsoaam, datum
...... straat 42 hs.
Weet je wat 70e tegen me zei ?
Ze had het altijd weI gedacht,
dat ilt eon bru~t ben ...... Maar
ze heeft lliet "necn" ge:rogd; de
brief is verzonden en ze hud cen
ltleur ala cen pompocll, de schat.
Nou meet ik weer cen typiste
weken...
"
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Het Beste Adres
jUWELIER EN HORLOOER

WE~WT~~?UC

HOE
MET
Het zal niet lang meer duren,
clat een comite van Engelsche
geleerden zieh op weg naar Indie zat begeven, am eindelijk
eens grondig vast te stellen wat
er gaande is met wonderen van
het Oosten, waarmee. fakirs en
yogi's de bezoekel'5 uit bet
Avondland de cogen verblinden.
Vooral de bereemde true met
het touw zal worden onderzocht,
waardoor allen worden meegesleept, de true, waarbij de
gooehelaar cell touw in de
jongen erin klimt. Lord Curzon,
die in 1899 vice·koninO' van Indie was, loofde reeds ~en prijs
uit voor dengene, die hem de
true met het touw verklaart,

;~~~ t~~~ch~l~e~~mOe~~~;!~PzCij~ ~r~~:~o;~e~~~;{:g~itb~i~~~~ ~~~~ikr:~~~a~~emand,
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ENORME KEUZE in St. Nicolaas cadeaux
SJ;lngen

-
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die

HET OMVANGRIJKSTE
BOEK TER WERELD
Het
de T'u.SchU_Tschit'
schcng, eeo Chineesch woorden·
boek dat niet minder dan 5020
deelcll bevat van elk. 10 pagiua's.
Zoo'n
vult cen
gansehe boekeI'l].
I.
HE'!' ZWAARSTE BOEK
is de gesehiedenis van Ithaka.
Het verseheen in Oostenrijk eo
weegt maar eventjes 48 kilo!
EEN VREEMDSOORTIGE
VISCH
Natuurkundigen hebben in
Californie een visch ontdekt die
volslagen blind is, maar betel'
dan . eenige andere viseh zijn
voedsel kan opSPOl'CO. Naar het
Behijnt, is zijn reukorgaan ver,
bazcnd goed ontwikkeld.
E t'n andere eigenaardigheid
van die vischsoort is, dat elke
visch drie harten beeft.
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ZEiterdag 30 November

Zeilsport
bij de Papoea's van
Nieuw Guinea.
Mecr dan ooit gedurende de drie eeuwen, dat de helft
van cht cnorme eiland van de Stille ZlIidzee zieh in Nederhndsch bezit bevond, is 011S volk in de inu.Lste jaren in
Nieuw Guinea belang gaan stellell, Het Nederlnndsehe
g~declte, bijua zoo groot ala Duitschland, en bevolkt door
no~ geen 200,000 inlanders, ligt nog pl'actisch gehecl onYC;kcnd, zijn rijkc wcfVatll'tsbl'Ollnen ongecxploiteel'd. Van
den ecnell h:ant wint een beweging veld, die dit l1l'actiseh
onb'evolkte gebicd voor uitsluitcnd hlanke kolonisatie
l'QSctyeQi'l}l1 \'>i1. Van den anderen kant beginnen de internationale p~trolclIlllolldernemingen zich Vaal' dit nieuwe
terl'cin te intel'eSS2eren en ten behoeve daarvan vertrak
de vorigc illu2.ud eel1 e;\.11eclitie van Nederlandsche vliegel's
ell dc{;lmndi;;en naar dezen uithoek van Ollzen Oost-Indischen 1\l'ehipel, tcncinde dit onbekende gebicd in Imart te
brengen. - Bet bijga::mdc nrtikel van d' A. in Panorama
gecft een aardige schildering van cell sporticve feestelijkheid,in Nn nederzctting van Papoca's, dIe bet voornaamste
elemcnt in de bevolkillg vormen.

Juist [lIs er vreemde bezoeken: zijn. wordt graag d;; gclc.
genhcid nangrgrepen am ccn
laku.toiracc to houdcn: CCll zeUwcdstri,id met de Papoen-kano's,
die cen ollvl~rgetclijlt sportief
eVenCllll!llt hlijft YOot' ie~lcr WlLt(:l'SPQ!t-cnthotls!ast, die zich
tcgCll c(m hchuorlijk 1adef cen
pluntsje in e'en d,cr booten heen
\\'Ct('11 1c vCl'zckcl'cn,
Dc lalmtoi is een ruw-uitgchold blok hout, zouicts als cell
oll(l(';'wet~ehc varkcnstrog. Die
trog is ong-e\'ec!' vijfenzcventig
cc'ntimdel' diep ('\1 \'CCl'tig tot
vijftig' cC'ntirn(tcl' Im'cd. Dc
lellgtc is heel \'l'rs{;hiilend , maar

tussehCll meters-hoDge muren
vall water ingcsloten hield. Dan
werden we weet· over ecn dier
h1l11'CIl he~ngesmetcn am m cen
nicuwe dicptc nee!' tc ploffcn en
cell del' waLe!'vaIlcn over ans
heen to \'oelen sprocien, Hoc
verde!' we lnvarncn, hoe hooger
de golven, hoc fellcr de wind,
hoc dwazcr de sndhcid van de
laimtoi. Dan weer stl'e),ten de
inlanders hun lichamen uit over
de sLulten, dan weer dool{ icdcr,
die de handcn vl'ij hud, in de
boot, om haar ann den andercn
bmt in evcllwieht tc houden,
Eli aanhoudcnd waren de twec
jongstcn bczig am met groote

~lle

w~~n 'zoogel~kkig:

voe~de

verjo~gd,

-kana's
1te,
ik me
naar
een kapseisde er en haar be- lichaam en geest_ Die kokende
manning inoest door een m~e- golven hadden niet alleen alle
gevaren barkas van onze stoom- zorgen van jaren nit mij gewas·
boot gered worden, en verschei- schen en gespoeld: zij hadden al
dene andere Iakatcd werden bUi_1 mijn verloren krachten verten gevecht gesteld. Wij storm- nieuwd en de kiok van mijn Ieden weer terug naar land, en nu yen een kwarteeuw teruggelagen er twee van de mededin- draaid.
gers een beduidenden afstand
vaal', 1YI8.ar de man op den loef· Als ik een oud man word,
boom scheen vastbesloteu, ze in dan ga ik terug naar de Papoe·
te halen, of ons heele gammele a's am er maanden te blijven,
boeltje naar den bodem van het En elken dag zal ik uitvaren
water te jagen_ Onze snelheid met zoo'n primitieven troep
was ongeloofelijk. Op het eind zeelui in een lakatoi. Om mijn
van de eerste mijl terug hadden jeugd te he['\vinnen uit c1e golwe al een van de mededingers Yen van den Pacific!
il1gehaald ,.Langzaamaan werd
hier het water kulmer en steeds
doller werd onze vaart: als
hagel vlogen de waterdruppels ons links en rechts om
de ooren. Wij mderden de VOOR ST. NICOLHS V~DHCX
baai - en daar benam een
Decca en Brunswick Platl:!l1
hooge heuvel ~ns den wind.
Natuurlijkl
l\{nar Duze stuurman had dat

I

voorzien en wat y,,·dor uitge·

ZEZ,JN W£LlI9~IE GESCHENKEN

houden dan onze voodigger. Wij
hielden den wind een paar se·
KOOPT
conden langeI' dan hij en vingen
hem
weer een paal' seconden legen onz.e St. Nicolaas betaljDgs~
eerder Dolt.
voorwaarden
5 Platen f 925 of 4 X f 250
Weer 1l10csten wij keeren, en 10
f18.50of 5Xf 4.weer beleefden we een kritiek
moment, maar nu passeerde er
BEEF! U DEZE "HITS" ?
lliets meer met Ol1ze mast: wij
WOllnen op dit laatste gedeclte
Maod BrowD Eyes,
van het pareom's twee lengten
Way Back Home,
op onzen tegenstander.
Rain in Spain.
De oude stuurmal1 van don Careo ·vudo.
loefboom wrong mij uit als 'een Vallar heden geven wij "Gratis"
vaatdoek, voor ik de lakatoi cen mook Kalcnder 1936. aaJj
vcrliet. "Ilama-hootah," riep kooperll van DECCA & BRUNSWICK
hij, terwijl il{ aan boord van on- PLATEN.
zen stoomer klom. "Rama-hooGramophone H.nd.1
ta!" riep ik terug. "Vuarwcl tot weerziens!" En ik meende 104 P~s~r Baro!: _ BJt.-C. Tel. 6286
het, want tocn ik aan dek stap·

TAN'S

BOERDERI} MAKASSER
Buttenl. wcg K. M. 21 _ Tel.
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aall Olne Imiccn in het water.

-

de
p,tal van
ongcvccl'delti6'
ce11- loe:fboom,
Emdelouclerellstondopden
till1CtCl'
duorsncc,
ook aan be:ide
20lch va6tboudend aan

UW

ulseen acrobaat, die in een cit·

~~; ~~~~~~i; ~~~~t,t r~~~~~!~~~~ ~~~d~ta~~da~,{fe~~l Pb~a~j(ft~~o1fcece~
I

zeil. dat bchulve aan den mast,
wordt opgchoudcn dool' cen nog
langcrc, schuinc ta; aan het be·
ncdcneind daarv::m zijn stroppen en kabcls verbondcn, \'/aal'roce e~nigcn van de zcilers ma..
Doeuvreercn door ze te viercn of
in te hal en. Et, zijn vier breede,
zwarc paddles aun boord, wa:lrmee voomamclijk
gestunrd
wor-dt en wa:.lrrnee de bOQt op
den wind wordt g(:houden. '

Dc vijftien lalratoi werden zij
ann zij i;,.~reedgcmaakt gan een
il1ham van het strand en heel
de bcvolking stond lungs den
oever toc te zien met in haar
midden de blanke bezoekers,
voorzoover die nict mee in de
booten plaats namel1. In mijn
boot, nr. 8, yond i]t, behalve de
tien koppen van de bemanning,
cen pasgetrouwd paartje uit
Sydney en hvee enthousiaste,
jonge zeilers uit Brisbane.
Onmiddc1ijk na den start, die
plaats had onder cen oOl'verdoovend gescbreeuw van de al dadelijk opgewonden creclnerners,
bemerkten wij met ontsteltenis,
dat onze boot, de Viemauri, in
df' achterboede bleef. Maar eell·
maal onderweg ontwikkelde onze kana een wonderbaarlijke
snElheid en Hepen we aarig op
de anderen in. Wij wisten, dat
OP.s wel ee~s een d:>uche kon te
'wacht~n staan en ~k ha~ daarom mlJIl oudste relspakJe aangetrokl{en. Maar voor we hon·
derd meters ver waren, wilde
ik, dat ik m 'n badpak had aan·
gedaan! De Pacifiegolven rolden aan als express-treinen en
toen we in open water kwamen
began de pret eerst goed.
Ongeveer acht mij,l was het
parcours: drie mijlen zee-in,
langs een eilandje heen en weer
terug; daarna de kustlijn van
€Em baai langs en zoo naar onze
stoomboot, die ft-aar llliddenin
lag.
,
Voor ODS, passagi,ers, bleef er
van de omgeving niets te zien,
Wanneer -we al een onderdeel
van een s£cdnde op den top van
een ehorme golf balance"erden,
met den loefboom, spookachtig,
vrij in de h'icht - een oogenblik
later gleden we weer af langs
een groenen, schuirnenden waterval naar een diepte, die ODS

d

Serl.'elten
p_ d.nijn 3,25

versprei [ een

AIleen hi; Irmscher en Co. Rijswijkstraat 22

80 N EF AAS

Reel. Serie
Satijn Damast
Damast
130-160 1,65 137-150 290 130- 160 2.75
160-160 1.80 160170 3.50 160-160 4,50
160 180 2,~ 160-200 450 160·200 590
160-200 2.25 IbO 250 5.50 160-250 690
J60250 2.80

f 0.15
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aangename, eerij{e. Irissc e en gezon e uc .

Pinal js sterl\ muskietenwerend, heeft een groat desinfedievermagen

en
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TAFELGOED
koopt U bij

sLol'tvloeden geen tmmelmgvan
de boot kon hem dCl'en en het
loeiende water overstemde niet
zijn Inide bcvcl::n: schrecnwend
dook hij onder en schl'eeuwena doc],:: hij weer op:
zijn oogen onverstoorbaar in
tie .vCl·~e geri,cht Cll onver·
moe1d ll1struches gevend voor
't bchoud van den juisten
lWeI'S, En heel de bemanning,
tot het jonge vrouwtje uit Syd·
ney aehter in de boot, haar
mun, die den mast omstrengeld
hield, de jonge sportslui uit
Brisbane, die op de stutten lagen uitgestrekt, allen gildcn hun
aanmoedigingen en advi~zen,
als verdwaasde supporters op
cen sportveld. Ik zelf: de tijd
scheen teruggedraaid. ik voe!de
mij weeI' eenentwintig, en zoo
vaak ik ~dem v~nd (ik ben nooit
stedr 111 dmken ge'Neest)
sehreeuwde ik om het hardste
mee.
Op hvce mijl uit de kust bemerkte ik, dat we tweede Iagen
met de overigen een halve rnijl
achter ons. Wij passeerden het
eHand en scheerdell rakelings
hmgs een rif, dat het omgaf, en
op dat oogenblik Iagen we twee
lengten bij onzen mededinger
voor, IIt verwachtte nu, dat we
een cirkel zouden beschrijven en
terugkeeren. Maar plotseling
'Yisselde de heele bemanning
van plaats, het zeil werd omgegooid en weer bevestigd, en wat
eerst boeg was, werd nn de achtersteven. In die kolkende zee,
terwijl de kana over de golven
heen en weer, op en neer gesmeten werd, was ..:Jat een adembenemende manoeuvre: snelheid
en handigheid waren onze eenige
redding. Maal' oDze ontzaglijke
vaart en het gevecht met storm
en zee hadden blijkbaar te veel
gevergd van ,den mast: op het
kritielw momr~nt raakte die los
en kwam onder eeQ hoek van
vijfenveertig gr,ilden overboard
te hangE-n. Het was een ontzenuwend moment: de kano onbestuurbaar, g;ebeukt en bedolven door bergen van golven!
Maar als rateIs kletterden de
luid geschreeuwde aanwijzingen
en advi:ezen en beve1en en protesten: en waarlij~ daar schoof
de lllast weer op zijn plants, het
zeil richtte - rich weer op, en
voort stonnden \\"8 'weer! Niet

en he! 15 in Indie

~==================~

eindon gq>unt en doo, eon ,,,. con tOUIV aan~ den'mast, Wiid·ltal stuttcn op cell afsland van bccns en met gebogcll knieen,

dr-icttvicrmctcrvaslgehom.~en.
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EXQUISE St. Nicolaas cadeaux

10.751

Servetten

ServeUeD

Servellen

p. dO!ijn 7,90

p. dozijn 16.-
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GROOTE KEUZE in

Linnen Damast
170-220 79(1
170250 890
170-30U
170~400 12.15

p. dozijfl 650

TeleIefoon Welt. 27, 47 en 67

DamestasschenCorsages 1>-)"€.'O
oorclips ,,~~OO"€.
/.>
en
ringen
als steeds
het best voorzien in

o.a.

I

I

HOEDEN en JAPONNEN
altijd een apart cachet bij

AU PALAIS DES MODES
Telef. Wit. 90

Noordwijk 38a
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Is U veel-eischend?
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Welnu ~ dit is de duurste scnoen, die Robinson
brengt. Naast de reeds bekende Robinson- ~
modellen, viet van posvorm en populoir in
prijs, brengt Robinson thons een luxe schoen,
die aan de haagste eischen voldoet.

~

Deze Robinson ward dan oak de Robinson· Luxe ~
genoemd en zel den meest verwenden drager
valdoen. Nom U vroeger schoenen van 18 gul· ~
den en nag meer? Niet meer naadig! Robinson
brengt een elegan1e heerenschoen - zwart of
bruin - die 01 Uw wenschen bevredigt. Zocht I~
kalfsleer, slank model. genocide kernle..;en ~
zool, zorgvalle ofwerking. Kortom: 'n he m·

~
,.

schoen.
De pasvorm is ideaal. Geef Uw voeten voargoed vacantie en neem 200'n paar Robinson·
luxe_ Daar zult U lang plezier van hebben I
Uw eigso winkelier haeft ze I

!etophetzoolm....

~

~

Een prijs "oor
zwart en bruin

f 9•-

~
~
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Cadeautjes en vee! lekkers mee.

"'i

Doch keert de Sint van hier weer frug.
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Dan

voigt
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Vee!
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met zich mee.
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Omdat de goede brave Sint,
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Die FijNPL. UK THEE de beste vindt.

~

~
.t

~

IINI~.,.dlfuli~.·m.~iI..........II........1II --

PASIR NANGKA EDELTHEE.

Q
~

~

~

mOO en

wilt u !l1iJ geIegenheid
IN 0 "·%. TOKO MR COR.~LIS
geven, DU ook eens iets vrhmdelijks oyer u te schrijven."
RUIKEN WU 4lJO PUR DAMESSCHDENEH UP.
De Pistool-Enge1 a..a.neIde
Scboenea zijn voon adig IU .aile mi'ler..
even. Toen verdween de stugge
Prijlea van iedct paat 50, 90 en 150 cents.
trek van baar gelaat en k:nib.-t.e
Eeni;Jc gelegcllheid om '"OO [ weicig geld
zij hem toe. ,,Heel goed, ik W U
vee! te krijgcn ,
dan uw zin maar geven. Van- !.;;;~~~§~;;;;;;;;;;=========~;;;;;~
avond echter niet, want ik heb :;
dringe.nde zaken. Dril:Jrt u nu
ten cocktail vaor mijn rekening
cn kom morgenavond om -2.cht
uur terug, <:.]s u wil."
Ji.l!J..my triomfeerde. De belIrrjve;er i december per vliegtuig
proefde manier had ook nu
speclaal voor kioceren bij r.djabatik
vruchten gedragen; Da een onpasar baroe -1-3 batavia-centrum stop
vriendelijk artikel herriepen de
meesten hun weigering, om zich
te laten interviewen. De publieke meening liet toch maar niemaud onverschillig, ieder~n
Zij die St. NicoJaas thuis op bezoek
wenschte zich het liefst van zijn
gunstigste zijde te mten zien ..
willen hebben, be llen ons van tevoren even op
Oit kleine succesje was even·
T el. WI. 5366 en

Het moet U iets wdard . ~JJn
goed vJeesch te kunnenkoopeh

JENNE7S VLEESCH
VAN

IS

TBLIGRAM VIT SPANJE

PRIMA KW ALITEIT

Sintnicolaas

Uiterst zindelijke en hygien is che behandeli ng door

EUROPEESCHE VAKLIEDEN uitgesneden

I

TEL. WL. 1111

en

;~~h ~::h:~~e:.n~li;\:;':~;~

1112

tool-Engel booren spreken van
dringende zaken en dus spitste

I

I.~ _ _.__
__

_

================ ======================",,!
Jimmy schepte adem en bIa-

De PistooimEngel.

Zorgt voor sensa tie .....
door
Owen Huntley.
Nicltws~" buldcrdc melloer
,J c!jU!~h Wills. uitb'cvcr en dircetC\1l··hnordrcdaclt:l.1l· van "Hct
;'\ict:wt.bl:td VOO)'
Florida."
.,!:;('lls3.iioneci n iellws ! AJ zijn
we- gct>1l j'cw·Yorkscb societybInd. we nloetcn tocb met
ni('lJIvs '>'oor den dag komen. Ik
','l'l.l<Ig dcn heercll wnarvoor we
aI Jk millionna irs h icr in Flori·
da met vacantie hebben, als ze
r.dt~ nict ~-Cll regel scnsalie op-

JeW!rcll ... "
).fct "de he-ercn" b:!doctde me)11'('1' \'./ilI:; jimmy Porter cn Bill

\\'( tzcl. man I' de InaUsto was b ij
dell
ccrstcn lloouhreet om
1~icuW3 heL VCl'tT(;k uitgevluebt,

o:,} md do tY}lil;to ceIl gloed
nicu\'\c en zclf uitgcrlnchte me·
thoue Vct!} dcr-handig schrift te
gt!(I.l\ bcocfcncn. En dus ving
Jim.l'r..Y ~llcl1 wind allecn in de
:uilc,n cpo H ij liet den 9torm gehtl.:u o;'~r y.lch h eenga:m en
tun bij wnt h l~.';'on te mindcr<:n
en mcneol' Wills llitgcput naar
2.cle ..:'l sllaktc, hnalde hjj bcdnard
hr:t potlood uit zijn mond en
r..l:l:C hc:t achtu zijn oor.
..1\omko....mlcrtijd,,. zei hij la<.: un it:!<. ,,\\,ijs m<: lVaar ter wcr...!1i eon journ:.:list in Augustus
Y.:ms krij:;t cen r..cnsatie op den
l:op te tikkcn. ZcH:) de duimen
Jig;J:ll clan droog'."
De bc('r Wills bUes zieh op
t9t aan het llippcrtje van 'n
~:,:pjosic.

,;Pas op, baas, dat Is gevaarlijk met die ",anllte," waarn;hm':de Jimmy, bang voor de
!'I}l2iters.
"St ...... !" wenschte meneer
',.vilis met hnl'tgrondigen ernst
&11
tot het \vijze illzieht gekomen. dr:.t op Jimmy's ollf1l.nten·
huid toch alle schimpscheute41.

afketsten, beende hij met groote
passcn het vertrek uit.
Intussehen was Jimmy geneigd de gcschiedenis tc rubricC<!rcn onder de ern:;tige gcvallen, die zijn aalldaeht vcrdienden. Feitelijk had de baas gelijk.
Florida zat mudvol met millionnairs-met-vacantie. Zij hallden
hecle legcl'scharen llctect ives en
cen bchool'lijk artilleriepark ill
hun gevolg mcegebracht, mitsgadel's een entbousiast Jegioen
gangsterol. Met rccht had mon
dus fcni g verticr mogen verwachten i!l Florida's zonnige
dreven. Mcneer Wills had zelfs
op een verticndubbclde oplaa;;
en ccn torenhoogen stapel
nicuwe advertentiecontracten
gcrc!;:clld, waarvan hij h et batig
saldo had bestemd voor ecn
nieuwc rotatiepers.
Maar aan al die hooggespannen vcnvachtingen was de bodem ingeslagen. In Florida
beer!lchte een rust, ais in cen
ho~derpark met slcchts cen kip.
Men vernam van gC!CI1 dreig·
bricven of oven'allen, de deter:·
tiVC3 slentcrden vcrvceld r and
en de mitrailleurs bleven dik
onder het vet.
"Z~ g, ik heb 'II idee," !.ei Jimmy 's m idd:tgs t egen zijn collega Bill.
"Een gocd idee?" informcer de Bill eritisch.
"I k geloof het weI, ik wou ... "
"Hou hct dan v66r je en
vrnag eerst sahlrisverhooging,"
gaf Bill gocden
"Onzin, ik verdi !';n meer dan
ik gebruiken kan," grinllikte
Jimmy. "Neen, luister eens.
Reb je gchoord, dat Lydia Ht.mnery hier nccrgestreken is?
V,reet je weI, die ze in de NewYorksche ondcl",ver eld hebben
vereerd met den bijnaam van de
Pistool-Engel ?"

raad.

"Ja, wat is er mee?"
"Ik ga ze straka eens interviewen. Misschien levert ze nog
'n kolom behoorlijke eopie op.
'k Weet werkelijk niet meer,
wat er nu n ag te sChrijven valt
over die milionnairs-invasie. 'k
Ben 0.1 aan de beschrijving van
hlm polo-shirts toe."
"Hm , het idee is niet kwaad."
zci Bill goedkeurend. "Aardige
Il:\am is dat, de Pistool-Engel.
Ze zal tach niet op je scrueten
bij wijze van voorsteIling?"
,Dan val ik als offer van miju
plicbt, de schoonste dood dien
cen mensch sterven kan," antwoonJde Jimmy d ramatisch.
Tocll zoog bij eeos aan zijn potload cn ging den heer Josuah
Wills geJukkig maken met zijn
idee.

derde in zijn notitieboekje.
Vraag oen: Vindt u Florida
mooi? Vraag twee: Deokt u dat
hier nog zaken te doen zijn?
Vraag drie: Hoeveel personeele
belasting betaa]t u 7"
De Pistool-Engel frallste de
wenkbrauwen. "Neen, ik houd
me aan mijll bcginsel," viel zjJ
bits uit. "Ik zal u niet aotwoor·
den."
"En ik, bet onschu1dlg~
slachtoffer?"
"Verzin er zelf maar een nntwoord bij," nntwoordde de Pistool-Engel op onvriendelijken
toon en da~m 'p keerde zij hem
haar rug toe.
't Was niet beIeefd, man,:
J immy was erger gewend.
Voorloopig was hij heel tevmden. Hij was g ewend hool!('.·
Dien avond vereeheen Jimmy school te rijden in do journalisPotter, behoorlijk in smoking, ticl{ en wist precies hoe hij te
in den Alcazar-Bar, waar de werk moest gaan, am onwillige
Pistool-Engel en een drietal van
een interview
te
hunr vricnden dure cocktails za- slachtoffers
dwin~en.
ten tll sIurpcll. Zij had een bakDen volgenden dag versch ecn
vi schnehtig uiterlijk en haar erin het "Nieuwsblad voor Flogroote blamvc aogen bli.kten rida" een matgekleurd verhaul
hem onschuldig aan, toen hij van zijn ervaringen. Hij bezieh ann hanr voorstelde.
sehreef het uiterlijk van de Pis"Van welke krant komt u?" tool-Engel rus vrij onbeduidend,
vrocg zij beminnelijk.
l10emde het irihalig een bonora"Van het "Nieuwsblad van rium van ti en dollar per woord
Florida," oplaag 'n half milli- yoor een interview te vcrlnngen
ocn e.xemplaren," loog Jimmy €ll sehreef haat onwil, om zjjn
een nu.1 te vecl.
vtagen te beantwoorden, aan
De Pistool-Engel schudde haar vrees toe voor VTaag drie,
haar platina-blonde lokken. .,Ik waarop zij vermoedelijk had
stn in pl'incipe alleell interviews moeten be.kennen, dat zij getoe ;lan de groote societybladeo WOOD was de belasting te onten dan tegen een honorarium duiken.
van tiell dollar per woord,"
Toen Bill het las, schudde hij
" Dtie vragen siechts," smeek- bezorgd zijn wijze hoofd.
to Jimmy. "En gratis, zander
"Daal' krijg je last mee,"
honorarium. Als ik zonder be- voorspelde hij.
hoodijke antwoorden bij m'n
"Dat zuBen we vanavond
baas lwm, weet ik zeker, dat hij zien," laehte Jimmy. "Ik h eb
het leger werkloozen met eeil het al eens veel erger gemaakt
nieuw onaehuldig shwhtoffer en de last bleef uit."
zal vermeerderen."
Zorgeloos verschecn hlj 's
De Pistool-Engel keek hem avonds opnieuw in den Alcal'.areC!lS ann. Zijn uiterlijk seheen Bar. De Pistool-EngeJ zat er
haar tc bevaUe..1l, want zij laehte weer met haar vrienden en was
beminnelijlt. !Ilk zal eens zien. in een druk gesprek gewikkeld.
Hoe lui den die drie vragen?"
"Wat korn je doen?" vroeg zij
~cherp, toen hij baat tafeltje
naderde.
.,Het interview van gisteravond recbt:zetten, dame," antwoordde Jimmy onverstoorbaar
beleefd en vrienrlelijk. Misschien
is u tot betere gedaebte:l geko·
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BET FOTOMEISJE BIUT EEN VERR4SSING VOOR U!

OFflllEEL

VENDl'8~Dall'f

.K R IJ N>E~ J.;!: ~•.
Dinsdag 3 Dec.
VOORTZBTTING

VENDUTIE
;n de BOMBAY·TOKO

POHOOMULL
Passer Baroe 8
van kimono's, pyama's Saczuma serviezen. ovetbemden . Regenjassen, kou ·
sen - Koperwerk. Gaud en
zilver. Losse ste~en. kunst
voorwerpen etc.

~~tf~~b:~::
~~~1:~a: =n~~
de minste aandacht voor wat er

aan het tafeltje naast hem
vDorviel, luisterde hij scherp,
of bij niets kon opvangen van
het gesprek. De gangsters spraken echter fluisterend, zoodat
hij geen waard verstaan kon.
WeI was aan aIles te- bespeuren,
dnt zij iets zeer belangrijks bespraken, want zij waren opgc,vonden en gesticuleerden heftig.
Plotseling stond de PigtoolEngel op. Zij begaf zleh naar de
t elefoon en keerde een paar minuten later pitS terug. Haar 00gen schitter den ell in haar opwinding vel'loor zij de voonieh·
tigheid uit het O?g en Liet zieh
een panr half IUld gemompelde
woorden ontval1en.
"Vanuvond, t egen elven ..
komt langs.. hou!zaagmolen
van Pietry ... auto daar WR.chten ...... "
"Praehtig ...... " hoorde J immy een der vrienden van de Pistool-Engel mompelen -en caarop

St. NicoJaas zal 5

D ecember bij U

prese nt zijn.

RADJA BATIK
Pasar Baroe 43 B.'l.TAVIA·C. Tel. Welt. 5366

Doet allen aan d., wedstrijd mee."l
Stemt advertentie a of b,
Doch let gij op d!! kwaliteit
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E en b ron van d age I ij k s c h pIe i z i e r
Is 't radiotoestel de "KOERIER"
Onze propaganda-aanbieding geeft U een
exceptioneele gelegenheid om een St. Ni~
colaas-cadeau te koopen tot minder dan
de helft van den normalen prijs.

KOERIER

Met P. T. T.-certificaat
Europa~Ontvangst

Telefunken-fabrikaat

Oat zegt alles.
Instede van f 155.-

thans

F 77+-

met volle garantie der Ned. Siemens Mij.
Wij hebben voor dezen uitzonderlijk~n prijs
slechts 77 toestellen beschikbaar gesteld, waarvan reeds een belangrijk gedeelte is geplaatst.
Wacht dus niet tot ze uitverkocht zijn.
Haast U dus naa~ de toonzaal, die van des
morgens 8 tot's avonds 8 uur geopend is.

llitsluitend verkrijgbaar hij:

M

Lieve Oom en Tante,
doet U mede aan de Rolle'f/ex-Rolleicord prijsvraag ?
H el kost U niet$ en U kant mooie {ototoestellen winnen!
Vra agt U maar inlichtingen in de {.otowinkels o[ bij
Reiss 8 Co. -Kali Besar West 13~ Batavia. Veel succes!
Uw . Foto:neisje.
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TAPljTEN
en

MATTEN
KIJKDAGEN:
Jiedell Zaterdag ZOlldag en Ma •• dag
vu.9_1 •. It.IlS_Sa.

'.

.

I

Van '( huisboudgoed, dan wint a lt ijd

NED. SIEMENS MIJ.

Jimmy Kon weI juichen.
Pistool·Engel en haar vrienden·
hadden iets In den zin; dat zich
vanavond am elf uur zou afspelen oij den houtzaagmolen van
Pietry, die even buiten de stad
gelegen was, Het zag er naar
uit, dat.de, heer Josuah Wills
eindelijk nau zijn sensatie, de
vertiendubbelde opla.ag, den torenhoogen stapel !'.dvertentie·
contracten en aan 3ijn rotatie·
pers zou komcn. Het was ' n ren·
zenidce gewecst de PistoolEngel tc gaan interview·en, daar
zat bcpaald lIog een plezierige
snlarisvcrhooging aan vast..
Een k\·.-artier later hing Jim·
my met 'n zonnig gezieht aan de
telcfoo!.l. " Boas, bestf1 maar
vast papier voor de halImilli·
oen.cp!<mg,
hoo!'. h:indelijk
komt het."
,,\V...
wat?" stotterde meneel' Josuah Wills.

"Copie. Dee Pistool·Engel zorgt
voor een sensa.tle. 'k Denk een
ontvoering of zooiets."
"Is bet waar. .. achtig?" bap·
te meneer Josuah Wills verbij·
s terd naar woorden. "Is het
beuschelijk of uit je duim gezogen7"
"Zoo heuschelUk ala wat en
wij hebOOn de primeur," grinI).ikte Jimmy lliezierig. "Elf uur
v8llavond, ik bel weI even op.
~ag baas, dCllk am het papier."
Grijnzend hing hij de telefoon
op. Ret was half tien, hij kon
zich weI vast panr den houtzaagmolen begeven. Dan was hij
er weI drie lnvartier te vroeg,
m aar dat was beter dan 'n halve minuut te Jaat.
In de buurt van· den molen
was alles donker. Hij lag op cen
eenzame plek aan een binnenweg, die twee voorname ver~
keel'saders onderling verbond.

•

COM P' A. G NON
In gcvcstigd ,·\dmini.!! traticf Handelskantoor b ~staat
hcld tot opllaw e van een Compagoo.Q.

ge:leg en~

Brieven onder No. 90 Bur. v. d. B/ad.

ST. lITICOLAAS-UITVERIOOP
van. Dames-. Heeren- en Kinderschoenen.
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MOET WEB.

CONCURREERENDE
PRIJZEN I
SCHOENENMAGAZIJN

"DE STER"
Pil~(lr
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TOKO TIO TEK HONG
Pasar Baroe

Dit nobele plan zou dezen
keer echter niet cloorgaan. Hij
stond gereed. om den wagen,
waarmee de ontvooring zou
worden gepleegd, onmiddeUijk
t e achtervolgen. En zoodra hij
wist, waar men den millionnair
hecngevoerd had, zou hij onmiddclJiji{ dc politie waarschuwen.
Niet eerder, want de krant
moest de heele primeur heb~
ben.
Jimmy was op handen en voe~
ten in een haag gekrapen aan
den kant van dcn weg. Nu en
dan pa!i;seerde er eeu auto, maar
tot elf uur was er Iliets V(!l'dachts te bespeuren. Toen
k:lVam er van de stad een auto
aallrijden, die vlo.k voor den mo~
len stopte. H\j l{roop de heg een
cindje uit, om beter to kunDen
zien wat et' gcbeurde. Tegelijk
me('ndc bij cenig gcrucht achter
zich t c hooren. Hij keek om cn
toen sloeg hem plotseling de
sch "ik om het hart. Achter hem
stonden twee hecl'cn, beiden
n et cell autonmt isch pistool' in
htUl hand.
"Staat u maar 01) en- stnpt u
maar vlug in," grijnsde een van
zijn belagers. .,En denk erom:
geer! kik, want anders is jc
laatste Ullr geslagcn. Ale je je
gewillig toont, heb je niets te
veeezell, dus wees vcrstandig."
Gehoorzaarn als een Jam
s tond Jimmy op. Hij werd in
dCll wagen gczet en geblind~
dockt Cll geboeid. En toen reed
de auto in snclle vaart weg, een
onbel,ellde bcstemminJ; tege~
moet ...
Dien naeht om ongeveer twee
uur wcrd de hcer J osuah Wills,
die sinds ecnigc urcn in koortsachtige spanning vcrkcerde, op
cell eenigszins gcbiedcnde mauier aan de telefoon gerinkeld.
"Ben jij het, Jimmy?" hijgdc

hij.

" J awel, baas," zei een graf-

stem. " Die P istool.Engel beeft

::;0. e('~ ~~~f~:e~:~i~ate~

IOOpell; u weet weI, dat inter~

vj~w. De hcercn eisehen vijf-

~~Z~~~al~O~~;':~~!fe~~dd~~

...

~~~~~:: ~an

&ll~~o~~I~!:'

de

~rsoneellij5t

kreet meneer J o-

"Dat is ind.erdaad goedkooper, aIleen man.r een grafkrans
voor me," gaf Jimmy somber
toe. " Maar a ls de politie erin
gemenga wordt, of als er een
woor<! van in de krant komt te

~~~ij' m~~:e~n ot~:erO~:nhj~~~:

Sf. Nicolaas-6escbenken
ZONDA G geo pend van 8 -

JimmY reed-zijn auto achter den
molen en wachtte tocn bedaard
tot ongeveer kwart Voor elven.
meende met vrij groote ze·
. te kunnen voorspellen
ZOll. De Pis~
moe.st er de lucht
gekregen, dat een
der millionnairs hier omstr€eks
elf uur passeeren ZOll. Waar~
schijnlijk had hij dus geen bewaking bij zich, want anders
zouden ze het niet wagen, hem
aan t e vallen. Na den overval
zou hij weggev.oerd worden en
verborgen worden gehouam hem dan tegen een flin~
losprijs weer vrij telaten.

Batavia_C.

DElllt dus maar eans Da baas
wat je doet. Straks om z~s u~
zal lk DOg eens opbellen, om te
hooren wat u besloten hebt.
adie, baas, doe Billy de
grooten ...... ..
Het kantoortje van den heel'
J osuah Wills dreigde dien mor~
gen te explodeeren van de ge~
wcldige geestdrift. waarmee hij
aUe gangsters n3ar den electrischen steel wenschLe. Maar hij
eiudigde toch met te betalen
voor de waardelooze sensatle
van de Pistool EngeL ...

Zoo juist hebben wij voor U passe nde
St. Nicolaas cadeaux ontvange n;

llEUWB 1II0DBLLlII VA.
I B EBB 11- en
DAlIIESICIOBIEli

HET 55. "ROTrERDAM"
WEERTHUIS

MOPPENTROMMEL
Eenheer ontm ~etteop bet.alin.g en geld had ze niet. Del ,,0 d2t iii in oro.e," was hat
VT<>UW roc_ een baby \man g-...f haar een banknoot met jznmoord ,,\ye mocten. zooveel
m ~aar armen. :?a.a:r de "\-TO!)W" de woordeo: "ffier la£t de baby !goed doe"!! ais W e .man!" ku.nnen
builde, stand hi] sill en "\T oeg nu ma.a.r gauw doopen f:!l breng!?p de we!'eld.·' De g eestellj"ke
haRr wat haar scheelde. Ze ant~ Ime dan het geld wat Je tCl"'.J.g 1.1.S bet 2.~ld, dus illj is teweden,
woordde, d:::t ze haar baby naar Iheb~ gekregen weel·om."
lioa baby is ged'2apt, dus jfj bent
een geestehJke had gebracht om Teruggekeerd droeg ZI! !:et ' oak ten'eden '3~ ik ben miin
g~oop~ t~ .worden, doch dezelgeld at en..danl~te baar weldo2~ l yasche ba.'1kbilj~t.1:v,ijt, dus lk
wilde dlt me, doe n Z oD d e l' ner barteluk.
lben CDl;: gche~l vold<:.an .

~traat een

Gezagvoerder Van Dulken
over het Avonluur
In den vroegen ochtend van
den 12en November is het s.s,
"Rotterdam" van de HollandAm erj ka~lijn den Nieuwen Waterweg binnengeloopen. Ret Ut,
un de Wilhelminakade zijn
gelost te bebben, naar
dokken van. de wed
Wilton · F'ijenoord t e Schiedam
gebracht ter definitieve reparatie, schrijft het "Alg. Hndbl."
Kart no. aankomst hebben wij
ka pitein J. van Dulken opgezocht, teneinde van hem het relaas te booren· van de stranding
op Morant Cays, in de WestIndische wateren voor Kingston
op Jamaica. Uit den aard oer
zaak vertelde de gezagvoerder
tal van bijzonderheden, die onzell Jezers bekend kunnen zijn
uit de tclegrammen, die onmid~
dellijk na het gebeurde in den
nacht van 29 op 30 September
o.ns bIad bereikt h ebben. Om
niet in herhalin gen tc treden,
zullen wij ons hier beperken tot
de vermelding van de markant·
ste mededeelingen.
"Uit de hier ontvangen tele~
gram:r;nen is met duidelijk geble~
ken, wat nu eigenlijk de oorzaak
van het vastloopen van Uw
schip is geweest", begonnen wij.
"Wat kunt u ortS daaromtreut
mededeelen, kapitein?"
"U meet weten, er is in die
buurt een aanhoudende stl'oom
op de West. Wij nu kwamen uit
Oostelijke riehting, r ektlJing
houtJendc met den stroom HI 011
van mijn ervarin g h a d ii;:
bestek .... (:maa i~ t

bc-\,vesten d~
Cays moest
de een of andere
aorzaak is die
stroom nu een anderen kant opgegaan, met het gevolg, dat wij
op het rif terecht kwamen".
"Hoe hebben de passagiers
zich onder het voorval gedra~
gen?"
.

"Die hebben er a.anvankelijk
niots van bemerkt. Het gebeur~
de om halftwee 's na.chts, het
meerendeel was toM al naar
bed. Van geva..:lr is geen oogenblik spral;:e geweest. Orie dagen tevoren had het gestormd.
Toen wij vastliepen, had de
storm de kust van F lorida be~
reikt. De zee voor J amnica was
kalm. Daar kwam nog bij, dat
het ltoraalrif daar een vlakken
bodem heeft ge'Jormd, hetgeen
bet gevaar sterk vermindert" .
"Hoe is dat vlot waken nu
eigenlijk in zijn werk gegaan 7"
"U weet, dat wij contract
hadden
met een Ame~

I!!.E

"uttur~recb!~D

op dtte lIDIIOIICt yoor behoudc-n.

Wij slaan de brag tusschen
PMi UPS 335.l-21

twee
Kingston en een uit
Die booten hebben
ankers uitgebracht en op
grooten afstand vastgczet. Met
onze cigen stoomlier hebben wij
toen heel langzaam de ankertressen op de winches gewonden. Zoo zijn wij tenslotte nog
eigen kracht losgekomen".
"Maar die assistentie was
toch niet onmisbaar".
"Zander assistentie was er
geen sprake van geweest, dat
wij vIot gekomen waren".
De gezagvoerder vertelde ver~
der , dat de ontscheping van de
456 passagiers vlot is geschied.
Geen hunner heeft zich oak
maar een oogenhUk ougerust
gemaakt: personeel van. de Holland-Arnerikalijn uit New~York
beeft gedurende bet verblijf te
Kingston voor behoorlljk onder~
dak gezorgd.
"Hebt u niet onderweg een
ander schip, dat in nood was,
bijgestaan 7" "Dch dat beeft
mets te beteekenen gehad. Ik
heb het met eellB gerapporteerd.
klewe kustvaarder,
een lading leege flesop weg was van Nassau
naar Raiti. De negerbemannmg
had gebrek aan voedsel. Het
spreekt vanzelf, dat je in. zoo'n
geval bijspringt. · maar da.ar
hoeft niet zooveel drub.-te van
te worden. Overigens
de naam van het schip
verkeerd in de kranten. gestaan.
Bet was de ,,Early GU ,
"Is de averij nogal aanzien-

EN DE WEF.ELD
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De Internationale situalie van
Nederlandsch-Indie.
In verschillende artikelen
hebben wij in dit _bIad reeds de
situatie van Nederlandsch-Indie
belicht ten opzichte van de internationale
verhoudingen,
waarop onderstaande beschouwing van Dr. A. A. L. Rutgers,
oud-Gnuverneur van Suriname
en gewezen Directeur van Land~
bouw, geheel aansluit. De be·
schouwing werd opgenomen in
het orgaan van de Dr. Abraham
Kuyper-stichting,

trokken zijn.
En tenslotte komen daarbij
de zuiver politieke en militaire
verhoudingen. welke echter niet
op zichzelf beoordeeld rooeten
worden,' maar juist .::tlleen gewaardeerd kU1lllen worden te~en
een achtergrond, welke de. hIel'vC?!er; gen~~H::mde pun~~n pleden.
BlJ dIe pohtIeke en mlhtalre ver-

men. Geen kik zou ze geven als
ditzelfde oogenblik iemand
kwam, die zei: Je moet sterven.
Bet zau haar een opluchting
zijn. Ze dacht e1' trouwens zelf
over, om zich bij de volge.nde
brug in de Seine te storten.
Ze stapte hoat t:-ottoir af. Als
e1' nu em taxi kwarn, om haar
te vermo"zelen zau ze eenvouC1'

wereId."
BOVENAAN.
Hij keek haar aan, en ti weet
dat van zijn oogen, nietwaar?
- G, Karel, zn~tie het jon- Echtgenoot.
Hij zei: "Dan heb i.k nog iets ge vrouwtje, ZOll jij met een an- Waarom lastig?
anders met u te bespre-ken. der trouwen, als ik: eellS.........
_ Zeg ik "ja" dan w&d je
Geen zaken ...... Wilt u m<ct mij stierf?
boos; zeg ik "nooit weer!" dan

werkt het sentiment zoo krachtig als in de internationale verlegde haar
word je nog
houdingen. Voor de.psychologihand op haar maag. "Niets liesche factoren, welke ·hier in het
ve,r dan dat," zei ze ernstig_
spel kamen, zijn de cultureele houdingen valt de nadruk in bij- diO' denke~
,
en religieuse banden met h(:t
zondere m.ate -op wat andere
Hoei-i-i-i~'! Snerpend piepen
buitenlalld van diepgaa-nde belande.D te Zlen geve,?-, op de ver- ....an vierwielremmen...
EiOn
teeltenis.
~~~~~!:~' ~;~;~~r:l~~n~~~~~~~~ groote grijze twoseater slipt;
. In d~ vijfde plaats is ook de dom den Stillen Oceaan ont- langs haar heen, schampte me~
Hoog
203 I
mwendlge toestand, met name
van een koioniaal gebied, een wikkelen,
Prima Familie
In het kader van deze inlei- man achter 't stUlir draaide zich
der omstandigheden, welke onder bepaalde vel'houdingen door- dende opme~kingen gezi~~: k~n half woedend, half angstig om.
Dr, Rutgers zcgt, dat in ~lagge:'end ka.n zij~ voor -de in- een besprekmg van Indle s m~ 11enschen schoten toe.
Nederland nog veel te weinig l-ern.atlOl1ale sltunbe. De hand- tern~tiollale positie zieh derhalJosette-Marie was doodsbleek
wordt begrepen, dat ui~t aUeen havmg van rllst en arde, het
de Nederlandsche welvaart in finallciezl beleid, de economi- ~~l:~!nb~~ail~~i:~~ed:t::~~~::: gewordell: Ze tril~e .. Ze goo}de
ling
in
verband
met
cnkele
haaI'_
moOl~ hoofdJe 1n den nek
belangrijke mate afhuukelijk is s.ehe ,,:ool'uitgang, de insc~ake.
van IndiC's welzijn, maar dut ook 11l1g In de wereldprodu~~le en grolldwetsartikelen en van de en keek aen man vlammend
de internationale positie vun Ne- het wereldverkeer, h:et ZIJn ~e defensiebelangen, maar moet de
derland tcn l1uuwste samen- langel1 van de cerste orde met beschouwing van den aanval1g
"Jij stommerd!" raasde ze.
hangt met die dcr gebiedsdeclcn slechts voor de eigen bevolki,ng, veel breeder worden opgezet om
in Oost en West. Dat geldt niet maar ook voor andere natIeS, ook aan de andere gewichtige "Rijden als ecn gek, dat doet u,
aIlcen van ons aanzieu als dcrde welke door ligging of histori· elementen recht te doen weder- Een gevaar voor de maatschappij bent u ...... Kunt u - kunt
koloniale mogcndheid, niet al- sehe ontwikkelillg daarbij be· varen,
u niet uitkijken 7" vroeg ze, heel
leen van de l'0liticke aangelegel1·
ad rem. "Lieve hemel, ik," - 2e
heden, maar in minstens even
rUde bij de gedachte en de omsterkc mate van onze ecoDomistanders rilden met haar meeache bctrckkingen met het bui"
"ik had wel dood kunnen zijn! ...
tenland,
Of - of zwaar gewond!" zei ze
triomfantelijk. "Ilt - "
Ook afgezien van elk streven
Ze hield ineens op. Er begon
naar impcl'ialc autarkie VOOl'
IJS
het Koninkrijk de:' Nedcrlandcn
Van de meer dan duizend Er was geen werk, nergens. Een iets zonnigs te tintelen in haar
booze
blauwe oogen. Haar
is het zondel' meer duidelijk, dat bcencn die den boulevard langs giimlach hielp lliet meer. Beetal Van ha:ldcl.spolitieke ell an- !,tapten, waren er twee van Jo- Ben ook niet - wie ging er nu mondhoekell krulden, alsof ze
dete maatt'cgek'l van het moe" sette-Marie. En het was heel nog reelame mukcn voor lwu" plotseling aall iets grappigs
derland ook voor Indie gevoIgcl1 duidclijk dat dc andere beencn sen? Zc waren niets meer waai'd dacht. En daal' brak een schalhebhen en omgekccrd. Ais be- jlllocrsch en afgullslig waren; voor Josette-Marie ...... doch ze Icnde schal:erende lach door.... !
treurcnswaanllg gcvolg van het zc lckon lomp on vormeioos bij gedroegen zich nog altijd of ze Ze hield zich aan den wagen
feit, dat de kololliale we-rcid bui- die vall Josetto iVIarie. Die twee daar niets van geloofden.
vast, e11lac11tc, lachte ...... Daar
tL:n den gczichtscinder van de staptcn in hooge hakjes en in
Josette-Marie zelf, had 't wns llU de auto, ze was bijna
1').1
mee-stc Ncderlandcrs ligt, wordt glanzcnd donirel'e zij, fier en 'n €erst cigenlijk ook nooit ge- dood geweest. Eh zij ..... zij ..
daarmede Ol1voldocnde l'ckening
bcetje zelfingenomcn tusschen loofd. Maar tusschen vanmor- ze spal'telde tegen en schreeuwgehoudcll. Ais tl'cffend voo!'gen negen uur CUllll was de we- de als een speenvarken.
becld zij er op gewezen, dat in de mecl'"dal1~duiz~nd voort.
Ze ruoest op de treeplank
).J~
reid vcranderd... Valllllorgcu
het kamcrdebat Van Juli 19;)5
Men zou d(:nkcn, dat cen nog was ze vol hoop en vertrou- gaan zittcu, schokkend van het
over consequente deflatic of de·
wen gewecst. (Daarom de ci_ lachen. Ze voelde er zich zwak
valutie als gcnczingsmiddel "oor mcisjc met zuIlw fiere en zelf·
van. Ze keek met betraande
het vcrslOOl'dc cvel1\vieht op het ingcnOl11Cll onderdanell 'n vroo- garetten), Een kelluisje had
gcbied van loonen, lasten en IUk en r.:cluld\ig ge"icht zou Z8t- imar vOl'tclc1 dat cell nieuwe oogen in't verslagen gezicht
prijzell, nauwelijks eenige aan- ten. Maar de beencn schenen kousenfirma iemand 20Cht, die van den man achter het stuur
do schoonhcid van hUll fahri- - enlachte. De menschen dachdaeht gcwijd \Vcrd aan het feit, hUl1 eigcn levcn te leven ..
dat 60 millioen Ncderlandsehe Tnelien men zijll blikkell er van l;:aat kon laton llitkomcn. (Van- ten dnt ze gek geworden was.
ondcnlanen den bitte-ren beker los kon maken en llaar ,JoseLte- daar haar vertI'Ollwen). Ze had Van den schrik, zeiden ze. Ze
der dcflatie reeds tot den bo· Made's gezichtjc lwek, zan men namelijk dadclijk van gouden wistcn nid dut dit, het meisjc
zicl1 hoe somber de donkerblau- bcrgcn,-,gedroomd, en in de eel'" wus, dat drie minuten geleden
dem gelcdigd llCbben.
we oagen Iwkeu en hoe dicp- stc plaats van cell voorschot ... neg d66d had willen zijn.
Indic's internationale siLuCl¥ verslagen de trek was om den 'Wnnt daar was de kamerhuur,
Ze wiegde zachtjes heen en
tic is geen zuivcl' staatsrechte- !deincn mond. Zij liep mct gc- achtel'stallig, zoo lang al.
'iv-eel'. De gezichten werden al
lijk vraagstuk, zegt de seh1'., bagen hoofd, haul' handen diep de Ieege maag.
meewariger. Ze snikte hikkend.
waarvan de b8handeling zich in de zakken van haar mantel
kan bcperken tot hct gebied _ '5estokell. Vlat haul' becncll wilFluitend was ze opweg ge- De eigellaar van de two-seater
op zichzelf nog omvangrijk ge- den doen, moesten zij wcten.
gaan. De lucht was blauw, de haktc den lt1l00P door. Hij greep
noeg - van staats- en volkeuSoms botste er icmand tegcn vogels zongen. Josette-Marie haar in zijn armeu en trok haar
1'echt. Met cell uiteenzdting haar aan - dan keek ze niet danste over het trottoir, el1 de naast zich in den wagen. Joset·
van den juridischen status van op, en ze antwoordde niet op 't menschen, die haar klikklak- te-Marie was overrompcld; ze Ij'j
den Indischcn Archipc1 is het gcmompeld eXCUllS. Het Het keude hakjes llOorden, keken was te slap om te protesteeren
onderwerp lliet uitgepl1t. Veel~ haar allemaal lwud. Ze had 't om en zeiden dat ze niet begre- trouwellS. Door eell waas zag ze
eel' lcvcrt de staatsrechtelijkc land.
pen wat voor plezicr ze kon heb- dat hij jong was en oogen had
vcrhouding slechts het stramicn,
bon. Josette-Marie hield niet waar jc van droomt, maar die
Waarop het eigenlijke beeld van I De menschen keken haal' stil om 't hun te vertellen; ze je nooit dacht dat bestonden.
Indie's internationale situatie maoie slanke figuurtje lla en ~ad 't waarschijnlijk ook niet Hij sloeg zonder complimenten
met allerhandc kleureu nog ge¥ zeiden tegen eikaar dut ze ccn g.:!kund. 't Had iets te maken het portier toe, sehakelde in en
borduurd moet wordell.
ongelukkige liefde met zich met jong ziju.
liet den wagen door de menschenmassa ploegen.
droeg. Ze dachten dut ze een ge~
Ook de behal1deling van de
Maar.. bij de kousenfirma "vV"a-waar brengt u me heen?"
militaire machtsverhoudingen broken hart had, een verioren
fluisterde ze.
rondom den stillen Oceaan be~ iUusie, een slechtc spijsverte- krecg ze te hooren, dat, welis\vaal', inderdaad, heL plan voor
~j
ziet slcchts een zijde van het ring ...... Ze hadden 't mis. Het
"Naar den doMer," zei de ~
veeIzijdige vraagstuk van Indie's eel1ige dat Josette-Marie in de een gl'ootsche reclamc-eampag¥
ne
had
bestaan,
doeh
dat,
onder
",ereld
had,
was
honger,
Maar
jang,rnan
kart,
"Ik
ben
bang
iutl nationale situatie. Een zeer
de huidige tijdsomstandigheden dat uw getst wat geschokt is.
gcwichtige zijde, dat valt niet te die was dan oak best.
... Neen, ze Iwnden er niet aan Van den schrik, begrijpt u? Ik Ij'j
~1
ontkennen, maar daarnaast
In den linker mantelzak, in denkeu, ze hadden andere plansprekcn nag zoovele andere factoren meae, dat oak hieraan haar hand geklem, hield Joset- nen, heel andere. "Ach ja ...... "
~
r~
geen allesbeheerschendc bctee~ te-Marie twee franc vijftig. Niet zei Josette-Made. Ze wilden vel'ontwaardigd. "Kijk eens wat
meer. Dat kwam doordat ze ze!fs niet naar haar beenen kij- een schram!" Ze stak haar been tQ
l~
kcnis mag worden toegekend.
Djagamonjet 3 Bat.-Centrum Tel. Welt. 1888/4889 toestel 5 en 6
~j
vanmorgen zoo overmoedig was ken. Het was een heele slag voor illt,
Voor het verstaan van Indic's gewceat om een pakje cigaret- haar.
m']
internationale situatie is een ten te koopen - daarv66r had
.. J ~e,e}t er naar. Het maakte tfj
ttl
Nu Hep ze dus denzelfden weg
breeder besehouwing noodig ze nog vier francs bezeten. 0 ja,
dan aIleen van Indic's staats· Josette-Marie zat aan den terug. De zan seheen oiet, de ~u:saa~;e~~f=:~ms~:;:'to~y~!!~ e3g€e:.ge:B'e:E{a:aa:.gge:fiE{€Era:~€{€a~e:ea:Ha:€£€l€{e:a£E
vogels zongen niet. De lucht op haar been in extaze.
recht en defensie, Daarbij dient grand.
was gerauw, en ki!. Opeens was
te worden uitgegaan van het
grondgebied en de ligging, voor
Ze was filmater geweesi. ze zich in aIle wanhopigheid beIndie's internationale positie Geen gro6te, zoo'n klein sterre- wust van haar toestand. Ze kousen. Kunstzij? Belaehelijk.
van even groote beteekenis als tje maar. In de ateliers in Join- klemde haar twee-franc-vijftig Hier ...... " Hij zette den wagen
Nederland's ligging v~~r de in· ville had ·ze onder de jupiter- stevig vast, terwijI ze voortging tegen den trotloirband en haalternationale situatie van het lampen gestaan. Ze was Leon- op haar mooie, nuttelooze bee" de uit cen tasch in 't portier een
moederland.
tine..
<cen bloemcnverkoopplat doosje te vQorseh.ijn.
stertje geweest, en: "HetKALI SESAR
Als tweede gewichtige factor dienst"meisje-van-de-gravin" en Josette Marie was ten einde
"Hier, bekijk die eens! Ik
moet in beschouwing worden een maal: de gravin zelf,
raad. Opeens had het leven geen ben de eigenaar van de fabriek
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genomen de bevolking, waarbij
waarde meer, opeens hielp het die deze kousen maakt. Lido"
II
naast, de inheemsche bevolking
Maar dat was allemaal voor- allemaal niets meer of je jong Kousen. U weet weI: Kleeren
jUist de groep der EuropeaneD bij. De ateliers \varen gesloten, was. Niets k~n haar meer sehe- maken den man - "Lido" kou~n vreemde O~sterlingen, waar- er was geen werk, Josette-Ma- len. Josette-Marie wilde dood.
sen de vrouw ...... Hebt u weI
1n het kolomale karakter van
Want wat was het leven, met eens mooleren pasvorm gezien?
rie was dadelijk overal rondgedit gebiedsdeel zoo sterk tot £iaan; ze had haar zonnigen twee franc vijftig in je zak ...
Nee? Wilt u ons uw beenen
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uiting komt, gewieht in de ~limlach behouden. Ze Yond het Niet de moeite immers? Necn,
Ja ...... ?" Hij nam baar hand.
schaal legt.
leven fjjn. Ze was een van hen, ze hield er mee op. Er was geen "Th.-.ben de gelukkigste man der
die wakker worden met een hoop meer ... Ze Hep maar voort
In de derde plaats wordt Inen er kwam een floers voor haar
die's internationale situatie in Iach, en morgen-oefenil1gen
oogen. Ze dacht aan een bokhooge mate·beheerscht - en in doen. Alles kwam weI weer in
king - dat maakte haar nog
orde.
Even
wachten
maar.
dezen tijd meer dan ooit _ door
Iutusschen poseerde ze voor somberder.
de economische betrekkingen
met het bUitenland. Ook dit is advertentiefoto's, eenmaal voor
Ze vond het apeens Diet erg
eigenlijk vanzeIfsprekend. Goe- een schilder, die iemand noodig
de economische betrekkingen had die veel te mager was ..... . ll?-fer ala er nu iets op haar
met het buitenland zijn altijd en en eenmaal voor een reclame hoofd zou vallen. Een piano of
overal van beteekenis geweest voor kunstzijden konsen. De wat dan ook, ze had geen voorin
!
voor de internationale positie schilder kwam er door in de keur, ze was te wanbopig. Niets,
van een land. -Belangentegen- Academie, en van de kunstz\iden niets zon het haar kunnen sehe- "
De ChevroJet Stand~ard ("JunIor) is eeo van de zuistellingen en economische wrij- kousen werden er twee millioen len: als er nu iets met haar geving zijn de eeuwen doo~ cen verkocht v06r de menschen beurde. Ze verlangde ernaar. Ja
1
t in zijn laaggeprijsde klasse.. De uiterst . -degelijke consttuoie
bren geweest van internationale merkten dat 't niet asn d~ ko~ zeker! Dan was je bevrijd.
' .'.. .....
nigste
wa. gens.
in ..ex. PIOitatie..
. _ .<-. en tot~ minimum.
zetfs
van
motor
en chassis
beperkt'.n
zeparatie.kOlOleD.
verwikkelingen.
sen maar aan de beenen lag.
Ze boorde haar handen Dag
GENERAL MOTORS' labrlkaat
Jalle prQs
dieper in haat mantela.kken en
...... .
In de vierde plaats mogen oo\!:
.Josette-Marie beta.alde er ech- stapte yoort, het ~e trottoir
soltede alwerklog
Rooge presbUe.
de ' cultureele en religieuse be- ter tw-ee welten huur van, en at sf, het and"", op: Ze had afgeN.. Y. lWASCHE AuToMOBl£1 Hb:D£I. ... u'lAm-t... '.
trekkingen Diet uit het oog ver- een bokking op Zaterdagavond. daan met het leven; hef hoefde
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"Waar werd gezonder ·kou,
Die elk graag wenschen zou,
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Dan in BA TIJVO'S kast,
Die ons van zorg ontlast,
Voor koelte t' allen stonde.

~
!:t1
~

S HOW ROO M

ttl
tQ

ttl

~

ill

m
!:t1
~

!i:1
!:t1
ttl
ti1

he~~l~::~~:(J~~::{~t~arie tI1tl1 BATaviasche IJs Verkoop Orqanisatie !:t1
!Jj

l!:t1

ri;pD~~ u~o,~~~t ;~a~e~b::;;

!:t1

ASSURANTIE BEZORGERS - ASSURADEUREN

:~':~ :~:

FE I,T E N omtrent

-

CHEVROLET

de fijnsl-uilgebalanceerde wagen

+

loren wordlm.' Qp' aeen _
gebitKl

Maar nu was oak- dit ,voorbij. bij hUr Di.tmeer .... loIko-

de luge prijsklasse

=

o1i~erblulk.

+
SDEU1IIlti.

I

