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Van Dag tot Dag

Wie iets beters zoekt dan
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DAGEN

Mee ning van Oud-gouver~
neur van Hongkong.
No. vijf en dertig janr ondervinding in Malakka. en Hongkong kan ik mij niets fnu ikenders voorsteUen dan de s ugges·
ties welke in sommige kringen
zijn gedaan om van de Engelsche protectoraten en kolonien
mandaatgebiedcn te maken, verkla·arde Sir William Peel, de
Qud Gouverneur van Hongkong
en gewezen Koloniale Seeretaris
van de F. M. S.
Hij voegde hieraa.n toe, dat de
uitvoering van zulk ceo plan nadeelig zou zijn voor de inwoDers van deze gebieden, zoowel
vocr de Westerlingen als voor
de Oosterlingen.

DE SITUATIE IN HET
OOS1EN,
Senator Burton K. Wheeler
aan het woord.
In een redc welke de Amerikaansche senator Burton K.
Wheeler. de leider van de sodale hervormingsgroep van de
Democratische partij in de Vcreenigde Staten hield gedureilde
een lunch welke hem te Singa-

Het Amerikaansche volk is
voor de vraag gesteld of zij exportmogelijkheden moeten zocken voor dat surplus of dat de
industrie moet worden ingesteld
op basis van home-consumption.
Mooten zij door verkorting
van den arbeidsduur en verhoogde loonen zelf dat surplus
opnemen en verwerken, of moeten zij concurreeren op de we·
reldmarkt?
I ndieD Amerika echter zou
gaan Concurreeren met de 009tersche landen met hun opkomende industrie, dan zal dit eeD
uitermate moeiliJk en ernstig
probleem worden en de blanke
bevolking van de Vereenigde
Staten, zoowel als die van het
Westen zal daar ernstig rekening mee mocten houden.
Want
D aar a ile
waarschijnlijkheid
:t al dil een vedagin g
v an den lev enssta ndllard voor b el Westen bete eke n e n.

Salaris en pensioe nsver-

:::u~~~b~~:~,:~:~;k~!::

k e n h e ef t ill e t den
vane zaken
0 0 s teD. in
hgang
e t V err
1 n mi d d e 13 ge l 0 0 f
i k, d a t e r in den 8. a st e toekomst zeer be1 an g r ij keen b e l a n gw e k k en d e din g e DiD
h e t V err e 0 0 s ten z u 1le n
gebeur e n,
maar
hoe di e zieb pre c i_es
0 n t w i k k e 1e n
z u 11 en
k an niemand voorspellen_
Als alle industrielanden zien
de Vereenigde Staten zich voor
het moeilijke probleem gesteld
hoe en waar een markt te vinden voor de qverproductie van
hUll industrie.

---

VAN HET ZWAARDTOT
DE PLOEG.

Lan db ouwopIei d ing voar
Soldaten.

19 DEC.

SENSATIONEEL
LAGE PRIJZEN
IN

All E

AFDEllNGEN

tJ IIIIIIIRI()
~~~n~~g

van nieuwe toe,tdl.n ..gen
sterk verlaagde prijzen :

LABOUR
IN
NIEUW-ZEELAND.

hooging.
pore werd aangeboden, zeide hij
De nieuwe premier va.n Nieuw
onder meer, de onafhankelijkheid del' PhlUppijnen en het Zeeland, de labour-afgevaardigAziatische p robleem bespre- de Salvage (Labour behaalde
k end:
daarbijdejongsteverkic,ingen
"Als ik Philippino was, geloof ik Diet, dat ik b ehalve om de overwinning) verklaarde,
redenen van zuiver sentimenteelen aard erg gebrand ZOll zijn
op onafbankelijkbeid, maar a1s
Amerikaan zie ik geen eokele vieren, aangezien het eerstewat
r eden waarom de Vereeoigde de nieuwe Regeering zal doen is
Staten de Philippijnen zouden de salariskorting en de vermindering van de pensioenen ongevasthouden.
De Amerikanen zijn geen ko- daan te maken.
lonisators en Daar mijn meening
Dit zal zoo spoedig mogelijk
hadden wij Dooit met de Philip- gescbieden, doch er .tullen geeD
pijnen moeten beginnen. Wij
hopeD dat de PhUippijnen van plannen in bet wilde weg worhun gemeenebest wat goeds zul. den gemaakt. Behalve een kleilen maken en de ee'C'2tvolgende ne daling van bank-aandeelen
tien jaar zullen dat moeten uit~ heeft. de L abouroverwinning in
wijzen, maar over het Nieuw Zeeland geen invloed op
algemeen is de bev olking van de Veree~ de beurs gebad.
n i g d eS tat e n v 8. n
r : e : : : f' v::\ t~e~!:

tIm
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wanneer zij gepasporteerd wor~ ternatio ontvingen wij de evenden de landbouwmethoden in e~s mo:>ie kaI~der van de

I!~be~=r:PI~:~~e\.::n~ !:~e:;~i~~~g~~~~di::ea::pd
daard kunnen opvoeren.

Ook de:e kalender is waard om
tc bezittec, in het bijzondervoor
de Friezen onder onze stadgeGevae rt D(~oten.
Van de Firma Reiss en Co
RECEPTENBOEKJE
ontvingen wij in dank de zeer
kunstzinnig uitgevoerdo Gevaert kalender, bevattende een
Van de Internatioontvingen
twaalftal artistieke foto's. !>eze v.."ij e€n receptenboekje, v.taaruit
kalender 'is inderdaad cen me- men \--erschiHende gerech~n
raad voor iedere huiskamer en kan leeren. welke met gebruik
de advertentie in dit nummer making van FrieSl'be vlag m~
verte1t U hoe U er genu>.k:kelijk l..-unn2D worden bereid.
een kUllt verkrijgen.
D3.ar bet ceceptenboekje ~oor
Holland is samengeste1d, wordt
D e F r i esc b e V 1 a g aan de Indische huisvrouwen
Door bemidde1ing van de In- vcrzocht het eens met aandacht
te bekijken en haar opmerkingen in te &enden, wclke '\-an deze
recepten ook '\"001" hdie gesehikt $ , welke Diet "".'"elke
I'

---

Door het legerbestuur in
Britschlndicisaanallemilitaire bevelhebbers order gegeven
om met de burgerlijke autoriteiten samen te werken ten aanzien van het programma tot
hervorming en verbetering van
den landbouw, dat is vastgesteld
en om dit onderwerp op te nemen in bet onderwijs dat :san de
miUtairen wordt gegeYel, opdat
de lndische soldaten, die thans
in dienst zijn, ¥oikolllen van deze landbouy;hervormillc<reD op de
hoogte zullen kamen, modat .Eij,

KALENDERS.

=iiiiiiiiiiiiooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiii"i
~I
L uistert .naar De V.oetba Iwed strijd

lerland-Holland
•
HOTEL DES ,GALERIES
10

JlVA .OTO
CIITRUI
PHILIPS DEMONSTRATIE
31Td. Welt.
11__________________
""'
___
K .- ._____
KNIES.-...1
1213
~rd1li'ijk

is beschikbaar

HOIIIIOSPLBUI

Kort Nieuws

Een inzendcr in de Java Borle
mnakt melding van cen geval,
dnt zich op het Koningsplein
hceft voor ged(l.an, waar cen
veertigtAl soldatcn in het gelid
Dc Ethiopischc kwestie be-- November, blij kt tot DU toe de vrij marcbeerde en daarbij liedjuiste weergavc van de situatie, jes :tong.
gint ('ell puzzle te. worden.
Zoowel de berichten van het zooals die is ontstaan.
Dit was een passeerende maZoowel wat het Oosten als rinc-officier in burger aanleitooucel vEtn den strijd als die
\'au de omict'ho.ndelingen van. bet Westen betreft kan ecbter ding om de troep nun te houden
worden
afgeleid,
dat
Engeland
dcrdcn wcl!.-e op dczen strijd be-en den begeleidenden onderoftrekking hebben, zijn stuk voor crin is geslaagd om zijn polii- ficier te vragen wat dit te 00stuk met clkaar in flagranten tic op het schllakbord der we· teek-enen had, hem tevens geIasroldpolitie.k merkbaar t& verbc- tende dat de manschappen de
st~~~t ccne ielegl'am maakt me1· teren.
houding zouden aannemen.
Volgens den im:ender zou de
~~~~;~~r;ee~u~~~~~~le~~~~~~
marlne-officicr cl:J.al"bij
het
woord "vlegcls" hcbben ge~~1~1~~td c]:nk~~icA~~r~:t i~ Sylvain Poons komt met een bruikt, hctgeen natuurlijk niet
stellen van cell otic-embargo gezelichapje nuar Indie en verdedigbaar is en correctie bceco voldongell (cit j g, tcrwiJ1 denkt, volgens de dagbJadbe- hoeft, zoo dit inderdaad i.'3 geviak daarop wordt geseind, dat rlchten, hier een jaar te Jrunnen beurd.
'er vail overccnstemming geen tourneeren. D Olt is een heelc
Maar overigens komt het ons
.eprakc is, dat het oUe-embargo tijd, zouden wij ;onrl '<!:egg~n en voor, dtl.t het optrcdcn van den
mislukt en dat Italic cen groot de artig.:;en zouden: verstimdig marine-officier volkomen juist
contract met de Standard Oil doen om hun begrooting op cen was. Dat zich hier een zeer bijkorler verblijf te baseeren, want zondere omstandigheid voor·
zou hcbben gesloten.
anders kon een en ander weI deed kon hij niet weten en cen,
Intusschen s e h ij n t cr zieb eena uitloopcn op cen heele ..in bet gelid vrij" marcheerenbij Italic cen ietwat meer vre-- groote strop! \Vaarvan de ar- de zingende troep soldaten, ondclicvcmlc neiging te demon- tisten de dupe worden.
der gelcide van cen mccrdere,
stl'cercn, welke wei een gevolg
m!le.kt een zeer ondisciplinairen
zal zijn van bet niet te weerlegindruk. Vit eigen dicnsttijd hel'gen fcit, dat de opmarsch door
inneren ,-...ij ons, hoe de grens
wij
Zondagavond
genieten
bet Abessinische gebied niet de
van de bebouwde kom der stad
zegctocht is gcworden, welke door de rlidio woer van den teNens de grens was tot waar
men had verwacbt dat bij zou wedstrijd. . Icrland - Holland, bet marcheeren "in het gelid
welke
16
Dublin
r;al
worden
gevrij" werd totgel~ten, h oc vcr·
zijl.>.
Het \'I;rbod van verdere publi- epee1d en waaraan de oranje- moeiend een ufgelcopeil marsch
catie van de bcwegingen der hemden cen heel wat zwaardere oak mocht rij!1 gewecst en hcetroepentrans]lortschepen geeft kluif zullen hebben dan aan de vcr men oak van de kazerne
evencens te den ken. Men zou er- match tegen Denemarken de was.
uit kunnen concludeeren , dat de vorige maand. Maar onze ploeg
Het dragell van een uniform
aanvv'lingcn en reserves welko is voor geen klein geruchtje brengt nu ecmnaal onder aile
naar Afrika moeten worden vervaard en de kan» iii! lan~ niet omstandigbeden zeke["e verver vocrd grooter zijn, d an men i"lecht!
pUchtingen met zich mede en
weI wi] wcten cn dat het kaiendat de marine-officier wecs op
de enthausiasme van de bevolhat tekort .sehieten daarin, verking van ItaliC! aarunerkelijk be·
dient voor zoover dit op normakoeld is.
In. een Haagsche eorrespon- Ie -wijze geschiedde eerder toeMet dat al bestaat de moge· dentle in het Bat. Nwsbla4 juiching dan afkeuring.
lijkheid, dat de Kerstdagen ceD wordt aandacht gewijd aan het
In de Java Bode, waarin zoo
beeindiging van de vijandelijk- probleCfD der Duitsche dienst· gejeremieerd wordt over de
heden kunnen brengen en cell boden m Nederland en :worden verslapping van de discipline,
ontspanning van den t ocstand, maatrege1en aangekondigd om badden wij dan ook een degelijk
die -wel zeer unheimisch is.
~et aanta! Duitsebe dienstmeis- eommentaar verwacht.
Jes te beperken. Et" ~ordt ?pgeMaar ...... degeen die het deed
me:kt, dat veertlg <I:~l2Cnd was offieier en bovendien nog
Dezelfde verwarring in de be- D~~t~he en OostennJksch.e marine-officier. En dat impJiriehtgeving vall ten opzicbte rnelSJes het werk doen, dat el- ceert voor de hoofdredactie van
van Noord China te constatee- genlijk door eigen landg~ooten het bIad, dat een stekelige opren, hoe weI rug slgcmeene con- %ou mooteD worden verncht. ~ merking gemaakt mag worden,
clusie kan worden aangen omen,
Maar daarbij wordt vergeteD, of d~t; n~ de zoo h~ ges~at
dat de agressieve Japansche uti- dat die buitenlandsche meisjes te dJsClplme onderouJnt .of nl~t.
litaire autoriteiten van bet zijn gekomen omdat de Holland- Of ~an de hee.r Z. zleh ~let
Kwantungleger, met Generaal sche meisjes het werk, niet yoorstell~n hoe m de c~n~m~s
Tada aan het hoofd, ditmaal w i Ide n verrichten en het Is gegnUlfd over ~at .stukk~e. m
voorloopig althans, · de ncder- ~o'"""ndentbode-zijn minderwaardig efdefekc,avnert'd \:rbgUcn~n~e~~ftoc'nser
Jaag hebb<'n geleden. Onze uit- ...
eenzetting in het arlikel " Japan
'
dunkt, dat hij vooral de weer..
slag van zoo'n entrefilet in de
Aarzelt" in ons Dummer van 28
I~==============;;;';;'",====::; ~~.itaire verblij\'en 'kan aanvoe-

Deze

TE BATAV]A-c. EN Ml'.-CORNELIS.
VOOP. KLACHTION VE!lSPREIDING TEl. WI. ....
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voor Uw antwoord op de
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onderwerp is gewordeu van kl'akeel. Bedekt en openlijk.
Hierdoor is eeu tocstalld ont~
sta'!n, welke beeindigd meet
worden. Op h et oogenblik worden d e touten aan beide kanten
gemaakt.
Zij die in deze kwestie bet
good rcebt der Inheemsehe
nooddruftigen verdedigen, vcr~
vanen daarbij ill eeo beftigen
betoogtrant en zetten ook van
hun k::mt op tegen steun Daa r
andere richting. Waardoor de
verhoudingen
worden
verscherpt.
Dit is een crnstig en een zeer
pijnlijk verschijnsel en bet is in
flagranten strijd m et de zuivere
opvattingen van liefdndigheid,
well,e in dit land nltljd hebben
gegolden.

Lieldadigheid en verkeerd
sentiment.
Het is een pijlllijk vel'SChijn·
sel, dat de politiek, en voor een
kolonic de mecst verderfelijke
"orm daarvan, de rassenpolitick, zich h eeft mcester gem aak t van de Jiefdadigheid zooals zij in dit land in een van
haar onderdeclcn wordt bedreven.
Te pijnlijker is dit, omdat tot
dusvel' Iudie volkomell terccht

I"IiJI
~.
~ :f~:~~!:~·:tI
.>
cn dit d§
A
A

vun andeccn
z0 nder
nanzicl1 des pe-r soens.
Ecn ramp, cen noodtoestand
in eigen land, in Nederland of
VI!EL Dc"(D'iI~etd
N oolt ZE:lfs in het buitcnland
N001T Qef:O:( naD .d
\Veltte in de goede jareu in Jndie
E. LK !! l\tl ualh: wrll1r d doos
Hvg. UANSA 'fel. 815 T steeds de reactie, dat cen berocp
werd gedaan op den ovcrvlocd
_ _ _ ._. _ _ _ __ __
van vclen. €en beroep datnooit
Dokter
le\'crgce[s was.
R. HSNDARMIN
Da t dcze mildh cid door de
Ass IUI't.1 C. B. Z. S Jl " c j.1I i~1 ZW;:lrc jaren welke ook ,\'ij t c
v"or :-':cu,.""d·O",IicJa cn doorworstelcn hebbcn. is vcr·
Sprcckuttr wcrkcl 5· 6 . .30 0. III mindcrd, is bC'grijpdijk. Waar
Pascbanwcg 72. T el. M . C. J09.
nie!. ,'eel meel' is, Imn ool{ nlet
vrel meer worden gcgcven.
Maar nicttcgcnstaandc dC7.en
mincioT gnnstigcn tocstand 7.ijn
de bcdragen welke in Ncder~
lHndsch lndic voor licfdadige
lel1 offo,c:ockcnll:cnkeUf"nn
5Jler:lu1t SOO,lco IJS. bombes,
doelcinden worden ter bcsehilcCIlUD~S, ~IC. DE plaa1s "Dor ht l
~Ietcllill hluc n m rt!t 1 m: plilats
king- gcsteld loch altijd nag zecr
~~u ~.~~c~n;:~c;:~~~J~'i'H~':~~:~~
belangrijk en wat bctreft den
a I_ eMil:.
steun aan hen die door de crisis
r L A T 5 U U J 0 U K.
:r.ijl1 getroffen, nam in Indie h et
Z.,tt rtl ~ IJ'~
en Zonuag ', ull.
parl iculier iniUatJef voor het a l~.cr~~~'~: \~~[~s~.t.l~e; 1)~t~I~;1In~~
Icrgmotste decl de tank der
o tao k t D. ~18 1111(Iab~mnlomcn l Q\'erheid op zieh.
I U II C h slccbl~ f JO._11
Daarom is het zoo uitermate
A. Tb . MOLENKAMP.
jam mer. dat de goede naam,
Direch:r! !':'.
welke de lndischc gcmecnschap
zich op het gebied del' liefdadigh ci d verwierf, waal'bij nltiju
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STU URT UW SIE M e~~d ~:ctrdd ~= n:~~rv~;r
NAAR HOLLAND. soon of groep waarbij
Velan maa kl

voor U

een :llmaakte gramofoooopname
van Uw Slem en die Uw ~ r
kindw~n.

Een waardc:vol K e I" S t- en
N leuwJaa [' sgeschenk
voer famili e en vriendcn.
Pr ij'::;cn IIanaf

t 2.50.

TJiklnl aD Tel . 3070 WI .

cn

de ecnigc toetssteen was de
n 0 0 d, welke gelenigd moest
worden, op het oogenblik in h et.
gedrang dreigt te komen, doordat de politick zich daarin begint te mengen.
Het is reeds weer eenige
maanden geleden, dat op iniUatief van de eehtgenoote van den
Landvoogd, Mevrouw De Jon ge
Ba ronesse Van Wassenaar, het
Algemeen Steuncomitk voor In·
h eemsche Behoeftigen, het A.S.
1.B. tot stand kwam.
Een initiatief, dat geboren
werd nit het besef van den
grooten en steeds klimmenden
Hood, waarin een deel van de
Inheemsche maatsehappij vcr keert ; een nood, die, wij mogen
ons dit niet ontveinzen in vele
gevallen beklemmend is.
1-Iet een berusting, welke ten
rechte ten voorbeeld is gesteld,
heeft de' lnbeemsche bevolking
de tataal gewijzigde levensomstandigheden aanvaard, welke
de crisis haar bracht en zij toon_
de cen rustig en gelaten aanpassingsvermogen, dat respect

WIJ ZENDEN U
COMP LE ET U1TGERUST
NAAR

EUROPA
voor slechts

fl. 98._

Colbert costuum
Hoed
pitar Scnoenen
3 Overhemden
Dassen
paar Sokken
1 Bretel
J paar Sokqohouders

LA.t.T

muw ENGELAND

afdwong.

. U KLIDIN!
Doch ook zulk een aanpas.
Postweg Noord no. 1 eel. 2960 singsVel'Dlogen h eeft een grens,
en hoezeer de Inbeemsche maat$.sseSS.6Si.IS®US$SaUUit el: schappij wat dit betreft is ingesteld op "selfhelp", hoezeer men
in eigen karig maal anderen die
Modern Rotting ~ M eubilair niets meer hebben, laat deelen;

;';'=;="""=;;=""""""=:=¥=:===

!Il Bestuurskril1gen kon men
dit eerdel' dan elders ovel'zien
en het wel'd een probleem, dat
de Regeering ernstig bezig hieJd
en d at ook den Landvoogd en
zijn nnaste omgeving zorg baar·
de.
Aan Mevrouw De Jonge werd
ltet dl\:lrbij dl1idelijlt, dat, waar
de middelen del' Regeering ui·
te rs1 bepel'kt waren, ook !tier
het partl culier initiatier moest
\VOl'den gestimuleerd ell -de op·
riehting van bet A.S.I.E. was el'
het gevolg van.
Bet is volkomen duidclijk, dat
bij het ill. h et levcn rocpen van
dit stcuncomite voor Inhcem~
sehe hehoeftigcn, niet in bct atlerminst e de bcdocoling heeft
voorgczctcn om ook maar iets tc!
korl te docn aan de zOl'g welke
dc gcmecnschap besteedt XLll de
andere groepen in onze Indische
samenlevlng, die in nood verIlecren.
Hel. was cen duad van men·
scht!lijkhcid en een dl'ingend !Jc.
I'O!;!, op allen, die nog iets tc
misscn hebbeo, oolt den in nood
vel'i<ecrGllden dessaman 11iet te
vcrgeten!
Ni{~ t s mecr en niets mindel'.
1Iaut zooals begrijpclijh: is,
w.n.nnCl'r ondel' zoo hoog patro\lant, een nieuwe actie wordt begonnen, dnn zijn e 1' vclen, die
v oor cen korten t ij d
hun en haar aandacht gehcel en
al 01> zulk e8n doel riehten. Zoo
I,on het gebeu1'en, dat de steunacHe voor het Asib inderdaad
zeet' for.sch werd ingezet en dat
vcJe bQ.zaro, fancy fain; en andere vermakelijkhedeo, welke
itt lndie het· medium zijn voor
het vErkrijgcn van giften, ten
bale van As ib werden georganiseerd.
Zooals dit bij het in werking
komeH van i e d e r steuncomite
in ludie h et geval is. Men vel'·
getc niet den stroom van fes·
tijneu welke gcorrangecrd wel'~
den toen een bcroep werd gedaan voor de Europecsche
werkloozen. Toen deed zieb hetzelfde verschijnseI van geconcentreerde activiteit voor.
Doch de t ijd le.idt zulke dingen vnnzelf in normale banen.
Het is buitengewoon jammer,
dat men in h et onderhavige geval dezen tijd, die de natuurJijke
correctie brengt op wat men
"overdoing" pleegt te noemen,
niet heeft afgewaeht.
En dat daardoor cen aetie,
waaraan slechts het zuivel' menschelijk streven ten grondslag
lag om n.nderen in hun nood bij
te staan, ten prooi is gevallen
aan verkeerd sentiment.
Sentiment, dat er toe leidde,
dat zicb stroomingen begonnen
af te teekcnen, die zich verzetten tegen steun aan bet A.S.I.B.
en die den steun aan Europeescbe behoeftigen, nadrukkelijk
op den voorgrond begon te atellen, Diet na.ast ~en arbeid
van bet A.S.LB., wat volkomen
gerecbtvaardigd zou zijn, maar
daartegen in.

Goed

-

ivIen b~zinne zich daal'om en
men bedenke, ddt zoo voor een
bepaalde steunactie op het 00genblik misschien een al te veel\'Uldig beroep \vordt gedaan, dit
een volkomen Iogisch en natuur·
lijk verschijnsel is, dat zich na
cen igen tijd automatisch redres·
~rt.

's Zondag's van 12 u. van I u. -

'sZONDA.G'S AVOND
den

ge.heelen

a vond

CONCER T POPULAIR
POORMAN speelt op U w verzoek.
- Tl"'ui", kwam Kees op cen
Znterdag uit de zaak thllis, ·na·
dat 'l'rui van haa!' rustkuur bovcn met de tweclillgen alweer
veilig \'las tCl"uggckcerd, "Trul,
ik mot del' fenacbt fmeg uit,
want ik hcb a.fge"proke om t e
gaan fissche".
- Wat sec V, zei Trui. Gaan
fisseh e? Ik geloof d at ct je in je
bol"eJramer mckeCI't. Waar sou
je dat wille doen. Sckcr ill Mo·
lenfliet, ROll j e weI es r are dinge en je hellgel krijge.
- Je denkt seker dat ik niet
frisch ben, wiCl'p l(ees tegen.
- Dat see ik tenminste, bevestigdc Trui deze mecnillg.
- l!:fin, as je e t dan wcte wil,
we gane fisscbe oJ? s ee.
- Op sce, en \Vie is we? wilde
TrUl na de l' wcten.
- We, dat is Driekus en se
meissie en nog iemand.
- En wie is die iemand,
infOI'meerde Trui nader.
- Een fl'ientiinnetje fan dat
meissie, geloof ik, antwoordde
Kees cell beetje timide.
- Oh, geloof j e dat? Sal ik je
dan es fool'srnoese wat ik ge·
Loaf? Dan geloof ik, dat je niet
gaat fissehe. Meheer wi! seker
eell bakiisch ophale be, en ik
ken bier bIijfe sitte met twee
blocie fan kindere h e, en jij 101
trappe met m eissies he, en ik
mot dat maar goed finde be. Nee
Als jij fisscbc wil dan gaan je
maar in de fijfer an de Lem~
bangweg, dan ken ik in et gras
kijke. En dan sel i k wei een
stukkie deeg foor j e kneeie,
want met piel"'C fin ik et vies,
- Maak nou toch n iet SoO'n
radon mensch. Hoe ken ik DOU
in gosnaam gaan fissche in die
doole fij ver en wat sil der nou
afterol in as ik met Driekus en
se ¥leissie uitga.
- Ja en nog een meissie,
Daar sit et em nOll justement.
Jij gaat niet fcor te fissehe,
maar jij gaat foor te sjanse en
daar mos jij je as getrouwde
fent en fader fan eeu tweeling
Ioor sehame.
Wees neu niet SOD fla uw
en bederf mijn me plesier nou
niet ep ~e foarha.nd , bromde
Kees.
- Der sel j e op de [oorhand
geen plesier fan belefe en op de
achterhand niet , want ik gaan
der niet mee ekoorcl. As je es
ten afend wi] biljarte of naar

de bios koop wil, dan sel ik je
niet tegehouwe, want je ken
niet altijd thuis sitte koekcloere

!..O:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;"J
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DEB E ROE M D E

PAR Ii: E R

te komme dat je op cen onbeV/ooud eiland bent gestrand en
daar heb motte oiel'nachte, dan
mot je froege r opstaan.
- Je bent beleedigcnd met je
seloel'sel'igheid, werd Kees boos.
V'fat ken mijn dat meissie nOll
schele. il{ gaan a11euig om te
Wilt ' U een Uwer familie-Ie:den met
fissche. Ik 11eb in geen eeuwe
SI NT NICOLA AS of KERSTMIS
een bengel in me fikke gchad.
een aa'"ngename
- Weft je wat je doet, dan
gaan j e maar alleeuig of je
VERRASS I NG BERE ID EN ?
Il'aagt Dirrek om met je mee te ~
gaan, maar met een freernd f(
Gee{ dan een
uou~spersoon Jaat ik je niet
schUlfe. Daal' komt toch niks
dan grappemakerij ian, En op
zijn sacht sla je met et bootje
om en dan soue de tweelinge
geen fader meer hebbe.
- As Dirrek tenminste wil,
wierp Kees tegen.
tol 10 Dec. a.s.
- Ik sou uiet wete waarom
ge:ven wij elken I.0den kooper(st e r)
die niet zou wille, maar ofel'
Driekus en de meissies is et
van een
luaste woord gespl'Oke. Dat gebeurt lliet.
En Kees wist drommels goed,
het gekochte
dat wanneer Trui zoo resoluut
optrad hij het beste dc!ed om
zich maar bij haar wil neer te
leggen.
Oliarom besloot hij, waar het
idee am te gaan visscben inder·
daad aanlokkelijk voor hem was
en die meisjeskwestie bern in
HNTOOR~iACH INES-K~NTOORBOEKHANDEL
~
werkelijkbeid koud liet, even
_
_
,d
TELEFOON NOS
'689 -1668 _
WELT
~
naar het huis van Dirrek en Kee
te peddelen om haar 2gn voor·
stel te doen en dan tegelijk
Driekus af te zeggen.
Fijnpluk Fijnpluk FijnpJuk Fijn pluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk FijnpJuk
- Fissche see je, zei Kee, de
Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluok Fijn pluk Fijnpluk
vrouw van Dirrek. Fissche ?
- Ja ferstaan je soms geen Fijnpluk Fijnpluk FijnpJuk Fiinpluk FijnpJ uk Fijnpluk Fijn pluk Fijnpluk
Hollandsch, werd Kees kregelig, Fijnplu k FijnpJuk Fijnpluk Fijnpluk FijnpJuk Fijnpluk Fijnplu k FijnpJl!k
Fijn
pluk FiJnpluk Fijnpluk Fijnp!uk Fijnpluk Fijnpluk FijnpJuk Fijnpluk
die hier nieuwe tegenwel'king
Fijnpluk FIJnpJuk
Fijnpluk fljnpJ uk
vel'moedde.
Fijnpluk Fijnpluk
Fijnpluk Fijnph.:k
- Nou hou je bedaard, vie!
FijnpJuk Fijnpluk
Kee verontwaardigd uit. Et Fijnpluk Fljnpluk
Fijnplu k Fijnpluk
FijnpJuk Fijnpluk
FlJnpluk Fijnpluk
Fijnpluk Fiinpluk
Als in
Fijnpluk Fljnpluk
Fijnpiuk Fljnpluk
Fijnpluk Fijnpluk
Fijnpluk Fijnpluk

YACUMATIC

I

PARKER PEN-POTLOOD

GRATIS •. !
Parker Vacnmatic Pen·Potlood

,

CADEAU ...

H. P. J. STEELINK N. V.
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8adhoteJ 8oerderl\ Cramer
SOEKABOEM'

Uw

ze n uwe n met bedaren
helpt niets meer.

lalich{i1I!lf.a;

tc1~OOD

21 00

Wel~vrrof!D

2fij

Soekaboellli.

~:j~~l~t ~:f~~l~~

FijnpJuk Fijnpluk
Fijnpluk Fijnpluk

PASIR
~;1~~1~~ ~~~~l~t
NANGKA

R!npluk Fijnp'uk

ED ELT H EE Fijnp!uk Fijnpluk

NJnpluk Fijnpluk

Fijnpluk Fiinpluk
Fijnpiuk Fijnpluk

F~j npl uk Fijn pl u~

~~n pluk Fijnpluk

FAVORIET:
Ontvangen
mime
sorteering Duitsche
Kerst·artikelen tegen ongekend lage prijzen.

Fijnpluk F'~np!uk
Fijnpluk Fijnpiuk

zin, waarop wij ten .rechte prat
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gaan. a1s iets specifiek Indisch, Ii
en die zich altijd uitte zander

n

2.30 u. n.m.

MATINEE DANSANTE

Voor bet eerst in de .geschiedews schiet de liefdadigheids-

den even_naaste

I u . n.m.

P AIT MUSICALE

Fijnpluk Fijnpluk

"sttl.!-!1 au'

2 u. n .D? '

PAIT MUSICALE

lETS N1EUWS

aanzien des persooas, te kart.
H et is ten zeerste te betreuDe nood steeg eehter en in de ren, dat op dece wijze verkeerde
tegeQ d.:~ deed ~ij ,:elen de ho~ger begrippen ziju gewekt en dat

"",=="""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.z.vn ~~e. '.
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's Zaterdag 's van 12 u. -
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Koopt Uw

bij

Batavia-C.,ufIlUD.
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En men ge\'e niet toe aan bet
volkomen onlogisch sentiment,
dat wiJ suggereeren, dat andere
vermen van steunverleening
voor andere groepen, die bet
ongetwijfeld evenzeer noodig
hebbcll, hierdoor zouden worden
teruggedrongen.
Dezc opvatting is onjuist en
ol1billijl{, gelijk de actie, waartoe
zij leidt, dit oak is.

van 7 u. 30 af

Hong. Kong & (:0. ;:.::e~a~.alleen geschieden zooS~D"Dm~~t 101

PRIJSVRAAG

het de laatste dag

D.
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Fijnpluk Fijnpluk
Fijnpluk F\jnp!uk
FijnpJuk Fijnp!uk
Fijn? luk njnpluk

SPANT
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Fi!npluk l'ijnp'uk

~j~~~t ~~%:t

~J~~:~t ~j~~:~t

Fijnpluk Fijnp\uk
Fijnpluk Fijnp!uk

Fijnpluk RJnpluk

KROON

Fijnpluk f1jnpiuk
.
Fij"pluk Fijnpluk
'
Fijnpluk Ajnpluk Ajnpluk Rjnp!uk R.inp!uk
Fijnpluk fOnpluk.Ajnpluk Rjnpluk R.inpluk
Fijnpluk ~uk Ajnpluk fi.jnpluk Rjnplu'k
AjnpIuk ~uk Fijnph>~ Fijnpluk R.inpluk
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Fijnpluk Fijnpluk
Fijnpluk Fijnpluk
Ajnpluk Fijnpluk Fijnpluk
R.i.p!"k Fijnpluk Fij.pluk
Fij.pluk Ajnpluk f1jnpluk
Fijnpluk fOn:tk fOnplul;
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~ m~ sao freemtl in 'me~maar as Dirrek s in heb, dan
f in ik et geed. Asse jullie dan
wet al te laat terug komme, dan
souwe we by j uUie of bij ODS
:~~e. een fisehmaaltje kenne

Te,

UW

.

C0. RSET
BIJ

,

BONI:FAAS
~

1-

NOORDW1JK -:2.
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Dat is een idee. Gaan jij
dan alfast naae Tnii, dan drinke
we der een koud glaassie bier
bij, j uichte Kees dit plan toe, die
al lang blij was, dat de visch~
partij doorging. Maar dan motte
::tf~?~~;!e~f~: ~~:~:~ in om
Deze commissie Hep nog al
vlot van stapel en Kees zou Dlr -

R""'IJD=T"'V~A=N:::D"A-;A"'G::-:-I:':N-E~E~N~ I ~:~ ;~~:U:e z~~~i:~e~le~ne~~

o

T E V A.

vroegte vertrekke en de treinen
Tel. Welt. 1770 _ 1772 --- 405 liepen dan nog niet.
- He je nou deeg? vroeg
Trui, toon Kees op het punt
stolId vroeg in zijn kooi te stappen.
Ferhip Dee, danr heb ik
-':=4=
~:~~n~~~~iet an gedocht, be-

"""""""""""",,-"'''''''1

aug.. save Ikoul

- As je mijn niet had, nou,
maakte Trui haar zin Diet ver·
der af. I k sel cen stukkie foor
je kneeie en dan bewaar je et
maar in een nat lappie. Hier ik
sel een broldde make fan gewoon brood met een likkie sui]rer en een stukkie fan kockedeeg.

- Dat sou wei wa t s Un,. yond
- Db, zei Kee. In Priok. WeKees. Die is teminste spriugJe- ~ Jullie watte foor fissche je
fedig en loope we de kans Diet gefange heb?
-Mijn een serreg, zei
alstemet met bedorrefe tisch te
Kees, terwijl Dil'l'ek a;ln de blikkomme a nsette.
ken van zijn eega mer kte, dat er
Over den prijs werden zij bet iets niet in orde was.
spoedig eens en het waren twee
glundere hengelaars, die in de
- Dan sel ik et je ferteUe faRegentesselaan uit een deele- der. Dat benne ger'dmies en een
gel'amie is net soofeel een see~
man stapten.
fisch as m e hars. As je mijn wil
- He je wat gefange, riep vernaggelen, mot je der groeger
bij wese.
l.'r ui 0.1 van verre.
- Dus dan hebbe se heele- Dat sel waar wese, gaf
gaar niet gefischt! riep TrW
Kecs terug.
uit.
- E t sel wat sijn as et foor
de heere komt, deed Trui wan- Daar wi! ik fu.a a.f wese,
zei Kee. Maul' die fjssche hebbe
trouwcnd.
se in ieder getal Diet gefange.
- Esel, siste Dirrek tegen
Maar toen ze hun bennetjes
open deden en daaruit de eene Kees, die de koop bewerkstelgroote viscb na de andere op- ligd had.
diepten, die springlevend op de
- Weet ik feel va n sout en
tegels van de aehtergaJerij sparsoetwaterfissche. Bofedip'Q ken
teldeu, stond Trui sprakeloos.
de geur van jou kcekedeeg de
- Nou, wat heb ik je gesegd, beesies weI nnar buite geIokt
was me koekedeeg Diet goed? hebbe, bitsto hij tegell Trui.
vond ze eindelijk woorden.
~ Nou jullie benne fij lle me- Waar hebbe jullie eigelijk heer~, lachte deze. Galle jullie
Sondag weer fissche 1 Dan ken
gefischt? vcoeg Kee r ustig.
- NOll in Priok he, in de see. je oak weI uitslapc en der ek
Met een klein bootje.
naar de paser gaan!

Strategische positie van NederIan d sch -I n d···· d
-Ii

- Souwc seefissche daal' weI
in bijte? wierp Kee, eell beetje
Ie In en 10
.-8Cl C_
aarzelend tegen. Iii: heb del' nog
nooit fan gehoord.
_ Netuurlijk bijtc se derm. Lezi ng van vice-admiraal b,d. lijke China trachten t e vergroo-

fr~~~~. ~~~fe :~I;\\!t ~f; d~~~

Schorer te Utrecht.
Voor de Utrechtsche Indologen en geographische studenten heeft, 7..ooais reeds telegrafiscb werd gemeld, j hr. G. L.
Schorer, vice-admiraal b.d., gesproken over "De strategische
positie van Ned.-Indie in den
Pacific".

tegekomme in see, cen stukkie
ferkadekoek. Sci je sien hoe se
deriu happe.
_ Nou feruit dan maar, gat
Kecs toe, die een paar minuten
later, toen Trui nog doende was
met het deeg, reeds den slaap
del' rcchtvaard igen sriep.
Rinkelend munktc de wekker
hem om drie uur wakker, mnar
In het begin zijner lezing wees
cen par van Tmi en ecn hoo- spr. nnar wij in eell nuder ver-

De .N~dsche -regeeriIig .JlDuiuQDJmu~4eu+
beeft m d e m 1~7 vastgestelde ~

~:~e::lg:n~:lt~;: ;~~~ k;a~

paru:che eilanden of op het AmCl'ikaansche vasteland buiten
beschoilwing laten; de kans van

==
a=_~
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sIagen op een dergelijken aan- val liflit uitgesloten. Blijven de 5====
Arnerikanen in het bezit van de
Filippij nen en beschikken zlj

:aa~n~~:r~nd::: ::~~c1~: ~_~

tegenover de Japansche b andeIsvloot te verwachten.
De Japansche handel, die in
normale olli'tandigheden voor

zal in een dergelijken oorIog des
te ,terker naar China en het
Zuiden gericht worden en moot,
als levensvoorwaarde v~~r het
Japanschc volk, onvoorwaarde-

a vel k 0

U

1

naar 11et Westen en Zuiden 100pen via de nauwe zeestJ.'aten in
den Archipel, die ongev,\ijfeld
in sterke mate den bandelsoorlog tot zich zullen t rekkeD.
De neuh.lliteit van Ned.-Indie
\Vordt h ierdoor ernstig bedreigd. Evenzeer door de groote
behoefte, die de Japanners aan
petroleum zuUen hebben, vooral
wanueer Groot~Bl'ittannie weI-

I

Maar waar souwe we et nog eenigszins gcremd door de zieh

tot

kenne toch mociclijk piere gaan Londen, waarbij voor de groote met

groote

~:::::~d.e

tlap •

hadden Kees en Dirr ek als eeni- de Staten en Japan als 5 : 5: 3. gen te weer zal stellen.

~:::. a I a dIe
~!l1~i~:;b;~~d~~~i~C!t~~~k~en~
~~ita~e::~~t d~e~~~~~~~~t~~
veel onaangenaambeden vergenoegen, het wenseht ge-

beschermt

lDaa~

'1

I:n

:;~rde~e~:~g~~~n :e~g :~~~: ~~~~g!~ w:~tnJ~a~!a:;la:~~

sehikt st eunpunt voor zijn vIoot.

BJonen- ell Baltenlandsche Tljd5chriften en
Boekwerken bij de

Ingew:mden.
kleinste- viscbje had aan hun
Yraa .. ' "'u'"'hengel gesparteld.
~ndl d e z e blj
Een beetje mismoedig besloJ w ~gga~:~'NsA
ten zij huiswaarts te keeren.
_ ~~·I. ~;. ans _
- M:.~ar ~oe mot et nou met
: : : : : : : :: : : ::_:_:_:_~ d.~ eteTlJ, wlerp Kees op, terwijl
~IJ dme~ ~~? electrischeo treio
:
ODschadel~~llc:l~e~al~K~E~t geIlQillg ~; %Cd~~g van Batavia Cen~

rijke bepaling vastgelegd, dat
geen nieuwe verst"kte marinebasis in cen bepaalden vierhoek
in den westelij ken Pacific mocht
~orden aangelegd. Deze bepa.ling gaf den J apauners tegen~v~~ de ~~rikanen
~-

stx:r~iJl~nom:i:t d:n':':e:~ane:

Djambaelaan 29 Batavia-Centrum, Te-ld .!59 Welt.
studltbotkto voor Ruhu- n Gcnmh lldige Hoovcschooi
ORIGJNmEd.spvRij~E~~ SLECHTS

ZONDER OPBRATIB

~ cen eventueelen oOrl~g met

VER.HOOGD MET PO RT O.

- .Daar seg je sao wat,
schrlkte Dirrek. Het frouwfolk
A . S. KARADIN, Tabib denkt datte we met fisch selle
Mol... lI .. O... ,
thui, kamme en se r ekenen del'
DjClllbalali 8ocaol:k
op. HOB mot dat nou.
Batnla_CC:IlCl' ul.I! _
T e l. 1629 Ba t.
Weet je wat , grinuikte

Kr l1idcll GCl' cc$klllldigc Bcb aD.dc liD. g,

~2.JO

Spreekuur, \ ::...

: :: :
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meteen een sootje fisch en we
~
..KONG GOAN" ~~~~s~~~~. we die gefange hebbirrek vereenigde zichmet
StZlcDslra.llt No. Ill · T el£. 2052 WI. B.C.
LedlkaDttD.fablle k AD.DU
h.et denkbeeld en zij begaven
RonaD t::~f,~~!'~DDdC:~:~:S~cbaDdd zlch pasarv.·aarts. waar cen
Bimjkc tllticvC'll.
paar manden met springlevende

HdlOElBeene

WeleDStn~ppeliJke ImDorl

Singapore en het maakte van

di~vri~~~~~e~~:c~~ll;o~~~~a'n
Ned.-Indiein den Pacific haudt
nauw verband met de be1angen~
tegenstellingen tusschen de ver schiUende mogendbeden.

Boekllandel"

.J. P. REGNIER & COa

bijna 4000 mijl afstand gelegen
mariDeb.,i, ap de Hawaii-eilanden. Groot-Brittannie evenwel
bchield de vrijheid een marine-
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Al"o,CD5 U :dch Van Boeken \'oar~let.
Vra. ... gt cen t : "Heef" Backh an d"l \VIGERINt:: 1." ntetr'

Voor Kerst-Cadeaux en Kerstvacantie

OverweJdigende Keuze in 2de_Handsch en Nieuwe Kinderbo e~
ken. ROIDOIDS, Relsbeschrljvingen. Antiquarische Werken, en:.
SpelJ e tj es, Schi lder ijtj es. Knlp~ en Plakboekco. Daan
Hoeksema-artikelen, Luxe Postpapier, Vuipennen vanaf f2. tOt f 10.50.
_ _ Gocde School-Vulpen(14 karaats goud) slechts f 2,.Tal van andere Vermakelijke en Nuttlge artikelen.
Rij",vijk",,,t 16 BOEKHAN DEL WIGERINK Tel. 3049 WI.

2de-Handscb

Nieuw

Firma

__ ADtiqUarlsCb

TJONG & Co."
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S awah Besar
K ram a t
16

T e lef.

39 0 WI.
1632 WI.

~=::!...--~---.::.--.-!!--...::::::......:..:..!:

1

Prima rij wielen, z. a. R a leig h.
P resident (Dunlop), Mara s enz.
M o derne meubels, klokken , b edden .
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1 GevaerC cinefilm

16 mm . (omkeerfilm).
VerkriJgbaar bij U w fotohandel zoolang de vooreaad strekc.
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eeo verdedigende positie stann
De gcvaren van cen handelsoorlog mogen hierbij \'oor de neu_
traliteit v2.ll·Ned.-Indie mindel'
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-----' _ het goval.
gelcgd, maar deze tl'actaten re bewijst eveuwel, dut het BritMaar daar staat t egenover de
VAN OUDS de
1001'en binnenkort t en eil1de. De sehe r ijk de dreigende gevaren dreigende mogelijkheid dat Ja~
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MET E EN KORTI NG VAN

p.d.CJltl.bcn ~.hllhJktllflef. Tc1. W~11.19fiO danandersmeemottedoen. We tr'actaten van Washington en de agl'cssie van Japan dan ook Staten, doordat de J apanscbe
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UITVERKOOP

voor heerenkleeding na~~t~:{:~l'~:.t? vrocg Kees ~~lgCh~: ~~r:~IYa!~ ~~ln g:e:~ ~~~ t~e~~:~~~:l~~~te~ j~og~i:~ ~~~.~n Archipel veel bezwaarlij~
niet duurder
be;-g~t~~e~e~e~~r~~k~!:, dob- ~i~~;CvV:n~e:tV;:p~:scc~:~~~r:~ ::~~~~~geen spreker nader uit- enI'h;~~t ~~~~fa~~~c~=~ I;~b~
maa r beter Maar het was laos a lal'm en het einde is nog niet in zicht.
Evenals tegenover de A.D1<!ri~ genoemd cijk min of meer in
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zeeslag zUn en vCl'dient dus Vaal' ~;~~j~~~ ~~a;i~~e~jj~~sofe:g:~~
waarvan de eigenaar ze tot vel' weIbcwust naar een aIles over- Ned.-Indie bijzondere belang~ dl'ongen naar de Hawaii-eHanin de havenko~ roeide, waa.r ze hecrschendc positie in Oost· st elling.
den, dan wordt het voeren van
hUll h(!llgels Ultlegcren.
Azii! streeft. Hctgeen zich thans
Hat valt Oloeilijk, een vaste een handeIsoorIog in den Indi-

de straIen van de ochtendzon
Leger en vloot worden voort- , kaanschc, staan de Japanscbe
- - - - - ~- - spceJde reeds over het water en durend versterkt , tbans bedra- belangen tegenovcr de Bntsche.
__ _ _ __ _ __ __ de bUlt was n»g Ulbd
gen de w tgaven voor de weerRet Bntsche RIJk heeft,
- lk ge]oof toeh asdat fts- macht blJna. de helft van de t o- de omstandlgbedeu van nu

5E

;-1
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Dil'rek werd opgchaald en da jaren, die tot grondige verande- dingen kuunen vel·hillderen.
pa stillegt.
t ocht naar Priok verliep nor~ ringen in de politieke verhou- €('~~~eo~~~t~;~~~~~~~:~a~ee;~ Beschildwn de Amerikanen niet
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schijnUjk, maar dc.ze oorlog zal
een landoorlog zijlt en Ned.Indie znl er dUB zcer vermoedelijk niet ill gemoeid wOl'den, behoudens bet tUogelijke geval dat
Rusland in den Archipel onderzeebooteJl of hulpkruisers zou
laten optreden tegen de Japansche handelsschepen op soortgelijke wijze a.ls de Duitsche
kruiscl' "Emdcn" in den grooten
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nen.
In een oorIog t usschen de
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men voor geheel nieuwe problemen; men zal zich clus moe-

n i e u we e 011e c tie ~:~~ "~:a~~~e~a~~~ f~:~~ ~i~ ;~~l~~~n~~! :~t~i~~~~~gOPv~~ ~~~~gd~eh?;;~i~e ;I~i~~d'~~~~i~ ~~l;:~~ig~:~~::~n ~~~~~o::rd~~
w a s c h bar e s to Efen Kees uit bed te krijgen.
Japan in de laatste t ientallen spruitende neutraliteitsschen- petroleumtoevoor van uit Euro.
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traliteitspolitiek vastgelegd en
ook b ij een aanvulling in 1 930.
aangegeveo welke machtsIcid·
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EEN BEZDEK ZAL U TEN VOLLE OYERTUIBEN

sucR

Rijswijkstraat 32

to

heeft de

GROOTST E G.MZET

Wie heeft juist door d e grootste
omzet. de LAAGSTE

PRIJZEN

Bij wie Zij o, ook a l weer d oor de Qr ootste
omzet, a ile waren ZOO VERSC H MOGELI) K

?
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Ieder w eet het antw oord:

koopt men bij voorkeur in een zaak van
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W elke iangganan

LI L ION 8 BIN
M aar waaro m is U dan geen
klant van Li Liong H iD?

Gil BENADEELT U ZELF zoolang
Gij nog geen klant van Li L iong H in zijt.
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e.o/of tc v rageD bebbett wij beslotw. vansE he:du eeil. rabriek
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'0 .p .tjts" te ~ptntD. De re:gtlptijs voor dtz;t adVtrtenties knng te Vleren. Maar! ...... WlJ komende feest opwekken, de
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is f 0.20 met ten minlmnm van S ·rtgels.
I

Till KOOP GEVRAAGD:
Pingpongtafel .tegen ·hillijken
prijs.
Bricven met prijsopgave ondt:r
No. 333 bur. v.d. blad.
MAISON ELEGANCE
Mevr. p. van Houten, Gedipl.
coupeuse, Sehoalweg-Noord No. Djoharla.<.l.!l 11 telf. 4903 WI.
Mankt en verm. toiletten tcg€ll
13, Bat.-C.
Maakt japollD('n en knippatro ~ vc rh~.agde prijzen, Bruidjap. van
ne.n in elk genre tcgen billijk :If J 45.- Knippatr. naar maat.
tarief. Geeft oak pdvaat- en
clublessen -met uitreiking van
Diploma.
MODElVAKSCHOOL

Dameskl. en patr. naar maat.
Panaroekanweg 25 Tl. WI. 4063
Mevr. E. v. d. Burgb - van Eijck
Gedipl. Lcera.res Coupeuse.
&

\Vegens overcompleet te koop
2 bedden, 1 klccrkast,
1 voorzitjc campI. (Wiener
model)
1 kindersportwagen.
1 rottanzitje -1- 1 djatiehouten zitje t.e.a.h.
Beziehtigen Djagamonjct 13.

Bc~ tcl Uw tijdschriftcn, Modebladen etc. voor 1936 bij van
WIJHE'S Booken en Tijdschrift en import. R ebon Shih 9.
Tel. 4821 WI. Oorspr. prij1.Cll,

_CO_U_la_n_tc_"_:_.O_:U_i...:n~=-~_,_ _ _

hocc1cn.

__. . _ .. _._ __
VERLOREN

we zeIt

te zijn. Het is geen "mode" kunnen doen. Hulstbesjes rna·
meer. De ouderen geven de jon- ken we van kralen in roode zegeren de schuld en zeggen "de gellak gedoopt. De blaadjes van

~~~i~!Se~i::~f:;~~J~~:~~ij ~:a~~Pi:: e:e!~::d~!

in de BOM8AY.TOKO

doenhet prachtiga1s versiering
POHoa MULL
aan den Kerstboom. Sterren en
Passer Baroe 8
guirlandes van zUver-. en geKimono·s.
Pyama's, Coukleurd papier maken we ook
pons, Kant, Kousen, Ove[~
zelf. Leege eierdoppen kunnen
hemdeo
.
Rc:geojas:sen.
Stofsnoezige kaarshoudertjes wor·
fen VOor Heerencostuum s.
den. Menu's kunt U teekenen of
Kopu.... zilvcr_ eo goudappliqueeren doormiddel van
werkel'l . (Yoor- en cloisonne
Ideine lapjes, opgeplakt op kararukeleo. eoz.
ton. Op deze manier kunnen er
Pasklare bamboe's in 3
de Rllrdigste schilderijtjes van
maten.
gemaakt worden.
MATTEN
Neemt U er, met de kic.deren
KIJKDAGEN,
('..n uw echtgenoot, elken dag een
HtdC:1l ZATERDAG . WNDAG
uurtje voor en U zult zien wat
en MAAN DAG
er met vereende krachten ge·
VOID 9 to t I u. cnlv;>n 5 to t 8 u.
daan kan worden en h oe er, alwerkende, nieuwe ideeen zullen OFFIClEEL VENDUBEDR(Jf
opkomen en de belangstelling
voor. dit knutselwerk zal taene- ~RIJNE'N'~'
men.
Op de f~estdage n zelf wI dit
zelfgewrochte veel meer geap- 1---- -- - - - precicerd worden, dan dat wat
kant en klaar uit de toko is gekomen. En vergeet U dan niet,
dat het een fcest voor allen zijn
moet. Niet ancen voor de grooHeeft U nu alweer
ten, maar oak voor de kinderen.
En omgekeerd. Geen ellenlange
gesprckken over zaken, sa.larisregeling en promotie: onderwerDe nk er om
pen die de kinderen beslist niet
interesseeren. Geen bridgepartijen wanr man en vrouw ruzie
door kunnen krijgen. Oak geen
speciale kinderfecstjes wnnrbij
de volwassenen zich mo&en afs loven tot ze doad moe eo prikkelbaa.r zijn en de kinderen

===

MODE ATELIER SUCCES

Berendrechfsb ~ n

19

===

Mi",.lo. lm.m:
Z ij dcn tol le llcn

I

1.50

UITSLAG PRIJSVRAAG

===

B A. T A. :=::

392 oplossingcn kwamcn. binnen , waarvan 8 het juisle
aamal 63 geradcn hadden. Ais prijswinnaz:rs werden aangewczen:

Heer L C. Vogel. Nieuw-Gu!neaweg 1.
een paar schoenen Van f 4.90
Mevwuw A. Rijkschroeff. Kerkm. 43

M.e.

een paar schoenen van f 2.90

Huiduitslag
~oode Hond
en. Eczen1a's
geneest men spoedig. door dez-e
behandeIi ng. toe te passen;
Wasch de aang,!dane ptaatsen
met de geo~..:.s~ [ach{ige en des-infecteerende Purolzeep en doe
er daaqta wat Purol op, de verzachtende en genezende z:alf ..
Vochtafscheidende uitslag. jeukende uitslag en t!czema '5 bestrooie men bove.ndien no g met
wat Purolpoeder; dit werkt opodrogend en bevordert d e gene...

zing. Herha.1 deze behandeling
dage:liiks. zoolang het noodig is.

~~~r ~~~t :~hfle:ec~~:~t~O~~ ii~ ~:~rl~~:~ ~~~e:n k~gC:nhe~~~~

Tijger
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Baisexn

VOLKSTEL~ING

IN JAPAN.

Honderd 'millioen zielen.

lieke passagieresse.

De jongste volkstelling in JaIn de Str. Times lezen wij, dat pan bracht aan h et licht, dat
ecn der K. L. M. toestellen, het Japansehe Rijk, met inbebestuurd door gezagvocrder Te
Roller, kort geleden eeo Engel- Formosa. thans 99,453.619 inwonersvan
telt,
hetgeen
een tacnaKorea,
Kwantung
en
sche dame vervoerde, die in Eu- grip
ropa een ernstige operatie me is met 8.1o/c sedert de vorige
t elling in 1930.
moest ondergaan.
Iedel'e sehok gedureude deze
r eis had voor haar noodlottig
kunnen zijn. en bij bet vliegen
en vooral bij het landen moest
de uiterste voorzicLtigheid worden bctraeht.
Kapitein Te Roller braeht zijn
passagicrE: veilig te Rotterdam,
waar op Waalhaven ceo nmb u~ Vendutie op Maandag 9 Dec. '35
kijkavond Zondag 5-8 uur.
lance vliegtuig gereed stond am
de dame verder naar Londen te ten buize van Mevr. de Wed.
C. H , Kraan.
vervoeren.
Chaulanweg 39
Vendutie op Dinsdag 10 Dec. '35
HOTEL
kijkavond Maandag 5--8 uur
DER NEDERLANDEN.
ten huize van Mevr.
H. H. Delmaar.
Programma
Dr. Kredietweg 1
Voor Zaterdag 7 Dec. '1935.
Vendutie op Woensdag 11 Dec.
Aanvang 7.30 uur n.m.
Eerste opvoering te Batavia der
1935.
werken van Eduard Wagnes, Kijkavond Diusdag 5-8 UUT
Oostcnrijkseh Keiz. en KoninJd. t en huize van Den WelEdgH.
Militair-Kapelmeestcr.
E. Gomes
Petjenonganweg 80 A.
1. "Felsenfest f tir 's Vat erland"
Marsch
Antiquiteiten Vendutie
2. "Ouveriure zur Operette
Woensdagavond 6 uur
"Die Rosenkonigin" Walzer
Koningsplein ZniC! 17.
3. "Frauengunst"
Walzer tQ bezichtigen Dinsdag
4. "Sang uud Klang aUB
Woellsdag
Steiermark"
Selection Vendutie op Donderdag 12 Dec.
PAUZE
1935
5. "Tagewe~~;cert_Intermezzo Kijkavond Woensdag 5-8 uur
6. "Marien-Gavotte"
ten bui.ze ~a.a ~~berelEdgH.
7. "Soldateu-Serenad;~'termezzo
Panaroekanweg 23

~

Mensch wees toch Vfiizer.

Baad met een GEISER I
Welt. , 1720

.

STENOG"APIE "GII"OOTE"

.

Club' . . . . . n 'a.

per rna.nll

J. A. SCHNAAR t:::':'t;,"O';,~~;"'::i:

lnd"_I"QoJoe_ell 36

(bi1

Th~R5iakerk"'~I. "WI. 408

I ANDALAS -

P RI VoA TE EN CONFIDENCE PHOTO GRAPHER

STUDIO

PUilr Bar~ 99.
Telf. 3i78 Wlt.
Sp~clale Kerst _ cn Nieuwjaar aacbic:ding:
•
2 veTSchi11 t "de poses (\.lIhlnCf formDIII) plus 1 vttgtoo lir.g \"oor , 3 ...
AlIe cl\ 10t el "d Drctm bcr.

(.. oor Vader. Moederca Kind)

..

is ook voor U gemaakt
Overal verkrijgbasr

&@A4
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1 ~ ..

W.0;855

t;;]
- en wi} slaan de brug tusschen
PHILIPS 335A-21

u""

Wie Zaterdags van uitgaan houdt.
OatvJucht zijn warme huis.

POLONIA is heerlijk koud.

I

~Q<::::::>O

MlU'Scb

En .. ".. nooit v66rZondag tbols!
POLONlA-TERRAS_ Meester-Comelis Tel. 777.

Voor g ezondhei? met stralen even opbellen

1

SILVERKL.~GS

Purol~cfinbuntl1vau90l:t.
tD / 1'so. Puroluep in bnOM \/.&1

II

11

pra~~~:~~~J::;.. :~"~~~_~.jJz8n.

11 .- .

90 ct. $IJ Apotbekers u T~.

.

SPORT

MATJN~EdoorDANS';TE

8. "Die Bosniaken kommen

Purol ill dODU.o. Vim iO eo 7S ct .• ~

DE BESTE

Spierpijn?

gestapeld, een rood, elcctrisch zin, thuis, in vertrouwde omge-

K. L M. TOESTEL ALS
AMBULANCE.

IN MANGGiRAI
IS
Morgen Zondag

Te koop =

CHIIYSLB" t.at
Sport-touring en diverst mlc:rktn

In

ZWEMMEN

,

f J~n~~b~;n:.~ci°tt:1~c~de:~ken ~!ss:~n Indrarna/o:weg ~~ lampje daartusschen verborgen ving gevicrd, want dat aJleen is
Zondng) Bij mccrdcrc banen re- me~ hrilj:~1je~e~~t ~~:e~pebeduetie. Te bcvr. Pelodjo Ocdik looning terng to bczorgen lndra·
17.
majoewcg 16.

VENDUTIE
DINSOAG 10, DONDERDAG 12 en ZATERD AG
14 DEC.

naen nemen watzekrijgenkunnen: "uitjes" als daar zijn, bioscopen, sportclubs, kampeertochten en wat dies meer zij.
Wij willen bet hier over de
schuldvraag niet hebben, alleen
h et feit constateeren, maar
daa.rbij de opmerking maken,
dat Kerst en Nicuwjaar, meer
dnn eenlg ander fecst , cen intie·
me sfeer noodig hebben om echt
te zijn.
Komt U nu niet met de apmerking: " ja, in Holland, waar
het snceu\v en de kachel lekker
bnndt", want dat is niet steekhoudend. Sueeuwen doet het in
Holland juist op Kerst gewoonlijk bitter weinig, Een "witte
Kerst" is uitzondering en mocht
het 's morgens al eens gesneeuwd hebben, dan is er, vooral in de groote steden , na een
pant' uur niet veel anders meer
van over, dan cen Dntte, vuile
maSSfL, waarvan we blij kunnen
zijn, dnt we ze hier niet h ebben.
En die brandende kachel..
Och, in de meeste en zcker in de
nieuwere huizen is tegenwoordig centrale verwarming; niet
poclisch, ma.-'ll· wei gemakkelijk.
In koud!!rc Gewesten moet het
dus ook mecstul gann zonder
snecuw en kachel, maar blijft
tT vnsthouden ann het idee, dat
- -M"AlSON-:i.tA.RGliERlTE I\.tlrst zonder vUllrtjc geen Kerst
Koningsplein Noord binnen 10. is, wei, maakt U cr dan cen.
Bat.-C. telf. WI. 2820.
Knutselt U een schouw van een
Atelier voor het vermal::en van kiot of een kastje, of iets an·

een halve c e n t
per stu k

En .... . het in elkaar knutse-

b~ Ul~~ ~::[tl:=~~:~~~~~;;~

f,:'en.
om. UlS en m 1D I

.. • .

.'
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Zoodat U morgenavond
mee kunt
luisteren,
transpireeren
hruJlen

VRAAGT gratis demonstr'atie ofoDze volledigepri)'sconra,nt

