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VriNagas.
.. The Beauty

De geweldige belangstelling die oolc buiten Baravia
vQor
0 1'15
blad 5chijnt
te bestaan . noodzaakt e ns
langs dezen weg te beric:h_
ten, dat z;j die ons blad

Winn~r"

Dodge

per
post w e nschen te
ontvangen een postwissel

1936
DIR'ECl'EUR JOHN ItAPPEI!I

-

TEL. WELT.

.~~~;;~·::~
~=~:::i:~: DRUKKERIJ

NV. · VELODROME

~~~~~Elc~~~
B. B. H. GC':PNER

-

Wi:LT.

JOHN

zendan van:
DINillAG, D01'o"DERDAG en ZATEP..DAG

PER KWARTAAL f 1. _
PER HALF JAAR ,,1.75

KAPPEE ~~R~~~~LE:~DE10~~~~~

GO E N 0 ENG S E H A R I 46

683

TEL. WELT. 5050.

I YlffiSCH.

GEDRUKT EN UITGEGEVEN DOOR:

682"
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NA 5 UUR TEL. NOS. WELTEVREOEN 582-5238-2398.

a

A T A
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A.-C.

EN

PER JAAR

lIr.-COP..NELI S.

" 3.50

VOOR KLACHTEN VERS?REIDlNG TEL. Wi.. 58J

Hierdie genotvolle
NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHADPIJ, N. V.

REIse REDI E1 BRI EVEN
IRA VELLER'S CHEQUES.

SPECIALE VACANTIEBILJETTEN

ROOK MENGSEL
!
rnengsel
Soone.
Koel en GeulI"ig
Boxer
Pie' Relle'
piJptabak

f 1.- per blik.

DOOR DEN CEHEELEN ARCHI PE L
EN CWURENDE HET GEHEELE JAAR

HET OLIE EMBARGO
Moge lijke gevolgen .

Speciaal
SIGARENMAGAZlJN ,,'\ MDDRTJE"
Slui~brug

n/Capl toJ

Tel. 591 \VI.

lou ooriog beteekene n.

DE VLlEGDIENST OP
AUSTRALIE

Actueel Nieuws.

De

bctnalu voar hct overbrcngcn

BERICHT.
Tn vel'bnnd ml't een j;rootcn
lo.:!vloc{l van aettlecl nicuws,
dat cen belangrijkc annvulling
is op de tclC,>grammcn dcr d ag~
bladen, wcrd onze rubrick Vnn
D,.go tot D<lg' :t:lllgchomll'n tot
Oon(i('l'dllS' a,s.

Imperial Airways va li in.

van mccniug, clat het hoogst
unfair is, da.t haar schepen
gocn vrach t mogen vcrvocrcn
tt!s~chcl1 Hon olulu en Amcril~n.al1schc huve11s, tcrwijl de
Matson Line cen groat deel vnn
het vCI'voer tusschcn A ustralic
cn Nieuw Z(!eland aan zich

In verband met het sensationcel bcsluit vall de Rcgeerillg
van Aw,tralic, die llaar aanleiding ,van een vicrtal ongclukken, dlC kart achtcr elkaal' met
Dc Haviland 8(i vlic~tuigcn
hebbc!l pl~ats ge~a.d, het luchtwaard~gheJ<;ls-ccrt.l fleant
vool'

bC~:. ~j~r~~~i~~cn in het werk
r,'csteld om cen r(!geling tot
sland to brongon tussohcn AuDeP. & 0 . VC:T bin dingen op sh'alic en Ni cuw Zeeland om te
Nieuw Zeeland en Australie. belettcn, dut de schepen dor
~~~:n d~ij~eiJ~~td~~~~~~s :8~

zieh trek ken, tcrwijl het vervoer tussehen Honolulu en d.e
Amcrikaa.nschc havens VOOI
Engclschc sehepen is vCl~boden.
De Regecringcn van beide
dominions hcbben heloofd de
Iloodige maatrcgclen tc zullen
~~~h;~I;C~~~(~~ 1:~I~\~· ~~~p;~ ~~:~I~el{~~~~. het i3 daartoe
dienst mel l<:::nge1sc!1e s chepen
Dc drastisehe maatregel van
Weuw Zee&
wanrdoor de handel
tusschcll

Cunnda,

afg~j~:~~~i~~~an{as- ~~~ ~~ll~::f~~~~;i~~:'~

va~:~~l~~~S~l~i~laatgChappij Is

DE ENG::LSCHE
SCHE~PV AART.

De cnOl'm gl'ootc Hubsidies
wd ke wOl'den gcguven aan tIc
Amcrik(!ans~hc M at~()n Line cn
ch: ccnzijdighcid van de AmL'rIl:aD.n!:.ich(~
schccpvar>.rlwctgr.'.ring-, zijn Ha nl cidillg gcwecst
tot de vCl'klaring wc:ll;:c wcra
afgelcgd door C{:II Jlr~>sidcnt di-

hicrmede zijn de

de P. O.

lNcrgestort, onmiddellijk over·

~~;i~aa~;ch~let :ste~~~ts:~~
machines .
F

Dc Haviland machines op de
Hobart Melbourne Sydney

~~~en worden vervangen door
Douglasma<:hines van het type
De2, zooals deze bij de K.L.M.

~~Od~h~~tg~~~t ~~~;~ij~(~ ~~~~ ~~l

bij de KN.I.L.M. in gebruik
Airlines
lweft onmiddc!lijlr in
.Junkcrmachines
bcsteld vool' den dienst tus-

stcl~ell hoven Austl'alisch grond- Z1J~;ranscontinelltal
gebJcd wordt gcvl.og.en, is de
9uant.ns, de Au~tr~hsche luchtli~n, clIO de vcrbmdmg tU5schen
~~~~~~~c dfen d~~~caLivca~ndervJic~uigen gebruik maaltt, in
cen Impasse gelmmen.
Ook andere luehtvaartlijncn
in. .Au~tralie, die dit type van
v~ICgtlllg gcbruikcn, hcbben hun
dlcnsten moeten ondcrbrclren of
tij~~g~~a~oe:~n ~~~~~n~et de
Kcrstmaiis, die zecr groot in
omvang zijn, zoodat gisteren,

schcn Adelaide en Port Darwin.
Dc leidcrs van -de luehtvaul't
.
hebben met
ophcffen van het
invoer van buitenbegroet, om~
zij zeggeu cen voor~

~:t~~~~i::~l~~~l~:~

beteeltent, aangezien de buitenlandsche machines beter ge-

i:~a~~~g s~~:~~~a:~~~;~e~~;= :~~~~n zi~~ A~~~r~~l\~~~ ~~

l:l~~c(mr~~~~~~:;~ Z~!l~!~~~~~~~ ~~~;~}o~~~re~~f~~~~r'~~~:~~~~~~ trekken om het groot aantal
brieven naar Australie over te
~~~~;;'~I;~g ,~~~~ctC~ll~~:~l::d~~ ~U~l~e~!~nt~CJ1~~~~t~Yk:~~!: ~~~g::ts~~~_ groote moeHijkhe-

Engelsche.

Bij

de vertegenwoordigers
.
der Quantas maatschappij te
N(:w Zeala.nd , t'tn dochtcrmaat- lrali~ en Nieuw Zeeland thana
De Imperial Airways zijn ~~~~~tf~ :~~o~~end;:r p~o~i~
sC}lappij vun de P. & O.
de maatregelen nemen, welke daarbij te hulp gekomen en de van de nraatschappij, heerseht

d oor de Union Sleamship Cy of schjcn aan lciding zjjn, dat Aus-

de;;" m;~~~~l;" P~)~j'~~~~c~:C;~ (;;t~~ ~~;:;.~.wcrdcn uitgesteld. ~~r~"i1~~~·~~:~:.~!~~e~~~ ~;;~~:~:f ,~~~~~;~:;!~~f:
eoncurr..ercn tegen de zwa:n
gcsuJ:)sidiccrdc Ma~on Line,
clie vcrschillendc luxueuse sche~
pen in de vaert heert g~bracht,
als de !tfonte"C1J, de lIIarirJOS(l
en de Lm'linc in ?en (lienst tU:5~
schen tIc Vercemgde Statcn en
Austrulic c!1 Nieuw Zeeland.
In:<;~mm)gc gevallen komt de
s~bsldlC wei!{e door de 'VereeOIgdc Staten wordt bctaald aan
de Matson Line, neel' op een bed rag van 7.cvcn goud-do!lars
pf:r zeemijl, tern;:UI.£ 3.000 IS

00
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Atlanta type, dat dezelfde ca~ Mogelijk is, dat bepaalde veranpaciteit heeft als de twee D. H . deringen in de constructie van
machines van de Quantas, de De Ha.viland 86 machines
die met meer mogen vliegen, zullen worden bevolen, welke
naar Brisbane worden overge- dan eventueel te Singapore zulbracht, van waa.l·uit de mail len worden uitgevoerd.
m et andere kleinere toestellen
Ten s10tte kan nag worden
verder over Australie zal wor~ gemeld, dat de proefvluchten
den gedistribueerd.
tusschen Penang en Hongkong,
T e ge l ij k e r t ij d
he e ft waarvoor ook De H avilnnd 86
de Au s t r a li s e h e
R
machi nes worden gebruikt, zul~
gee r i n g be s l ot e n helen worden voortgezet.
v e r bod van d ir e e ten
in v 0 e r van Am e r i k a a n(Str. Times).

86

Naar wij in de Manilla Daily
Bulletin lezen, worden op bet
oogenblik in de Philips fabrieken te Eindhoven vier speciale
radio-zenders
geconstrueerd,
welke bcstcmd zijn voor de Phi·
Iippijnen en dat bij den bouw
crYan rekening wordt gehouden
met de klimatologische omstandighcden op de eilanden.

PIANO
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KO OPT gcen
il!-.·or~~.s ons ma g"zijc bcwcht to:
I,ebben, groo ls to: kcu zo: I!ieuw o:n tw!ledshandsch. II:II:t garantk.
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GRAFONOLA'S
REISMODELLEN
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De telegrammen in de dagbla~
den rnaakten er Zaterdag reeds
melding van, dat bet afkondi~
gen van het olie~embargo vrijweI zeker een Europeeschcll
oorIog tell gevolge zou hcbber!,
tel'wijl er volgens deze beriehten te~'ens aanduidingcn W.:lrcn,
dat Engeland dit nict zou wil~
len. risltecren, temeer waar het
niet zeIter was van een onmiddellij ke hurp van Fralll,rijk in
zulk eell ge"al, dut pretendeert
veerticn dagen lloodig t e babben am Zijll vloot tc mobilisecreno Ovcrigens verwijzen wij in
dit verband naar hetgeen wij
Zaterdag j.t. in ons ar tikcl ov~l"
deze situatie opmel'ltt~n.
Illtusschcn outvingen wij de
II'Ianina Daily Bulletilt, waarln
wij het volgende, uit Parijs af~
komstige telegram van de Associated P ress aantroffeu, geda~
tCf!rd 29 November.
"In ve.rautwoordelijke krlngen ta Rome is hedenavond verklaard , dat een wereldoorlog
dreigt, indien het olie-embargo
wordt afgekondigd.
Indicn de Volkenbond hiertoe
overgaat, heeft Mussolilli maat~
regelen genomen voor cen on~
middelJijkcn nanv.. l op de En·
gelsehe vloot in de Middelland~
sehe Zee.
De Italiaansche diplomaten
zouden onmiddellijk worden terug getrokken uit de lauden,
die bij dit olie-embargo betrol;:ken zijn, Italie zou uit den voll,enbond tredell en de Engclsche
vloot zou "d.ired wOl'den aangevallen door eskadrilles vliegtui~
gen met pHoten, die ten dooda
gewijdzijn.
Naar gemeld \Vordt, .zou dit
progranuna zijn goedgekeurd
gedurende een zitting ' Ian den
grooten f~ scistisehen raad welke in den nacht van den 28sten
November is gehouden.
Nader wordt nog medege~
deeld, dat deze e~kadl'illes met
tm doodc ge"'ijde piloten, bestaan uit 125 vbegtuigen, met
zware bommen aan beord, dIe
elk voor zich een aanval moe~en
doen op een E ngelsch oor!ogs~
schip en daarop hun hammen
moeten werpen.

in 5 verschillende
Kleuren

v8naf I 22.50.
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CATALOGUS
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welke

1lfkeurlng
Ii· ailerwege;groO{

is:

Over bet principe i:ler regiona:e be20iaiging \¥cl'd~n 60k ve·
Ie waaroccr cndc uit18,tingen gehOord,'doch
\\'ijze yan
rlng en de ~\~ein ig deugdclijke

de

uitvve-

vool'bereldlng welke, de%c 'naar
"cler ,meening ~hceft'.. geken-

merkt, was ' aanlcidin'g tot atk.euring over vrijwel dc., gchcele
linle.
.
..

Ran ~

in: d~~~ ¢riti~k, weil~e

:lOO unani~m tot ulting is gekomen en welke van den kant del'
~'mbtcn n rcn zoo gcpa.st naar
voren is gcbracht , voOr de Regee-ring geen aa nlclding zijn om
Hare VOotstcUcn tijdelljk tcrug
t8 hemen cn met het . vasthoudIm "un het principe, in telamel\Jijlc overlcg md de ambte·
n:lrcn-organisatics en wie daar
verder bij 'bctrokkcn zijn, ectl
gehcel nic.ulV bczoldigings- en
peraoneelsstelscl tc ontwerpen,
d'nl C't!.1l g~()~ag.kan zijn voor
de toekomst en eilldclijk cen re·
gcling geeCt, welke blijvend gel.
dig is, ~n welke, zij h!!t op de
loge bntiis d ie door de omstanuigheden nu cenmanl wordt
vcrcischt, aall de ambten:tren
z eke r h e i d gecet omtrcnt
hun bczoldiging, wnaraan het
de Inlilste jaren zoo zecr heeft
III'emangcld ?
Deze onzckerhcid is
niet cen dor minst bclnngrijkc
faelorcn, welke aanlciding is tot
,\'oortdurende onlstcmming.
. Ook wij bcloo£den bij herha·
Hng, dot de ~iseh van 'H olland
am van de Indische amble·
nJlArslIalarissen de sluitpost Villi
d!.' hcgrootin; te b 1 ij v c n rna·
k(:n, w olang de tcndenz daarvan nccrgaand is, onbill ijk moot
wOf(len gcnocmd, tc meet waar
Holland 1.elf in dlt Clpzicht zoo
zeet ten Rehter blijet en de politi~kc verhoudingen er daar aanlc,icli:- 'l toe zijn, dat de ambte·
naren daar he~l w~t meer wor·
den ontzicn dan die In Indie.
M:lar ~dert de :m"alafse haar
intrede deed; en het amble·
na.:lrs·salaris in indic onderwctp' 'wei-d van" voortdurenden Bttijd; Is 'e r .wcn!t:I ding
met kJ~~ci~ " ;~k~hcid, J:co .
vast tc staan.
En"dB;; is, dOlt na:th h~t' salal'is.stc1scl, noeh de pcrsoneelsrcgeling.,: bU"'de· 0veriieid :op eeJl '
c!cugdclijken "g rondslag staan.
Nu k&n men door den nood
gedwongen "wei "met a l1erhande
middelen :~a~li:~rii}in, vl.aat:Van
bij e~n pra:ctiSehe " I;I~scho~~i~g
al. dadelijk b"l,ij~~/~8i ziJ aanleiding tot grcibti'f onbiIlijkheid

men

rnoeten

SPEELGOED
dienen, maar
op een manier, dfe "
diging schenkt dan de
z.oaals die "lh:ans is
In de ve,'scl"me"de
declcn van NcdcrlandSch
wijkt de levensstana~rd 'ongetwij~~ ld stcllK"at, ~n wat in de
cene plaats ccn" nauwclijks voldecnde inkODlcn kan worden gc-.
noernd, gecft in .de , &:ndere
pInata cn ruim bcstaan,;waardOor er door de geeentraUseetde
salaris"regelirig in'" de"" f e rt e:
I ij ~e waardccdng
~beJq.
vooral van lokale krnchtcn , grove vcrschillell ontstaan.
Het zal . ccn ,tiitgcbrcid
zcor gcdcgcn onderzock'
ren om to onderzoeken hoc deze;
vcr!:ichillcn op een biUijke wiJzo
InUlllcn worden gec:limineerd en
zccr veel statistischcn
zal dnarvoor ongetwijfcld

NIEUWB MODEltEN
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TREINEN.11IAMSmtlE!t(Irk;). 1I-fDi.
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Zlj die baa; pot;e kook . op gas,
is 't vlug5~e klaar en in haar sas I

, WiltUdBt ook z!jn, bel t dan even op Wit. 1720
I~' G:.,
N
'dUI,

oodiQ

R,esta uran t TIONG BOA
Te.1. 1107 Bt.

Paotjoran 46 ,

H et 'Cbleee.sch restaurant met de be s t c £ a a m
Voor f . i.- kriJg t meD' eeo volledlgi:
.
,."
maaltijd voor "l pt:rsooen,
"L Soe p T japtjalj Spcciaal.
3. Ajam Shar:ghai. '
.: 2. .B~b~k. Champioe.
i . Gebr. Kikkers.
Ook , kaa" ,;e 'wi~s.el~ci~ "van ge~echte:Q plaats hebbee_
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. "I "n od /'s' c ~ e"
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Hij. die v~ BlER'h6~t: ' is verhlijd,
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,.·. lImseni!ttir,wet~6;; Ofl~ N:IV.
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. f..~. Nederiandsche

Mij. '~fid~'r ' toe"Z1Chc 'en cootrof-e"
van ' de . Nederlandsche VerzekerIDlJskamer, .

Ee.nJoe voardeelen: van de soepeJe voorwaarden %f:lo:
" Ie 8eslist. l,aagsce premies met" winstaandeel zonder
\'erhooging j
2e Premi~.reductle vanaf f 3000.- verzekerd bedr"aq :
. 3~ Termtjn van herstel"Up verzoek- van ·ve.rzekerden ,
dus onbepaald;

ie Geen geneeskundlng onderzoek voor
rlngeri tot cn met f 2ooD.-;

'ierttke~

'e Uhb.ecalingen worden prompt in Indj~ Qereg~ld .

,om nc-t ]{ort maar duidelij~
tC·7.eggcn: Mnri unne bad de "P
·in-cn Iliet zoo 7,uinlg oak ...
:Plotseling · sprong Marianne
op en zci tegen zich'zelf:
"En waarOn! cigcnlijk lliet!"
,Op dat moment juiet klonk
buiten ,e(.'fl clnxonslgnnal, lwee
korte !!totlen en ccn lange,
"Ook dal nog!" zuchttc Mad·
mmc,

W. J. J, MANDERSL.OOT Ke.rlosonoweg No; 2. BBt.-C: Td. WI. 2162

.In hot volge nuc ' oogcnblik
di~nde het mcisje - bijna op 7.IJ
~ c7.{!t door fie nonchalant·vricnd
!!cha ppclijl,e indrin;ers - haar

vricndin J eanne_ met dien, oh,
lweI anrdigen Duja rdin. den
:tanslaandcn ballkier, anll. ~n
j.-;,ngeu, ui ~n ,.to" nu overal en
alpjtlltl h{1l1r sezclschnp braeh4

t en, zonder dat hij hHar impoIHX'l"dc,

,.Murianne, 5chh:t
gaa,n dallBco!" Zoo
bevel vl\n de bercddcrige
nc', dle:'nlttjd "Wl\t I\nders" ' haa,
.,In · de Lido -bar is cen nicuwc
band, ;mlig ccnvoudig. ento ell
.ros zullen cr ook w(:1 zijn met
('en heel stel; de Hijkens, de pon.
ge. brdod Ik natuurlijk, en
Ma:~ en Karel en Huug ... gauw,
trel: wat nan en ~R.at ons geri1el(·n .. . "

,

DE BESTE MEDlCIJN
BBdltott1 Boerde.rij

Crallltf

~N NI EUW) AARSGESPREKKEN

SMkahotmi

Maar .... .. MariiJ.nn~ gaf-het
Inlichtlngen :
Ttlefoon 2 100 'We!ttvredtD niet op .. Zij Iiet zleh , ann~moe·
di
....
d door haar aanbiddet's 'en
265 SoekDbotml

I

vriendinrien, " van' de eenc dans

. ROEPERS, NIEUWTJES EN MAGNEETJES
SLAANWIJ VLOT MET DE "O.P; tjes"

in de andere " v'Oeren, van den'
eenen
'in den andertm!

Stemvorm!ng
DecJamat'e~ Voordracht
blJ

f?, I.B_a!f'!?f,!, I

H"'O -. IE N
BUN GALOWS
EN KAMERiJ
Te

....

dag

~~~;o~:t~~ ge;~1:~~~1den !:~ 'gevanlien,I'sltraf

~:;~~~~~.I.l~~~~:eii.' h~~~:~ ~:rd
haar spotj;e,n:d": :aq.ngekeken en
gezegd: "Een kapper, zeker.'·
Marianne antwoordde: a11e~n
maar: "Peutere" en danste m~t
Huug, met ,Ma,xJ Jp.et Jea~ R:ij~ ,
ken of met.Lo.uis, m~t, Kat:el e:t
d(:ze. jeugdige del!-gnie~~.?, ".~~- ~

HlERVOOR . ZIJN VIER ·REDENEN II
Ie. DE GROOTE VERSPREIDING

b.'.t:l bjj~a om .d~ volg~n~.~ : ~ox~

DE GROOTE POPULARITEIT

trot. .

SOEKABOEMI-.
Oo1c voor

.DEGROOTEL E E S B A A R Ii E I D

Vacanlie · v~rblijf.

'Nilt U op de hoogte %IJo van

. ~~. DE GROOTE RECLAME WAARDE

wat tr op dlt gebied !e SOtka·
baemi en omstrekeo
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,BETALtNGCONTANT.
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"DE Ot;lHTENO. P0&l"-

een Oteva naar den
poentjak.

Tendnde ooze lezers ion de geleg'cnheid tc stdlen op cen
goedkoope wijze artikelcn, bdrekkingen e.d, aan te _bicden
;.en/of te vrageIl, hebben wij besloten vanaf heden een ~ubri.ek
,.O.-P."tjes" te openen. De rcgelprijs voor deze advertentles
is f 0.20 met cen minimum van 5 regeis.
VOETPIJNEN
verwijderen wij in onze hygH!·
nisch ingerichte PEDIKUUR;
onderzoek door onze yakman
gratis.
BATA, Postweg Noord 59,
Tel. WI. 4302.

TEHUUR
1 Febr. Gemeub. of Ongemeub.
voor 6 mnd. Bondowosoweg
No.1
1 Jan. Bandoengw'eg 5, dicht blJ
school en trein. Salemba 73 tlo
K. oW. 3·school.
In1. Adm. Kant. "Eigen Hulp"
Kcrtosonoweg 2. Tel. WI. 2162.

PHYSICAL CULTURE
SCHOOL.
Djamboelaan 6, tel. WI. 807.
Rythmische en llloderne dc>.nsen. Gymnastiekle.:;sen, voor
elke speciale methode. Periicure, vakkundige voetbehandeling.

Mevr. L. Cornet Lim Aug Kim
Matramanweg 84 Mr. C.
Levert eten buitenshuis, zoowel
Europ. als Rijsttafel, vanaf
J 20.- p. mnd.
Voldoendc voor 2 personen.

Hollandsche dame, mid del bare
lccftijd, zag zich gaarne geplaa.tst als toezicht op de huishowling en ala gczelschapsdame. I{an gocd met Idndcren om·
gnan. Bl'i('ven ond. No. 369, bur.
v.d. hI.

LEVENSVERZ. MIJ
ONS BELANG"
VRAAGT Sub·agentcn ~p gunstige condities. Ruime bijverd.
voor "'achtg.
SoIl. schrift. afd Vert. voor BaL.
{\~ Omstr. Kel'tosonoweg 2 Bat.·
Centrum.

----------1
TE HUUR gevruagd: zcer goed
TE HUUR GEVRAAGD:
gemcubilcerd huis; desnoods Ong-em. pav. met kost. Brieven
met ovel'l1rrme mcubt1air. Bric- met prijsopgavc onder No. 382
ven onder no. 381 van dit bind. van dit blad.
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Liquidatie

Uitverkoop

der gcheeie voorraad
Hoeden, Voiles en Bloemen.

THE LONDON MILLINERY
50% TOT 60%
reductic

Postweg Noord
dat speciaal hiertoe vervaardigd was. Dc totalc waarde
van deze transporten bcdl'oeg
40 millioen francs. Korten tijd
daarna krceg men den chef
van de bende te pakkcn! In
Mannheim, in cen coupe eerste
klnsse van den Rhcingold-Express, arresteerde men den
Griekschen bankier !lias Eli~
opoules.
H ct dnbbeIe lCJ;en van
een greoten bankier.

New-York, San Francisco, Buenos Airen en Haval11la; in Zuid.
Amerika knn hU verschillende
van de allergrootste banken
zijn eige:ldom lloemen; in de
Vel'eenigde Staten stond hij in
nauwe relatie met de leiders van
den alcoholsmokkelhandel, doch
ophcffing der prohibitie maak~
t~ daar een eind aan, in Europa
werkt hU b innige zamenwerking met Raskin en Eliopou103. De helft van Yoshiwara,
de bckcnde amusementswijk
van Tokio, is zijn eigcndom en
cen leger van Geisha's staat
in zijn dienst..
RaSkin Eliopoulos en Mashayosho verdienen aan ieder
gram Opium, ll,ior£ine, Cocaine
Heroine, Anhalcllium, Peyote,
Hasjisj, dat over heel de wereId gerookt, geschoven, gesnoven of geinjecteerd wordt. .....
gl'Of! Zij vormen een maeht
zonder weerga! De staten ken-

Steeds weer waren de politie-autoriteitcn van alle landen
sedert jaren bij de inbeslaggenomen brieven der smokkelaars op den naam van de
Atheenschc Bank Eliopoulos
gestooten, doch nicmand had
zonder meer den moed gehad
dit Huis in staat van bcschuldiging te steBen. De firma
Eliopoulos, met de drie directeuren, de gebroeders llias,
Athanasies en Demetrios, is
een Bank van groat aanzien;
zij emitteert zelfs leeningen
van de Grieksche regeering. wassen ..
Eerst de arrestaties in Hamburg en New-York brachten
het overtuigende- bewijs, dat de
Bank in deze smokkelhandel
nauw betrokken was; op inter-
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Het gelukkige feit, dat ODS
tot tweeden prijswiunaar maak~
.:e van de prijsvraag van de autoverhuurderij Oteva, Mejuffrouw Laseur won den eersten
pdjs, teIT-.riji de derde prijs aan
eenige heeren van het Assurantiekalltoor Langeveld Schroder
ten deel viel, bracht Zondag·
morgen een Oteva·wagen voor
onze deur, U kent ze weI, een
van de fraaie Essex-terraplanes, die ons in cen aangenamen
touristengang, gereden door
een der zeer vertrouwde chauffeurs, waaraan Oteva naasE
haar prima wagen haar naam
dankt van te zijn de betrouwbaarste autoverhuurderij
tel' plaatse, naar het Poentjakparadijs bracht, het wondermooie landschap, dat niet Al te
ver van Batavia is verwijderd,
waar men voor enkele uren de
frissche berglucht kan inade~
men, waar men zich door de
"hoogtezon" kan laten strahm,
en vanwaar men dan verfrischt
en opgelrwikt weer terugkeert
naar de hitte van de stad om
met nieuwell moed den inge·
span..'1cn arbeid te beginnen.
Daar is een verschiI tusschen
cen autorit op een vrijen Zondag
en cen f..utorit!
Wanneel' men niet zijn eigen
wagen bestutll't en het rijden
aan cen vrcemden chauffeur
moet overlatcll, dan kan men
het treffen aan het stuurwiel
een bezineduivel tc krijgen,
zoo'n oudcl'wetschcn Kilometervreter, voor wien de hoogste
snelheid nag niet groat genoeg
is, die aBe risico, dnt de weg
biedt, aanvaardt en die er een
sport van maaU zijn wagen
door de meest pr2caire situaties
te slingcl'cn.
Op zoo'n manicr is een autorit
slechts voor enkelen ecn genoegen, maar voor velen cen opeenstapclillg van angst·complexen,
afgewisseld met voor zich heen
gcprevelde dunkzeggingen voor
ontkomen gevaal'.
Dit nu is iets, wat men met
een wagen van Oteva niet to
verwachten heeft en wic thuis
wiI komen met de voldoening,
dnt hij aile snelheidrecords
langs den vlakken weg heeft
geslagen en mct verhalen, dat
de wagen zoo fijn op twee wielen door de bochtcn schoot, zal
teleurgesteld uitkomen.
Maar verstandige lieden, die
op cen Zondagschen autotocht
willen genieten, die hun aandacht willen concentreeren op
het wisselend landschap om
zich heen en die niet den geheelen dag in gedachten willen
"mccrijden", lwmen na een uitstapje met eell Oteva voldaan
thuis.
Zij hebben kalm gcreden, zij
hebben de snelheidsmeter niet
boven de zestig zien stijgen, ze
hebben er misschien cen kwartiertje langer over gcdaan dan
snelheidmaniakken, maar ..... .
ze zjjn uit geweest en hebben
wat gezicn.
Velen onzer lezers zullen het
weten. Een rit naar de Poentjak
voert door een wondermooi
landschap. Mooi als de zon helder sehijnt en het wijde panorama van de vIakte zich ontrolt,
mooi oolt, wanneer, zooals in
dezen tijd de nevels optrekken
en de entourage het uiterlijk
krijgt van een Hollandsch
herfstlandschap, met zijn wisselende tinten. zijn vreedzame
rust en zijn wonderlijke stilte
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kijkdagen YaRaf hadan
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litairen voortgaan met hun
maar een hoogst belangrijke sche Lloyd, de Main, welk schip agressie, is de Chineesche refactor daarbij is ook de prima met deze lading naar Japan Is geering bercid de noodige te-
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groot worden zonder dat aan Oe kisten zal gebeuren.
materieelc verzorging der gasten de allergrootste zorg wordt
besteed. En mevrouw Coelijn
heeft dit buitengewoon geed begrepen, zoodat zij zelve de keuken tot het domein van haul'
persoonlijke
werkzaamheid
maakte, met resultaten welkc~
al zeer moeilijlt te beschrijven
zijn, doch ten opzichte waarvan
wij niet andel'S dan den welgegeven,
Er zijn berghotels in Indie,
die door hun goed verzorgden
tafel beroemd', zijn geworden.
Hacks. b.v. is daar een van.
Maar hct Bungalowbedrijf
Poentjakpas va~n Mevrouw Coe·
lijn zal ongetwijfeld ook cerste
in deze rij worden. In het bijzonder wanneer in April a.s. de

~;:~~~nee~~a~ro~~~~f'~
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dezer dagen wordt begonnen en
waarover de heer Coelijn ons
inIichtte. Het bestaande terras
zal worden uitgebreid, terwiji
het nieuwe gedeelte ervan over
dekt zal worden en met glas atgeschoten, zoodat men ook op
wat winderige en kille dagen
een mooi uitzicht heeft onder
het genieten van zijn aperitif,
een ruime eetzal zal worden gebouwd, eveneens met groote
ramen en een schitterend uitz:'cht over de vallei, het aantal
bungalows zal worden vergroot; er komt electrisch licht,
een geregelde' postverbinding
direct via Buitenzorg zal worden ingesteld en zooveel meer.
Kortom de Poentjakpas wordt
tot een ideaal oord voor de in
de hitte afgewerkte Batavianen
en het Bungalowbedrijf van
Mevrouw Coelijn wordt er het
aantrekkelijke centrum van.
Men versta zich eens met o~
teva om op een Zondag eens
zelf poolshoogte te gaan nemen
en men za] er geen spijt van
hebben!
v. W.
w

EEN KWESTIE TE
RANGOON

Wij hebben eenigen tijd geleden melding gemaakt van het
transport van een _zieke Engelsche dame met een toestel van
K.L.M. van _Batavia naar
Rotterdam, vaIi.waar de dame
met een'- speciaaI ,ambulance~
tOeStel naar Londen werd ge.!.
bracht. De Engelsche bladen'
p~en . daarbij -den piloot van
het K.L.M. toes~,. den heer Te
Roller, die speciaal zijn landin:-gen zood&nig uitvoerde, dat Ie:.
dere-schok ~erd ve.rmeden._d!e
de dame_ noodIottig ,had kunnen
zijn.
:Naar Wij tb.anS in de Sn-. i"&-

.. _Q?ia~!._,Zijn:8g'-u~;_zitten:~ roeest.yitaleras_zOn-,

Baroe 8.
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Dr. Arthur Stephens, die voor
de Britisch MedivaI Association
een wereldreis, heeft gemaakt
om een studie te maken van de
wijze van voeding der verschil_
lende rassen, is iIi zijn rapp'ort
tot de concIusie gekomen, dat
de Chiueezen de best gevoede
menschen van de wereld zijn.

m~ lezen~ is de-bedoel~ -dame
te LQnden'met-goed,gevolg geOpereerd on m4ktzii. dank zij

Pazs~r

ZATERDAG 21 DEC.
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Onderzoek van Dr. Stephens.

_.

Pohoornull.
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dieet is het meest evenwichtige,
de Hawaiiaus'hebben-door het
overnemen van de Amerikaan~
sche'v()eding him gezondheiden
huntandenverloren,terwiJ1hun
spijsvertering erdpor ill de wat'
is gekomen;
: "
,_H~~ __ Jer*:he ras, degen~~
door, te -wee1.derig ~e1, .t~
Wijl de_ Joden-het ~~ en

Vendutie

IN DE BOMBAY TaKa

aan, zijn er een aantal cornfor- Deutsche Lloyd werden aange- ~~!~t ~~~:!n ~~g!~~k~~ 0g~
tabel ingerichte bungalows, bracht.
betrokken regeering het vol.
waar zij, die zich de wee1de van
De autoriteiten grepe:
gende mede te deelen.
een eigen weekendverblijf niet middellijk in en bevalen, a\-~
-10.
De
onderhandelingen

kend. Zijn agenten leveren over
heel de wereld. Zijn -waren komen uit vier fabrieken in
StamboeI; een daarvan is eigendom van de Parijsche:finna
Mechelaire; de drie anderen
_ zijn in 'het bezit van den Japan~
·sche giftkoning Soegino Mashayosho.

Yoshiwa-ra.

LAATSTE

I
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Ve,kl.,ing de, Nanking.

dda~ van he~e~

In de Str. Times lezen wij
een zoo lang gevoelde behoefte hieromtrent nader, dat de zen-

Indo~Burmeesche

0011

SINGAPORE.
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Conventie in gevaar..

Maspayosho was vroBger officier van -de Jape.nsche koopvaardijvloot. Ttgenwoordig Is.
hij, -vele malell milionnair. Op
heJ, eiland Kobe he~, hij uit-:
gestrekte_ 'opiumplan~es ~en
.sUl:n~ groote, J~~po_rtfirm,a. -,,~..m
.dife ·IabIieken :-m---sta.m.lioe1'- Ie;.
V¢I'en ,:,·maandeJ.ijks",}OOO_ K.G;

van dien aard geweest. welke
tot dusver iri de geschiedenis
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Dungalows

Is herstellend.

MMhayo8ho~, fie Beer buPt:n:~~~~~ d~:t ~!;~~~:

is de kostbaaiste .onderneming

van gepensioneerden, die in de
koele omgeving van den Poentjak~pas hun rust genieten.
Dit moderne villa-dorp, dat

aantal

DE ZIEKE PASSAGIERE.

de

So=e:~:r
ma:~=

van de vliegsport is voorgekomen.
Er werd aan deelgenomen
door militaire toestellen, door
particuliere vliegers, door verArriveerden met de Potsdam. keerstoestellen,
door stoomscheEen telegram in de dagbla. pen en door expedities te land.
den heeft melding gemaakt van
de weigering van de autoritel~
ten _te Singapore tot toelating
IN NOORD CHINA.

groeiend

CHINA
HET
BEST GEVOEDE LAND.

burg tegen een· cautie_ van
10.000 Mark vrijgelaten en..

Hiermede is -een eind gekO-men aan bet -.~ken-naar-de
verongelukte ,- _vlieg~, ~
zien ':: verder geen ~w:gzm
gen zgn, welke tot ~g spoor
kunnen leiden.

recht op en worden daarbij_~
steund dear de miilderheden;
die van meenillg zijil, d3.t, wanneer de conventie wordt verhet Indische leven geheel broken het oudste lid van de
c?rpor~tion Dr. Allan Murray
blliten schijnt te zijn gesloten.
En voor wie lang geleden de- dient te worden gekozen.
ze tacht niet maakte, is de
Poentjakpas zelf een verra.sDE ITALlAANSCHE
sing door de zich steeds nitbreidende behouwing door het
GOEDEREN VOOR

Een berieht uit Rangoon aan
de Btr. Tim.es meldt, daf er te
Rangoon een gespannen situatie is ontstaan in'verbari.d met
de verkiezing van een burgemeester van Corporation, welke
in .Januari moet plaats hebben.
De praktijk heeft er tot dusver
e

t ~~eig~:!!~:.e ;r:;~:~
beurt de

woordigd _is OIl zijn

b~~m:~~eze~
m~ter is am ~tene -yan
Btirm8.)- zoodat voor _het voI-

De zending was in hoofdzaak
bestemd voor de Societa Commissionaria di Esportazione e di
importazione te Singapore en
voor de fnna Slot & Co. Ook
waren eenige kisten bestemd
voor de firma Harrison & Baker, de plaatselijke agente van
de Noord Deutsche Lloyd.
. Het verbod werd uitg~vaardlgd o~ gron~ van. het felt, dat
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een prachtige gelegenheid
om tegen U ITERST voordeiige prijzen, in te kopen

DE VLOOTCONFERENTIE.
Dreigende gevaren.

KERSTMIS

In een hoofdartikel schrijft
de Times, dat indien de vlootbesprekingen, welke den 9den December te Londen zijn aange-
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ties de haven van Genua heeft komst ,als de oude eind 1936 exverJaten.
pireert, de wereld zich opnieuw
voor het gevaar van onbeperkte
bewapening te ..' zee zal zien geDE LUCHTRAMP BOVEN steld, met aIle rampza1ige geENGELAND.
volgen daarvan voor de begrootingen der verschillende landen
Het toestel van de Sabena: en voor de internationale betrekldngen.
In aansluiting op het korle
bericht in de dagbladen betreffende het neerstorten van een
t~estel van de Sanea, de Be.I:
glsche .. luchtvaartmaatschaPPlJ,
waarblJ elf personen om..h~t .~ven ~amen, lezen WIJ ill ..e
Str. T1,mes nog de voIgende bIJ'
zOHndeterthoeedsteenl' was onderweg van
Brussel naar Landen en stortte
bij Tatfield in Kent neer.
Do drie leden van de bemanning en de acht passagiers werden gedood.
Onder de passagiers bevond
zich Sir John Carden de -.v~lbe
ke~de on~werper van. lich~e
vhegmachmes en zweefvhegtUlgen.
De machine vloog laag, waarschijnlijk tengev.olge van ysaf~
zetting op de vleugels.
Menschen in de omgeving zagen een der vleugels in aanraking komen met de toppen van
de boomen op een kleinen heuvel.
De piloot dee:d kIaarblijkelijk
nog een poging 'om de machine
in de lucht te houden en op te
trekken, doch dit mislukte en
de machine stortte neer.
De machine werd geheel vernield en onderdeelen werden terug gevonden verspreid over
een afstand van honderden
yards.
Een ooggetuige verklaaroe een
geweldige klap te hebben gehoord. Hij rende natt huiten en
zag een hoop verwrongen yzer
en gescheurd linnen. Hij ~e1p
bij het bevrijden van eerugen
lichamen nit het wrak. ~ dame bI~ek. onthoofd te zun- De
an~ttenden waren zwa.ar
v

I?e jongste politi eke

gebeur~

~~:s~~ h~~~~~s;; t!a:~d~:'
niet gemakkelijker gemaakt en
de spanning welke in het Verre
Oosten en in de Midqellandsche
Zee bestaat, zal om verschillende redenen de naties ervan afhouden om beperkinaen toe te
passen op haar vlootprogram-

EXPOSITIE VAN
VELTHUYSEN.
In het huis Laan Trivelli 35
opent heden een tentoonstelling
van schilderijen van den bekenden Indischen kunstschilder
Henri -Van Velthuysen, welke
tentoonstelling tot den 22sten
December zal duren en dagelijks geopend zal zijn van tien
uur tot half een en van half zeven tot half negen.
Onder het gee"-tJoseerde werk
nemen landscbappen en portretstudies een zeer voorname
plaats in en het werk van den
schilder kennend, kan een bezoek van deze tentoonstelling,
waarop wij nag nader zullen
terugkrimen, bij voorbaat worden aanbevolen.

HOTEL DER
NEDERLANDEN.
Het orchest "'Ian Julien Foorman geeft Woensdagavond om,
9.15 u. zijn zesde-klassieke concert in het Hotel der Nederlanden. Het progrv,mma is aIs
voIgt samengesteld
1. Ouverture Iphigenia van
Gluck
2. Elfde symphonie van

KINGSFORD SMITH.

3-

Hetzoeken op~ven.

4.

=onie

Mozart.

~

C

dur

van

Don .luan van

De twee expedities, die het
Bet prograzruna van: het
terrein te Boeki.t China en Boo- D~o-cqncert luidt:

~:d~~",de beurt, san een In-_ ~w!!rttahrer~~~
De -Burmeeaen trachten ech-_

voerd in SlJijt van buitenlandsche inmenging.
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Rosamundo

het uibitunteIid VIi,*" Van den
K. L. l>L piloot .... goede loms zalzjjn,·in~d.metdeaan- lreetd,._
'llll te ~erstenen.
-<Ie ~ •. ' de -=-1>l_~6.
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