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BLIJFT A LTIJD D EZEL FDE
HET GOEDKOO PSTE ADRES
DE GROOTSTE VOORRAAD
DE RUlMSTE SORTEERING
DE BESTE SERVICE
DE COULANTSTE BEDIENING

SNEEUW OP BATAVlA.
[1.'0

eigeaaardige doch ware Decemb erg€scbil.'dI.'OiS.
door
R.v,W.

I

Met cen illustral ic van R. Deppe,
We Imddcll Sint-Nico l all~ gc- wowt",

vic rd en het was bat geworden.
Erg laat zclfs.
Dc bowl was buitcngewoon
lchkcr gcwccst. Een van de
kennit;senkring had daarna nog
Cen punch gebrouwcll die Cl'
wczcn mocht. En toen hadden
we, vanwcgc de dOl'st die je van
a l die zoetigltcid kcecg, dcn
avand beslowu met cen stevig
glas ijskoud bier.
In icdcr geval · had mijn
vrouw me, bij bet naar bed
gaan, aangeraden am een aspirientjc te nemen. Vanwegc een
evcntueele katerstemming den
volgenden morgen, riel U. En
op zure baring en rolmopsen
wa!':l niet gerekend, vertelde zc
ar maar ineens bij.
Nu is e~n goede r aad van
lllijn vrouw synonjem nan een
verkapt bevel cn zoo bad ik dus
gehoorzaam het aspirientje DOg
een plaatsje bczorgd in mijn,
van alcohol.ische dranken ruim
voorziene maag.
En ik moet zeggen, het deed
zjjn plicht.
lk ontwo.a.kte den volgenden
morgen op een ongeo;yoon vroeg
uur met een volkomen friscb
hoofd en geen greintje abeormale verlangens Daar een "KaterfriihstUck" of iets dergelijks.
Maar ...... het was zoo ongeWOOD licht in de kamer, zoo'n
soort heldere weerscbijn. die
waarschijnlijk de oor.zaak was
van mijn ongewoon vroeg ontwaken en dan was het ontegen-

van mijn pcrsoneel, die den n:ln·
blik van mijo, in cell oranje,
blauw en wit gcstrecpte badjas dfwijkinge n van het normale,
gehulde figuur van ruim bon- :1all; deed echter, vanwege de
derd kilo op sloffen in d€ ltOU, twec nethcmdjcs aVI!l' elsnceuw plcetcl'cnd, bJijkbaar Of. ltaar aan onder mijn tootoepje
de juiste wruu'de wist te scbat- (eel1 flanelletje ging niet, omcl.at
ten, toog ik aan bet werk.
:lat zoo jeukte op mun r oode
En het res ultaat was enorm, hand) en gaf de kebon opdracht
De pop was naar mijn evenbeeld ~en taxi te roepen. Doch dat
geschapen, met buikje. Een was niel zoo eenvoudig. De
paar stukjes areng vormden de .::hauffeurs voelden zich in die
cog-en en neus, een kembang :ineeuwboel blijkbaar niet op
sepatoe de mond. Eon sapoe-Jidi hun gemak en bleven thuis.
en het 11U ovel'bodige siramemEr zat dus Diets aDders op
mertje voltooic1en het geheel en dan een autovel'huurderij op te
stempelden mijn pop tot barm- bellen, die me beloofde cen waveger. Nadat ik dit produc~ gen met sneeuwkettingen t e
mUner Imnden genoeg be\....OD- zuUen·sturen.
derd had en de juist binncnkomcnde baboe een "oah, bagoes,
persies toean besar sendiri" had
uitgestooten, begon ik een kleine, particulierc beeldenstorm en
bekogelde mijn pop met eenige \lode( - SlachlbedrlJ ven
weI gemiL."tc sneeuwbaUen,
waarvan er echter een door de
tralies van het slaapkamerraam
naar binnen vloog, juist mijn D~TlIPlitlan No. I _ T elf, 500 W.I.
vrouw in het gezicht, die net 8&dtenlorg - Bandoeng - S9marang_
was opgestaan en haar kimono
Poerworedjo.
aantrok.
"Jasses" riep ze, "doe toch Ga randl!ert U prima vl~ ~s cb,
deskuodig
gesneden ooor
niet zoo mal VOOl" de bedienden,
Eutopel'scb person~el.
je bent tach geen kind meer_
Lage noteerir.geo.
Bah, die vieze sneeuwboel , wat
zal dat vandaag weer inloopen
Vraagt onze Prijscourant.
op de kleeden van de binnenga· I liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

~a~~:r!~~cl~e~~~~e~~:J~;~

moet komen om dat te ziell,
VOOl'7Jchtig, om mijn Vl'OUW want in Holland lukt het llooit".
niet tc wekken, die blijltbanr de
In iedcr geval liet mij de
verm<.teienisscn van het Slnt- sneeuw oJ> dat oogenblik wat
Nicolaas fcest nog niet tc bo- des sneeuws is, namelijk koud
ven was, liet ik mij uit mijn bed en ik begaf mij naar de mandiglijdcl1. schoot in mijn slaUeo kamer om de laatste restjes
en keck de kamcr eens rondo Sint-Nicolaas festijn door midMaar cen ijsfan was net'gens del van een flinke douche, uit
te bespeuren, En toch was het mijn hoofd te verwijderen.
koud, zOO koud zelis, dat ii,
Maar ja, dat was buiten den
plotscling rilde en haastig mijD waard, bier Veraart, gerckend.
badjas over mijn pyama aanDe waterleiding was bevrotrok. Tocn nam ik zeep en ren!
handdock, roaakte de deur openl De djongos en de kebon waom naar de badkamer te gaan ren met vereende krachten al
en zag_ .. _.. , zag...... , niles on- bezig de zichtbare deelen van de
del' de sneeuw! Ja, nu achteraf pijpleiding met klappervezels te
verwondet ik me nog wei een omwikkelen.
bcctje ever dit natuurverschijn"Lantas die spring" verklaar,pel, maar toen vond ik het ei- den ze met een stalen gezicht eD
gcnlijk erg gewoon .
. alsof dit voor hen cen dagelijks
"Dur is Veraart zeker de voorkomende bezigheid was,
schuld van" was mijn eerste ge- "en dat geeft banjak soesah".
dachte. Ik had namel.ijk net in
Daar nu van baden geen
de krant gelezen, dD.t ze op zijn sprake zijn kOD en ik dus DOg
a.anraden erg-ens op cen onder- cen oogenblik tijd over had, kon
neming proeven hadden geno- ik met nalaten mijn krachten
men met water spuiten. Als ze op het fabriceeren van cen thuis komt", voegde ze er in
's avonds spoten, zou er, geloof sneeuwpop te beproeven. Onder
ik, geen regen komen, deden ze de eerugszins spottende blikken ee~:.!~c;:nH~:ndsche repri
het 's rnorgens, dan kwam die
juist weI (maar het kan ook
amgekeerd zijn, daarvan wi) ik
af wezen).
Waarscbijnlijk ha~den ze nu
voor de variatie eens 's middags
VOOI Ke:rstmis, -met Cud·
gespaten, met het geva}g, dat
wij, in Batavja, met de gebaken NIEUWJ AAR.
ken pere~ kwamen te zitten, in
rut speciale geval dan, met een
Is
etD
wondermooi, blank aneeuwdek,
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ze:~~:n~=gfris:~eS'~'~~delt ';~~u~~~e~: :::a!n~v: !~i
spcelde obet door mijo hoofd, een halve meter dikte.
It~U mijn vrouw me met zoo'o
.,He", verzuchtt\ lk...a1s dat
\';ijsf811 verrast bebben. voor Sin- DU eens bleef liggen, dan b adterklaas-ca.deau? Dan maar op· den we ' een witte' Kerst. Gek.
.pa~ dat 'ik niet verkauden ?~~,~ ~_ ~ n.aar lDdie
F./:<~'~.;_:::·;,::;
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SPECIALE VACANTIEBILJETTEN
DOOR I:lEN CEHEELEN ARCHIPEL
EN GEDURENDE HET CEHEEl.E J:MR
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<'Nu, da~ rlt~ :naar ' kantoor
.'zaJ.·ik met 'licht ·vergeten.
.
:Batavia. onder de .sneeuw!!!
:' lIet gebeele KoniDgsplein een
blank, wit :veld. Kat;!. men er
's avonds door de verblindende
ve rlichtlng .81 nauwelijks het
reehte pad heuden, nu was dit
zelfs op klaarlichten dag niet
mogelijlt. De sneeuw had clkc
wegbegrenzing onzichtbaar gemaakt. Ecn tjikar was klaarblijkelijk in de tramra.ils verward gcraakt ell lag op zljn
kant, De cigenaar erv8.U zat er
nallst in de snceuw, rookte een
stl'ootje en wa.chtt e op betcre
tijden. De hekken van 'de overwegen waren door de groote
massa's sneeuw llaQr beneden
gedrukt en waren cn blevcll
potdicht, W2.t €!Chtcr niet veel
verscltil uitmallkte met hun toestand op normale dagen.
In ieder geval zocht ik nu
mnnr mijn weg via het Hertogspa.t·J~, waar 10 jcugd ~dcJl naar
hartelust tc huitcn ging ann
snccuwge\,echten, sleetje rijclcn
cn baantjc sullcn.
Dc leden vun den Ra ad van
lndic wa ren er blijl;baar door
anngestoken. Wanl onder leiding \'all h~t Ir:i1(l:!lnscile lid,
dat 7.kh in c1cy.e wcstcl'Sehe
sport hlijl,baar 7.cer t1mis voeldc, hadl.lclI dc hccrcn van de
giooicndc oprit VOOI' hun gabon\\' (. ell pn!cht gJijba;J.1) gemna kt en gledcll <:1' op los, clat
hct cen lust \\'3S voor de oogen.
Van regecn;on was dien dag
ge(:n sJll"nke.
I)(! Volksl"<l;tdlcdcn hidden
l.ich hil:r,>,,,n f.t rcng :trgczondcnl
l!1t \'ochtcn ht1l1 eir,el1 \'cctcn
\l it, dool' middcl van cen !rcrtnim('crU !mc(:uwballcll gc\'et!ht.
Vooral dc kd ~ u Thnmrin en PicA
l <CI'StCIlS )'.at(:11 clkartr erg in tic
h:n'cl1, flguu:-JUk gC1>pl'oke!l dan
nHUd ell l1iet zolllicl' lcedvcrIn:l:tk cOllsl3.tc('rch! ik, cl:\t het
l llhr.:t·mschc lid cell botlu idcndc
c)\'er\'.'inning' bncktc, door met
cell wc1nt:mil.t schot, l'iet J(cr~;lCII~' hoofdll<·I:~el in lwl ....and ,
ntt ~1J(! C \lW. t t! dl.lC ll bijt(m.
f)~ It-den \':~:) de E('onom~chc
be!:o;",<,idc·n mCl- c(-n C/l(,I'~
gie, een h <:l(' j'(; l.:utl: waurdirr.
Mr. Hart. dk· ;~ichtb:lltl· het 0;;Ilt:I':i)Jit m(}C~l del\'ell ell die

",'TOCp

tl"nchttc ~ij n fi:.,'UlU· tc "cdrlcn,

cloer c(:n \'cl'haudclill;;- tc houdel) CJ\' ('I" dc mogclijl:hcdcn dlc
Ct· ?.!It(:n ill de cve:nlueclc con tin!;\.!Ilt(:(:l'illg \ 'an SIl<:CIIW,

0" lid Wall.:l'loop"'in had de
!oInCCllW Cf.!1l g~d wcl'1t \'crrlcht.
HH Jccuwtjc op cell !';tokjc wa.'I

met cell :ri\cCllwmant'.!l dc. Iic(de he·delc!. V(~ll! lellen \':: 11 de
C;u!lCc,rdia, C\'Cllals die V:tll de
ITlt rrn(.tnif~,
z()I)aJ:; ' flU later
bl<:ek, )'..'lten n!'lg :I;!n

d~

bitlc.-

ta re!' l k ZC~ nog, \"'ant daar ha.d
de Sinte:rk laal-:\'icl'ing I!O:; lange r gcduurd da n bij ons. Zij
h!~dd~·" dUB dmu' dC' wiltc wade
op lJa lavin :dc·n Ilccrda!cn tn
d~rcc t n:l:~ " hu h~ ~(:lelcf()n~cl'd.

d:tt :r.c ingc;;,u:cuwu Warcn ell
Ilict we:; kondcn kcmlcn. Dc Oil,
gC W()\lC kvudc ~i n gc ll 7-C IIU te
Jij £ met wal"mc paitjes cn
glrx-iclJd hcct hicr.
Ovk Pasz. t· Daroc bood cell
G:1gcw 111 .:~;pc<:t.
Dc Bombay's ha.ddc;n ~;kh gchnnst hun cUllagc.s to comptetcercn met ski's cn schaatscn,
die pl'flClttig contrnstccrden met

~~~~I~~ h~:lt{~C~tr;~~~~~:
gepop st,lan, r:f~huJd in cell
pra.chtigc, h:tndgchorduurde kimono ell onc.ier clc vocten CCIl
paar cehte Fric$che doo1'loo.
pel's.

Dc .Japcm:che zaItcn hadden
zich meet" ge!;pecio.li3cord in ijsnlUtson, wollen handf:choencn
en shawls.
Overa l llepen venters met
klein c, goedl~oope priksIeetjcs,
echter. de kwalitcit in aanmel'king genom en, minder gcschikt

v~r- ,~~ ··o~v~~ic~. figuur; ··
zoodat ik mij di~, genQegen 'maar.
ont2egde. : .
..
'Een eollega v~rte1de mij later
op kan'toor, dat bet "Het Woonhuis" was, dat zieh zoo spoedJg
aan de conjunctuur had aangepast e~ deze dingen in aIlerbust, serie geWljze had geproduceerd. De DaaB zelf zau met
een ljsmuts op en met een dikke
wollen boufante om, de enorme
verltoop er van regelen.
Goenoeng Sahari en Molenvliet waren dicht gevroren,
baadjes konden er niet gewasschen worden. Katjongs probeerden met klappers gaten in
:1et ijs te gooien,. wat echter niet
lukte. De ijskorst was dik ge·
nocg om een mEmsehenmenigte
te drogen.
Dat 'was dan ook de oorzank
dat ilt, op knntoor aangelcomen,
wecr rechtsomkcert kOll maken,
We krcgcn name1ijk ij3vacantie!!!
Hiep, hiep, hiep, hoerah, dat
was nog Ilooit gebeurd! !!
Mijn vrouw vond bet maar
hlllf, dnt ik zoo vroeg weer terug was; die hield uiet van pottel<ijkel's, verteldc zc me, Ze
wilde juist eell bli.k boerenkool
met worst uit de gocdang halen
cn bl'aeht wcn mcteen mijn
scim.ats;en maar mcc.
"Ga jij nu maar r ijden", beval zc me, "dan loop jc tcruninstc nict ill een wcg, maar dcnk
er a m, om cell \lul' wordt gegc-

~~;;' ~~cff,~~

dnC~~ '~:

';,"o;;r
:;
mijn handcn in de zaltken van
miju toctocpjc, de schaatscn
{Ian de arm, stevcndc ik, Vl"oolijk Huill.!!Hl nnnr Molcnvlict,
Danr was het cen levclt en bedrijvighcid van jc wclstc. Snoezige baboctjcs , gcklccd in mct
bont omzoomde sarongs cn k:l,bn.1a's, waren naIl het banntje
rijd(m mct vlolte chn.uffeurs,
(lie vrijaf haddcn gckregell van
hun hazcll, omd at hd met c1ic
slH.'CHwbocl t ach niet goed rijtlen was. JJc sehaatsen ondcr de
hloote voctell I'cd(!11 zc over hct
~JolcflvIiet zondcl' r ijbcv.ijH en
met c'<!n ait' al!lOf dit hun da!~c
lijlu;chc wcrk waR.
Mannen en katjongs in sarong en ontbloot bovcnlijf workt.en :r.ieh in h ct zwcct, om nls
ba(LrlVcgel' cen extra. dllbbeltjc
te verdicncil.
qc t1rie dag-bladen hadden
ook ccn Ix:Jangrijicc pIck op het
ijs wgchuurd. Overal hJngen
groote doclcen met het OJ)'
~ch ri[t, "Dna Ochtcndblad is
tach bcter !" en ..Wij geven cen
echt Ochtendbl:.!.(I". Dc cmploy,;s van de Java Bode haddcn
cen aardig s nccuwp3.leis gemaakt, wuar op cen gcwcldigc
torC!l prijkte. Aan den ingang
stond de onderdit'e ctcur, gcstoken in CCII dik wollen Volentiammcr costuum, dat hij nag
had ovcrr;ehouden von eCIl hal
m ::t~quc ill dell Dlci'cntuin, wanr
hij ecns vcrdwnald l'nakte, Zijn
\'Oelen, omhuld door zes paUl'
wollen sokken, gingcn vemcholea in cen pa.D.r vervaarlijkc,
mot s troo gevulde klompen.
Dc dh'ecteur van het bedrijf,
de brccdc borst volgehangen
met mcdailIes, die hij in een
vroegerc carriero had vordiend,
stond, naast ecn scharesliep
we!ke bij expIoitcerde, met gekl'uiste Olrmen · somber den
hoofdredacteur van zijn blad na
to 1:itaren, die broederlijk met
zijn collega van de Volksstem
een baantje maakte.
De administrntcur van het
NieuU's trachte den nieuwen
hoofclredacteur van het bIad uit
een wak te trekken, doeh vie1
er zelf mee in . De vl·oegere direetcurcn van Aneta wisten hen
cehter met moeite te redden.

kijkt u eens rond u:

degeen met de correct zittende,
~ flauwgevallen. n i e t
omkrullende of rimpelende boord.
draagt het

arrow

shirt

"aroset" (de wonderboord)
,IS d't·
.
k
.
·1
I lets VOor e~n erstges<:henk?
uJtsluite nd

verk~ijgba.ar..bij:'

h~i ·wet D.iet" de 'ichUrd van· Veraa.rt maar van den heer van
Es, doch het was daarom met
minder onaangenaam.
Ik wil<le net een paar sierlijke
krullen op het ijs beschrijven,
toen mljn scbaats bleef steken
in een breede seheur. Natuurl\jk viel tk en kwam terecht in
een groote plas dooiwater, die al
grooter en grooter werd. E n
hoe ik probeerde op te krabbelen en de veste \Val te bereiker,
voor aile ijs weer water zijn zou,
het lukte niet.
Daarbij was het ergerlijke,
dat aUe mellschen op de Imnt
mij uitlachten am de gekke capriolen, die ik ongetwijleld
maakte, Ze bespotten mijn f iguur en bekogelden mijn buikje
met sneeuwballell. Niemand
sebeen tot hot beset te komen,
dat ik in. werkelijk gevaa1' verkeerde.
Het ljs werd al dunner en
dunner. lk voelde het at onder
de last van ntijn gcwicht dOOl"buigen. Mijll toetoepje was
doorweekt, i\t durfde mij nauwelijks meer te bewegell, toen ..
"Groote g'enade, wat heb jij
getranspireerd, het bed is
Ideteno.t. Zou je nu niet ejndelijk eens opstaa.n. Drink dan
niet zooveel bier als jc er
's morgeRS Diet door uit je bed
kunt komen!" ...
Mijn vrouw, die me aun mijn
pliehton herinnez'de!
lk donk dat alle5 dus maar

~~ijgcn j~l~li~tsJ.li~~Pe:f~d5!~:~~~ ~~chuwing. Ditma~~~~m was... ~~ .~~~~

In d." o." ,
op k.!,nloo,.,
bij « n b e ~o&lc.
li)d ensderlJslt.lel,
op bal.vonds lI.

nieuwe

·De· 6aas' ~an sport 'in Beeid
zat ·i n een Allblaek skl~eostuum
~ 'den kant en overwQOg de'
orga.nisatie van een zwarte
knok-hrigade op de schaats.
.Doc:h de m eeste bedrijvigbeid
heersehte er op de hoogte vall
D es Indes.
Het Hotel en de Lobby wa~
ren leeg, want alles nam deel
aan de Uspret. Maar de aetieve
H eer van Es had direct. op het
ijs een ,;koek en zoople" opgerieht,
Een paar stoelen en tafeltjes
gaven de vennoeide rijden gelegellheld tot rusten. Djongossen op schaatsen braehten vIiegensvll1g d e bestelde verwarmingen, hoofdzal<e1ijk sesat e en
warm bier, een mandoer op SKi's
hield er toezicht. Het was er
z66 drult, dnt de heer van Es
reeds nan uitbrelding daeht.
En toen kwam bet idee in
zijn hoord op cen gecostumoerd
avond-ijsfecst te arra ngceren,
of cen coneours d'elega.nce op
schaalf,en met hardrijderijen,
larnpionverliehting, muziek en
wat dies meer zij.
Hij begon direct met de uitwerking van dit plan, bestelde
prijzen, liet programma.'s 4rukken, belde de kranten op en was
een en a l nervcuse activiteit.
Tja, had hy dit lumineuze
ideo nu maar niet gehad! Want
n au\Velijlts waren de voorbereidselen voor dit ijsfcest gereed,
of, zooals altijd bij ijsfeestcn,...
de dooi l'.ctte in. Plotscling, zon·

JaVi:) stores
::.','_.
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De Kerstmis-etalages tooveren U be-'
sneeuwde tafereelen voor en wekken gedachten aan heerlijke koude bij U op, .
Weet U een toepasselijker Kerst-cadeau
dan een BA TIJVO-!JSKAST die U het
gansche jaar die heerlijke kou verschaft?
De voordeelen van een BA TIJVOI}SKAST zijn;

1.
II.
III.

De exploitatiekosten zijn het laagst
Smeltend ijs zuivert de lucht.
De vochtigheidsgraad is gunstig.
De bergruimte wordt ten volle benut.
De aanschaffingskosten zijn laag.

LV.
V

Naar

Henze :

Te I(oop

die in zoo mcnig geval den Jci~
dcts de lciding uit handcn heen
genomen!
Dc menschheid is onder dezen invloed de vijand van zich~
1.clvc gcworden!
Zij is het stuur kwijt gcraakt
en onbcrckcnbarc mn.chtcn drij.
ven hanl' voort in een dehting,
welke de hare niet is en waal'van zij te laat zal realiseel"Cn
hoc l'ampzaUg die is,
Die ovcrwinning van de publielte opin ic, door enkcleu zoozeer toegejuicht, i3 het mee8t
fatale verschijnsel van dezen
tijd!
Omdat die publlcke opinie

smellschhcid
lechts do Voorzienigheid
wect,
dit I{crstfccst
en
wat de komende dagen VOOl' ons
verborgen houden .
En voor hen, die vreezen en
zij, dic het mccste weten, vreezen het mcest, is het ten denkhecld, dal schier aan den waanzin g:.-cnst. dat het in fcite ceo
m n.n is, die de bcslissing kan gcven of stral{s millioellen menschen, mannen, vrouwen en kin.
derell, dell dood zullen worden
ingczonden of niet.
Op dezcn dag willell wij jeder e politieke beschouwing ncht erwegc Jaten.
Dc motiov~n we1ke achter de
besprekingen te Geneve verborgen zijn, steUen wij tel' zijde.
Wij bezien slcehts de feitoll
van het oogenblik.

beaft met
de gcck chte
aan OOl'zich
vollromen
verccnzclvigd
log en gcweld.
Omdat. de \....en;;ch tot den
vredo niet mocr het Leitmotiv
is, dnt de gedachten van eell
groot decl del' mel1sehheid b~heerscht, maar omdal in tegendeel om leuzen de r isieo V<in den
oorlog wordt aanvaard.
Zij. die de pogingcn van Ba ldwi:} en Sir Samuel Hoare, waarbij zeUs het prestige vun Eogeland b e w u s t in de wcegschaal werd gelegd, hebben
doen stranden, de geroemde publioke opinie, die z.ich in a l baar
uitingsvormoJ\ teg-en de figurel1
keerden, die den wede wilden
tot ell,en Pl;jS; zij hebben geweten, dat zij daardoor de dour
wijder openden VOO1' den oorlog

En deze kun.nen er slechts
toe leiden, dat op dezen dag, gowijd .nan bet f eost van den vrede, de menschheid die den oorlog schuwt, oprechte hulde
b eeft te brengen aan den afgetreden EngeIschen minister van
buitenlandsche zaken, Sir Samuel Hoare.
Waarsehijnlijk beter geinfor~
meerd dan iemand ter wereld,
zicb scherper het immense gevaar realiseerend dat der
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D ames, die met de as. RIJDT ~~~~ J,..N fE N
feestdagen een zeer op.
Welt. 1770 _ 1772 _ '05
I~§;;~~~~~i::§:~§
'~
vallend en toch bijzo n -li
der gedist ingeerd kap seJ
Stemvorm!ng
wenschen, ia at U wa;
D oclamat ie- Voordracht
bij
ven hij

Gcdipl. m.

gOUden~~~:fl~
I;iwim!IHii~ai~imli
p~'rijs.

concours ce

Noordw ijk 31 B.
Belt s. v. p. ,<Velc. 2509
am even cc in formeeren
er nag cijd VOOl' U beschikba;)t is.

halve cent
per stuk

met al z~jn verschriltkingen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
En dnt heeft ze l1iet kun nen ~
schelen. Oat heeft hen met kunnen weerhoudcn zich te uiton
Een Christmas cake versch van den
zooals zij bebben gedaan, de
Geef mij maar liever
mogelijkheid tot vrede verworpend, de kans op oorlog vergrootend.
J4
Hierin ligt het bek1emmende
en het verschri!<kelijke van het
~
overal verkrijgbaar
oogenblik,
Iii"""""
Machten welke niet mear te
IMPORTEURS :
beheersehon zijn, hebben zich
Harmsen~

kok.

JaMSTEL _80 CK '.
-41111

& Co N V

men.schheid
dreigt,
hebben het
hij meester
gOlllaakt
vanInvade
de geest
en
zijn premier
Baldwin,
der mensehen
. Ten
en
durven bestaan om de publieke t en verderve!
opinie van de geheele wereld te
Moge de geest van het Kerst·
trotsecren en een uiterste po- feest, de geconccntreerde geging te doen om de wereld te daehte op den vrede, zijn inbeboeden voor de ramp. welke vloed doen gelden, opdat de
onder de ·huidige omstandigbe- menschbeid tot bezinn.ing kome,
den cen oorlog zou beteekenen. opdat de ramp van bur wordt
De pubUeke opiuie is sterker afgewend, welke zij zelve op het
geb!eken dan deze beide men-I oogenblik tot zicbIOept!
sehen en Hoare heeft zijn post
Het Kerstfeest van 1935 viemoeten verlaten op een oogen- ren Wij onder de grootste span.
blik, dat het welzijn der men. ning, welke denkbaar is.
schen hem daar zoo dringend
l!~ het "Vrede op Aarde"
noodig maakte.
geen k!ank zijn, die verklipkt,
De publieke opinie heeR ge- maar moge het ons i.nspireerei:.
zegevierd, hebben enkelen ge- tot de kracbt welke Wtf 'behoeschreven.·
\Jen om ODS aan de oorlogsMaar deze publieke opinie is psycbose te oantworsteIen!
vergiftigd! •
.
De oorlogsneurOOe die zoo
Zij is in den zeer gevaarlijlren uiternia.te ievaarlIDt is en die
staat van oorlogspsychose gek:o-. zich vooral in. de laatste dagen
m.en, _ die, ~v~_ de ~d reedS ~ beangstigend ·l1eeft · doen
zooveel~pen. heeft. ~cht, &"ldeiit
. . · v.W,

< -,--:·:·~::~·.:';"'-7,~;;·.;~··- - ;,··~d ::·. :.... '.,.
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m
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Vredesgedachte.

Wij stann na.n den voor avond
vall het Kerstfccst, van hot
fccst van den Vl'cdc !
Uit millioenon Jtc1cn zal in de
bcdchuizcn het "Vrcdo op Ant'de" opklinkcn.
Maar bcklemmcnd is de gedachtc of doze hedc oak zal
worden vcrwczcnlijltt, of dat de
naastc tockomst ons wellicht
den gruwclijkstCll oorlog zal
brcngen, welke ooit in de gcschieden.is del' mcnHChhcid is
\·oorgekomen.
Dc oorlog zander pardon en
!OOnder genade, de oorlog (]jc
niles en allen zal treffcn,
Met V"",, in het hart viert de
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De FEESTDAGEN staan voor de cleur)
Zorg, dat ze niet vergald worden.

Hoe kunt ge een feestdag genieten,
Geplaa gd door een zwerm van muskieteo?

"NOMOS:

S~~i~
'di~ d~~d ~~d~ ~~g-e~: ....... • ...•
Geen vlieg of muskiet kan e.r te.gen ! .

Nieuwste verdelgingsmiddel tegen ongedierte
Onschad elijk voor menscbec en hpiscieren.

M oordend voor vliegen. muskie.ten, enz.
Onovertro(fen uitwulting
Sterk concurreerend fu prijs. ~
Pu blik
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Molenvllet Oolt

Argenlijnsch KerstverhaaI.

CRAMER
35 _ Tt;leEoon 21 00 WI.

Marta. wuifde haar ouders, bezig te h ouden rolde Marta
zes zwaar beladen rnuilezels wat oude lappen om een steen

die

~~id~~e~

lIitdteven, ten

~- ~~t~: wi:~~:at~ez~

Dak.e.
Marta's moeder bleef nog het vuur viel en de lappen .in
R. HENDARMIN even stilstaan en riep: ,,Marta, brand vlogen. Weer keek Marta

A!lSlJten t c. B. z. S~elall5t denk er aan, da:t Tito niet t e naar buiten. Brrr! wat sneeuwvoor NC\JJ-Kcc\·Oou.lt;kten dieht bij h et vuur komt. We zijn de het ... ... aIs' het maar ophield
Spreekuur werkd. 5 ~ 6.30 Q. m vanmiddag heel vroeg weer t e- v66r de avond viel. . ....
Pasebanweg 72. T el. M. C. 109. rug. Vanavond is het de avond
"Eten, eten", zeurde Tito.
v66r Kerstmis. We zijn thuis,
Marta m aakte de pap warm

~~~;;..~~:;;;;;
_:;_~~~::;;;~_ ;~~~~a~ash~~ K;:,k~;~:;b!j~ ~ ~~~~n lepelden ze uit de die-

H U I ZEN

de vrouw haastte zieh om haar
echtgenoot weer in te halen.
Huiverend bleef Marta nag
even stnall. Het was nog heel
vroeg
in den morgen. Zoo lang
TB
ze kon, keek ze haar ouders
SOEKABOEMI
ll&... ... tot de zwaarbeta.den
Ook. voor Vacantie-verbl ljf.
ezels in het dal verdwenen wa\Vilt U op de boogte ZiJri van reno
Vader en Moeder gingen de
wat tr 0p dit gebied te Soeka
stnpcls hout verkoopen in Santa
boemi ell omstreken
Fe en dan zouden ze daar kofTE HUUR fie, thee en misschien gcschenI~, ,·,a311! d=m de wo" in\l liJst UII bij t:pe~~r de kin deren gaan
MADOJO
:Marta ging het huisje weer
M,nt,ng 42
To1. 21)41) blnnen. Wat zouden Vader en

BUNGALOWS
EN Ki\ME~S

._.~~!. .~.o~d:_U om~~.~~:oll~~_

_

~~':::'

NIEUWI! MODE LLEN

SPECIAAL
TIIeISEN. TR AMS ..ct Elutrichrlt·ul,

J'R l)ZEN

~~;~ ~:gl"D~::d~~\c/:~rr~~~~~ :~ck~~~f een Kerstvuur aan tc
van; ook niet van de groot e
Ze steepte het hout uit dc ka·
verlichte vogcls, die zoo maar mer naar bulten, te rwijl Tito
met menschell de lucht invlo- zoet ,?ehouden werd met kook·

TO K 0 0 RIO N
Til. 1981 WI.

Men, D. \'3n Bouten, GcQipl. ~~~~i~f;~~e~e \~~~~~ d~~~~~~~
coupc:usc, Schoolweg·Noord No. mo." konden zeggcn. Heerlijk
1:i,
Ba.t.-C.
vanddanrvnn
Marta het
wanncer
moeMnnkt
japannen en knippa.tro-- dcr
vertcldc,
ma.'lr
ze
Mn in elk genre tegen billijk kon zieh toch niet voorstellen,
t'l.ricf. Gce[t ook privaat- en dat al die dingen bcst onden.
~~~~c~~n met uitreiking van Vcclliever neg luisterde ze naa.t"
~~~~~~~~~ de sprookjcs, die mocder vertelde van de dieren uit bet
bosch ; want al die dieren zag ze
Hil
VAN
dikwijis met haar eigcn oogen.
ZEVENZIT S _ HUURAUTO
Maar h<t moo;st van alles
in c! ca "dl' \"1'" ccn ,·;jf-: ils
vond ze het verhaal van het
Tel. w.r. 11180
l{entkindjc, dnt op den avond
voor Kerstmis aUecn door het
land ging en ieder lmis dat het
vindell kon, zcgende. Maar al
die Icemen huisjes hadden zoo
CHRVSL_R unit
dezclfde kleur van de aarde, dat
Sport-toutln~1 cn diverse merkcn
het Kerstkind ze niet zien kon ,
in pr"c11t conditic BiIlijke pnjzcn.
wannecr rJjn weg niet verlieht
Sluisbrugstr. 55 Bt.-C.
werd met groote vrcugdevuren.
Marta hield van dell glans
o
dicn de vuren lIitstrnalden ; zc

~

WILLER

AVBTO

Te koop:

Te H u ur

c:nkelc: nieuwe woni nJen. madero,
koeJ cOlD fortabcl. in prijzen van
£.40.- f 27.50 en f 23. - p. mnd.
bil halfjaar contr. respecticvelijk
£34.- f 25. -c:n f 20.50 p, mnd.
Tc beyr. bij :

docn; ze kon dat, wat ze had,
dan bewaren voor eon Kerstvuur. Ze zou de deW' goed ge·
sloten houden, dan bleef het
warm in de kamer.
Tito werd wakker. "Wil mam111a hebben", Jdaagde hij.
Marta. tilde hem op en tiet
hem naar buiten Jdjkcn. De
Sl1eeuw viel minder dieht en ze
zagen de met sneeuw beladen
takkcn dar kale boomen.

s teilen bergrug go- m';;'~cij~~o~nK~~~ij';,"':;;:'~a~
Marla was nog nooit ver van netjcs aangeklced, omdat het
~oui~:seil~~~~~~~I;;~a~eW~~I;~ ~~;~~,~ind straits voorbij zal
bergen.
"Wil MammlL hebben", zeurWeI was Marta in het dal ge- de Tito.
weest, mailr venier nooit.
Marta verlangde ook naar
Mnrtn hoorde van haar ou- mocdcr. Z c spcelde wat met den
dct"s van wagcns, die zonder kleinen jongen en toen besloot

SPEELGOED

Xu • • t 14 1'i ~'h"·C.

~~~t hljee~~~a:~~rn:~t ~~~:

voor het K erstvuur, had hij beloofc1. Het vuur in den haard

~~d~~l ~~~rz~~~~I~~:~~e~'1~fr~l~ ~f!~d~; ~!~':o~t~::t~p~;
hebben, cell' bal, die weer hoag
opsprong, wanneer ze dien op
den grond Het kuatsen....
maar zcker zouden er kousen
zijn, lange, zwarte kousen zon·
dcr gaatjes er in. Missehlen waren kouscn nog weI prettiger
dnn cen bal. Dan roll ze altijd
hecrlijk warll1C vocten hebben .. ,.
Hoog boven de Ieemen huizcn
van het darp , st ond het huisje
van Marta's ouders, tegen den

ZEEI'; tl\GE

Daama viel Tito in slaap.
Marta rolde hem in een deken.
Ze wascbte de kom en de lepels
at en ging daama voar het
raam zitten uitkijken.
Dichter en diehter viel de
snceuw en. het begon at donker
te worden. Wat bleven Vader
en Moeder lang weg. _.... veel
langer dan anders. Ala ze niet
spoedig kwamen, was er gcen
tijd meer om een Kerstvuur aan
te stekcm .... Vader had al het

fc:~:l~e~~~~ ~o;:r het Kerst·

Maar mocder zou het zeker
goed paat"
vindcn,ervan
dat Tito
reeds
cen
kreeg,
als nu
ze
hoorde, waarom Marta bet gedaan had.
Heel donker was het nu a l
daar beneden in het dal · ......
daar zag Marla een liehtje en
nog cen en nog een, van aIle
kanten werden daar de Kcrstvu.'en onsloken, Marla haastte
rieh het hout op hoopjcs te leggen. Maar tocn zc er mee klaar
was, bcdaeht zc opceus, dat vadcr de lueifers meegenomen had
uit angst, dat zij of Tito er rnee
spelen zouden..
Treung bleef Marta bij het
hout staan ...... Ze werd koud
en rillend ging ze het huisje
binnc1""\. Opeens berinnerde ze
zieh tie vuurstokken van groot.
vader! Haar vader had haar

--;;Zo;:t~;;';rii~-:::--t;;;;:!f--li;:~:;;;~;---i:;;;::~~;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;~~~~~~~~~~;;
__ "Zoet blijven zitten", beval
Marta. "lk ga nog wat hout
halen''.
Tel.
"Wil mamma hebben", begon
AAN DE SPITS !
25
Dloharlaan
het kind weer.
"Ziezoo", zei J immy, t erwijl
"Mamma komt dadeUjk" , hij zijn stoel bij de ontbijttafei
Olltvaogeo [uill1 t ~or tcer!aQ Duitsche Kcrst·arclk t!(n
troostte Marla. Maar rou moe- schoof. ,,Ik heb miju goode dud
'eReft
onat;\o:end
lillie
prlj:cn.
der kamen? Marta veegde een voor vandaag al weer gedaan!"
Iraan u;1 haar oogen, Tito
"Wa t hoor;k nou ?" riep z;j o
mocht niet zien, dat ze huilde. vader verbaasd uit, "daat" ben
"Kijk eens wat een mooi vuur- je dan erg vlug bij! Wat heb je
tje, '!'ito", zei Marta en ze stak dan gedaan ?"
Nederland sch~
de lantaarn aan, aan een van de
"Het was nogal gernakkelijk",
lndische
brnndende stukken hout.
antwoordde de jongen. 111k zag
Toen sloot ze de deur en met den ouden J orissen op weg Daar
de brandende Inntaren Uep ze het station gaan, om den trein
N. V.
door de sneeuw om bout te van zeven veertig t e pakken. Hij
gaan zoeken, dat vader gehakt was bang, dat bij hem Diet zau
_
BOO?DKANrOOR 1'8 BATAVI A
OPGBRlCHT I N 11!IS7
had. Tito mocht het niet koud halen en toen beb ik den bond
hebben ...... Langzaam slechta losgela ten. lk heb van verre geKOOP EN VERKOOP VAN
kwam ze vooruit in de dikke zien, dat hij den trein nog ruim·

ESCOMPTO

M A A T S C HAP P IJ

~~gv~~::a~eb~~e~efeJa~c:;t:t~~ ~~:~: .!~:~erz~~ ~o:r :~~ sn~=.

ken werden. Gicg het Kerstkind maaktc.
cen huis niet voorbij, dan dreigZe lagen in de kast. Nu kan
den den bewoners daar in het ze toch het Kerstvuur aanste.
kpoed0mende jaar ziekte en tegen- ken!
s
.

voeten waren ijskaud, schoots gehaat~l' heef:".
haar vingers wa ren verstijfd,
maar toch strompelde .ze moe·
Een nogal flink uit de klm·
dlg verder naar de drie gloeien- ten gewassen onderwijzeres
de oogen toe, de Kerstvuren in :tp~!~ d:~d~::n ~~e;U: v~~
den nacht.

WISSELS
OP BINNEN" EN BUlTENLAND

Woningb.ou~ Ke~1in~oo~~~~f z~~r~~m~~~ m:~~~~\j~e~lrn~a~~t =~a:~ hc!~: !a~!nh~\:: ~~d~~~;: ge~~ ~~:\~:~:~~t~fhuiS

N. V,. VOLKER
M oerliJwcg JO{Vcr1.J..aanTrlllcflJ) Tach moest bet hun huisje ge- had. Ze probeerde het telkens Heel ver weg klonk bet. heel een lieven kanarie eo dat vogel~:!!T~e~I.~W~e~It'~3~1~64~'~~ zegend hebben, want altijd wa· opnieuw, maar de stokken vie- ver, m aar toch hoorde Marta tje kan iets doeD. wat ik Diet
ren er de drie groote vuren, die len voortdurend Ult haar kleine , bet, omdat haar elgen naam ge- kan. Wie van jullie wect wat

I~
z' II D0.B.I EI

I~. B0NEPA4S

I

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

d ~~gK ~~~:nM~~
ta
d
tak
vaDe:
lani ~~~~~. ~~:e ~e~r s';~~ r~,~~~~d. !" J a, ze hoerne daUs?"
De kinderen daebten diep Da Telkens liep ze naar het venster_ in haar oogen. Nogmal,lls pro- het weer. Het was haar moeder. en eindelijk ging een vingertje FiJnpluk Ajnpluk Flj npluk Fijnpluk Fijr,pluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpfuk
om te zien of vader en moeder beerde ze bet. ..... voorziehtig
Marta Uet het bout vallen en omhoog.
Fljnpluk Fljnpluk Fljnpluk Fljnpluk Fljnp!uk Fijnp!uk Fijn pluk Fijn plu k
al terugkwamen. Een koude nan. .....
ze Uep zoo vlug ze kon in de
"Mooi, Kareltje - jij weet Fijnp\uk FiJnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk

=te~o!st~~~~u<!:e:'Uiten

en

;~~~~~~~;~~O~O~k~k1~e~m~e~
H
Hij miste yjjnTI~'t~o~w~"f-J0n~r~U5~ti~.g.
moeder. Om hem

I

REISCREDIETBRIEVEN
EN TRAVELERS CHEQUES

Wie met een warme GEYSER baadt
Gevoelt tot alles zicb in s;aat I '
U
dh
B It d
e
us voor we gezoD eid even op Welt. 1720

I:d,

vo~~~;~::.iep Tito, toen hij de ~:~~Ie la~=~~a!~:~~~ ~:~ ~u!~; Zeg dan maar eens wut ~j~~:~~ ~j~~:~~ ~;j~~:~~ ~:j~~:~t ~j~~l~t r~~~:~~ ~;~~:~~ ~~~:~~

Vlug
de vonken en,,Marta,
weer . mijn kind". klonk het nemen
,.oat vogeltje
kan ziju badje
aan,
tot bUes
er eeoMerta
klein ·"Vlammetje
in een scboteltje
en u
ontstond en binnen ee:n paar mi- weer. ,;Is alles in arde? Tito met!"
nuten had ze drie vuren aange- oak?"
.'.
sto::·angstlge kreet . klonk uit
het buisje. Marta holde naar
binnen. De klewe joti.gen wees
angstig n aar de :v:1anunen, die
voor de vensters om.o oog lekten.
M "~" stelde hel kind g"-'~,

~~

~~.

Fijnpluk
Fijnpluk
FiJnpluk
Fljnpluk

Fljnpluk
Rjnpluk
F'ijnpluk
Fljnpluk

~e~~~:.o~:a: ~~:t~:; lic~ ~te:e~=:. b:n~ali ~l~~:~t ~1~~:~t

meeder. "We waren verdwaald
in den sneeuwstorm..... zei de
moeder. Even bleef ze rusten,
ZWIUll' leunde ze op Marla's
schouder. Achler naar kwam
vader. Buiten adem. .zei de

uur lang werd de stilte door
ggeeneeuwdWOOe,rd. verbroken. Zij

"Verondersteldatjerg"k was,
wat zou je dan doen 1" woeg zij
.......ald.pe. 'n", gezlcht klaarde

<~

~~~t~e~le~f:~~:C=ur! :::'':tw:~:!~:. d~ w~:. O~,Indien ik geld had"•.zei hij
. . .-

~:,~~d';:Ch~J:. · 1I!et . lranen ::k~o; die Marta ont" ~~enw:.,":.~~

verdwenen. eo. in zijn hand lag
een. aubheltje war d. tram.

Het vuur vlamde ' booger en
liooger op, maar toen werden de

~:=en

langzamerha.nd . min"TOO heb je hot koud?"
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Ret z.al je geen kwaad doen!" Kerstvtiren ens niet hierheen enthousiast, ..dan ging ik reien ze Uet hem de ·Kerstvuren geleid· hadden!"
zen!"
En ze·vierden een gelukldg Hij voelde b.:uir warme, jongebeel zien. ;,Mooi, mooi~' riep
bet kind t oeD en eat ·glimlach en vrtiOlijk Kerstfeest, dank zij ge hand in de zi:jDe. Hij sloot
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VENDUBEDRIJF
KRIJNEN.

;:~:\~e;~~P~n ~~~~.~~;h.e~ TRANSP~~iE~~~:;NEMlNG
Noordwijk 41.
JE adres voor vervoer en ernballeeren en transporteeren van
verbuisboedels binnen en buitcn
~~~~~~andseh-Indie, Onder gaTel. WI. 5580 .

1- - - - - - - - - Chin. Jongmensch v.g.h., gediplomeerd werkl- en elect:rokundige, ook op de hoogie van
auto's, radio's en koelkasten,
in het bezit van goode getuigschriften, zoekt cen passende
betrekking. Br. No. 402 v. d. bl..

"3n WIJHE'S Boelt.handel
Tel. 4B21 WI.
Rebon Sidh \)
PHYSICAL CULTURE
Ruimc ]{cu:ze
SCHOOL.
Vulpenhouders, Ko.lenders '36
Djamboelaan 6, tel. WI . 807.
Kerst- en Nicuwjaarskaarten
Rythmische en moderne danKindcrboel(en.
sen. Gymnastieklessen, voor
Gesloten 27 en 28 dezer.
elke speciale methode. Pedi#
HOTEL·PENSION
cure, vakkundigc voetbehnndeSHUTTE RAAFF,
ling.
tel. 1548 Wl. Wien het bezuinigen ernst is, ncme cen 3.bonnc- van WIJHE'S Leesinrichting
mcnt op oni" ctcn. Proefportics Kebon Sirih 9 nog bcschikbaar
verkrijgbaal". Elkc Zaterdag mooie trommels van f 3.50 en
erwtcnsocp; clke Zondagoch · f 2.50. Uitsl. romans (nieuwe)
tend nasi-goreng.
2 p.w. f 1.50 p.m. Inl . Tel. 4821
WI.
Hollandsche dame, middclbare
lecftijd, zag zich g~arne gl!- Bczockt "Oranje Restaurant"
Pasar Baroe 10. Batav ia-C.
plaatst als toczicht op'de huisICE
hotlding en als gczelschnpsda- Gezcllig zitjc, prim"
me. Kan boed met kinderen om· GREAM, lndische en Chinccgnnrl. Bricven ond. No. 369, bur. sehe gerecbtcn.
Twcc carambole biljarts.
v . d. hI.
HoliaDdschc {amilie zander kinderen zockt cen klein vrijliggend gemcubil ~ rd ]1tIis of paviljoen met eigcn gemakken.
Bricvcn met offertes and. No.
421, bur. v. d, bInd.

LIE SHAO TANG, G. Petasan
24 Batavia, gceft Chineeschc
lessen (Tjeng-lm) vol gens de
nieuwste en vlugge methode
(Chin. ABC spelling) in de Maleisehe taa!. Billijk tarief.
DE KORENSCHOOF.

MODE ATlLIEH SUCCES

De bekende brood- en banket·
Rer e n,Irec,",t~l""n 19 - Ra'av 1a C. bakkerij De Korcnschoof vcr·
raste ons met een Kerstkrans,
product van haar hakkerij, welWc:nscht oo%e Geach.rc Clienlcn ke door de verschillende leden
cen gelukkig KerSife:est en Nieuw vnn onze stat is geproefd en
gckeurd
en welke de toets van
jaar.
Het Ate~ier :;\\ geslotcn worden deze veelzijdige critick volledi;;
heeft kunnen doot'Staan.
29 Dtc . 1935.
vana f 25
Het baksel was delicicus!

,'m

~lAlSON

VAN DER \YEIDEN.

Een

ve:=:S~r

IDleD

I PRIMA VUURWERK

Ret Vendubedrijf Krijnen
hee(t Za.terdagavond de Iaatste
vcndutie gehouden in de Bornbay-toko Pohoomull op Pasar
Baroe. De serle venduties welke
daar is gehouden, en welke ongeveer tien duizend gulden opbrachten, is cell succes geweest
voor het vendusystcem dat door
den beer Krijnen wordt toege·
past en waarbij opdrachtgevers
de zekerbeid hebben tegen cell
ZOO lnag mogelijk bedrag in te
koopen.

week -een deel del' beschrijving
van de uitstalling vaJi "de IU'Dla.
Begeer Van Kempep en Vos op
een verkeerdCl pluts terecht
komen,
In verband met deze misstelling herplaatsen wij de beschri}
ving daarom. Zij nioest luiden:
Van een geheel andere distinctie zijn de fraai e etaJages
van de firma Begeer Van Kempen en Vas. Wall...leer men daar~
voor staat dan crkent men toch
altijd weer de groote waarde
van de spreulc "a thing of beauty is a joy for ever!"
Terwijl men teveDS tot de
ontdekking komt, dat men deze
schoonheid in zeer uiteenIoopende prijzcn tot de zijne kan
maken.
Hoe aanlokkclJjk is niet de
uitstalling van de verschiUende
juweelen in de meest moderne
zettingen, in platina en wit

HOTEL
DER NEDERLUIDEN.

Programma
Dinsda!} £4 Decembe-r 1935
Aanvang 1.30 /JUT n m.
1. Preciosa
C. M. Weber
2. Acclerationen Joh. Strauss
3. Aida.
G. Verdi
4.. Peer - Gynt Suite 1
a.
b.
c.
d.

"Morgenstimmullg"
"Ases Tod"
"Anitras Tanz"
"In der Halle des Bergkonigs'

Donderdag 26 December 1935
Aal11Jang 1.30 uur n.m.
1. Egmont
L. v. Beethoven
2. Rosen aus dem Siiden
Joh. Strauss
3. Aus Mozart's Reich
C. Urbach
4. Zoo zingt Holland J. Sluiter
5. Eell ouderwetsche Feestdag
W.Cierl::
6.. L'Ar1esienne Suite 1
G.Bizet
Z.t.,iWg 28 December 1985
Aanvang 7.30 uur n.m.
1. Die Lustigen Weibel' von
Windsor O. Nicolai
2. Wenna MadIn
C. ZiehreI

f:g~d. !~e ;~:~~;~k~et s~;c?!~i
voor dames, waaraan de kaarsen in de grijze zijde, met bier
en daar cen hulsttn.kje zulk een
apart cachet geven.
Bijzonder de nandacht trekt
de geheel witte etnlage met het
ZiIfa-pleet, een rnetnal dnt specianI gepatenteerd is, en dnt in
verschillel1de zeer mooie modellen v~~r nllerh:mde doeleinden is vcrwerkt.. Dit raam geeft
bet schema van een tafel te
zien, gedeeltelijk gedekt, waarbij nog anngeteekend moet worden, dnt het zilfa-pleet zeer
laag is geprijsd.
De· laatste etalage geeft een
[}verzicht van de goedkoopere
kerstgeschenken welke bij de
Eirma verkrijgbaar" zijn, maar
welke in uitvoering toch de
~harme hebbcn van voorwerpen
gckocht bij cen zaak van standing.

~~s;~t ~~w~~~~~~~az~;

Noordwijk..
Zii die de {amilio Van der
Weidcn kennen ult hun vroege-

I

('

~~~r~:{~~~id:t ~~r~:n~~:!:~

zaak op hct gcbied der damesmode is verrezcn, welke onder
een zeer deskunclige en vakkundige ieicling staat, een feit, dat
zich demonstreert in dcn ruimen, maar bovenal welgekozen
voorraad waarmede Maison Van
der Weiden is geopend.
Op aile gebied, voor ochtend. kleeding, voor den namiddag,
voor den avond en voor het
groot galatoilet zullen de dames
haar keuze bij Maison Van der
Weiden kunnen doen en de zaak
verlaten in de overtulging gesJ.aagd te zijD.
Oak in hoeden, de fijnere
soorten lingcrles en aile kleine
ditjes en datjes welke bij een
damestoilet kOPlen kijken, is
. Maison Van der Weiden ruim
gesorteerd.
Onze baste wen..schen voor
den bloel van de nieuwe firma!

De automobilist reed met
groote snelheid en voor den
voetganger was er geeD kans
om te ontkomen. Er klonk een
schreeuw en gepiep van remmen.
Tien minuten later kwam de
vo'e tganger weer tot bewustzijn
terug en zag den automobilist
over zieh heen gebogen.
"Waar ben ik?" vroeg hij.
"Watt weet je dat Diet 1"
brulde de ander nijdig. "Ik ben
den weg kwijt geraakt en heb
al den tijd gewacht am het u
te wageD.. Dat noem ik even
pech!"
,t.
.,zoo, Bruins". zei de patroon
tegen den boekbouder, "wat zie
je et" vroolijk uit vanmorgen?
Heb je iets prettigs beleefd?"
"Ik ben gelukkig vanwege de

KALENDERS.
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Lo.... bakwco
T hhor"'~g

van een
drieling!"
geboorte
De patroon
schudde
hem de
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FEESTDAGEN

EEN TRIP NAAR

TJALOBAK
EVEN VOOR BIJ BUlTENZORG EN DAAR IN DE
KOEt.TE EN DE FRISSCHE OMGEV.NG

"="' DE

RIJSTT'AFEL!52

MAAR BELT DAN VAN TEVOREN EVEN 001TENZORG 81 QP.

II'===:====~===========~
:
Geopend 4

hand.

DECEMBI:R hel

la~';:::'!ij~j~eu ... g;,fel;c;teerd", NIEUWE CHINEESCHE Rl STAURANT ,,0 E L £K K E R 8 E K"

,,0, maar - u moet mij ni~t
Petjenongan 3, Batavia-Centrum
feliciteeren", lachte Bruins . "U Levert: Chioeescbe .e.n Europeesche SChOle1s lOok thui!> bezorgd
moet het Jansen doen. Hij is zocder pdj i verhoogmg).
Mede verkrijgbaar aile Cbncescbe
namelijk mijn gezworen vijand gerechle..n als vall aodere Chinl"esche reSlaurants in Batavia_s:ad .
en ook de geIu;~ige vader".
L.¥O;:~~tJ:~ie.;~~~;:~~::·;g·vat;::~~e1~~~ :~:tI:;; and

w;j reeds meldden z.1 Ivorden op de

koukentafel st.an en

mijn vrouw dacbt dat het meubelwas was. Zij gebruikte het
en nu wilde ik u eens vragen:
wat rekent u voor het scheren

I
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Steeds voorradig aIle bekende merken :

S I GAR ENE N S I GAR E T TEN
FRAAlE SORTEERI!':G

ENGE'LSCH, E

TABAKSPIJPEN

I_

3. Aus Offenbach's
~n§ns~talwaar
c~nl~OO~n~ge~
s~tede
~ldJiv~an~V~i~er:.s:t=oc=le=n~,
=ee=n~t=af=e=1=en:l~~~~~~""""""""""""~""""~""""~~IIIIIIIII""""IIIIIIIII~~
ook
een buffet?"
__
koffer MusterC. Urbach ~w{ee~s~t,~;s~th
bij Toko DeUce,
4. Das Drcimadcdhaus
Schubert-Serthe
5. Marcbc nux fl ambeaux
G. MeyerbeeI
E. W. Mozart
6. Titus

Modern Rotdng. MeubHa;

Hong Kong & Co.

HUlME SORTEERING

CHAMPr\GNE, WI"B/EN en LIKEUREN
Voor Uw Oudejaarsavond e..en
GROOTE KEUZE VUURWEDK

on;:v~e~ ;;rUid~P~K;KEN

• PASAR BAROE 89-91.

I

TEL. WEL. 201_202 ....

we

I
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Een man trad een barbierswinkel binnen am zijn haar te
Iaten knippen. Tijdens de operatic deelde de haarkunstenaar
ann zijn client mede dat diens
haar tamelijk dun werd.
"Waarom probeelt u wet
cens een flese.lJ. van dit prachtige haargroeimiddel?" drong h'1
aan, ,,'t kost maar eell gulden".
De klant liet zich overhalen
en vertrok. Een week later trad
hij andermaal de barbierszaak
binnen .
"En", vroeg de barbier, "is
IIET POPPENlIUIS.
het geen puik middel1"
"Th. zal 't u zeggen", Iuidde
Het poppenhuis, dat, zooa]s het antwoord . "lk liet de flesch

verloot ten bate vnn de Vcreeniging voor de Dierenbescherming en dat ccnjgen tijd bij Toko Mampang gecxposeerdis ge-

;13

Bulla ..~

;:Io;;,t,;;te;,wa;;;;;c;;:h:;;te;;;n;,
.................~

KERSTARTltiELEN en IiERSTVERSURINGEN
SPECIALE AANBIEDING

en

:::

TE HUUH
. B1lI1wn-v

met bet koopen van zulk: ~D

Togon Concurroorond. Pr;js
Onder zeer groote belangstel.
T0KO
Sene\).5l raat 101 _ &!11lJIII<l.-Cent.um
ling, waarbij de vri:ndel~jke g~KIE SEN H80- P & 0
G oed werk ge{}arandeerd en tegen
Sll'ililroglCrut 53 C T(l. WI. iO!H
leer Ja~e prijze_n.~_.
voclens van velcn zlch mtten m
een schat vandebloemen,
Za- '~=~======4~~~~~~~~~~
terdagavond
opcning11ad
pla::-~ ~
V

I

..

.. , ;

ad vijftig cent per stuk

:~~er:e~~~=,b~O;:~ ~~~~~~~~~~:f ~~ v~OC:;t~

"

bloeinerunand een beeld geeft.
van bet" kunnen van deze bloeTrueiude ODze le:te:rs ip de: gelegr:'nlieid te stellen ,op eu menzaa.k wa.ar men de kinderen
goedkoope wij:;e art : k~l>lb. be:lrI:~:kkiugeD e.d. aan te bie~~.D · flora's met groote artisticiteit
e.n/of te vragea bcb::.e:n wij bcsloun vanaf .hc.:de:n ceo rubnek weet te behandelen, teneinde ze
.. 0. P.·lj <s" te ~petlen. De regdprijs voor de:te: advutentie8 gescbikt het grootste effect te
is f O.2J md e:en minimum van 5 reg ods.
doen bereiken.

lesu. p.w. f 7.50 p. mnd. Dip!.
Costumiere 3 0. 4 rond. Tev.
aanm. toil.
Alaydroesl. 81.
TE HUUR: met 1 April gesehikt vaor groat geu. n of twee
gezinnen, eeo zccr ruime, ~oe~e
en goedkoope steeneD wonmg l.n
centrum der stad, voorzicn van
uibtekcnde waterput, voor
J 60.- per maand, met 6 maanden contract, informaties Vias·
laanbinnen No.2.
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Doet U
bestellingen voor de Kerstdagen en
Nieuwjaar op gebied van

' I Kerstbrooden
fV~~~~~:~~~;ollen
Tufbonden
I Appelbollen Oliebollen
en

:~R~}~2~D~~ST~L~~?~
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Piano's
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Ja:.i".sclie Automobiel
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