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MEDEDEEl!NG!
. De geweldige belangste~
ling die ook burien Batavia
voo r ons blad schijnt
te bestaan, noodualct ons
langs dezen weg te berich_
ten, dllt zij die ons blad

per post wenschen te
ontvangon een posiwissel
zenden van:

Geexposeerd bi}
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NA 5 UUR TEL NOS. WELTEVREOEN 582-5238-2398.

TID BATAVIA-c. EN' Kr..QORNELI8.
VOOR EL.ACHTEN VERSPREIDIN"G TEL. WI.. 683.

PER KWARTAAl f 1._
PER HALF JAAR .. 1.75
PER JAAR
.. 3.50

Directie. hoofdredactie en medewerkers van
NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N. V.

DElEGATlE- t:N

SPECIALE VACANTIEBILJETTEN

OOClL'.\ENTAIRE CRfD!ETEJII.

..De Ochtendpost"
wenschen adverteerders e n lezers een
voorspoedig jaar 1936 !

DOOR DEN GEH EE L EN ARCHIPEL
EN GEDURENDE I-lET GEHEELE JAAR

Vastber:tden staan wij schouder aan schouder am de slagen,
welke bet lot ons zou willen toebrengen, t e pareeren; om tege- Del eerstO'olgeode oomlijk onzen opbouwenden arbeid merO'an De Oehtendpost
in dit schoone laDd voort te zetO'ersehljot Zaterdag 4
ten en naar voleinding daarvan
Januarl R. S.
en het vertrouwen voor de too- te streven.
komst, hierin )jgt de groote
1936 vindt ous krachtig en
lmns vaor onze ttiteindelijke vol gezond zel.fvertrouwen!
gen der laatste jaren aang-e- overwinning.
VUURWERK.
v. W.
past en kunnen h andhaven op
W AAR DE KINDEREN
Het afsteken van vuurwerk
een manier, welke o[lgetwijfeld
.. EN OOK DE
op oudejaarsavond blijft een
ten voorbeeld kan worden gegewoante waarmede niet licht
OUDERENZOO DOL
steld,
zal worden gebroken. En wanOP ZIJN I
De maatschnppij in 011 haar
Deer het in bescbeiden mate
M1UTAmISME IN SIAM.
verschillcndc gcledingcn heeft
1.820.000 Roepces. Bet gevolg plaats heeft en het vuurwerk
Ee n luxueus assorcimem, \'erpakt
bcgrepcn, dat offers moesten Voor 110 natlonalc verdclllt.ring. hiervan is een toenemende van cen kwuliteit is, welke niet
In de bekende " Blue Bird" doozen .
.cen bijzonder aardige :mel)tie
De Siamecsche minister voor werkloosheid in de kleedingln- aUcen maar hard knalt, maar
worden gcbracht en zjj heeft
vooral den kinderen wat moois
dcfensie becft in een rawo-rede dustrie op Ceylon geweest.
zich daarnaar gedragen.
to zien geeft, is er ook niet al
dat de militairisatie van
De dessagemeenschap viel gezegd,
te veel bezwaar tegen.
het land welbaast gecomple~
zonder morten ell zonder kla- teerd is en dnt de sterkte van
Teneinde ons te laten zien,
DE BBUILOFT
gen tcrug tot uiterst primitieve de militaire macht spoedig voltocstanden, waarin v~~ r het be- doende zal zijn om de onafhan- VAN KLORIS EN BOOSJE. wat op het gebied van vuurwerk
alzoo wordt gepresteerd, zond
van
Siam
te
waarhorkelijkheid
grip van de meest bescheiden
de firma Tio Tek Hong ons een
Wij vestigen de aandacht van
luxe zelfs geen piants meer is. gen.
met vl1unYerk
onze lezers op-a-e oude traditie assortimentsdoos
Dc C1linecsche -mlddenstand
uit de bekende fabrielc van
DE AABDBEO'ING
welke morgen, nieuwjaars- Lauw lung Baen, welke verzag zich voor het overgroote
IN QUETTA.
avond. in den Stadsschouwburg schillend kunstvuurwerk, aIs
decl hctzelfde lot beschoren.
Stad weer opgebouwd.
in eer e wordt hersteld.
fonteinen, zonnen, vuurpijlen.
De Europeesclie wcrkers, zooHet gezelscbap De Schijnwer- magnesiumfakkels en liehtkoQuetta in Britsch IndiEi, wel- per, onder de artisticke leiding gels. e02. bevat. Onzen dank
wei in het ambtelljkc ala in het
particuliere zag-en hun inkomen ke stad het vorig jaar door een van Co Balfoort, geeft dan na- voor dit Nieuwjaarsgeschenk.
aardbeving werd verwocst, zal melijk cell voorstelling van de
tcrugvallen tot cell pcil, dat weer worden opgebouwd. De
van Kloris en Roosje, ! 'f.;h,m:;WhM~~~~
voor vier jaar nog voUmmen kosten van de uitvocring van Bruiloft
met de bekende dansen, waarbij 11
onaannemelijk scheen, doch he- dit plan bedragen £ 6.000.000.
de Nieuwjaarswensch, weI·
,,8 ANODE N G"
ke
is
samengesteld
door den
hielden onder den ongunst der
heel' A , Zimmerman, door Tho~ AaDllIeidiDg studs mOgl:Jijk,
NIEUW INCIDENT
tijden hlm vecrkracht. hun
Lcsgeld F 4. per m83nd bij vooru\lbe·
masvaer
en
Pieternel
zal
worTE
SWATOW.
wcrklust en hUD energie.
tillIDIJ·
den uitgesproken.
Japansche troepen geIand.
Hct is deze annpassing, deels
Blnda,ng.
De voorsteUing van de Brui- BLiske n I!!;itweg 7.
Een vertraagd Sin Chew Jit
geboren uit een natuurlijken Po bericht aan de Str. Times 10ft ·v an Kloris en Roosje wordt
draug tot zelfbehoud, deels meIdt, dat zich de vorige week voorafgegaan door het geestige
voortgekomen uit den vaste wil Zondag een nieuw incident te nieuwjaarsspel "Bietje" van
Wanneer bet gaat.
om de omstandigheden de baas Swatow heeft voorgedaan, in Prof. M. Sabbe.
Teneinde misverstand te
verband met ongeregeldheden
Om •n mooie plaat,
te worden en in deze titanen- in
de stad. Een J apansch oor- voorkomen, vestigen wij de aan·
Zal
elk
HIS MASTER'S VOICE vo?:rkiezen,
worstcling tc overwiunen,
logsschip zette een landingsde- dacht crop, dat de StadsDie 't beste geeh,
schouwbW'g de eenige plaats is
ke gereede aanleiding gee!t tot tachement aan wa1.
Want
heusch die beeft .
in
~tavia.
waar
morgenavond
h oop en vertrouwen voor de
NIKKELEN lnJNTEN.
de oude traditie in al haar gloBen reputatie te ....erHezeD.
toekomst.
10 China..
tie wordt hersteld en waar de
Laat
daatom
DOU.
Zij mag er dan niet rooskleuOfficieel wordt nit Nanlting Nieu1';j~a.rs'wensch wordt uitgeAls 't gaat om kou,
rig uitzien, zij mag wellicht veel
het milieu waarin bij
meldt de Sin Wen
HIS MASTER'S VOICE 't voor U bevrie.zen.
ernstige en fatale gebeurtenish oart, de vroo1ijke boerenhet ministerie van fivoomcmeos is koperen bruiloft, waarin wij hem in Holsen in rich verborgen houden,
zij vindt in de bevolking van en nikkelen pasmunt in crrcula- land oak zoo vele malen beluisterden!
Nederlandsch Indie een machti- tie te brengen.
Er is vandaag en morgen nog
ge en aaneengesioten groop,
tot plaatsbesprewaarin het politiek krakeel van
voor deze voor.;telling
CEYLON EN JAPAN.
Spant ook in Koelkasten
waarvoor de toegangsprijzen,
enkelen geen verdeeldbeid kan
Toename invoer afgewerkte men zie de advertentie in dit
brengen.
goedere n.
Een groep bereid tot strijden De Ceylon Tailor's Federation nummer, zeer laag zijn gesteld.
om te overwinnen !
heeff zich tot de Regeering
Vier jaren van dezen strijd van Ceylon gewend, met het
Voorradig in 1: verschillende modellen, 4 jaar
liggen thans achter ~ns .
verzoek een invoerbeperking in
garantie en de bekende L U Y·K S' Service;
Het ziet er niet uit, dat hij te stellen op den import van afook op ge makke:Hjke afbetalingscondities
La 1936 minder zal zijn, dat de gewerkte gocderen.
Zulk een quota hestaat reeds
storm, welke is opgestoken, za1
voor Japanscbe stukgoederen,
luwen.
b ij
maar sedert de instelling ~
• Maar wat er ook mage ge- van js de invoer van afgeVlrerkbeuren, welke verdere offers te goederen, $. hemden eoz. ten Garandeert U prima
NOORDWI]K 27
deskundJg gesneden door
verlangd mogen wordeD, wij zeerste ·toegenomen.
E uropeesch personeel.
Gedurende het laatste jaar Is
zullen ze brengen onder het deLage
noteeringen.
TEL. WELT 3575
vies van het Huis · van Oranje de waarde der aigewerkte geederen welke op Ceylon uit JaVrlsgt aRza PriJscouranl.
"Ik. zal handhaven!"
werden geimporteerd. geIDerin ligt voor !nelii! de hoop
van 41000 RQepees tot

1936
Bet jaar 1935 met al zijn zorgCIl en beslommeringen Ugt
achter ons, het jaar 1936 staat
tc beginnen.
En het zet in onder cen spanning welke schier hoven menschclijke hacht gaat om tc
drngen.
Ll aDze Kerstbe~ehouwing
belichtten wij reoos de uitcrmatc ~cvaarlijkc stemming welke
zich van de mcnschheid tlCeCt
• meestcr gcmaakt, terwijl in dit
nummer "Tricks" zieh in net
_bijzonder tot onze dameslczcrs
wendt om op dezcn ernstigsten
dag van het jaar, wanneer wij
meer tot meditccren geneigd
zijn, dan dit op andere d:t."gen
het geva! is, de plieht v~n de
vrouw in dit rumoerig tijdsbestck tc beliehten.
'Dc internationale verhoudingcn kunnen dus vcrder bUlten
dezen terugblik blij ven en nan
de binncnlandsehe verhoudingcn knn de volle aandacht wor~
den besteed.

Wat heeft 1935 nan Nederlandseh Inwe gebraeht, wa! tal
1036 ons brengen?
15 er reden tot hoop, of aanleiciing tot steeds grootere bezv_'gdheid?
En hoe somber het aspect
dan Ook mag zijn, hoe het rond
ons heen rommelt en kraakt, wij
mogen daarnaasi gelukkig zeggen, dat er reden blijft tot
hoop!
Met 1935 ligt het vierde volle
jaar, dat de crisis zich in haarvolle zwaarte heeft doen gevoe~
len, achter ons.
En hoewel Ncderlandsch IncUe als land met een zeer eeozijdige economisohe- struetuur
onder de zeer ongunstige · omstandigheden welke den wereldhandel beheerschten, weI een
der gebieden is, die daarvan het
allermeeste te lijden hebben gehad, heeft de geheele maatacbappij de Europeesche, de
Chineesche en de Inheemsehe,
zlcb met een bewonderenswaardige veerkt'acht aaDgepast a.an
de verhoudingen, welke zieh zoo
ten ongunste wijzi.gden.
W.ij bier in Nederlandsch Indie, van hoog tot laag, van allen r ang en van allen stand,
bebOOn ens onder de .felle 81a-
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voor den
Kerstdng to verk rijgen.
Is dan dat onbeschaafde "olk
waartcgen mCIl vccht, 00schnafd gcnoeg am den Kcrstdag tc kennen en dicn te ccrbie.
digcll ?!
.
Neen. men "ceht met am be·
schnving; het is cell strijd vnn
Chrl!!lotencn tegen Christencn,
am land- en materieel gewin.
Maar dut is cen. te lI~ehtere re·
den om te Ideahseeren. Te
nuehter om de vrouwcn op te
zwcepcn tot fanatiek c opofCe-

verdrag~~

en ~ij~elijk toezien.
Er zlJn WCllllg landen meer,
waarin de Vrouw geen "stem"
beeft. Wij kUllncn, als cen nieuwe catastrophe op ons neerkomt niet mccr zcggen : de
nta~en zijn schuld, zij hebben
geregeerd, zij hebbcn ons in de
cll(!nde gevoerd", Want nu regeeren wij mec. Wij hebben
kiesreeht we hcbben dezelfde
mogelijkhedcn verworv~n als de
mannen, maar ...... WIJ dragen
ook dezclfde verantwoordcIijk.
heid.

l'"~naS1.ln, tot mas9a-verblinding, En bierin zijn wij te kart gedlc haar cr toe brengt gewercn schoten.
.
t~ be kran~n. e~ dat wat hun
Er was en IS zoavcel te doell,
dlerbaar IS JUlchend te doen dat tot nu toe niet gedaan werd
vernietlgcn door granaatvuur en dat toeh gedaan kan worden,
en z,i:kten.
.
Daarom _heet het cen strijd
om bescha~mg.
. ...
Beschavm:; voor Abes.'!mte.
dat de oudste Christenstaat is
van de wereld.
VaderIandsliefde ..... . Ook ecn
woord dat hier misbruikt
wordt. Ret is geen Vaderlandsliefde, die cen oorlog toelaat.
die olereert, dat het komende
gesllleht gebukt gaat onder de

tid

zorgen van een na-oorlogst" .
Zooals wij dat op het oogenblik
doen.
Het is geen Vaderlandsliefde,
die tolcreert dat het tegenwoor.
d·
I ht d I r t
Ige ges ac , at w~ vaa en
bloet van een land In handen
boudt, gedecimeerd wordt in
cen gevecht op vreemden bodemo
\
. ch
d
:\Iare, pracbs e Vaderlan s·
Hefde betoonen zij, die zich
daar .met hand en tand tegen
verzetten. Zij, die den bUk klaar
hottden, die zich niet laten m.ec•
sieepen. door massa-sugesti.es.
maar die de gevolgen overzlen
van wat er !e gebeuren staat.
Die weten, 'dat als zij geweren

juist door de .vrouwen.
Niet door een of twee, of ook
honderd; zoo orgens, dan kan
hier slechts eendracht wat bereiken.
De mtlssa moet willen, de
massa moet eischen.
Waar blijft bijvoorbeeld het
werkelijke, barnekkige protest
t egen de stelselmatige vergiftiging der jeugd, die er ligt in
.
d V dId
het ondern.cht . er a er an scbe gesch~ede~ls,. zooals dat
thans gebruikeliJk IS?
Waarom die verheerlijking
van menschen en daden op oor.
I
b' d? H bbe
"
t
ogsg~ Ie. e n W\] ~n me
ons tedere andere nabc geen
groote mannen genoeg, die hun
lauweren vreedzaam verdienden en waarmede gedweept kan
d
I h t da
ddt
war en as e
n..zon er a
n1et gaat.
Of aeht U ~n dergeJijk on-

noo.~elijk .vo~r

.denvijs
de algemeene ontw~l{kehng. ~aar
gelooft U dan met, dat de zlenswijze van -den tachtigjaclgen
oorlog in Spanje, de Engelscbe

I.'
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Bij de behnndeling van het
proces H., werd door d~n verdediger Mr. Plate, in diens pleidooi iets. uaar voren gebracht
ten aanzlen va~ he~ kar~ktcr
~:r :~~n~amellJk dlens hefde
Tevoren had de ambtenaar
van het O.M. een andere karaktertre'~ van beklaagde genoemd: zlJn heerschzue~t...
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Assis!cnt

Te koop:

CHRYSLER 1931
zulk eell normaal verloop heeft.
Naast den persoonlijken aanleg Sport-touring en diverse merken
k unnen hierbij de omstandig- in pr<lchtcondicie. Billijke priJzeo,
~~e~e oC;:oefw-c:te reI spelen; I ,;;;;;S=:IU=:iS=b:=:'"=:"=:st=:'-=:5=:5=:B=C'=:'C=:,;;;~
Zij slagen e.r 'niet zoo gauw I:
in de juiste plaats te vinden.
Maar wat in hun jonge jaren
van hen werd verdragen, dat
Tegen conc;~~~rende Prijs
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ve~~r!errlanen, die met volle, Zekr:·~ t~\~nd~~:d~n~nsch
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Languunerhand, wanneer het
kind kennis maakt met andere
persoonI.ijkh,eden. die oak _bun
eigen wi! hebben, die veel81
sterker is .dan de bunne, vcrdwijnt doze neiging grootendeel.s.
..
Ook de zedeleer onderricht

~ude pl~ts hero~ in de
sJeur van bet dageliJkseh leven,
ZOO ga.at .het ook bij hem.
.
N~aa1s wi! ik naa.r voren
brengen. 9,8.t bij doze menseben
van een sterk bewust geestelijk
leven geeD. ~ is en wij hf:lDHeftle met in dat raam mogen
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begmt, k?mt die zel~~cht w~er
V~gt UWQllaJ1gllaJIua. Rjnpluk Fijnpluk Fijnpluk ·Fijnpluk Fijnpluk F"t.jnpluk Fijnpluk Rjnp!uk
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koesteren. Neen, woals ill b~a

!!o:t :'~~n.niet, ligt in hUn ::::U~~::. d!:~~n,b:

als . kerstgescfienk gratis
verpakt i,! . mcioie geschenkdoos

"ftlgemeene WelenSCMPoelllke ImOOrl Boekbandel"

I

nei~ dag~ksche

1.95-2.50-3. 75
1.75-2.50-3.50

Blnoeo- en Bultenlandsche TiJdschriftee en
Boekwerken bij de

.... P. REGNIER & Co.

PRIMA VUURWERK

~e:n h~~e:C~~~~e:.e~~c~k!~; :~~~tg.e:~~ep~~e~~der zijn, ni.~t KIE SEN HOO -P & D
Ftirsten geboren sind, so beZij blijven zoeken naar een
5iuls~rgostrnl 53 c. T~I. WI. of0!13
schrenken sie sich auf die uitweg voor hun heerschzucht.
unantastbare Herrschaft tiber die cen verschijningsvorm is I ~~~;;;;;;;;::::;:;~;;;;~~
ein Vol~ vo~ Tieren, die in ih· van bun egoisme en blijven I,
;~.~:§~;;!;g~~r~e~~~= ~~:::Us~n proai van innerh b'ld
d"·
W
d
SOBKABOEMI
:;:a~n b~S:n~~an~~~:I~::~ zulle~t ,vJZ~e c;:!~~~~ b;~~!: Haag 3500 Voet. Tal. 203
zeigen oder aonstwie ihre ren nader bescl!ouwen, tot wie
PersonIichkeit gel tend mu- Ham\Vijk zeker moet worden
Prima Familie ~ Pension
chen, eine vorziigliche Gezell- gerekend.
schaft scheinen, mit der wohl
Deze mensch zichzelf niet
aus zu kommen 1st."
kennende zal bij zijn pogen tot
Ik heb bij dezen zin even stil het rechtvaardigen van zijn Ik
gestaan en. ~ond, dat er zeer ontelbare nederlagen lijden.
veel..waarheld 10 lag.
.
Deze nederlagen zijn waar~
B1J vele m~nsche~ sch~.IIIt de schijnlijk niet groot genoeg OOl
:~~k v~n hun dlerenhefhe?- hem tot inzicht te brengen. Uit
r~, aat lk het zoo naemen, lD alles is dat te merken Uit zijn
hun begeerte om te heersehen. overdreven beloften, die hij niet
Onder dit genre menschen zijn kan vervullen en die slechts
oak ~e meest yerwo:ae j~gers dienden tot bevrediging van
te vmden, .wler .~lerenhefde zichzelf, kortom nit al de onStemvorming
~:!l~fsaz~ v~~;anSCbm'Jentteetne :1?kree~ evenwichtigheden d.ie hem ken- DecIamatie~Voordracht
dJ ,merken AJles zal met wo klaar
bloedende buit aan vogels van aan de~ dag komen wolang hij
bi]
bet jachtveld terugkeeren. De ongehuwd blijft. Tot wolang
dieren, die zij er thuis ~p nabou- gaat bet slechts om uiterJijkden. worden achter Ultstekend beden, die bet conflict binnen
Ponwcg b. - Tel. W It. 1369

:~ng
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seholen ondervan
begeergen maar am te doen "erwil. . Waar blijft dan bet algeHet verlangen om te heerde~o wat .besehaafd was.
meene van die ontwikkeHng? : : elgSen~~;r
kan men zoo,d!kwij1s de.ze
ging in sterke mare constateereno Zij - h"ebben lcder a1s het
ware -eell' eige.n dom~in, waarover zij absoluut beerscher zijn.
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HEN DAR MIN

geestelijk grooten andel'S verIoopt dan voor de geestelijk
kleineren, is duldelijk.
Waar het bij d~ een {:en be- I =-:::..===~====
~vuste.. overgav~ IS, na zwaren C. -'. van Temmen
~e~~. d~a~ier:~~:d~n y~~rt": ~~ne~~~f:Cti~:Jd'\~~,den~:~ L atin HoH~ 36 Tel. W I. 468
nardo da Vinci het volgende reeks van ultwendige conflicten Spreekuren:
gezegd:
voelen waar zijn plaats in het
7...... 91/2 v.m., 5- 61/2 n.m.
"Diese Nelging fUr allerlci leven is.
G~tier ~inden wir wicdeI1lm .poch cr.. zijn er oo~, mogen

veel van iemand te

een prachtige geheel
vernieuwde soriering
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genschappen, herinnerden mij
aan enkele regels, die ik cen
tijdje geleden ben tegengekomen in d~ studie van ~en Duitscher Grimm over ~Ichel An-

zu Grunde. Aua innerer Unrube wissen sie geistige,
dauerende Gewalt fiber ihres
g~eichen nieht ~eltend zu ma~

I"

. I:,.

Dakler

Spreekuur werkd. 5 ~ 6.30 n. 01
Pi1SebaDw~g 72. Tel. M. C. 109.

bekransen, zij daannede bloemen oorlogen in . Engelan? , cen gebrengen op het graf van de heel andere IS, dan die aan de macht wiUen bebben ter bevre-
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Menschenklasse zuschreiben,
moge
es
geniale Geister oder improductive Ingenia

r ens c
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In hoofdzaal{ wordt deze
strijd gestreden in de Sturm
und Drangperiode. De overwiu~
ning van het eigen ik, Ieidt dan
~en sl?tte tot ~n toestand van
m~~~k :tvJl~wl~~f met al zijn
sehakeeringen, wil ik hier uiet
schetscn, daar hij een ieder, die
zich voor .deze problemen interesseert, wei voor Dagen zal

in zijn toestand is vOlk~me~
ongeschikt voor het huwelijk
maar het zou niet aangaan t~
beweren, dat de man niet in

arrow

.

' kan met wOrdenlwat men in de ruwe werkeljik- ' stelllDgsvermog"" zgn. In de
volstaan, voor 200ver het krijgs- held had mcegemaakt en waar- Nederlandsche .litteratuur ZlJD
·••oernenhandel FA V .O R lET
daden -betreft, met bet eenvou~ van men de kwellende hennne- vele w~rken, die de liefdesVerTel. Well. tea,,· , ~
dig met6.oreeren der feiten, zon- nng dacht nOO1t meer kwiJt te e~rk~~~enong:Ch:~~:
25 DJaha~I~.n ~
AAN DE SPITSl
der coromentaar. Of met een zullen rakeD
leze b.v. Querido's Jordaan.
Ontvang~o nsilZle SDrtt;erinQ Duil5Che Keuit-artikeltll
commentaar, (he er op berekend
Maar men raakte die kwiJt,
Neen., het meest voor de band
legnl oDQekend lage priizen.
is, de Jeugd de gruwelen van men vergat blijkbaar zelfs al te lIggeod is, dat blJ dezen man
een oorlog in het verleden. he~ spoedig Nil wu het de tijd .zIJn ZlJD ego~~e zIch ten vone in
den en - toekomst duidelijker een dergelijke. tentoonstelling te ~ ~=~enzi~oet~:~D~
voor , oogen te voeren. En de houden, met aIleen in -Ber1ijn, bebandelt haar aJs een onwillig
nasleep ~an. misere ~oor land maar over de geheele wereld, in d!er. De vrouw houdt dat niet
en yolk, die ledcre stnJd onont- elk land, elke stad, elk gehucht, utt en tloopt v;e g .-?-aar haar 01l::
'kombaar met zich brengt.
overal waar ~enschen zijn.
e~s'h~:r ~~J.Jt~n :~:~~a.:n~IJ
_"Kort n.a den .. WereIdoo!log
:Men. zou dIe ~ens~he~ moe- niet missen kan. H:ij bidt e~
w.~rd er In BerllJo een ,.'Fron,t- ten dwmgen te ~Ien, In Zl~h ~p s~eekt om vergiffenis en doet
kampfer-A~sstellunr
gehou· te nemen al dIe verschnkkm- dUlzenden beloften zijo leven te
den, waar lets te zlen was van gen , het in .de hoafden stampen zullen beteren.
STANLEY PRICE. KALI B£SAR WEST If
al die misere, al die verminkin· tot het hen vervoIgt bij d~g en te;ijtij~~~:~~g~~~t~e ko~:
gen, a] dat .~eed, dat de vechten- bij nacht. Allen, oak, vooral de voelens weer ve~ngen.
g
den dagehJks voor oogen had- vrouwen.
Dat herhaalt zich eenige ma- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -den, dat hen afstompte en ver~
Nu, op dit oogenblik, nu men len, totdat de vrouw ~aar te- Voor Oudejaarsavond . . . .
dierlijkte.
a10m w a nt, nu men drijft ~~n;~ni~:~;~:~n ;~:~a~~~n~i
~~:Ia~0J;.~~~LEN
. Deze tentoonstelling :vas een naar een Dl uwe ramp ~n vrou- zijo smeekbeden zijn teverSANDWICHBROQD
f~asco, .omdat men nIet meer wen trouwrmgen van zlch wer- geefsch, zij kan niet meer. DieZlen WIlde, wat men reeds te pen in den smeltkroes en daar- per dan ooit beseft hij nu , dal
"d
K 0
h 0 0
geed kende. Omdat men zieh mede het geluk van haar huis h~j van zijn vrouw houdt, dat pij
Postw~g Naord N o. 61
Tel. Yll 269
afwendde, van nl dat gruwe- cn dat van Land en Volk.
zle]sveel van haa~ h?udt..
lijke, .omdat me~ toen geen af.
da;~ki.r~t h~Jlij~J~~~e=
beeldmgell no(xhg had van dat,
TRICKS.
onbevangen genegenheid voor
Wie met eeo warme GEYSER baadt.
.._~_, __ .. ._ . _ _ _ __ ._. _ _ _ ~
hlm vader. Zij zijn nog te jong
Gevoelt tot aUes ztch in staat!
?m te begrijpen, ~at er gebeurd
aar
Belt dU5 vaal' UW~ gnoDdheid even op Welt. 1720
IS, .:n
het plelt ontege?zeg-

tr01l::ve ?:vergave hun heer toegeWlJd zlJn, bebandelen zij, zoo-als een mild heer;;eher wt z~u
doen, ze begun~~~~nd met ~Jn

cheney
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-'.~ ~'.:

waara:..

Kerstmls 1935 is voorb~.
Want dat doet eeo oorlog.
We hebben gelezen, geboord, De bCWlJzen daarvan ~n er
gesproken en gezongen over genoeg voor hen die zi&n Wlllen
"Vrede op aarde. m de Men· en leeren van den Wereldbrand
schen een Welbehagen". En dlit die achter ana ligt.
op eeo oogenbJik dat naast de
•
Kerstmeditatie in de kranten
de oorlogsbulletins staan. Dat
Er bestaat een Vrouwen.
m de stnJdende landen de Vredesbewe ID
Ih den Haa
Kerstbede wordt aan~evuld met werd pnde; h~ar leiding di~
e~n bcde voor hen d~e gevallen ja.ar eeo meeting gehouden,
zun en voor hen dle ~an bet voorafgegaan door een zwijgenfront staan en' misschle~ nog de rocessie, waaraan duizenvallen zuBen. Dat een meuwe d P
d In
all
bl:m :~Se~2d;:~
wereldoorlog dr~gt en het Iced r:~
vaa den vongen vergeten embleem.
scbijnt.
Zeker het was weI indrukVrede op aarde is er niet en
het welbeh~g(!n in de mcnschen wekkend, het zal ook vclen een
nag veel mmder.
_.
moment tot nadenken gebracht
De oorlog wordt geldeahseerd hebben, misschien,
als noolt te Yoren,
Maar waat ligt het praetiWij hebben nicts geleerd van sche nut van een dergelijke dewat geweest is; niets gelecrd, monstratie?
terwijl ,. . ij de ontzettende gevol.
Bet was bedoeld als een
gen ~an den wereldbrand nog zlVijgcnct protest tegen de alom
dagellJks voor oogen hebben.
heerschende oorlogspsychosc.
In Italic offeren de vrouwen
Maar ons protest mag jLlist
hun goudcn sicraden en trouw- niet zwijgend zijn.
ringen om ee~ oorlog tc d o r m . .
voortdurcn, dlc hen hu~. manAan ~ns ::-rouwen VO~V1Jt men
nen. en zonen on:rukt. ZIJ offe· toch dikwIJIs, dat wij teveel
rcn hun trouwrmgen om men· spreken. Waai'Om dan juist nu
scheno(fcrs tc kUnllen brengen. zwijgen, nu spreken, ik zau
"Het is cen sUijd am bcHcha· haast zt!ggCn schreeuwen, zoo
v~ng tc brcn~~~t dn-.ar. waar die drin~~nd noodig. is.
.
nlet hcc~cht IS dnt, wat door
WIJ leven met meer In cen
bet Itnhaansche volk gczcgd tijd, dut de verweermiddelen
der vrouw waren beperkt tot
wordt.
T cO"clij"kertijd tracht men cen zwijgend protesteeren, geduldig
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h1,lD werken gi!lezen ~
bewonderd. maar _ wannecr wij
nu eeDS in werkelijkheid zulk
~rom

In deze stemmmg outmoet
Mevrouw Razo~ S~hul~ hem
en hopende dat zlJ mIsscblen de
oplossing kan gev~.n. stort ~ij
tegenover ha.nr zuu hart mt.
Dat hij in wezen de schuldige

:'is=;nni~~ei:

:!~~ v~~

zouden wlj zijn- tranen
niet geJooven?
'De groote .tragediedichters
van aUe tijden konden de hartstochton en kwade instincten
van -den mensch in vormen en
in de geweldige afmetingen
welke zij kunnen a~emen.
Ze hebben ons taten zien- en
doen begrijpen, hoe menschen
die niet slecht waren toch kon~
den i<;omen tot daden die ons

ceo geval tegenkomen?
Geen Otbe1oo of HamJet is
deze kleine man, dat is duidelUk.. maar bij is een mensch die
achtervolgd wordt door eeo
waan, die hem alle evenwicht
ootnam- en hem vaster en vaster
verstrik~e en ~em alle juiste
verboudmgen Ult het oog deed
verliezen. Oat beeft hij met die
anderen gemeen.
·N. B.

======'==,.,.""'~=""'''''''........",=....~

::
schuldbewustzijn bebben gehad,
maar door het leed van de laat~
ste maanden vindt hij, dat hij er
al ruimschoots VODr hee[t ge~
boet en aUes resulteert in een
ge\'oel van zelfmedelijden over
al het onrecht, dat hem is ann~
gedaan. En haat tegen zijn
Hchoonouders, die hij natuurlijk
de schuld van alles geeft. Zoo
kreeg m~vrouw R. S. een slecb~
ten indruk van de schoonouders.
Dan komt het oogenblik
waarop hij zlch ten volle realiscert, dat ll et meenens is van
de kant van zijn vrouw en dat
er g~n r~ddell m~er aan is. Hij
VCrzmkt III cell dlepen atgrond.
Troostcloos, hopcloos schijnt
het levcn hcm nu toe. Niemalld
die hem Hcfhecft en hij lleeft
die licfde zoo noodig.
Dcze mells(:hen hebben wci~
nig of geen vrielldell, omdat ze
dnarvoor te onevenwichtig zijn.
Maar: toeh hcbben zij Hefde
N. V. noodlg, want verhard, inncrlijk
6lccht zijn :dj llil't.
ZUIl. stemmingcn stijgcn lot
het Ulkl"~tc. Allcrici gcdachlen

Een woord kan machtig zijn.
Een woord zond Howard Jackson den halven aardbol rondo
Niet het "ja" of "neen" van een
vrouw. Die woordjes hebben
toeh al genoeg te verantwoorden.
Jackson slenterde over een
InIandschc markt in Bombay,
toen hij oak cens niets wou
doen. Twee dames _ naar haar
kleedlng te oordee1en Ameri~
kaanschen _ bekcken cen spel
ivoren schaakfiguurtjes. In 't
voorbij~an ving Jac~~n eeu
halven un op: " ......... III den
winkel van Miller, in de V.ijfen.
zeventigste tusschen de Vijfde
en Madison".
Dat eene woord, Madison,
grecp Jackson. Het liet een stuk

de Madison Avenue, zooda.t hij
naar den overkant kon kijken,
Daar haar huis, en zich voor·
'stellen, hoe zij daar sliep, wet
wetende, dat hij zoo nabij was.
Er was er geen vrij. Hij Inoest
cen kamer aan de Drieenveer~
tigste stra.at !lemen. Hij troostte zich mct het vooruitzieht op
een flinken naeht slaap, waarna
hij zorgvuldig toilet zou maken
- hij zou er veel beter ultzien
nil. ceo nacht in een bed, <tat stil
bleef staan.
Hij kleedde zieh uit, trok zijn
witte zijden pyama aan en stond
op zijn kamer v~~r den spiegel.
Hij keek naRr zijn gczicht en
verbeelde zich, dat hij niet veel
veranderd was in die %Cven jareno Hij was natuurlijk bruiner,
en hij had een kneveltje laten
groeien, in navolging van de
Enge)sche officiercn, die hij te
Bombay gekend had. Toen hield

dicn wunhopigen toestand. Hij
ZOn zich willen verzoencn met
zijn Vl"OUW ell denkt cen nieuw
leven tc kllnncn beginnen. Diep
bcklaagt hU :dchzelf omdat de
Vt'ouw zijn gocde bedoelingcn
o'I'Ll~"'Iii::.r" I "iet schijnt to begl'ijpen. Dat hij
die bcloftcn a1 meer dun ccns
hecrt tcleut'gcsteld, daarnan
denkt hij "iet mccr.
Hij is doodelijk gewond in zijn
SlccldJ
zclfZl1cht. Het edelste CII hel
?este in he111, 1,00 voelt hij dat,
~s ,:,ersmaad en zjjn gctroffcn
Ik elscht voldoclling.
. Als l'-ij zich dan werkelijk
• 1 Tropic .. l COJIUflm
met wcn~cht tc ~crzoenen, wat
J TlusOr Costllums
n~g ,met hee-lomaal gclooven
1 HefnJlloed
JlL, dO!l moeL er aan nlles
30llerhernden
een emdc.komcn , dan kan,
3 Dlu$cn
wat hem betrett, .~e ~ereld ver~
1 Riem
guau. Dan. zal hlJ zlch wrcken
3 pasr SoUer!
?J~ allcn d.le hem ~ij zijn, naar
1 ptlllt So kophoudcroS
zlJn ';lecblng, eedlJke bedoelin~
LAIT NIBUW ENOILAND gen In dell weg staan en die
hem het leven tot een hcl maBURDEll
ken.
..
POJ!Wtg Noord 1.
td. 2960
Dagenlang loopt hIJ rond met
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii doze planr.lf'm, waar hij nos: voor
terugschrlkt Om zc ten ultvoer
ii
tc brengen, om ermede ver~
- - - - - - - - -- trou:~t te raken.
..
HI] bedcn~~ h~? zoet ZlJD
,
wraak zal zun. ZIJ hebben ge·
tracht h~m ten grande. te rich~
'J 4
te~, maar dat ..zal met gaan.
HI] zal ze .vo.or Zl]n en hen aIle·
fiel'lli je voor nanle~ n .. ~fnke.
'11 or huu~hnl Eea keur van
maal vermetlgen.

het zou kunnen.
Hij was 'zcven jaar jonger en
weer in New-York. In cen voorkamertje van cell huis, Madison
Avenue 340, zat hij te praten
met Jane Overton. Twee uur
later zou de boot vertrekken.
"Zu1 jc me trouw blijven, Ja.
ne, al 1.ijn we niet officieel verloo(d ?"
"Ja, Howard".
"Je zult op mc wachtcn, be?
lk korn vast vooruit bij die rub~
ber.maatschappij, .en dan korn
ik over een jaar of twee terllg.
Zul jc wachten?"
,,In, Howard. lk hou van je,
en a l blijf je tien jaar wcg, ik zal
hier voor 't raam op je zitten
waehtcn, ala je terugkomt", _
wat nogal cen dwaze' belofte
was, vooral in New-York.
Zij kusten elkaar en scheid·
den. Aan boord sehreef Howard
een aantal brieven, Toen hij in
Bombay kwam, werd hij aanstands in beslag genomen door
het strcven, carriere te maken.
Daardoor ging hij zijn corres~
pondentie vcrwaarloozen. Eindelijk gaf hij geen antwoord
meer op Jane's brieven, en toen
kon xij, uit trots, ook niet mccr
schrijvcn.
Een poosje knaagde Howard's geweten, maar hij stilde
die knaging met mnnnenvoorwend.:::;els, en zette dat hecle ge-

hardop, en probeerde een pijn·
lijk verlangen in zijn stem te
leggeD - 't moest precies de
juistc klank en het juiste ge-baar zijn.
"Jane! Mijn Jane! Ik kon je
niet langer missen. Wi! je me
vergeven?"
Hij dacht 1..elfs na, of hij zou
zeggen: "k~n niet langer" of
"kan niet langer".
Toen hij in slaap viet mom~
peldc hij nog: "Jane! Mij~ Ja~
ne!"
's Morgens stond hij op. Hij
nnm een bad. Hij schoor zich,
knipte zijn kncv(fltje bij en trok
met zorg een licht pak aan.
Toen ging hij uit, om zijn Jane
op te zoeken. Hij ging naar den
hoek van de Drieenveertigste
en Madison en ujn oogen sprongen over, am het bruine huis
te vinden, dat nummer 340
dracg. Hij zag eehter een groat
kantoorg~bouw, waarin uitgehouwen stond: "Canadian Pa~
cific Building".
Verbaasd, ontsteld, verslagen
door den schrik, dat Jane weg
was, dat het leven hem een
wreede poets had gebakken,
stond hij vijf minuten stokstijf.
liij besefte opcens, hoe idioot
bij zich gedragen had - de hal~
ve wereld over te springen, ter.
wijl een telegram hem de reis
had kunnen besparen! Hij ging
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EEN WOORD.
door
][ARRY VARLEY.

~~~:d~KAMP'

he~atopcrda~er~~c~~~~rtnf:~ ::~e~tndelijk vastberaden van ~~~' sn:iO~~~en ':;:~~ h~t
meer sehelen, het offer aan de
En hij mankte carriere. Hij loket "Reis-bureau", koos cen
"ik~heid" is dan gebracht.
verdiende veel geld. Hij werkte sehip naar Indie en verliet hotel

i~~o~itj~%:~l:~~~n~ti ~~ ~~ :~ti~ijnZ~~k;~~SJa~:~ ~:rjE.~:ij:~~1~:~j:~~,.g-h~i

;=tsg::er

zekcr vervormt; in eenige
~~:I romantiek zoo dicht bij het tooneel van de
maanden is die graad van ver~
En toen hoorde hij het woord ramp blijven.
Drie dagen later ging hij nan
t"uwing bereikt, dat hij rijp Madison. Het woord bleef hem
~~.t ;:~r;ij~t::[S~~;i~~~ij~~ bij. Het haakte zich vast in zijn board en Keerde terug naar
VOOr oogen. Aile toebereidselen

~e::~:~d~:!:d,~~~j~fee~~ ~~b!1~fe:,a~nW~k~~n~;;

~~~~~~~~~~ ~~~~ _~!nen z~~at ~~~o~:rd~t me op de markt weer Madison matig, en hij kwam niet meer
~ ...,... _
waar hij zieh tocgang verschaft: ze~~~ij ging begrijpen, dat hij ~~~~~t ~~r V:~di~:~e st~
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Hij smeekt om vergiffenis. Men geen rust en geen geluk meer was, omdat hij de lieftalltge Ja-

vraagt hem nog eenige oogent kennen zou, als hij geen pel. ne

~;~~7:~oo~i~~;';j~:j~eh~~':

hij bemerkt dat dit uitstel dient

H

zoO

behandeld had.

grim.tocht ondernam naar dit Jane's invalide moeder was

~:'~or~~~:nZij~V::~e~! ~~t~;;~h~:~e~a!a~et~ij~n~

om zich tegen hem te beveiligen. nalatigheid te belijden aan de Dat was een samenloop van om~
Nu dus deze uitweg voor hem lieftallige Jane Overton en haar standigheden _ geen oorzaak
afgeS!:!l ;~ ~e~~i~. Wl"aak vergiffenis te ontvangen.
en gevolg. Zij liet Jane twee

We)

en

komt de daad.
de-- m:::e:a~~o~~~t
pakte
gelijk ziet hij hier scherp en
Den heelen weg over den aceduidelijk wat hij doet met volle aan droomde Howard zijn
bewustzijn. En korten tijd droom van huwelijksgeluk, tot
schijnt bet of hij voldoening groote er
.

bezwaard met hYPDtbeken en
JUldere lasten, dnt zij een der
huizen moeat afstaan, om het
andere te behouden.

vrouwe1ijke
vlak daama aan de politie.
om
Het hoogsLe offer wat hij in van het visioen hadden. kunnen
den .eeredienst van het lK kon verbreken.
bre~~~, ~:~th!:f~;a~~\~~ Toe~ hij bet silhouet van'
doorgedrongen, dat hij datgene New·York zag, voelde hij op-

kwam. dat zwakke plekje" met
voor. Het was dus het verstandigste, a1s zij het boekhuis, 340,
wegdeed., en dus verhuisde zij

~~~;;i;~'§;;:;~~g ~:~;:!e::e\nge=:rd:~n;'i"::

:~~,n~:a:a:a~:::z::

Haar advocaat ontdekte eeD

:~of:le:~

t ~~ a~~:e~a~~~

;:;~:'n~iett~adf:~~~~a;~;!~: £,;N::s;!~~;~ ~~;~=;,:':d:
~::~aaC;:ie ~~ ~:n~ij~~::nh:!

dat hij

Het.

M"i'~2ADOJ~2C'"
;., '.": ; ->

uitsteke~de

hotel met

de' billijke prijzen.

HOTBL

MQI~uyll~t Clost ~ -

.........oo;-=~~~~~.. I . . ...

voor

.he~

den naam Jane -

daarm~e den' :eg tot =o~ ~~'::gel~h~'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.i£:;< .:.

Er werd een groat wit g&
bouw om het brulne huis num
mer 342 heen gebouwd. Het
oversehreeuwde bet huis. Dat
doet bet l!U nog, maar bet kon
de vreugde in Jane's hart met
"",".,,:ct;.eveHjkliS
tot zwijgen brengen. Oat Howard niet scbreef, dee4 haar
pijn, maar het bleef in haar zin·
gen: "Hij komt terug. Hij heeft
het beloofd".
Zij had vereerders, maar was "=:§;::;"§=;:~~~~~
niet te vermurweo. Een slechta ::
slaagde er in, eenigszins vasten
voet te krijgen in Jane's leven.
Dat was een kantoorbedien·
de, Rodney Stewart. EenS op
een natten <lag bad hij Jane
AfD.,
weggerukt uit de baan van een
auto en haar tasch gered. uit
4

NIET DUURI

schoonen zakdoek om de taseh
een te plas.
af
vegenHij
en gebruikte
begon cen een
ge-

SP~!'.;"n. was Rodney Stewart

Telefootl

GRAMBR
1100 WI •.

~ouet

verborg.

=t'

·voorbij. Toen kwam de Cana-

~:neh:JoS:~~

en de boot behatve nummer 3i2.. Zij deden

~gd~~7:~::.i ':e~~~~~~:;
en de douane

gepasseerd waren. over' te halen. Zij maakteu een

~~~..:x:.:.::g~= ~:no~r:"~':\~i
tegenover:Madison 340• .Bij pro... iil te .VuUED
.zU

jleerde .... kamerte~ .....
-

':':

. :. :

'~' maar

~

de, Haaud_ _ he-

STROOMVERKOOP

S PEE L G 0 E D

jaren lang driemaal per week
naer Jane toe gekomen. lederen Zondagochtend kwam h.ij
voorrijden, om met Jane te gaan
toeren. en steeds vroeg bij drien viermaal haar band, v66r zij
haar "besten broer" weI te
rusten kuste.

NIEUWE MODELLEN

Steeds

SPEClAAL

en Overal
helpt

TllEINI!.N-TRAMS _t EIKllicilc!t·u:.
ZEER LAGE PR!]ZEN

de~a::li~~~:a:ehe:~~!o~~:

TOKO ORION

gaan. Honderdmaal probeerde
In... u 14 Bala ...iM;. Td. 1981 WI.
Rodney haar te doen inzien,
hoe onzinnig het wachten was ~~;:;;;:;;~;:;;;:;;;:;;~~
op iemanji, die haar vergeten -

lijkheden van Indie j maar Jane

~~~~ he~r:~~e hV!ge~!t)a~~:
wtpraten.

we~::~. ~ ~n w~go:pne::.o~

Een waardevol K e. r s r - e n

ney's hand. Een vrouw kan niet
eeuwig verzaken. Zoo ging het ook met Jane.

Tijger

DtHau maakt voor U

een volmaakte gramofoooopname
~~oode.r~Q~ stem e.n die U wer

BalseDl.
~"OOJ"

~o~~~:~::nr:r~:d~~.henk

Vade,., Moederell Kind)

Snel en Radicaal
Overa'

Prijzen vanaf { 2.50.

ve rkrijgb~ar

~T~II~k~ln~I~3~O~T~e~I.~"~D~7~O~W~"i.b':::::~::;~:j
W. '" .. 4JiiifQ!1.~ .. -

Op
een Zondagochtend
stond
zij voor
het raam de avenue
over te kijken, naar hotel Bilt~ •
more. Rodney'S wagentje stond
voor de deur. Hij kwam binnen,
om Jane's regenjas en plaid tc
halen, en keek naar haar. Het
zonlicbt, zacht gefilterd door de
gordijnen, viel op haar gezicht
en hij zag zulk een liefelijkheid,
als dichters vruchteloos trach~
ten te beschrijven.
Ret was een nieuwe Jane.
Hetzelfde blonde baar, dezelfde
blauwe oogen met den fijn gevormden neus, dezelfde teer ge·
teekende lippen. Maar er was
tach iets verschillends. Niet enkel uitdrukking. Het was geooeJ
- dat was het woord - eeo
gevoel, dat hij nag oooit in haar

aan. Met
een
nieuwen, bazigen moed
riep
bij:

ge~~~d~";~e~a~~m

"Jane! Kom hler!"
Zonder verbazing, glimlachend en mild, kwarn zij naar
zijn uitgestrekte armen, bet
hoafd half opgeheven.
,,'t Moet nu maar eellS uit
z.ijn met dat broertje--spelen,
Jane!"
"Ja, Rodney" ~
"Je trouwt met me!"
Het was een verklaring. geen
vraag.
"J a, Rodney".
En zij praaten ecnigen tijd de
intieme en heerlijke dwaasheid,
die neergeschreven zou moeten
worden als dit cen liefdesgeseWedenis was. Maar slechts dit
gedeelte van hun gesprek hoeft
ons te interesseeren.
"Zeg on eens, Jane, waarom
heb je al die jaren ruet gewild?
Nee. Zeg dat maar niet: Vertel
maar liever, waarom je juist.
vanochtend hebt toegegeven,
en beloofde, da.t je met me zou
trouwen".
Zij w&Chtte even. Rodney zag
hetzelfde gevoel over haar gelaat. komen, dat hij bad. opgemerkt, toen zij voor het raam
stand.
"Ik heb zeven jaar op Ho~
ward Jackson gewacht. Dat
weet je. 'a Nachta droomde ik
van bem. Als ik in
spiegel
keek, zag ik zijn gezicht in
plaata van 't m.ijne: 't Werd deD
tijd erger. was bang,
dat ik gek. werd. Eo. toen is er
vanmorgen. toen ii: voor 't raam

laatsten

den
Ik

~~~,. .i~~zr"'~. ~ ~
haar band.

,.Ja..Jane! Verld 'tme".

Ja~nd~;_~H=

hoek."eIl aa.t hij bier naar sa; huia
~"!.wl:~~bad"'::

snor• .En lJo'ward _

neg

STENOGRAFIE

"GROOTE"

Club lessen , 5._ pel' rnaand

J, A. SCHNAAR

t:::::';:.no';.~~k~:~!

Ind .. a1'nDllDe~"'d 26

(bij Thertslakerkwty) T .. '. WI. 40S
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fila
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ANDALAS-STUDIO =
PASAR BAROE 99
TELF. 3778 WL.

I

Speciale aaQbieding : f 1.- (Em guIde!)} VQO,", cabinct ' (Olo proef.

Gaopend 4 DECEMBER he!
NIEUWE CHINEESCHE RESTAURANT ,,0 E L EKKERBEK"
PetjenonglJ1 3, Batavia-Centrum
Levert: Chiaeesche en Europeesche schoteb (Ook tbuis bezorgd
zonder prljsverhooging).
Mede vetkrijgbaar aile Chineesche
gerechten pis van andere Chineesche restaurants in Batavia~stad.
Zeer hggienische bueiding. Nieuwe lage tarieven.
Levert e'en buitenshuis "ana' f 10.- par rnaand

Firma "TJONG & Co."
Tele!. 390 WI.
Sawah Besar 13 - 15
Kramat
16

1632 WI.

Prima rijwielen. z. a. Raleigb,
President (Dunlop), Maras e~z.

Moderne meubeIs, klokken. bedden.
Alles op gemakkelijke betaliogsvoorwaarden
tegen concurreerende prijzen.

Restaurant TIONG BOA
Tel. 1707 Bt.

PantjQt"an 46

Het Cbineesch restaurant met de be s t e f a a m
Voor f i. - krijgt (Qen ee.n volledige
maaltijd yoar 4 person eo.
3. Ajam Shanghai.
1. Soep Tjaptjaij Spedaal.
4. Gebr. Kikkers.
2. Bebe:k Champion.
Ook kao verwisseliog van gerechten plaats bebben.

Groote omzet, Klein gewin,
Is 't parool van Li Liong Hin

DUS: GOEDKOOPER

~

VERSCHER

Denk dus om Uw portemonnaie en Uw Gezondheid
en BEL VANDAAG NOG OP :

iiiiiiiLI LIONG HINGAliG ItENANGA 26

(pASAR SI!II!!N)

-IL..,.;
______
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..,.;...__
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WL. ~os.
132·136
-4114...a
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lie' .tol~andell Mount
Everest.

eischfaarop

baseert

n

die

_ Ik stond .cht maanden

=c:!t.~~~:nv:~

1111.

Wie Zat«dags vanuitgaan houdt.

Ontvlucht zijD wanne hois.
POLONIA is heerlijk koue!.

ziju particuliere seoretaresse om

De expeditie ya~ Shipton be- ~~~e!.e~::efyp~:- ::: ~e~
En . . . . Dooit v66r Zondag thuis!
klom dit jaar 26 pieken aUe
-Ik begrijp het, Maar heeft 1-_
POLONIA·TERRAS.
Meester-Cornelis. TeL 777.
tus.sehen 20.000 en 23.000 voet u bewijzen?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:..._ _
T eneindc ooze: lezer5 in d~ gelegenheid te stellen Op een De .dood van Maurice Wilson, hoog, waarvau er 24 voor de
goedkoopc wqu. artikelUl, betrekkiDgclI c.d. aan te bieden
eerste maal werden beklommen.
--------------------------------------enlof te vragen .hebben wij besloten vansf heden een rubriek
In ' een lezing voo~ de Royal
I,a.-p.-lies" te :'penen. De regelprij!l voor deze advertenties Geographical Society in LonBen. ongelu.k. ~:i ~:ri::~e!e~i.D u zich llOg
is f 0 •.20 met e.en .minimum van S regels.
den, heeft Erie Shipton, de leiShipton besehreef in zijn le- Inderdaad, dat is juist.
~:~ :~r:n~: ~p~:ti~e~~e v~ zing . verder twee opwindende Uw eisch is inge'Willigd.
U zult tienduizend dollar
Mevr. J. Kuhfusz. Coupeuse Te koop aangeboden, t.e.a.b., den Mount EVerest exploreerde, voorvaUen, we1ke de expeditie
(ElItop. dipl.) oud Gondangdia. djatihouten slaapkamer-ameu- een beschrijving gegeven van de beeft medegcmaakt. Het eene schadevergoeding bebbcn, ten40 pav..
blement. Te bevragen Madoera- wijze waarop het stoffelijk bad plaats toell hij en zijn met- zij uw chef zijn belofte houdt en
overschot werd gevonden van gezel Bryant terugkeerden- van u binnen een week trouwt ...... I
Atelier naar maat. Geeft knip- weg 2.
een klauterpartij naar cen piek Volgende zaak.
en naailessen. Billijk tarief.
1__________________ 1 ~!~tj~l"M:~~:n ~V:~:' p~!~ op 21.730 voet hoogte,
Tel,vijl wij ODS een weg zoch"\ Te koop gcvr. SPORTWAGEN ~~~~~n~~~ Mount Everest te
CHINEEZEN IN SIAM.
ten over den smallen ijsrand,
Hollandsche dame. middelbarc of TWO-SEAT~R (n. ouder ~s
GO EN OENG SA HARI 46
zoo vertelde hij, hoorde ik plotMassa.-arrestatie.
leeftijd, zng zich gaa111e ge- m~el ~931), m g, cond.; bdl. w~s°C:P~~:~:n~e~d~:i~: seling een kllal alsof een zwaar
TEL E F 00 Nplaatst als toe;'.ieht op de huis- PllJS. BL ro. pro opg. o. No. 425 over den Mount Everest te vlie- kanon werd afgesehoten, terwijl
Te Shanghai is bericht ontNUMM~RS
gen, doeh hem wcrd verboden iIt een ruk voelde nan het touw,
houding en als gezelschapsda- v. d. bl.
vangen, dat in Siam in de afWELTEVREDEN
dat om ntijn middel was vastge- geloopen weken ongeveer 1000
;~;~~;r~~~~ ~~~.l~~~~~~~ ~:~ ------------------- ~:n~ens van Nepal tc passee- bonden, dat mjj bijna in tweeen
Chineesche inwoners zijn gearl\tELUERIJ " DE SIERKAN".
Vervolgens vermomde hij zich sneed. Dc keek om en stond nog resteerd, in verband met achv.d. bl.
Levert Ie kwaliteit melk, Ook als cen Tibetaan en hij vertrok slecbts a lleen op dell jjsrand.
terstand in de belastlng. Rier- PERIODIEKEN
------- - -- - - -- ---- vCl'krijgbaat· karnemelk en jog- lllet dric dragcrs om te probeeBryant WaS op een stuk te- aan wordt toegevoegd, dat de
hurt. Pl"oei".flesch op aanvraag. ren den top te berciken, die al- recht gekomen, dat was afge- gearresteerden, waarvan de
PROEFSCHRIFTEN
PIANOLESSEN. Nog ccnige talf. Me. 206,
Ie voorgaande pogingen had brol,en en was daarmede naar
meesten werkloos zijn, in afFAMILIE Dll.UKWERK
~t~~~c, ~cslc~~b~~~: m~;~!.c me· ________________ _ w~~~:~p 3, op een hoogte van beneden gevallen. Hij hing aan wachting van een nadere beslis- BOEKWERKEN
het andere einde van het touw sing van de Regeermg zijn op~~ti~~~K,lcin O. 3, paviljoc!1 , ZWEi\OIEN!! ZWEMMEN !!! 21.000 voet verliet.en de dragers ecn heel stuk beneden mij. Ge- gestoten in de opleidiogsschool
VISITEKAARTJES '
ZWEMMEN!
~= ~~o~;! zette zijn tocht al- lukkig was llij in staat am zijn vQOr de politie. Ret is hoogst WE EK·
EN • •
bijl te gebruiken ell zich in de waarschijnlijk, dat deze men- - - - - - - - - - - - - - Ook GIJ kunt het leeren. MakNlEUWJAARSKAARTEN
ijswand eell trap te bakken, sehen naar China terug zullen MAANDBLADEN
l{elijkc methode, eiviele prijs.
Ka.11tp 8. waardoor hij zich weer bij mij worden gezonden. (Str. T.).
NET MEISJE GEVRAAGIJ: Gcdipl. In!:ltr. Dag-, maand- en
kon voegcn.
\'lIor hulp i/d huishouding cn knipkau1't<!ll.
VERLOVINGS,
EN
Den 9den Juli van dit jaat'
WORDEN IN ONZE
kindCl'cn. Sollicitatics tot:3 Jan. ZWEMBAD SUNNY SIDE. vcr Helen wij kamp 3 en wij
Het tweede incident had
TROUWKAARTEN
ACCURAAT
·1((:0011 Sirih-park 5.
Djamboeluan 6 Tel. WIt. 801. trokkcli in de richting van plaats toen wij terugkeerden Modern Rotting ~ Meubilair ENATELIERS
VlUG AFGEWERKT
van het hoogste punt dat de exNorth Col.
ROUWKAARTEN
Enkclc honderden yards bop pcditie bCl'cikte, 23.000 voet
COR R ESP 0 N DEN·
ONS BINDWERK
ven het kamp tl'offen wij het hoog.
Scocostra M 101 Batavla-Ccntrum.
TIEKAARTEN • •
TE HUUn aangcbodcll modern gcbouwd verdiepinghuis. stoffelijk oversehot van Wilson
GARANDEEREN WIJ
Terugkcel'cnde van de North Goed werkgegar30deerd en tegen
BRIEFPAPIER EN
Naar vcrkicz.ing gcmcubilccrd of met ovcrnnmc mcubJlair. aun.
VOOR
DE
MEEST
Col naar ltamp 3, kwamen wij
zeer lage pdjzen.
Hr. No. 3D1 bur. v. d. bl.
ENVELOPPEN
ZWARE BOEKEN
Het was duidclijk, dat hij in plotseling voor cen afgrond te
Dc Stantsspoorwo- zijn s luap van uitputting is ge- staan welke zich honderden ~
KAU'ND£1<S,
WORDEN BINNEN 24
Van de f;l"ma 0 u d &. Co. g c n !ietcn dit jaar cen :leer slorven en niet door den hongDr, yards in alle deht.ingen uit.. KONG GOAN"
UUR AFGELEVERD
(}ntvingcn \\'ij cell zec!' frani c en duhlclijkc maand· 011 mcmoran- aangezien hij in kamp 3 een stl'cltte. Blijkbaar was een. htwi- Sl:lltnstrBat
No. Ill" Telf. 2052 WI. B.C.
gedi:-;tingccl'd uitgt:voenle ka- clumkalcndcr . het lieht :r.ien, groote hocvcelhcid vocdsel moet ne gestort over het trn.jcet, dat
Ledlknn!ClJf
..
brlell:
An
nex
hcbben
gevonden,
dat
wij
daar
wij
voor
den
heenweg
hadden
lender', l)('sl:t:mde nit cell l.e5ta1 waal'hij de vcrschillendc bladen
Transport·Onderocmllll1
hlnden. elk \'crlucht mel CCIl rc- afbeeklingcn te l.ien gcvcll van lijdcns onzo vorige cxpcditic gekozcn, Na cell opgcwonden RottQn Mcubllair cn Comlllbsiehandcl
llroductic vatl Cl.;l\ kleul"ige het bcdrij( del' staatsspoorwe- in 19a3 hcbbeD achtergelaten. dcbat bcslotcn wij vool'zichtig
8l11ilk" taTievco,
ONTWERPEN EN LAY.OUTS, VOOR COMPLETE
Toeo
hij
stied
moet
hij
in
cen
langs
de
stelle
helling
af
to
dagcn.
<lctU:u-cI \'an H. \'an Doornik,
ne firma Tio Tek Hong tent hebbcn gelcgcll, doch dcze leu en ltruiPClld, het hart Idop- ~ OUT·DOOR,RECLAMES WORDEN DOOR ONZE
waarontlcr \'(.<rschillcndc stallsgez[chtcn 1lit oud Amsterdam, zond OilS c:cnige praeti:;che zak- is door dcn wind versehcul'd en pend in Ollze keel, bereiktell wij
weggcwaaid.
ten slottc cen vciligcr plaats.
GESCHOOLDE EUROPEESCHE KRACH· •
"Oil kijkjc 01) Giethoorn, cen op aimanukl(cl1 voor hct jaar 1!J36,
De bedoeling van de cxpediResumeel'ende zei Shipton,
TANDHEELKllNDlGE.
Hhcnen en tell slott<! £len stillc- welke nuast tle cigclllijl,c ulmaTEN OP MODERNE WIJZE UITGEVOERD·
nak, welke 1nvens de pltsarda- tie van Shipton was dit jaar am dat naal' zijn meening de cenige
SENENSTRAAT 167
W:)},
BAT._e.
lid i!J indcrdaad ccn l.eer g(m aangedt, versehillendc nut- gcgevens te vcrzamelen, welkc mogelijkheid tot het bereiken
Met
Ja
rcnlangc
crvarioij
ob
lISSiitCOt
van
nut
kunnen
Ujo
bij
verdere
tige
auoteekenincen
bevat,
van den top van den Mount VilD cco Europ=h~ praktijk-till!.darta
f r:lUic reel,lntC, waarbij de rodame 7.ch·c zich bcpcrkt, tot waul'onder voor heel'ell jagers pogingen om den top vall de Everest ligt in het zcer korte
BILLIJKE TARIEVEN
GEEN ORDER TE GROOT - GEEN ORDER TE KLEIN
tijdsbestek tllssehell bet eindiCCII onopvaU"ndc aallduioing op bclungrijkc.
gen
van de winterstormell en
lid laalstc bl:ul, maar wclkc
ONZE SERVICE ZAL STEEDS DEZELFDE ZIJN
ROTTAN
MEUBEL
nieltcml.n dell nlw.m van de fir- -----------------1 men onder lciding van Hugh de illtrede van de Mocson. In
Rultledgc in den loop van het 1933, het eerste jaar, dat Ruttm~l Oud en ha:.lr wijncn <!!l li~
volgend jaar. De expcditie ledge een poging ondernam, KIENG ..
OFPICIEEL VENOUUfDR!Jf
k(:cur<!11 in herinnering 20al houMenteng 20
Batavia.C.
den bij hen, di<! Imar ontvillgcn. KRIJN,EN "~ waurvan Eric Shipton ook deel volgde de moeson onmiddellijk
[.evc rt de nie: uwstc modd lr n moo;c
zal uilmakcn is voomemclls in op de winterstormen en was el' rouall
l<:ven I;)tlaak,'ol <!n van evcn
rncub el~ cnz.
Fcbruarl uit Engcland t e vcr- dus geen gelegenheid.
LaQ(lstc [arlef en nctt~ a rV."Uklng.
\'ccl disticLic ttls het product.
Ovcrtulgt ur
tl'ckkell.
De Hottcrdamsche
BeJccfd aanbeve:lend,
J... loy d ZOllO ons cen duidclij20 Januarl 1936
hi) <lI!O WclEdGcb.Hccr
kc maandkalcltdcl' or CCIl (1"<l.1Ii
schild, uitscvocrd in blauwc
W. H. van VElSE
HOI)i<.I .ln5peele"r Vi\n Politle
bladen met witte cijrers en letPOltweQ Noord 26
lers. Hclgchlld 3ymbolisccrt de
vcrbinding tW'lsehen Europa
EN
STOUTIIOElJIGE
POGINGEN.
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Hong·Hong & CO.

THE TJIN SING.

~~o~~~i~~C~~~\;~l~e:~j~~~'e~~~

CO. VRAAGT ONZE CLIENTEN HOE
ZIJ OVER ONS WERK DENKEN.

~~~7n~~iJ:~~m~il~:l~~:~~e1~e~~

E(n succesvollc vcnduHe
vcrcbcht \·ootbcnldJnn.

~.h;a;~n;ij;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~B;';'P;";'k;'~dU;'~til;dl';.;

typiste bijopde
and hebben?
- Waar
me~nt
recbt op te
Johnson
defirma
vijf enSmith
dertigste
vroeg
de urechter.
-lk eisch nog een maand
vcrdieping van een kleincn wolkenkrabber in de 42ste straat salaris schadevergoedino- antvan New York. Al haar vrien- woovdde Mabel.
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-fe. DE GROOTE RECLAME WAARDE

VAN "DE OCHTEND POST"
HEEFT U lETS
WILT U lETS
ZOEKT U EEN

TE HUUR OF TE KOOP
KOOPEN OF RUILEN
EMPLOYE OF H U L P

PLAATST DAN EEN "O.P. TJE"
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dus zeggeo,
miss,
dat- u Dat
van wi!
uw charme
een zaakje
gemaakt hebt, hetgeen de wet
veroordee1t ..... .
- Maar mijnheer de president, stotterde Mabel• .
DeJdacht is afgewezen.
Vier weken verliepen. Toen
verscheen Mabel opn.i~uw voor
IEDERB REGEL MBBR 20 CENT
den rechter. Ditmaal diende zij
geen klacht in. tegen de firma,
BETALING CONTANT.
waar zij gewerkt bad, maar _tegen den chef persoonlijk. Een
eisch die elke hOllderd procent
Amerlka.ansche zou gesteld he"b-.
ben: schadevergoediDg wegens
schending een~ trouwbelafte.
Waar meeD:t u recht op' te
hebben?:vroeg_de recht.er weer.
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rikaansehe
gekregen
ben na haar
ontslag:zou
eenhebzenuwerisis. Toen die voorbij was,
wilde zij den chef spreken.
Maar deze wilde hoor Diet octvangen. De chefs in Amerika
zijn al precies eender ala die in
?-e oude were1d, Wanneer zij
lemand ontslagen hebben, wilKEBON SIRIH 31
-0_
TEL. WELT. 3900 len zij er liefst niet meer aver
praten. Je tnoet immers alttld
o~geDaamheden tracb.ten te
v~Jderen. Er bleef Mabel dus
mets anders over dan naar dp
NIEUWBOUW _ GEHEEL MODERN
kas te gaan.
Nih
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Ook bier wach.tte haar een
og 5.ec ts esc i aar een- en twee..
teleurste1llng.•. Men bet."'l.alde
I?e.r~~o. nsk~mers : in . ' .g ?edkoop~re· _prijs I
haar eeD. ma..aJ?d· saluis uit,
~aar g~ cent achadevergoePUlers.
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De recbter aarzelde Diet. Hij
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der rechtbank.
- Miss Mabel is een slechte
typiste. Zij schrijft geen brief
zonder fouten.
-Maar ZlJ heeft toch acht
maanden blJ u gewerkt. Had u
zooveel tijd noodig om rut te
merken?
-Dat wil zeggen, dat..... .
- Nu wat wil dat zeggen?
vroeg de rechter nieuwsgierig.
- WeI, miss Mabel leo-de te
veel be1angstelling voo; den
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BILLIJKE PR1JZEN
KUIlstvuurwerk
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Groote verscheldenheld
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de zij,·dat zij geen stem had. En
zeUs de mooiste beenen kunnen
bij de zingendc en sprekende
film niet roeer op tegen een
dragelijke stem.
Mabel tikte dus .bij de firma
Smith and Johnson. Doeh op
zekeren dag werd zij ontslagcn.
H.a ~r werk beviel de directie
met meer, Zij kon geen brief t~kken zonde,~ fouten ~~ bovendlen
haalde zlJ te wellllg woorden
per ~inuut. E~ ten slotte kOll!-t

KUNST~ EN CHINEESCH

HIERYOOR ZIJN VIER REDENEN!!

De rechter riep nu de tegenhaar flgUur was meer dan per- partij. ap. Die was vertegenfeet. Maor Mabel ging niet naar woordlgd door den kassier.
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=~: dat wordt u geweigerd?
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(;ontoU1'('n van een del' majestUCIlZC schcpen van de maat-
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reeht, liep MaMa~el was op en top een bel na3: r ?en Jl:adi. De d.ag der
Amenkaansche. Zij werkte als rechts:zattllIg brak spoedlg aan.
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