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MEDEDEELINGI
De g"eweldige helangstel~
ling die ook.huiten Batavia
VDor ons' blad schijnt
te,.hesiaan. noodzaakt ons
la~gs dezen weg te ~erich_
ten, dat zij die ons blad
per post wenschen te
ontvangen een postwissel
:z:enden van:

PER KWARTAAL
PER HALF JAAR
PER JAAR

f 1._
,,1.75
" 3.50

Deze
advertentie-ruimte
is beschikbaar
.voor

~~~:~~V~=~ =~:

::: I

ALa. PROC.: R H. R<?,TTING - TEL. WELT. 582.
_t,D:MINISTRATIE: TEL. NUMMER
WELT. 688,
ADVERTENTIE ACQUlSITIE:
B. 13. II. GOPNER
_ TEL.. WELT, roM.

GEDRUKT EN UITGEGEVEN DOOR,

DRUKKERIJ

JOHN

KAPPEE

I

GOENOENG SEHARI 46
NA 5 UUR TEL. NOS. WELTEVREDEN 582-5238-2398.

I 12.50

VERSCH. DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG,
GECONTROLEERDE OPLAAG EN GRATIS
per plaatsing
VERSPREIDlliG
VAN
1O.OO(}
EXEMPLAREN'
T E BAT A V I A-C. EN Mr.-CORNELIS.
VOOR KLACBTEN VEP..3PREIDING TEL. WL. 583. ,._ _ _ _ _ _ _ .

I ~~~~~~I~~~l'~~

BE WISE

~ VOETBALLERS

GO TO

HOTEL KONINGSPLEIN
Koningsplein Z. 10

Tel. Wl. 851 en 872
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SPECIALE VACANTlEBlLJETTEN
DOOR DEN GEHEELEN ARCHIPEL
EN GEDURENDE HET GEHEELE JAAR

~
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Bet Illaatsbe~prekcn 'I.'uor de
\,oorstclling van "Dc Man die
zijn Nnam venmd'erdc" door
hct j:;"czeh;chap Dc Schijnwcrpcr,
onder de arti5tiekc lciding van
Co Balfool't, welke hcdenuvond
ondcl' de auspicien van Dc
Ochh~ndposl in den Schouw·
burg wOl'dl gcgC\'Ctl, hceft cell
7.(~cr viol. \'crloo11 gchad.

TClleilldc telt'tu'stelling le
\-.torkomc!ll. radell wij OIl zen lc«
7.cr!i die deze lOOl\ccJvoorSlelling, WrtlU'\'oor de [ocgangspdjs
• of! ~h.'chL.. GO tent iii gcstcld,
willen bijwoncn, unn, om hcdcn-

+ +

gon van de hiee gevestigde
Duitschel's. van wie een graot
deel met Indischo en dus niet
"l'ein-adschc" vl'ouwcn is ge-

Populaire voorstelHng.
mOI'gcn nog gebruik tc maken
van de gclcgenhcid tot plaatsbesprcldng,
Dan is men ?ocker, dat men
cell plants krijgtl
Ook de::! uvonds aan de zanl
zijn nog plllatscn \'el'krijgbaar
tegen vertoon vall de in dit blad
nfgcdrukte bOil, z()olang de
voorraacl strekt.
Men zorgc: dus niel to laat te
Zijll, want ongetwijruld zal op
een bcpa!dd oogeublik het VOOl'
velell tcJeurstcllelldc bordjc
"uitvCl'kocht" mocte~ vcrschijnen,
•
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met een
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de Nationale Hollandsche Fiets
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Fabrikaat.

Uitsiuitcod Ecrstc Klas Hollandscb cn

VERZAMELElII! ~

Op naar de Wedstriid

~ NED E R LAN D ~

RIJWI::-CENTRALE RIJSWIJK

EngcJ~cb
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HUMBER - HIMA
Leveren wij reeds vanaf I 5._ per maand
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hun eigen zaak Oil wij hebben
voldoende vertrouwen in de ~
Duif.schers hier te lande, die
zoo vcelvuldig blijk hebben go_A
gaven onze kolonialc o]JVnttingall to Imnncl1 waardecrell, dan
dat wij nict op de Vool'hund
zouden aannemcn, clat hun bc- SPANNING IN SHANGHAI.
slhjsing de juistc zal zijn.
waarin wordt gezinspeeld op de
mogelijkheid, dat Shanghai het
Maar wei moet vall Ncdcl'Ernstige situatie olltwiklot van Mantsjoekwo zal declen,
Inndsch Indische zijde cen
kelt zich,
tenzij de verdragsmogendhcden
maaLl'egel schel'll worden vcrtijdig maatregelen nemen am
oOl'decId, weljw zonder meer
De correspondent van de Sir.
hun belangen in Chi na's voorbclecdigcnd is voor cell groat Times te Shanghai schrijft:
naamste havenstad en zaken~~~~e del~~1l~:3~~:~~~~eer:~I~: De nieuw g~k?zen, voorzitter centrum te verdedigen, .
niale principe, dat door zoovecl van de Vcreentgmg -..Jan Japanccuwen in hoog gchoudcn aan- sehe inwoncrs van Shanghai,
bst en welke gas ten in dit de zoogenaamde "burgemeeland r.ou dwingen iets te doen ster" vall Klein-Tokyo" heeft GEIIEIMZINNIGE ZIEKTE,
~~~ i~a~lt~~~~~Jcno~~~~1til{~ k7e~~ aangek~nd~~d, dat hij h~opt ~e
In Bengalen,
neering en hOOll van staatsbur- betrekkmgen tot den gemeentegcrs in het land waar men gast- raad van de Internationale Nevrijheid gcniet cn zieh onder de derzetting, waarollder oak de
In de omstreken van Calcutta
Vit den aard del' zaak meet meest gllnstigo omstandighe- Japansche wijk (Hongkew) rcs- is een nieuwe geheimziunige

d~

van

PHI LIP S ~
of ERR E S ~

knnt· U deze wedstrijd volgen.

;:.s~."

Het kost U geen reis naar Parijs.
Slechts eeD telefoontje
WI . 2711 1S
. ODS Dummer.
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Het bekendc adres van de
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K's is
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Een moeilijk probleem.
Een Aneta-b<;richt omtl'Cllt

ki~in~eSl~:~~ngde \~.~.~~.,:, ~~ dit ten ZeCl'sto worden tocgeDuitschlal1d zau zijn genomen, ~!~~:.l~ie ~~lIt~~h~o:~~~~~lt~V~~~
volgens welk bel'icht de leden hlenut worden onoelnomen
van de N.S.D.A.P., die gohuwcl moclen voor de Indische f"C~
.zijn mel "Indischc vrouwc~' mecnschap voor de toeko~st

den cen bcstaan kan verze!wrell. sorteert, zoo v r e c d z a a m ~~e~::h~~~~~::~:::t. ;~l~:g:~
Wij mogen hopen, dat het de m 0 gel ij k t e h au den,
leidcrs dcr Duitsche gemecl1te maar, voegde hij er aan toe:
met zware hoofdpijn en duizein Nederlandseh Iudie zal ge"onze gereehtvaardigde ei~ ligheid en een eigenaal'dig prik~ukkel1. deze ern.~tige gevoIg:?
schen zullen met klem naar kelend gevoel in de benedellste

pUnlijke vel'bazing en brcngt de
Duitsehc gasten in Ncdel'land ~h-IndiC in cen uitcrmatc
1hocilijkc positie, waarvan de
lciding in. Duitschland ongetwlj-

maatregel te vel'kn]gen..
. Daarnaast ':l'aagt men ZlC~,
met zOl-.der eellI~e ongerustheld
af, welke reacbe ?C:LC maatre~
gel zaI wekl:;:en In de ..Neder-

~~e; 1~:~~crd~C~;g~~~~~\c~i:~t ~~~t~~l~f~; ~~~di~i~ l~~~o~~~~~~~ ~~nD~~tsc~~~cdkki~!7d~e~b~~~
van de Duitsche gemeentc hier
te lande, ook wo.nneer zij or on\'crhoopt niet in zou slngen om
dezen voor cell .zoer belnngrijk
deel dcl' Indisehe samenleving

~~1~end~~~~~q~~~:i~~c1~ ;;:~~ ~I~~g~~e~~~:~. maatregel onge- ;ae~~SC;~:~S~~~ ~~~{s~lbe~e i~~
zien,
Want denigreerend is dit beBct gerescrveerde standpunt sluit 7.00 het tot uitvoering
van den groepslcider van de komt en het geeft blijk, dat de
N,S.D.A,P, tc Batavia, die des- partijlciding in Duitschland in
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we:gens balansafsluiting

HOE DEN .
S C Ii 0 ENE N.
COR SET TEN.

!~~~~:~:~ ge;e~g!!~~:,s~:~:~

voren worden gebracht,
opdat wij tot cen beter ge- tot een tijdeJiike verlamnllng
mecntebestuur zuBen ko..
men",
aanleiding geven. De nekspieren
verstijven, de oogleden kunnen
Ik zal trachten aIle onnoodige niet meer worden bewogen ell
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wrijving te vermijden, zeide de
1_ _ _
N_O_O_R_D_W_I._JJ.<_3_4_T_E_L_"_W_L_2_,_8_4_'t_,'_"_'_ __
slag voor navolging doet vree- "burgemeester" verder, die een niet het bewustziin.
I
salaris ontvangt van 1000 Yen
~
per maand plus een huishuur- -----~---- I ---~--:"""!"""!~~~~~~:-:
Met nadruk wensehen wij toelaae van 250 Yen welke
Bloert'1enhandel F A V 0 R lET
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schap.

HOTEL DES INDES
Aanstaande Zondag zal in
het Hotel des Indes, behalve

~~

2S

~

~~~jE~POSE~RIE:'N~~T~927
WIT EXCELLEEREN IN ONS
DAGELl]KSCH WERK

~~D~A~T;;IS~H~E~T~B~E~L;A~N~G;;V;A;N~O~N~Z;E;C~L;I;E;N~T~E~L~E;'~

nomen, doch die omtrent de streett naar het herwinnen van regel met ons veroordeelen, hoe
De positie van de Vereeniging het speciale v66ravond.con.
verdcrstrekkende plannen ten koloniaal bezit, niet het minste persoonlijke opvattingen dan in van Engelsehe inwoners in cert, oak gedurende het - - - -

•

~e~zi~~d~~~e d~r~~~~:~;l~~~~ ~:~~e~~~:~~ft~l~~i~re e~~~~~~~ ~~~le

de ledon, nog geen mededeelin· men van dezen tijd worden ge-

a~~dt :reo~c~!~ !CenV~~~r~fe~~~t st~~t

gevallen zouden mogen Shangbai is hiermede . in fla- ~~ntl~ :;rt;~~S:~~d:nns::~ _ _
Het Duitsche voorbeeld doet grant contrast, aangeZlen het "MENSCHEN IN HOTEL ...

~~~~er e:~e~~~:r::~~~lb~~:~ ::;a~t:!sn :e~~e~:: ;::~e~~

ligt niet op OIlZen weg
ongetwijfeld traeht de partijIei· hier dieper in te gaan op de af 1Il het gedrang kunnen wording in Duitschland tot ander reacHe welke zulk cen mas.tre- den gebracht,
inzieht te beengen.
gel .'DU hebben op de opvattinEn ongetwijfeld zullen velen
in Indie, die diced of indieeot
hun steun aan de N,S,B. gaven,
JlIiIIimNm.;;immJ:fI'If,I;~~_~ImIIlmIlll_• • D~~ het op prijs stellen,'indien zoo
spoedig mogelijk een openlijke

;~;~~~;~~;l:~~~~~~~ ;:~~~:
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----
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be1::ke

hedenavond aan den Schouwburg de door hen benoodigdeplaatsen bekomen, ad 50 cent per plaars.voorde - - - - - - - - - -
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De man die zijn naam veranderde

TE KOOP

do",
De Schijnw-erper
(A rtiJit, Iei d er C0 Ba Ifoc1rt)

eenige degdijke 2eb",d,ch
R a d i 0 ontvangroestellen
en Gramofoons.
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Oak op afbetaling.
Toko ttPOPULAIR"
PA~SAR

BAROE 93- lIm"ria-t.
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Koopt g~n

P 1411 0

alvo~os on ~ rna ga~n bezocht

hebbeo, gl'Ootste keoze HIBUW

te

<":0 tIl&edebu.dsc.b. met ganmtic.

STEMMEN. REPAREEREN EN VERHUREN
LAAGSTE PRljZEN EN AFBETALING
.'
N.Y. PIANO- EN MUZIEKHANDEL

BATAVIA.C.
BAHDOEN&

Rijswijk 19
8rayaweg 29
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Times heeft in

in deze, voor koloniaal Neder· gewezen, terwijl in hetzelfde talwg.
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De .vereeniging is h o o f d z a k e - I - - - - - - - - - lijk van giften afhankelijk.
DecorrespondentteShim<J"hai Schrlfhlijke Mulo~cursus

~:nUi~e:nz~~d~~fa!:c~:nJ~~~~ ;:~se:rt;:;~~~:rpc::tr~~!:~ t:s~~~~di;9/t;::s m:::~lij:;j

----

10 cellt

DES IN DES, In deze film
sleehts de helft van het aantal is ook opgenomen het laaLte
Concours d'elegance
Ieden een eenig5'in, goede po- robe du 'ok.
sitie heeft.
~~~"'=====~~

~e
.. U'll £otoban e
li~btinge.n b1.l o'£,.\SS &.

l:eKening
oeg
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Wie Zaterdags van uitgaan houdt.
Ontvlucht zijo warme huis.
POLONIA is heerlijk koud.
En . • . •. nool..t v66r Zondag thuis!

POLONlA-TEIiRAS. Meester-Camelis Tel. 777.
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PARAPATTAN GAMBIR 62
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ZA TERDAG 11 EN ZONDAG 12 JANUARI
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CADILLAc - LA SALLE - BUICK
OLDSMOBILE - PONTIAC - VAUXHALL
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MAKERS.
JapunsdlC 1)lanncll CIl eischen.
Stnpl}lJII "un Australische
Itc!;cering.
Uit Sydney wordt aan de Sir.
'l'imc8 gcmold, in aanslniling
(Jjl hel herieltt. dal ccnigc .Tajl:l.nl1el's 01' Noord QuccW';innd
:.c:iju gc1aml ell claar de bc\'olking
hehbcn ;;cnlOlcstccrd. dat de
n.egccl'ing van hut Gcmccncbcst
m'\.'I'wcegt om ann de Japan&:hc Reg('cring tc Vcn;o(.'kcn
maatrcgelcn tc nemen om herIinliug- tc v()()rkOlncn.
Venier wordt nog gcmeld, dat
in vel'banu met een ontv:mgen
hcrkht, dn.t e~n trocp Japan~
tlcr!:! oJ! de kU!it van Noord
QtJcen~IHnd landdc (:1: het va\~anlicgangcrs iaf;tig mnakte en
dame!> bclecdigdc, de minister
V:ln binncnlandsche: zakcn, Pat~
lerson, om cen onmiddellijk uit\'ocrig rapport over dc7.c aungeI(~gcnheicl hccft verzocht.
Hij is van mecning, dat het
crnstigslc in dil geval is, dOll
het aantoont hoe gemakkelijl;:
imlrligrantcn, voor wie de toegang at'gcsJotcn is, Australie
kunncn binncnkomen. Met de
patrouillevaartuigcn waarover
men beschikt en de tWec, welke
in aanbouw zijn, kan geen af~
doende contrale worden uilgeof·fend om her haling t'-! voor~
kon' ....II.

IJE ENGELSCIIE ZEELIEDEN.
Ver!oitrekli:cl1de eisehen.
De EngcL"che zeeliedenbond
zal aan de Engelsche Regeering
verzocken order te geven, dat
aile schepen, welke tot de En~
gelsche koopvaardijvloot behooren, aan een onderzoek zuBen
worden onderworpen.
Het besluit hiertoe is geno~
men door de parlementail'e
commissie van den zeeliedenbond en den bond van trans~
portarbeiders.
Verder zulIen , voorstellen
worden gedaan tot verhooging
del'
voar een betel'e
regel
de vergoeding
en van zeelie~
den, we e tijdens een reis vel'·
loren gaan.
De bedoeling van eerstge~
noemden eisch van de zeelieden~
bond is om aIle verouderde sche·
pen uit de vaart te brengen en
van de Engclsche koopvaardi}
vloot de modernsle ter wereld
te maken, lezen wij in de Str.

Times.

Een bcricht van de Sin Chew
Yit Po aan de Str. Times meldt,
dnt hel Japansche Kwanlung
commando beslolen zou hebben
om dc gcdemiJitariseel'de Luanzone bij Mantsjoekwo te anne~
xeercn. Waarnemers vermoc~
den, dat men hiertoe een beroep
:luI laten doen door de nieuwe
Regecring van Oost Hopci, wel~
kc ondel' lciding slaat van Yin
Ju Kcng, op welk vcrzock
Mantsjockwo dan zul ingaan.
Inlusschen is cell nieuwe Japanf;ehe eisch om de voormalige
P~ussjsche eoncesnie te Tientsin
aan de Japnnsche coneessie toe
te vocgen, door den burgcmcester van Tientsin, nanIf:ns den
Hopei-Chahar-raad afgewezcn.
Vcrdere Japansche eischen
zijn, dut aan dczen raad de be~
vocgdheid zal worden gegeven
am in belangrijke kwesties Hopei cn Chahal' betrcffend, zelfstandig op te trcden, zonder
overlcg met Nanking en de toe~
stemming om Japunsehe orga·
nisaties te vestigen in verschi1~
lende sleden van de beide provineies, tot bchartiging van de
Japansehc bclangell.
HE MlERJKAANSCllE
LUCIlTI'tIACHT,
Ernstige Bcschuldigingen.
Verwaeht \Vordt, dat in de
aanstaande zitting van het
Congres te Washington ernsti~
ge besehuldigingen zuIlen wor~
den gelanceerd aan het adres
van de Amerikaansche lucht·
macht in verband met verwaar~
loozing van het materiaal,
waardoor de numerieke sterkte
ervan volkomen denkbeeldig
wordt.
De jongste manoeuvres aan
de kust van Florida bebben uitgewezen, dat deze verwaarloo·
zing reeds langen tijd duurt.
Offieieel is toegegeven, dat,
hoewel de Amerikaansche lucht~
macht op bet oogenblik over
1696 machines beschikt. er
sleehts 250 geschikt zijn om in
de eerste linies dienst te doen.

Nederland's
slentelpositie.

lUOEILIJKHEDEN TE
CALCUTTA.

UIT NOORD CHINA.

JA]·ANSCIU~ 1\lOEI1'J~·

UII:

Over burgemcesrersbenocmillg.
Wij hebben in ons bInd reeds
melding gemaakt van ernstige
moeilijkheden wellre te Calcutta
dreigdcn in verband met de sa·
menstelling vun de "Corpora~
tion", waarin de Mohamrnedaansche leden in de minderheid
zijn en de aanslaande burgemeestersbclloeming, waarvoor
ditmaal een Mohanuncdaansch
lid in aanmerking zou moetell
komen.
Naar de 8t1'. Times nader
bericht is voor deze moei1ijkhe~
den gecn oplossing gevonden,
met gevolg, dat aHe vijftien
Mohammedaanschc leden van
de "Corporation", het best te
vCl'gelijken met cen gcmcente~
raad, zijn afgetreden.
Het bind deelt verdeI' mede,
dat tel' vergadering waar dit
besluit genomen wcrd, rumoerige tooneelen voorvielen.

Welke

ons land en de Iwlollien bedreigcn, mecning van generaal Van Ermel Scherer,
newapcnde hamlelssehepcll voor IndiC.
BelgiC is Iliet lIleer neutraal.

~evarcn

INSTITUUT .. SLOM"
Rijswijk 18
D.

De positie van Nederland
maakt het noodzakelijk dat er
een pamat leger is, dat onmid·
dellijk na de mobilisatie kan
vechten. Hiertoe is o.a. noodig
een belangrijke versterking van
de artiUerie en een luehtmacht.
V oor de luchtdoelverdediging
moet hoofdzakelijk luchtdoel~
geschut aanwezig zijn. Overdre~
ven aandrang tot aanschaffing strijdmacht, ongeveer 30 divi~
van vlicgtuigen als hoofd- sien daartoe kunnen gebruiken
kraeht voar' de verdcdiging is en dan is het Nederlandsche leuit den booze. Een leger, dat ger, welks waarde, mits paraat
noodig is om naar buiten ver~ zijnde, op ongeveer 12 divisien
trouwen in te boezemen en pre~ te stellen is, een niet te ver~
AJ.,LEEN RECHTEUS
ventief te werken, kan niet ont M waarloozen factor. Want als de
ZONDER BROER.
komen aan lichtingsuitbreiding. partijen zoo ongeveer 30 - 30
staan en deze krijgen er 12 op
Modern Siam.
Dit o.a. betoogde de bekende de flank dan is dit laatste de
luitenant-generaal del' artillerie macbt die beslist en kan men
Dc Raad van State te Bang~ b.d. H. A. T. G. van Ermel Sche- zeggen dat Nederland op de wip
kok heeft den 3den Januari be~ rer, die voor de Studievereeni~ zit.
sloten, naar cen bericht aan de ging van officieren van de Vrij~
Ook ging spr. na, hoe ons
Sir. Times meldt, dat met in~ willige Burgerwacht Amstergang van den lsten April alle dam een lezing hield over bet grondgebied, indien bet ontzien
Siameesche ambtenaren, met onderwerp: de positie van N e~ moet worden, een grooten inuitzondering van de rechters, derland "in Europa en Azie, be· vloed op den luchtoorlog in
broeken zuBen moeten dragen. zien in het licht van de ervarin~ West-Europa zal oefe,len. Het
De Siameesche nationale gen van 'de laatste maanden, dekt belangrijke gedeelten van
kleederdracht is de Panoeng, voor welke vergadering een zeer Engeland en Duitscbland tegen
aanvallen en boewel in mindere
welke door mannen zoowel als groote belangstelling was.
mate, ook Frankrijk. Gezien
door vrouwen wordt gedragen.
Dit kleedingstuk vertoont over~
De beschouwingen van den de Duitsch~Fransch~Belgiscbe
eenkomst met de sarong, doch spreker betroffen de sleutelpo. greus kan dus inderdaad van
wordt tusschen de knieen opge- sitie van het Nederlandscbe rijk een sleutelpositie gesproken
nomen,
in West~Europa en Oost~Azi.e worden.
.en de weerwacht die noodig is
Die heeft Nederlandsch~Indie
om
die positie te kunnen band~
DE DRIE "R" ·s.
haven en om preventief te wer~ ook op de verbindingswegen
Toen bij de jongste wijziging ken tegen het in een oorlog be- van Indischen en Stillen Ocein het Britsche kabinet J. H. trekken van onR land. Dit vol~ aan, van Europa en Zuid~Azie
Thomas het ministerie van Do- !romen juiste woord: sleutelpo": naar China, Japan en de Zuidminions overdroeg aan Malcolm sitie ontleende spr. aan bet zee-eilanden. Daarbij moet men
MacDonald werd deze door Tho~ Voorloopig Verslag van de de ligging van Singapore, de
mas ingewijd in aUe geheimenis M Tweede Kamer over de defen~ bandelswegen in Oost·Azie en
bet feit in aanmerking nemen,
sen der kabinetten Canada en siebegrooting.
dat Indie met de oliehavens op
New~Zeeland en vroeg tenslotte
Borneo
en Ceram voor Japan
met eenige verbazing waar
Door de veilige ligging achter
Thomas tocb de stukken betref· het neuirale Belgie is de sira· het dichtstbijzijnde gebied is dat
fende Australie, Afrika en ler· tegischMpolitieke positie van ons olie levert.
Een mogelijke oorlog van
land opgeborgen had.
land van 1830 tot 1914 maar al
,,'Ere tbey hare" antwoordde te veel uit het oog verloren. Duitschland tegen Frank..rijk en

~:::~,;:(~~j.

I~~!~~~~e::te:e!nf~\:

Ulterst hY91enlsch mgerlcht, doelmatige verpakking en bezorgd door neUe vleeschwagentjes.
Het vleesch wordt door
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Op een enkele uitzondering
na zijn ane machines vier tot
acbt jaar oud.
Thomas prompt en stapte op Thans is Be1gie Diet neuiraal
Ook de manier waarop tot een kabinet toe. dat gemerkt meer en op de kam toonde spr.
aankoop van vliegtuigen voor was met een groote letter "R.... , aan hoe Nederland met zijn RIJDT VANDAAG IN EEN
de lucbtmaeht wordt besloten,
OTEVA
and Hirisb
zal scherp worden becritiseerd,

Tel. Welt_ 1770 _1772 - 4051~===~=============~

I H'O~LA.CNI)SCHE SLAGERIJ I .r.~
--iF::t r-~ ~I
I =-I

~

Blind Typen

land als reduit, in Gelderland,
Oost van den 1Jssel en Overijsel en anderzijds ill Noord~Bra
bant en Noord~Limburg gelegenheid vindt om met zijn veldleger elke schending van ons
grensgebied met een gevaarlij-I
ItcH flankM en rugstoot te beantwoorden en daarom cen opera·
tie over ons grondgebied uiterst
moeilijk voor den tegenstander
te maken. Immel's deze zal aItijd slechts een deel van zijn

Zijll Ollze vliegtui~el1 suel
genoeg?

• Tel. WI. 62b
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uitgesneden en behandeld.
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meuhels, <lokken. bedden_-

Alles op gemakkelijke betalingsvoorwaarden en
legeU' coucarreuende prijzen.

..... ;.
. vormt . een bedreiging
lp,..iIioi-...----~11 Belgie
voor ons limd. Sedert ' een jaar
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echter is de toestand belangrijk
gewijzigd. De ontwapeoingsconferentie is vastgeloopen. Frankrijk en Rus1and sloten een milltair verdrag dat, ofschoon het
uiterlljk te vereenigen is met
het Volkenbondspact, in wezen
een hernieuwing van het oude
Franscb-Russiscbe verdrag is.
Duitscbland heeft niet het verwachte militieleger gevormd
doch een snel te mobiliseeren
leger met een diensttijd van een
jaar. Ten sloUe toont de quaestie Italie·Abessinie aan, dat de
Volkenbond langzaam werkt.
De eerste sancties, toegepast op
Itam~ , staan gelijk :met spelden-

belligerenten bieqt en vanwege
ooze olie-havens.
In een dergelijk eilandenrijk
moet de bandhaviDg en verdediging van de neutraliteit worden opgedragen aan zee- en
landmacht.
Het hoofdwa~n voor de verdf""liging bij de zeemacht is de
onderzeeboot benevens het watervliegtuig voor verkenning en
bombardement. Hun basis moet
zijn in de vele baaien en havens
van de gevaarlijke plUlten, immers de -afstand.en van de
hoofdbasis Soerabaia zijo te
groot. Die basis moet beschermd worden. Het leger kan
dat niet overal doen. Er moetcn
dus arti1lerieschepen zijn, ja·

zal gebeuren.

andelijke
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genover den ba.ndels-oorlog roerende liehte kruisers. Evenals
vele andere landen, zal de milltie een ruimer aandeel in de
vlootbemanning JDoeten behben.
Teveus zon kunnen worden
overwogen of wij oak Diet tot
de bewapeniug van snelvarende
handels- en passagiersschepen
moeten overgaan am in geval
van oorIog, ook den handelsoorlog te kunnen voeren. Wordt
bet vlootplan 1930 uitgevoerd,
dan komt er een vloot, die oak
in lndie preventief kan optreden, vooral als bewapende handelsschepen de mogelijkheid geven eeD actieven handeIsoorIog
te voeren.
- Ons volk, zoo besloat spr.,

hede blij. fader is jarig we benne 500 hlij.
En in overrnaat van gulheid
had meheer Genit al d.edelijk
een bon te pakken, waarvan hlj
.ricb niet liet afbreogen en voor
de belde dames werden opnieuw
twee foorburregtes opgeschreyen.
.
En deze bestelling herhaalde
zich nag vele malen in een snel
tempo.
- Sou je weI", meende Kees
op een gegeven oogenblik te
moeten remmeo.
.
- Waseggie. zei Trui. Dat
lijkent weI op as de kip de passie preekt, boer pas op je ganse.
- Waseggie, vroe'g Kees op
zijn beurt, die van deze aanha-

~!:~:rk~!j h~~~~~h~:;~~C~:

tigen, de

kruiser~

am te

bandoeog

amsterdam

nieuwe col!ectie w:alkton schoenen

I

hoog bruin of zwart

£ 10.50 ·
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en woordige tijd dwingt ons te han- jonges sijn dat wille we

handelsschelJen

aug. savelkoul
batavia

we~e,
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zich niet kraehtig verdedigt, het
~~~. groat gcdeelte kan kwijtra·
Spr. ging verder de mogelijkheden na die tot eell oorlog
Frankrijk-Duitschland kUl nen
!:!WlUIUl!Lur:mm1l'l1l~I~iQl nnfmlll~umJWf leiden, waarbij beide pal'tijen er

I
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als zoovele landen, die eens een
zells met 15 cm.·geschut bewa- hooge positie in de wereld inpende handeIssehepen tegen de narnen en die hun geestkracht
jagers optreden.
en hun bewapening verloren,
Deze zijn tevens noodig am de dan moeten we de noodige of-

noot aan, die fent sit tege m.ijn
te linke, Ik: heb sjans. Je mag
weI oppasse Kees, anders gaan
ik del' met dat knaappie fedoor.
-He meesu,r, en dat was in-

neutraliteit te handhaven teo fers weten te brengen .

:~~e~vre~e~~f~nd~:)~:e:e~~~

laag bruin
of :wart
r 9.50
sp ort.
model me!
rubbe hool
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der tafel, want ik heb se wei
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de divisiegrocpsartillcrie, verder arlillcl'io \'001' de reservetrocpen. Daatbij komt een lucht·
macht die met het leger harmonicert cn die Ct' lang niet is,
Bij de steeds toenemende
snelheid worclt het de vraag of
Ollze vliegtuigen sllcl genoeg de
noodige hoogle kUllnen bereiken om cell aanvaller aan tc
grijpen voor hij vitale doelen beI·cikt. wat niet :l.cggen wit dat
in vlicgtuigcn de voornaamste
kracht van een vcrded iging gczocht moet worden. Vliegtuigen

LUT NIBUW BNOBLAriD :~elh~:~:n-.2°~~~~;il ~~e~la;'~in~~~
U ILIIDBN
aantal en het fcit, dat de at"Po sfweg Noo{d 1.

tel .• 2960 stand

van

de grcns nanr de

~~~~~~~~~ hoofdstad
cell half
go- uur
gevaal"
vlogen kaninworden

~

lijlr bIijken. Er is geen spmke
van, dat cen ootlog met vlieg-

STU URT UW STEM :~ig:;"b;:~v~na:~~,:~: ~:O:d;~:
NAAR HOLLAND.
we,en worden op den oorlog in

Delau maakl voor U Abessinie, waar de Italiannsche

eelJ volmaakte gramofoonopname
vaa Uw stem en die Uwer
klode:ren.
EeD waardevol geschtnk voor
(<:milie en vrienden.

machines- zelfs gcen tegcnpartij
in de Jucht vinden.

Er dicnen maatregelen genomen te worden om een mobilisatie te dekken. Dat heeft, evenals de aanschaffing van good
P{ijzen ..,anil! f 2,50. materieel, aIleen nut als het geT,lkhtl30, Tel, a070WI. mobiHseerde leger onmiddcJlijk
paraat is. Dit nu is aIleen tc
bereiken door uitbrejding van
het jaarlijksche contingent, gcpaard gaande aan verkorting
van den totalen diensttijd.
Ons leger is thans te oud.
Waarom moet men 30 a 35 jaIN INDlE
rige huisvaders tegen den vijand
Boxer Plet Retlef
ill'engen als er zooveel jongeren
vrij rondloopen en slecbts langf 1.- zamerhand
ter oefening naar dc
SIGARENMAGAZlJN ,,'I MOORTJE" dep6ts gaan. Het veldleger
Sh:nsbrug ,,{Capitol
Tel. 59~ WI. moet gelijkwaardig zijn aan de
legers van onze buren, die aUe
uit een, twee en drie jongste
Hehtingen bestaan.
Er zijo hier onvoldoende vredestroepen om onze beroeps· en
reserve-aanvoerders te oefenl!n
• Het :zllie voot Dames DO wl(lke.
en het gaat bovcndien Diet aan
len of bez:oeken! Een ktul" va"
soeclale loorle n liS .. b 0 m b ~ s,
het uitstekende materieel, dat
coupes. etc, DE p1;!llIls voo r bel
wordt aangeschaft te doen bege:r.elUg bJueruurtje I DE plaals
dienen door maunen die bet in
O l"b nkeovrleoden ull Ie floodl.
jaren niet gezien hebben.
gen voor een proallt 1RUlaUl"llnl
6 Ii, Carle.
Een paraat leger beteekent
naar buiten vertrouwen inboePLATS DU JOUR.
zemen en preventief werk en
Zalerdag's eD Zondag's uit.
wil men zulks bereiken, dan valt
gebrelde RUst. tafel. Vtrlaagde
l arieven voor S p 'I z: e n en
aan lichtingsuitbreiding niet te
Ora n It e .0. Maandaboa nement
ontkomen.
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Bewallende handelsschepen.
In Indie, waar de gevaren niet
geheel gelijksoortig zijn, moeten
eveneens gevaarlljke mogelijkheden onder de oogen gezien
worden. Spr. herinnerde aan"de
eischen van Japan en de opzegging van dit land ,"an de vlootovereenkomst, voorts aan zijn
optreden in China. de onafhankelijkheid der Filippijnen, bet
terugtrekken van de· Amenkaansche vloot daar, bet gesehrijf in Japanscbe bladen over
N~~~~n:~t van ODZe ko-.
lonien l'?Opt geva.r. d?Drdat onze arehipel tal van lUtstekende
schuilp1a.atsen aan schepen V8Jl

Er heerschte in bet hotel
waar Kees en Trui tijdelijk hun
intrek lladdell gcnomcn, in afwachting van het gCl'eed komen
der mcubcls waarmcde zij hun
nieuwe huis wilden inrichtcn.
cell sfeer van geheimzinnigheid.
Althans in de apartementcn,
welke door het echtpaar plus de
tweclingcll waren bctrokken.
En dew geheimzinnigheid
ging meer vall Trui uit dan van
Kces, die "ieh onder hct gekke
gedoc van Trui a l een paar keer
kriebcllg had voclen worden,
maar die toch maar niets had
gczegd, amdat hij zieh nu eellmaa l nog nltijd een beetje schul·
dig voclde aan hct fe it, ~at zij
mct zijn vicrtjcs in het hotcl
zalcn en ecn cffectief dure
maand haddcn.
De oorr.ank van Trui 's go.
hcimzinnighcid hing samen met
Jczc onvcrwachte lwstcn en met
het fcit van Kees' nadercnden
verjaardag.
Dat was een bijzandcrc dag.
Bijzonderdet dan gewone vcr·
jaardagell. Want ]{ces was den
2!)sten Februari jarig en aan·
gezien hct cen schl"ikkeljaar zou
zijn, was dit een der weinige
verjnardagen welke hij echt op
den datum kon vieren en waal'voor hij niet hoefde te slllokkelen.
In hun huweIijksleven wa~
het de tweede keer dat het ge·
bem'de en het was bcgrijpelijk,
dat Trui er wat werk van wilde
maken.
Waarbij dan M n den anderen
kant de hooge uitgaven van de
loopende maand haar begrootten.
En zoo had zij met haar
hartsvricndin Kee reeds ecruge conferenties gehouden over
het naderellde feest en een van
haar telkens weerkeerende verzuchtingen was, dat et SOD
moeilijk w~s om es uit te finde
wa~rmee ,Je een man fool' se
ferJaardag nou es sou kenne
plesie r e . .
-lk heb Dlrrek onderlaast
een desijn pa~r Bokke gegefe en
wat pendekkles, probeerde Kee
h.~ar op weg te he!pen, !Daar
Xl] kreeg. a}s beloon~g slechta
een vermetlgenden bUk.
- Sokke kenne me genogt
~?ope sonder d~t er een fees.~eli]ke gelegendheld boeft te Sl]D,
smaalde Trui en ik sou me
doodsjeneere om met een paal'
pendek.~ies an te komIn:~ sjouwe. ~J?- man geeft nUJD met
permlssle tocb sekers ook geen
broek!
. .
- Nou Ja, ik. see soo maar
wat. verdedigde Kee zich, en om
het g?ed te maken, as je em es
een s]oetkees gaf. .

de fe.l'uitgang fan de moderne
tijd.
En Trui bled bij haar idee en
kocht als hoofd-verjaarsgeschenk een electrisch scheerapparaat. I{eessic kreeg cell pak
Varinas Portorico om nan zjjn
Pa te geven in zijn knuistjes en
Truitje een maoie pijp.
Direct diell ochtend, nadat
vrouw en kroost hem gepakt
hadden, mDest Ree.s zijn nieuwe
mesjien perbeel'c.
- Jasses wat eng. zei Trui
toen het instrumcntje in WC1'king was gesteld en lustig begon te vibreeren. Et lijkent weI
of ie de bibbcraassie hcb. Fer.
sichtig, deed zc allgstig, snij je
maar niet. En toeil de operatie
was afgcloopen, vroeg ze om een
stevige smakl.erd om te proefe
hoc dat met cen elektrielr geschore kin smo.akte.
- Wat sellc we feanafend
doen, vroeg Kees.
- Daar heb ik oak 0.1 ofel'
sitte piekere. Hier in ct hetel
kenne me et beswaarlijk fiere ,
want allicht wordt et een tikkeltje laat en dan doe je de bure
ma.ar oferlas.
- Asse we es nnar De Ncderlande gonge, stelde Kee.g
[001'. Et is Saterdag en et ken
weI gesiUig wcse.
- Et lijkent wei of je dc geldpee heb. bracht Trui hiertegen
in, maar Kees yond, dat dat er
maar ar most, w::'..nt hij was tenslotte maar een her in de fier
jnar jarig. En in 1940 zau die
zelfs dat mocten overslaan.
Zoo werd het dus besloten en
Kee en Dirrek en Kerlien en
Pjet zouden ook van de partij
zijn.
Joviaal schetterde de stem
van Kees als gastheer over bet
teITas en op zijn, wat scI et
wese, zette Trl;i een bedellke!ijk
gezicht. Toe feruit, spoorde
Kees haat aan, waarop zij repIieeerde, ja wach effe, je·weet
dat ik moeilijk me keus )(en make. Weet je wat, geef mijn dat
maar. Dat ken ik niet maar
dat sel weI goed zijn.
baat
vleezige Yinger wees op de bladzijde der cocktails, waar zij cen
million dollar had uitgezocht.
- Goed foor een :millioen dollar, schreef Kees. Asse se mijD
aeris an hielde, schrikte hij. Sou
je toch foor gekke dine-e komme te staan.
t>
De million dollar smaakte
Trui dermate goed, dat zij al
spoedig een tweede vroeg, maar
de derde vond zij tach wat grieze1ig en na een ingespannen bestudeering van de kartoe minoem. bestelde ze een foorburregie.
Kee. die een grapefruitsoda

En
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Tr~ ::terd~~iig. informeerde ~~r:st~~ v~~~ert:~n::~
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.ill: be~oel soo'n tasch
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klank.haar order en deed mee.

r~e a~~ ~~U:~t.g;:; ~~~e!~ te~EJn~m~~ ~:l g:~~i ~::;
re en SOO, en een kam en een
9.00S foor s~p. .
_ '~aar sle )e em nou foor
8:!l' Hi] beb een beel fasoende1ijke koffer: en eeo ~ette. seepdoos fan :tUf en dertig sple. En
se scheerg~i pak ik. altijd in
een stukkie kraut. Maar ' fan
scbeere gesproke. as ik'em es
soo'n elleh-t:rieke scheermesjien
gaf.
_ Ik sou et eng finde. bracht
Kee hiertegen in. Ik sou als
~~n, dat Dirrek een
_ Och wat sijn. juUie -(cor
.m.ensche. Geen grem idee. fan

=
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beter in me kladboekkie to.an.
Asse we nou es een stukkie gonge ete, stelde Kees voor,
die met eenige ongerustheid
naar de steeds drukker wordende Trui keek.
- Etc, waafoor ete 1 Geef
mijn en Kee nog maar een foot"burregie, Yond Trui.
Maar toen dit glaasjc op tafel stond, vond Trui het noodig
om Nee te vragen even mee te

-

\Vat noodig is.
Zoo is hicr noodig een paraat
legcl' dat tcrstond )Ja de mobi·
Iisatie ingt'?.ct kan worden. Er
moct zijn bchoorJijk materieel:
infantcricgeschut, pantscm:tuto's ell lielltc gevcchtswapens,
voorts vertcrking van de artillerie en weI met lichte houwit-

moll~ rcs

Nl e uwsle Populalre Muzlek
Danse la fu m«

Rica • . • Ritn .. • Ric" I

Zum

mer

doend meeDS;"' - ~! is ji.ri,g.
fader ,..is" jirig. oh wat sUn wij

j

Uhr Tu band 2i

idem
fUr die JU9'=ud 6
1000 Tak!e Ta".I; band 12

gaan.

- Waanaatoe? vroeg Kee
wat moeilijk, die zwaar in haal'
stoel zat uitgezakt.
- Je weet wei, fluistcrde
Trui haar luid in.
- Nee, wecs Kee dit vOOl"stel
af. 11\ blijf sitto. Ik seg, dat ik
blijf sitte, herhaalde zij no!:,
eens.
Toen stolid Trui aIleen op, om
dadelijk daarop weer in haar
stoel
neerKees,
te ploffen.
ik bin soo draaie- 011
rig, bckende zij. Ga jij erfc met
me mee. En toen zc cOllmaal op
e:::!n stiUere plauts waren aangeland, verzocht Trui Kces haal'
dringelld maar ill een taxi tc
zeUcn. Hetgeen natuurIijk niet
gebeurde, want Kc.. es ging na
een korten uitleg o.an den kring,
dat Trui om soo te segge niet
erreg lekker was g£:\'/ol're, mee
uaar huis, W2.arvan Kee en Oil'l'ek een dankbaal' gebruik
maaktell om het voarbeeld te
volgen.
En zoo maakten de foor-bur·
regies een ontijdlg einde aan het
gezellig samcnzijn.
.

M,,~jk

:tlln TiI~z
Ma ll e gcvallen
Mcislc IDct de blauwe

Landler uod

f 0.85
.. 0.35
" 0.85
.. 0.85
.. 0,85

,. 1.95
.. 1.1;
.. 1.95
.. 1.25
u

H<)~

Pla;s;, d' a cn our
Wleoen1\ed v. Brahms
Honolu lU
Zuld Afdkililnscne Volblied ertn
De faroiUe "'lin miin V rouw
Op Hoop van ZegCD
Oas Neue Operetlc Such

5<;:buhpl:aulu

A.ccord"on albums

W . N aessens e n Co.

LlO

H
1.10
.. 0.50
.. 0.35
" 0.60
~ 0,90
.. 1.1 0
.. 1._
.. 1.75

.. 055
.. 1.65

Rljswijkstraat 32
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Mensch wees toch wijzer,
Baad met een GEISER!
V oor gezondbeid met stralen even opbeUen
Welt. 1720

Kort verhaal
DE TROlUPET IN CR·)·

SISTlJD.

hu~ n7e~~~ ~~nfn~e ~e~~nwi. 1..--_ __
ren
eens:
"het het
was er
ombeiden
dol teover
worden!"
Geen nacht, m:lar dan ook geen
enkele nacht, itondt::n ze den
slaap pakken!

bjt~~mb~":.ea:lfo~~e1d ~~~~?~
doordringend scbel getoeter,
waren hun zenuwen zoo in de
' ....ar van weer een heele dag die
he1sche Inuziek, dat zelfs Hoffmann·druppels en slaapmiddelen niet meer bielpen.
En als zeinteg-en
morgen.
afgemat,
slaapden
vielen,
dan
werden ze om zes uur a1 weer
gewekt door de tronlpet, die
vroolijken valsch, etudes in hun
vermoeide ooren blies!
De stemming leed er onder.

-===================::,

Ir

Restaurant TIONG BOA
Paotjorao 46

I
I

dig, weld haar een driejarig
buurcontract onder den neus.
En da.arbij, badden ze Diet pas

~~~ ~~~:~'~:r~u:~ ~!i:~

Tel. 1107 Bt.

Het Cbioeesch restauraot met de be s t e f a a m
Voor f 4.- krijgt mea eeo voUedige
maaitijd voor 1: personen.
1. Soep T)aptJal) Spe:claai
3. Ajam Sbaoghai.
2. Sebek ChampIOn
1. Gebc. Kikkcrs.
Kikke.rs eeo delicatesse
Ook kan verwisse:ling van gere:cbre:n plaats bebben.

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
Boekhandel Wigerink
Rijswijksuaa[ 16

Telef. WeI. 30-19

2e Handsch _ Nieuvv _ AntiquarJsch

~!:.~~~l. D~a~~e:ij~h~~, :ij~

Opruimlng van een parcij romans a f 0.40
Dete:ctief- en Cowboy-romans f 0.60 - 0.75 - 1.Groote k.euze boeken op elk gebied.

1.50

~~h:;:rl::~~c~ ~~]ic~1°k~~;C e:OQ~:!r~~:e;e::ra~~:::~ P~J~:~:

I_________·,,_,h_~_._"_.;..-..;.,'_______~
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Neen, verhuizen was wtges1oten!
:
Maar wat dan? zOO ging bet
niet langer! Daarover waren ze
bet beiden gloeiend eens. Ret
was een kwelling, een marieling, voor al "001' mevrouw!
Mijnheer had nog z.'o WeD, die
was er den heeleD. dag uit, maar
zij? Zij was nergens -veili.g \'001'
die helsche muziek.. Het meisje
was ook a1 weggeb1even! ,,Het
;;;peet baar \'COl" de betrekking'"

haar was neergezet. Een heetje
seetig. He Kees, en oolijk tegen
hem linkend, daar ga je!
_ Et is kepleet of del' een
engeltje je weet weI wat doet,
savoureerde Kee haar drankje
en nu was zij bet, die animeerde om er DOg eentje te Demeo.
_ Tam, tam. tam tamtam
tam tamtam, klonk het plotseling achter hun tafeltje.
Bungalowt; met Vrij licht en =ui_ Grununie zei TrW daM be
vee drinkwater. \"rij zwemmeneD
je meheer ~t
kom tennissen ~OOI _karter ~ bngex

~~~e,~m~ ~~~

lucienoe Sol'er

Comme bee f~lI:Im"
51 P~tite
Ne dis Pas Toujours

verblijf.

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

DUS , GOEDKOOPER en VERSCHER
Denk dus om Uw portemonnaie en Uw Gezondheid
en BEL VANDAAG NOG OP:
--

LI LIONG HIN!!!!

GANG KENANGA 2ti •

(l'ASAR SI!NEN)

I
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Een wlnkelagenda..

"O.~P_.lies" tc openen. De ' regelprijs voor due advertenhes

is f 0.20 met een minimum van 5 1e.gcls.

I

Kkernmkl:I'ij J, l'IIARKWAT.
R(,fTcnjasscn Ilaar ma..'\t v::maf
f 30.-. Tropicnl costuum v.n.
f 17.50. Wit en Tussal' eostuum
v.a. f 7.50 en f 9.-. Tel. 5214

TENNIS~AAN.
'"
G. Tio lao (SIUlsbrugstr.. ~~"
ItOelonder schaduw, zeer b!lhJk
p. md, ?f p .. kcer te huur, m.
vergoedmg bJj verh. door regen.
Wapenhandel TIO TEK HONG,
BATAVIA-C.
PEDICURE:
Hebt Gij voctgebreken? Wij behandelen U pijnloos volgens onze nieuwste electro methode.
Djamboelaan 6, Tel. 807 WI.

Wl. Dr. Ouwehnndwcg 21.

Ohr. School vaor vooltgezet

GEVRAAGD:
Dames en Heeren (P.G. of
R.l{,) voor interessant, opbouwend en behoorlijk gehonore~rd
werk. Vraagt s.v.p. per bne!kaart inlichtingell ann AGrn::;,
postb. 185. Bat .• C.

~ f.'lSIIEH, Molerwlict ~~~sl;~~~e:~~n!~e~~b~~r~
West 25. h:\'crt (!ten buitCllslmis knipcursus, Wocnsdag 4.30 _
v:luaf J 17.50. ('rllUa ('It Sllt~l- G u. n.m. f 4.- p.m. Fraaie
It'aeflejjll~ l~~:)~C::!:I~I~~~lr; ,~~, ~~~: lmndwerkcursus, Maandag 4.30
_ 6 u. n.m. f 2.50 p.m. KookYOLONTAm.
cursus (3 ma:mden ), Maandag
Mcnudoncesch jongmen~ch, en Donderdag 8.30 -11 U. V.ill.

~~~~~)Cl~~'~iC~fl~~(~;~gc ~~~~~a\~t

als

w~ar.

volont:lir.

f G.- p.m,
on\'crschillig Per direct TID HUUR cen keu-

Bri('vclI onder No. 178,

~i{~i~~~~;~~I~~~~~ci;:;~~;'

Te

1_,,_,,·_.,_,._d:,..blu(l.._ _ _ _ _

- nuitf'c1w

Hollamhwhc uam{', ll1iddclbarc
Ic{·ftijd, 7..ag :l.lch gam'ne gcpl:J.ulst !lIs t~ :l.icht op de imil'lhOllding ~:l :tIs gczel:;ehapsllame, l{:Ht hoed met kindel'ell om~
gn:UI. Bric\'e n ond. No. 3139, hur.
,', d. b:~L_ _ _ __ _ _

Zondag 12 .Jannari gclcgcnheid
tot varen t'ond de Duitschc
kl'uiser. " I< i\rl~I'l1hc". Er wordt
langzanm gcvar{,ll olldat iedercen het schip knn bewondcren.
Taricf 25 cent per persoon .

nll!(:st

nlmlernc

krlli,,{~r, KAULSJtUHE.

"Winkelen" is het toO\/err
woord, dat menig vrouwenoog
kan doen glinsteren en dat bij
het gros der mannen een trek
van afweer en baat te voorschun roept, op de anders zoo
gelijkmatig-vriendelijke gezichten. (hm ...... ).
De vrouw denkl bij dit woord
aan a1 de heerlijkbeden, die zij,
noodig of niet n(lodig, te zien
zalkrijgen, om al of niette koop~n, maar die in ieder geval
~r haar critiscbe blikken op
de toonbank zullen worden uitgespreid.

be~~e~a~et~~~~~~r ~~ d~;:

prozaiscli , maar daarvoor is hij
dan ook "man".
En toch kan oak bet winkelcn
voor een vrouw weI eens een
niet onverdeeld genoegen zijn.

va;:nh~~r:~a~~~~~a~~~l !~d~~

uittrckken a m des winkelens
wille en dus niet gedreven wordell door de absolute noodzaak
CCll bepaald artikel koopenderwijze in haar bezit te moeten
brengen, zijn er toch ook nog
weI dames, die dan aileen de

~:~~t~}~j~:~8 ~~~~~e~~b:~~.ze

En dan is bet dikwijls of de

~~~CI \\~j' ~~~:%C~~' ~:i~lrg~:~
moctcll hcbben, is gewoonlijk
net niet tc vinden,
Al hebben wij hct bcgcerde
810tikel een paar dagen geleden
in hct voorhijrijden nog ergens
gczien, dan is het toeh tien tegen een· dat we, nt! we er op uittrekken om het to koopen, niet

[>iUlluh's!>I'II. t'(J~ cChigc urc:n ~~Jc:~~~~Sn ~~ l~~l~j,~h~~j~~nt v~~~ :C~~~l~~~!~~e';;~~~'~;~~~e7t~~~~
t)C!':(:hikbaur. Vlul;gc methode, pcrsoon. A[v:!l\l't Beton Steiger. kel in, winkelui t, en vindell het
Tclcfoon Priok ~(jG.
in de laatste die wc van plan

f 10.- p,~r Illa:lnd.

'~~~i'.li~f:~~!~~',~. o. a,

paviljoclI,

BATAAFSCHE AtJro.
MOBIEL M1J.

~=---;1:;-IE;;:'U"'B"'I"'L"7A"'lRo - - - ;::l~e~e :i:~~~c~~~~~k~~ ~:~t

1936

Een advertentie in 01:iS blad
vestigt de aandacht op de autoSafe-Katl Electric Hair Waver
.qJ.obiel-tentoonstelling van de
Bataafscbe Automobiel Maat- DROOM van iedere vrouw thans werkelijkheid. Elke week
e~der
kapsel
en krullen volgens eigcn ideeen en smaak.
sehappij welke heden en morgen
in de ruime showroom op Parapattan wordt gebouden.
Wij zijn in de gelegenbeid geweest de verschillende wa.gelLS,
welke daar het publiek zullen
worden getoond te zien en wij
kunnen verklaren, dat op deze
show inderdaad bet beste van
bet beste wordt te zien gegeven,
wat de automobielmarkt op bet
oogenblik biedt.
Absoluut veilig en onschadelijk. (Certificaten Ned.
D~ keurcollectie wagens welInd. Gas Mij. en H.B. Doetoren). Doodt bet haar met.
ke js bijeengebracht, maakt deze show inderdaad tot een tenZEER EENVOUDIGE BEHANDELING
t oonstelling, welke de moeite Bevocbtigt het haar met SAFE~KURL pertnanent lotion. Voor pHpevan bet bezoeken ten volle krullen e n klein e golven wlkkelt men ae loldte n 0':11 de SAFE-KURLpcnllen (vonr groote golve ll ill acht-Yorm wUd;;ellngl . Steekt de s tekker
waard is.

thuiskomen, dat oh zoo snoezig
is, maar allesbehalve noodzake1ijk genoemd kan worden.
Ja, en dat geld wat we dus
onnut teveel p.ebben uitgegeven,
moet op de een of andere manier weer worden uitgespaard
om met ons huishoudgeld te
kunnen uikomen.
Anngezien de fout van het
verkwisten bij ons beeft gelegen, ZOll het niet billijli: zijn de
bezuiniging te zoeken in het
bekrimpell van het dagelijksche
rantsoen rookgerei van den
heer des huizes, nag daal'gela~
ten of die met eell dergelijke
beltnotling vall zijn rechten zau
accoord gaan.
Het eenige jlliste in dit geval
is Ollze eigell prive uitgaven te
verminderen, maar boe?
Om U daarmede uu cens behulpzaam te zijlllaat ik bieronder cen recept volgen voor een
eeuvolldig schoonheidsmiddel,
dat U heel gemakl<elijk zelf
kunt ·maken en dat de nogal
clure huidcrfuncs en reinigingslotions kan vervangen, claar
het de lmid zoowel schoonm~akt, als voedt en het tevens
cell goede onderlaag biedt voor
eventueel te gebruiken poeder.
U heeft er lliets anders VOOl'
te doen dan gelijke deelen komJ;:omroersap, citroensap, eau de
Cologne, glycerine en olijfolie
goed door elka:lr te mengen.
Voor het gebruik moet het
mcngsel goed geschud worden.
Wilt U het als onderlaag
voor poeder gebruiken, dan
meet U het vocht niet geheel
laten indrogen, maa r de poeder
aanbrengen, w3nncer de huid
nog een heel klein beetje vochtig o.anvoelt.

De verschillende wagens welke worden geexposeerd, zullen

in het !lto pcont act. Vea-vo lge ll!l 15 a 20 minuten wach ten. tot bet !laar
goed droog wordt, t rekt ae s tekker llit bet stopcon<.aet. \Yacht DOg e ven

een 5 A. 10 minuten, totdat bet haar en de pennell koel women, eo haalt
de penne D uit de lokkCln. Het resultaat : mooie nat uurlijke krullen en

wij hier met bescbrijven... Om golven . Het SAFE-h.-URL baar-wayer appa~at - 3!l 'YATT, verbrotkl
daar een indruk van te krlJgen ;~s g:~ ~;/.p I~E~T m~ 5 S~P~O~jte ;oor de heele behnn.dellng.
kunnen wij niet anders dan aanI '4.95
raden zelf een kijkje te gaan Lotlonpoede.r en baar-modeprcntcn
nemcn en de verschlliende mer- INTRODUCTIE-KORTING t i m 15 FEBRUARI 1936 aO 0/0
NETrO.
.
.
.
.
.
.
.
. f 11.97
ken te bewonderen.,
En hewonderen zal Jllen zeKoopt heden nog cen· Electric
ker, vanaf de luxueuze Cadillac,
de verschillende nieuwe BuickSAFE-K U RL Hair-Wa.ver
moclellen, de La Salla, de Pontiae, de Oldsmobile en de VauxDoe mec met de SAFE-KUHL
hall.
Bea.uty~wctlstrijd.
Wat bij de Bataafsche Automobiel Maatschappij voor alles
:100.1e'lnijs
echter vermeldenswaard is, is
haar prijzenpolitiek. Men is er
. . . . " 100.2e. "
daar sedert eenigen tijd toe
50.3e, "
overgegaan vaste prijzen te noteeren voor de verschillende wa3 troostprijzen elk cen
gens, waar een eventueele banEve1) eem;oudig al s b e t
SAFE-KURL Apilaraai-.
dige kooper niet eenige honderWa!lSciIC!l van Uw baa r.
den guldens kan afpingelen,
EENIGST IMPORTEUR:
terwijl een beter vertrouwend
JALIJ
COMPANY
mensch misschien te duur zou
Rijswijkstraat 13 Batavia-C. Telefolin Welt. 2224
koopen.
Ook verkrijgbaar bij: TO K 0 "D E Z 0 N"
Dc prijzen bij de Bataafsche
zijn zoo laag mogelijk gecalcu-

Ecm hecl'lijk 1Gippetje.

.

I~~~~~~g~~~~~~~~;:~~~~~

Om mij nu nict te latcn ver- leerd en men kall er in het volle

wijtcn, dat ik de dames op- vertrouwen een wagen koopcn,
vocd in egoisllle door bet a l- zonder de bijge<iachte, bad ik

CET!>.. BEVER PRODUCTEN

-V,-,n-,-\·j-jh-.,-, I.{:(':lill-!'ic-h-li-n~-.-K-c- tel' ovcrname :\allgeboden. Brie- e{'rt dan als we ons allnng met lcen te hebben over specifiek hem misschien ni!!t nog wat
bon SiJ'ih (I. BiJlijkl:ltc hdr('~ \'oor very bureau Ochtcndpost, ondcr irts ftndcn~ bcholpcn hebben.
vrouwclijke bclangen als win- goedkooper kunnen krijgen.
Ow tDd~~chl·jft(:n or va~te tl'Om- ;..N_o_.'_ 13_6.---;;;;;-;==___
Om dezcn annslng op ons kelell en school1heidsmiddelen,
Verder kunnen wij de bezoe-

mel:!. Dir\~ct lJ"'ll(:hikha<ll' lrom·
TI~ KOOP:
goed humcur tc voorkomen,
!lll'iS van J 5.-, f :1,;)0 <-Il f 2.50 J~II BABY WEEGSCI-JAAL gaan we cen winkclagenda inVitli). rumal1~ (2 p ....... ) f 15.- . Tc bevragcn: Thercsia- riehtcn.
J 1.50. Inl. tel. ·1821 WI.
k(:rkwcg 70, Batavia-C.
Wc hebben er aHeen maar
«n handig zakboekje voor nooJlGtilc. n:JtlJ!cbodclI modem gebouwd vcrdicpinghuiJJ.
dig, dnt in ons ho.ndtaschje
Naar \'l·rkic:dt1l: I:erncuhilccrd of met overname mcubililir.
past, voorzien van potloodje ell
Hr. No. 391 bur. v. d. bl.
ltlapper.
Iedere keer, dnt we nu, hetzij
CHOEN£N MAGAZIIN .;TCENTRUM"
op straat, in de advertentiePOSTWEG NOORD 2
TElEF. WL. 789
l'ubrieken van de Oehtendpost,
Zw . jllnn4!tlS mol. (.cpt: ;:'001 tIm 39 ( 2.50
of bij kennisscn, iets o ntdekken,
Z ...... f, hr. jOflgcns mol. gehecl primA Leder
dat we vroeg of laat noodig
rIm 32 f 250. rIm 35 f 2.75, tIm 39 f 3.zondcn l:unnen hebben, noteeGl(tol~ lorltcria" ID Killd~r SaDtl.lc:n .
(cn we dit in het boekje met het
_ _ Centrum gecft Waarbora
adrcs etbU waat het te krijgen
is cn eventueel, zoo we dien wehnt! :I.e gl'5chrcw:n, .. mnar dic Sl}rnk vier talen, was flink en ten, oak met den prijs.
trompdh:1' zal d'l' c:rfekticf op toch, lID k~n gecll werk vinden.
Om een voorbeeld te noemen.
En nu probccrde hij hct in de
d'r ~f; nu\\'c ! "
'rocll. aall !let (~inde van de mU:l.iek cn met wat uithoudings- We zien ergens, bij het doorlcvicrde week, lx'!';loot mijnhcer, vcrmogen, en vccl ell ijverig zen van dc krant, een nieuw
murw gctf)elcrd, cells hij de bll- studeeren, (mijnheer De Greve se;heerapparaat geadverteerd,
/'(;11 tc wmll pratcm.
ri lde), ZOtl hot mil'ischien weI waarvan manlieC bewecrt, dat
het hem wei practiseh Iijkt.
F ; :1.00 geviel het, dat de C;t- lukken,
Vlug komt het boekje op de
mili<- Dc Bruin, diem avond om
En hct eomplimentje van
half negen, \'ernl!;t wcrd met huurman rou hem zckcr aanzct- proppen, bij S opgeslagen en
hct door hen "ec-<is la ng vc r~ ten op den ingeslagen weg door het scheerapparaat wordt genownchtc l~w~k.
te gaan! Mevrouw stelde het tcerd met het adres, waar het te
krijgen is, erbij.
Me ... rouw Dc Entin onlving zccr op prijs!" .
Illlar bum'man in het salon.
En tocn kreeg mijnheer De
Maar TIU zijn we cr nog niet.
Bum'man stelde zich voor: "De Greve een luminouze ingeving! Want dit seheerapparaat is eiGreve! Nccn,. geen thee, dank Ret f1itste plotscling door zijn genlijl< luxe, niet direct noodzaU!"
brein. Natuurlijk, hij had het l,eiijk, en zou dus eventueeJ een
Hij ,::ing ziLlen ell uittc ecni- gevonden ! Een baantje bij hem aardig verjaardagcadeau zijll.
be wclgck07.<:n woorden over op kantoor!
We floteeren hetzelfde dus
het w<---cr en de slechtc iijdcn.
En diplomatiek, stelde hij nog eens onder de C (cadeaux),
Via. dc slechtc zaken en nerveu~ eenige strikvragen.
of, indien U een voorstandster
ze stemmingen braeht hij, han"Zou de jongemal1 eventueel bent van bet uitsluitend gedig, het gesprck op z'n groote weer op kantoor terugwillen?" bruik der Nederlandsche taal,
behocfte aan rust! "En ja, mc"Ja, aarzelde mevrouw, als onder G (geschenken.).
vrouw zou hct bcgrijpen! Zijo hij cen betrckking mot goede
Het spreckt vaozclf dat deze
vrouw en hij warcn beiden mu· vooru itzi c~~n zou kunnen krij- agenda nu niet aIleen bedoeld
zickJicfhebbers en ze hadden gen ......
is voor luxe artikelen en veraanvankelijk met innig pleizier
En toen sprok mijnheer Dc jc.ardagcadeaux. Alles wat U
ge1uisterd n:lat' het spel van, Greve van een betrekking bij
ziet op een oogenblik, dat U het
naar hij vermocdde, mevrouw's hem op kant~~r die toevallig
niet direct nooellg heeft, maar
echtgenoot ...... "
net vacant was. Mevrouw moest
"Pardon, m'n zoon", inter~ haar zoon dan morgenocbtend dat u vroeg of laat beslist zult
rumpeeroe mevrouw De Bruin, maar eens bij hem sturen. "Gre- kunnen gebruiken, vjndt er ceo
die lont rook. "Zie je", sneed. VI.!'S Effectenkantoor, Groote plaatsje in.
Als U er eenmaal mee begon.ze hem de pas af", dat vond zc Kade 6-10" .
nen bent, zult U zien \Vat voor
nu leuk, dat mijnheer De Greve
gemak het geeft en U zult nooit
nu expres hierheen gekomen
meer willen winkelen, zonder
was om haar zoon te compli ·
menteerenl
Mevrouw De Bruin keek van- deze agenda bij U te hebben.
af het bale~n, hoe mijnbeer De
Bezuinigtm!!! !
Dat zou den jongen mood ge- Greve fier, met opgeheven
p.m.

T.:

l:

kers van deze expositie aanbevelen ook het service-station, de
bekende "One Stop Service"
van de Bataafsche eens goed te
bekijken. Het is cen der grootstc en best geoutilleerde servicestations ter wereld, waarbij
Mevr. C. VBNEMA ELENBAAS
de niouwste aamvinst, de autoOo~teindc; 39
Baodoe.Dg.
dokter in het bijzonder opvalt.
Djt 1s een samenstel van i n s t r u - 1 ' = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = j
menten en meters, dat voor elk Ii
onderdeel van Uw wagen precies nnngeeft of het voor de volIe honderd procent fllllctioneert.
Word. nag heelen lid van dtt V. O. S_ E. G.
Wanneer cen wagen blerdoor
(V"r<:en lglng Ondcdi ngen Stt;:lln E u ropc ~sehe
wordt getest, komt ieder verG rOO t h an delsgecmp l o}'c e rdenJ
b~rgen gebrek onmiddelUjk aan
het licht en voor men een grooZIJ ve rice DI U mo~ lc Q c n lina ntiec k n stc u n, I"ti; ~n U hu iu:n U ....
te tocht gaat maken, verdient
schu te! te nJe \'olge \ '.1n de t iidsomstandlgbrdcn bui[cn w.:.t,kring ;:ill
bet zcker aan beveling zijn wagtr.l a kt e n aienten'ile\'oi u e i n moeilitkhetien \' UkCCfL
gen op die manier te laten keuLidmalll$chl.p 1" '0 vJn Uw ma~nddijbe h . 5:)l arl! met ee n mIn imu m
ren, Het voorkomt teleurstelling
van f L_ ~D u'n maximum 'contributle Vil n f 2.50 per maand.
en noodelaos oponthoud.
Vraagt inlichllngen
Ook hij, die een tweedeTosapiW'eg SO
l e i . WI. SS29
handsch wagen wil koopen,
vindt mer gelegenheid den wa- ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
gen te laten keuren en precies :'1
•
te weten wat er eventueel aan
zou mankeeren.
STENOGRAFIE "GROOTE"
Van deze machines ZijD er in
Cluble.,en , 5._ per rnnand

: .
. Nu neernt men een diepen
vuurvasten scbotel en vult dezen laag om laag met de versehillende ingredienten, waar~
tusschen men tel kens een weinig peper en zout strooit. De

staHatie van de BataaCsche de
eerste in Indie is.

GROOTHANDELSGEEMPLOYEERDEN

~~~~~~s, ~:~gelS, pooten, borst- ~~~\k:n ~~~r~~~~~sl'\:ijf d:e~~~
- - - - - - - --

-

.
Modern Rotting - M eubilaIr

~~iJ;e ~!fu::~:~:~r~:r! !!~!!ll:~~~~'~c~~:
gll\e~

wgclen.Pnan giet
de bouiL- Goed
100 erbij ell verdeelt de boter
~v:~:~~~a:~~kjeS boven op de
Men

J. A. SCHNAAR ~~::;rra;~o't~~k~?~~
IndraonaJoew-eC 26

bouUlon bij gieten.

TRICKS.

J0 0 • KAII KlOR A

WATERPROEF

REGENJASSEN

De batere Tandpasta,
werkgegaraDd~~rd en tcgen i~~~b~~~~~S;:bta~~::~ ~::k[ d:.: "o;r~~~e~'aH~er;~;:,I(jDds~~en
':.eer lage p[lr~eD.

all« ..

de [~"de ...

mooi w it,

~~:~s ~~c: g;~~~~;ell

J~

doth "oor-

1I00GSTE "WAtITEIY

(I

TOT DEN LUGSTEN PRIIS
<la, "

~

;~!::eKrt Vl~GI~~

I ~ ... .

ta~~~~k.t

daarorll

<ln~D

diverse maten en prij:en.

TOKD TID TEK HONG

Jod-Kaliklora

~~~:$t~'~ t:.,I~~~bu[9'

P. Baroe

Imp. ELLINGER & Co.
Welte\'teden

Soerabaia.

I

_______=---==
lu

ck" prijs

Brun'M
.. ck 200 ... 20_ Cent
~

35..
PopuJait Pick Up 60..
(Zaclu, Medium. Hard)

GRAMOFOOIIS
Korllng

. .,:...

~':~~~~knd..

'<ll!

un 'ijl_::Us

T.t. Wet. t980

CI)

PA""-R BA""E

HET BESTE AORES YOOR:

~~~~SN~~:
NIEUwsTmMMuZlEK

_

Kapaia
_

Voor piano met ::aug.

nO~~/Pj:e~le~[:~d~eIlHen ~:ts !Pd:~e~~:~~W~~! :~~~~ ~~~g!~Jezi~e::~lW;: Metlteog 20
Batavia.C. Ook op atbetalioy v.m f '.50 REPARATIE -;;;-).~Uz. lNSTR.
g
l?l.ot~ nie. ~
"H.ij !tin. . beef<
. .. ! N... U ~~ nog! .:fit_b~'~ ' 1 ~g~~ 4e . ~~.~K op. AI ~ ~:=:t:be::~$te tn~lkn ai_ODiC
~" strijkst.
een 81 een gesc1likte ·woning op-bet ,Vierd.e ' van-·dit·:jaar! ·.Maar ja,
t-gue wief CD Dcne .m[king..
Toko. ~POPULAIRu- U U"':0Z IN ST RUl.t):!NTEN
en- oog ook! In· de IJsellaan; Dasst je moet DU eenmaal voor je kinHij de w'oning 'van den directeur deren wat over hebben!" , '

j\VETO

VAN
ZEVENZ1TS - HUURAUTO

I

eo"/

Bat3\;ia-C.

:::'...:'.~. "''' I:~~~~~~~~~:IBIJ WALLER

BUIZI.· OBOB Ii,· __
. . ___
OBAMOFOOIi BULDEN ........MiM
P~puJalr

p.

. .

CAP E S

tanQvlc:u thzleklen.

Sole-Agnlt :
N . V. Ha ..dd Mi;••• to:iaD GU"l!U'"

KIENG & CO.

Tel. WI, 408

I!!!!!!!!!!!!!!!!~!!1111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IIIII~~!!!!~~~~!!!!!!!!'!

PARADENTOSE.
DE

gedurende bet laatste baH uur
neemt men het deksel er af,
opd.t de aardappelen bruin

;~:=~d~~o:~~::nn:e~:~

(b'j Tbu~iakt:rk""egl

!!~~~~~~~~~~~~~IIIIJiJi~""",~~!!!!~
~

dekt den scbotel dicht

~a!:a~;e~e(l!~v:re~~i;l~~~~

Van winkelen · gesproken ....
zoo handig geregeld had!
Hoe dikwijis gebeurt bet niet,
~
Dan maakte ze de sehuifdeu- dat we, al badden we ODS nog
ren open van de huiskamer, zoo vast voorgenomen aIleen
..
waar haar andere helft bij het ~~d2;~e~~o=
. " 7';;'~ '::::t~':.!
IOIIlBOBMI
open raam op z'o trompet stond
aoog 3500 Yo't. Tol 203 ;
I~===~=====I Prima Familie ~ Pension I
De jongen bad anders a1 vee} te toeteren.
pech gebad in zijn leven. Hij . "Houd. maar op", riep ~ van de Engeiand _ Holland ~;;;;:=;;;;:=;;;;:="""""""""""""""~I
was vierentwintig en leerde pas vroolijk! '"Het is in orde boor!' ~ UDie! Jan -spreekt toch zoo aar~
twee j.ar trompet!Endaar Willemkdjgteenbetrekkingbij dlgEngelsch,isbetniet?
ROTTAN MEUBEL
was doorzettingsvermogen voor. -De Grevel Onze arme bUurman , ."En als dat lukt". zei ze volNeen, dat zcker niet! Hij studeerde uit zichzelf, en zou het
niet opgeven, oak al bleven
voodoopig de engagementen
uit!·

Velpon, de doorzichtige lijm, die alles lijmt
V elpa, de beste houtlijrn, (in poeder)
Bijts, in 29 kleuren
Bijtsol, watervaste vernis
Stopsel, in aIle kleuren
impOtteu,': VBBNIS. DJOCJA.
VertegenwoordiQ,ing voor West · Java.

tot slot nog iets waarvan oo-k
de hceren der schcpping l}rofijt
kunnen trekken, namclijk cen
heerlijk kippetjc.
Aimr;ezien dit cen nette rubrie\{ van cen nette krant is,
spreekt het vanzelf dnt met dit
"kippetje" ool{ iets nets bedoeld is.
De mannelijke lezers kunnen
er dan oak slechts indirect profijt van trek ken, namclijl{ als
het a ls heei-lijk gerecht op de
etellstafel verschijnt.
Er is voor noodig een groote
kip, 3 ons ham, 3 pond aurdappeten, .~ pond uien, 3/8 liter
bouillon, 1 OIlS boter, \Vat peper
en zout.
Dc aardappelell worden geschild en gcwasschen ell in zout
water gedur cndc -uen minuten
gekookt, waarna ze ill schijven
van ongeveer cen ~, centimeter
dikte worden gesncden.
Dan schilt men de uien, snijdt
ze in schijfjes en de bam in
dobbelstcentjes.
Vervolgells
wordt de kip gesneden in stukIten van de7.elfdc afmetingen
als men ze gebl'aden zou snij-

~:~ o~e~oor ::nij!:~ ! ~i~r~:~ rn~~: ::bi~~U~a~i~r:1ttia:n~

_
aDders. .(lver!.
. was volonbur 'geweest'-op
effectenkantoor en door d~
sis werkloos geworden.

~' <7'.,

,.

Voor U Mevrouw ....

TeoeiDde ooze luerS in de gelegenheid te stellen oP. eea
goedkoope. wijze:. artike1w, betrekkiDge.n e.d. aan te bll~:~en
eD/of te vrageD, bebben wij besloten vauaf beaen een rubn.ek
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