•. ,.J:

MEDEDEELING I
Deze

. De geweldige bela ngstel·
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ENGELAND'S KONING.

Volgcns berichten uit Adelai~
de is hij thans echter geheel
bcrstcld, behoudens dat hij nog
ecoigszins trekt met bet linkerbeen. Hij znl nog ceo maand
rust nernen en dan met de voor·
bereiding van zijn nieuwe vlucht
beginnen,

Zijll Gezontlhcltl gcdurcmle

t1tm
IWNS'1' IN NOOD !

'1/001' hct ·Ncdedandschc com i-

cell

kam; te hebben

cen dcr

~~;;a\~:\~~CI;~~~~n i~~:~itN:~

11.' .. I';:unsl in Noou" heeft Hare
" l'ijgcll.
I(ouin klijkc I-Tooghcid Prin!;es
Daarom moge ,1<;: stlggcsLie
.Julhula Donucrdag j.l. een redc nitar \'Qj'('11 wordcll gebr:l('ht
:!L·l'()lId('n in vel' hand met de

plmmf'1l

\ 'an

het comi le tot het
lotc:'ij van

• ol';;;an i!:c(!l'cll \'an (>':!II
J~

Imllslwerl~l'lI welke in tlcn
1,)r.I' dl.':· Iaalste jal'cil ill zijn
b(>zil l!ijn gckolll~a. lcl'w;jl de
I'cillS£.·S te\'clls medcdecl~ e. dal
hcl H,1I'e Mnjesleit de KOllin·
gin hccft behaagd, twee van
Haa',' schildcl'stnkkcll tel' be·
!';(;hil:!;ing van hel comitc tc

:';1(~ll(:ll , waarvun uit~llntende
Idcu!'cnrcprodllclics zijn gem:::..akt, welke ten bate Vall het
f':t ,mitc tcgC' l1 den pfij~ \'lUI
1'. l,lfl pel' stuk zuBen woroen
\'~·rkocht.

Dc Pl'in3e" legdc in H2.ar reth.' dell nadruk op den nood
W~lal;ll dc Ncdcrlandschc Kun·
~tCl1j,ars vcr]{(:el'('l1, en stelde
tlnartcgellO\rcr de ,'erplichling,

hct uan l'hePIl tc Iciclell, dat ook
I n dH~ ill dt, gelege11hcid wordt
;;estdd um ~W.1l deze ong~twij·
fcltJ sympllthicke steunaclic.
wi.lnrmedl' eell groot Neuer·
lands-eh belang wordt gediend,
decJ tc llcmCIl.
Danrnaast.mogclI de wool·dell.
w(>Jl<e de Pl'i;}SC'{ ten bate van
de Ncderlandsche Kunstennars
s prak. ertoc Iciclen, dat in IndW
op dezclfdc grondslagell cen
comitc \Vordt gC\'ormd tot steun
ann Indische kllnsLcllllo.rs, 7.00als hct Hollandsehe comltc, clat
HC<lert ecnigc jarcn 7.00 goed
wcr!t doet.
Ligt hct niet op den weg van
dell Bond van I{unstltringen am
in samenwerking met nnderen
hiel'toc het initiatief t e ncmen?
'J.

W.

\\'(:Ikc het Nedcrlanasche "olk
hl;eft aun zijn ktlnstcnaars, die
in dml loop del' eemvcn zoozeel'

h(:bbcr mecgewerkt aan Nccrland's glorie.
Zcel' zeiter heeft Prin5es
• Juliana door het uitsprcken
\'u-n del!c rede, welke door dc
!'adio overal, waar Nederlan·
clers wonen, is kunnen worden
ge-hoord, de Nederlandsche kunstcnaarswereld tell zecrstc nan
"iell vcrplicht en bij vclen, die
Donderdag luislerclen zal het
\'Crlallgell 7.ijn opgckomen om
eCII Jot in deze hijzonderc verloting te Jeoopen of zich een
kleunm-rcproduclie van een der
schilderijen van Hare Majesleit de Koningin voor dit goede doel aan te schaffen.
Ook in lodie zuUen er ollgetwijfeld velen zijn, die gaarne
in de gelcgenheid zouden word~n gesteld op deze wijze ·net
goede doel te dienel1 en tevens

WESTERSCHE INVLOED.
IN CHINA.
Japans~he Afl~eurin g.

Kolonel Nemoto, de woord.
voerder van het departement
van oorIng, is in Japan terugge·
keerd na een langdurige reis
door China. Hij veroordeelde
het ten zeerste, dot China nog
steeds aanleunt tegen de Wes·
tersche invlocden.
Zelis wat de berichtgeving
aangaat prefereeren Chineesche
lezers Engelsche of Amerikaansche couranten. In het bijzon·
der in Kwangsi (Zuid Cl1ina)
zijn deze tendenzen oprnerkeltik,
aangezicn de Engelsche invloed
daar zeer groot is. Japan 2a1
hiertegen maatregelen moeten
nemcn, was zijn oordeel, aangezien er anders nooit vriend.
schappeJijke betrekkingen tusschen China en Japan tot stand
kunnen kamen.
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De Directi e van Hotel Schomper
deelt mede, dat zij vanaf 1 Febr. a .S.
wederom haar bekend goede lunches
gaat uitzencien , Bonboekjes a 30 bons
vOOr compl. lunch f 20-, verkorte
lunch f 17.50, 2 pers resp. f 30.'- en
f' 25. Bezorgloon f. 1.50 p. m.
Inl. en bestellingen Tel. Welt. 3482

In.t\t~tcn

tijd.

In de Str. Timcs le7.cn wij nog

de volgende bijzonderheden om·
trent de gczondheid van wijlen
Koning George, gedurenden den
Inatslcn tijd.
"Hoewcl de omgeving van
dcn Koning zich nao.r bulten
oplimistisch toondc, was men
den laatsten tijd loch overtuigd,
dat de gczond heid van den vorst
snel achteru itging en dnt er
gcen hoop op herstel meer was.
Behalvc dat de Koning door
Zijn crnstige ziekte in 1928 ten
zecrste was verzwakt. leed de
Vorsl ook nog altijd aan de ge·
volgen van een ongeluk tijdens
den oorlog, toen er een paal'd
boven op hl2m viel.
Toen de l{oning in October
j.t. VOOf het laatst aan cen
jachtpartij deelnam, zag men
met bezorgdheid, dnt zijn haIs
ernstig gezwollen was.
Drie weken geleden viel de
Koning flamV', toen Hij met Zijn
gezin den dienst in de Kerk te
Sandrigham bijwoonde.

JAPAN EN
AUSTRALIE.

Engclschc ell AmerHm:m·
s~h e be lan gc~ 1I

ill Ilet gcdrrm .~.

Nanr de Sh·. Tim.es meldt,
zullen Engcland cn Amerika
bel3.ngrijlle vel'liezen Iijden, tcn
gcvolgc van het nietlwe hanclelsvcrdrag, dnt binnenkort
tusschell Australie en Japan zal
worden gesloten. Tegenover
grootc['(~ annkoopen door Japan
van wol, katoen, meel en andere producten, zal Au:;trnJie van
Japan gocderen koopen, welke
thnllS uit E ngdand worden be·
troklu::n, terwijl Amerika eell
bcln.ngrijk dcel van den uitvoer
van ruwe katoen naal' Japan zal
verltczE-n.
Volgells e~n Rcuterbericht
lIit Canbel"l"ll. ma.ken de Austra·
lisch·Japansche onderhandeltntingcn g~en voortgang en d·~
Ministcl' voor handel, Sir Henri
Gullett voorziet, dat een ontwerp-verdrag spoedig nan b~ide
regccl'ingen zal kunllen worden
voorgelegd,
Tien dagen 'Joor Zijn vel"
Verdragen met Belgie, Frankscheiden stond de KOlling erop. rijk. Duitschland ell Amerika
ecn bezock te brcngen aan Zijn wordcn ool{ overwogen.
modclboerderij te Newmarket.
Wo1aanlroop en
De Koning m oest toell oaar hui·
Japan heeft in den laatsten
ten worden gedragen. Zijn ge- tijd \'erschille..'1de handels- en
laat was purperl'ood en men ge· goodwiU·delegaties Daar Aus·
loofde dat de Koning een aan- tl'alie gczondcn. Verschillend~
val van cen beroerte had gebad. malen beeft dit land geklaagd
Oak in Augustus j.I. zou Hij over den ongunstigen handels·
eveneens te Sandringham een bahms met bE't Gemeenebest.
attaque hobben gehad.
aangezien J apall voor ongeveer
£ 11.000.000 aan Australische
produetel1 koopt en daartegenover
slechta voor £ 3.000.000
MEJ..l<OSE PROBEERT
met.
Zonder de Japansche aao!JET WEER.
koopen, zou de Australische
In Ma:nt aanstaande.
wolmarkt in de afgeloopen jaren ineengestort zijn, en Japan
C. J. Melrose, de jOllgc Zuid. heeft de Austra lische staatslieAustralische vHeger, die een po· den heel \Vat zorg gegevell door
ging opgaf am het solo·record te droigen in den vervoJge wol
tusscheD Engeland en ·Austra·
in Zuid-Afrika en Argentinie
He te breken, teneinde mede te
te koopen,
helpen am naar Kingsford
Volgens bet rueuwe verdrng
Smith te zoeken, zai in Maart
aanstaande een poglng doen om waarover wordt onderhandeld,
bet record voor een solo-vlucht zal J apan den aankoop van
\'an Australie naar Engeland te groote hoeveelheden wol uit
AustraUe garandeeren, terwiji
breken.
bet ook op zich neemt den kaHij zal den tocht maken met toeDOOgst van Queensland te
cen Engelscbe machine met koopen. Dit is voor Australie
hoogdragende vleugels en een v:ut groat belang en er 2&1 een
intrekbaar landingsgesteL Hij nieuwe jndustrie door tot onthoopt het record "an Brook te
slaan, diE'den tocht in 7 dagen wikkeling komen, terwt11 nieuwe E:ngelscbe emigranten zich
en 19 Uolf maakte.
in de katoenstl'eek l..llnnen ves..
Naar men zich berinnert is tigen. Voor de Amerlkaansche
de machine, waarmede Melrose katoenbelangen beteekent rut
van Eogeland naar Austrulie
vloog en waarmede hij nRar echter groote schade. want Ja·
Kingsford Smith hielp zoeken. pan zal onafhankelijk worden
gehcel "eroietd, toen h\i kart DR van den Aroerikaanschen oogst
aankomst in Australie te Pen- waarvan het op dit oogenblik
rose neerstortte. D~ ' :]eu...~""C voor een groat dee! voor zijn induotrie afhangt.
vli~ werd daarl>ij ,""""II.

Australie zal van Japan zijn
eigen katoen in den varm van
fabrilmten terug];:oopen Cll oolt
met de wol zal dit gedcelteliji;:
net gcval zijn. Dit bcteekent
weer cell groat verlies door
Lancashire ell Bradford, die
met bc"orgheid den gang van
::al(en in Aust!d.lie gadeslaan.
Achtticll maallden geledcn ts
het in Lancashire zdfs tot een
hoy-cot van Australischc goedel'Cll gekolncn.
Als de teksl van het Auslrn l.isch-JejJ:1I13<!!ic \'';l'drap, ociwml
w'ordt :;emaakt, zuBen \Vaarw;tarsc..~ij;J!jj!~ scherpe pl'otcsten
worden ingec1ielld door BradCord Cil Landcasbire.
DE TOEKOMST VAN
ZUID~AF.m.RA.

B

esteva.r 12 ct.
randa!i. 11"

REGATTA
16 ct·
COMMODORE 22 ..

Speclaal. SIOilREN. MilGAZIJN

"De Tabaksplant"

ell(3V I II .C.

Act of Union practisch vernietigd en daal'mede bet gcedc
weri. van Genet'aal Botho. te
Iliet gedaall,
Dc inzichten vall Generaal
Hertzog als uitvloelsel van de
jongste wetgevi:lg ktmllt'n 21s
voigt ,~orden . vas~g:steld :
Zmd Afnka IS In geen cp:dcht partij in eenlg algemeen
dcCe-nsie·schema van het
Britsche Rijk.
De Engelsche marine te

SimOllstOWl~ d~r gestatio·
neerd ats ultvlaclSel --:an e!!n
ovcreenkomst welke In 1921
is gesloten tusschell de En·
gelsche cn de Zuid·Afrikaan·

is

Ecn !)!,\'allel!de
W:w.rsChil\\'i;lt~·

Gedurende een diner van de
British Engineer's Asso,::iation
te Londen. heeft Sir Henri Pa·
gc Croft cen opvallende redevoering gehouden, waarin hij
het spoedig bijeenroepen beplt!itte van een Rijksconferentie,
tell('inde de inzichten to leeren
kenncn van de ander Dominions met betrekking tot den uitleg wclke de Regeering van
Zuid Afrika geeIt aan bet Statuut van ,"Vestminster.
Er zijn in Zuid Afrik:l dingen
gebeurd, zoo zeide hij, welke
erllstige gevoIgen kunnen heb·
ben voor bet geheele Britsche
Rijk.
Het is cell pijnlijk, ma ".r niet
tE' ontkennen feit, dat de
menschheid geen dankbaal'heid
kent, daar waar rassen-verschilIell bestaan.
Toen de Zuid Mrikaansebe
Un!e werd gevormd. werden
twce groote Engelsehe kolollies
vereenigd met T-ransvaal en
met de Ora\lje-Vrijstaat. Ooze
staatstieden bouwden deze Unie
en verklaarden : Aldus zullen
oude wonden geheeJd worden en
uit twec rassen zaJ een 10yaal
dominion van het Engelscbe
Rijk worden opgebouwd.
Maar laat ons thans de feiten
onder oogen zien, aldus Sir
Henry.
Terwijl er vroeger twee groote Enge1sche kolonies hestonden, bestaat er thaus een domi·
nion en dat staat onder centrO-Ie van de Boeren.
Hoewel er veertig Engelschen
zijn op iedere zestig Afrikaanders, regeert de meerderheid
:00 vast besloten, dat de Enge1scbe belangen op den·acbter.
grond worden geschow.n.
Onder de Status·Act, welke

sehe Regeeringen en deze
overeen!-:omst krl.ll door elk
der partijcn onmiddcllijk wot'·
den beeindigd.
Op het oogc!1blik stasl Si·
monstowll met betrekking tot
Zuid Afri!ta in dezel!de posi·
tie als Gibraltar tot Spanje
staat.
Zuid Afrika kan neutraal
bl~~\'~:!' ludien. het Britshe
RIJk IU oorlog 1 nakt.
Zuid Afrika beeft bet reebt
zich af te scheideu.
Voor een Enge1schman is bet
op het oogcnblik onz::;:ogelijk om
onder de tegeO''loordige Regce-ring in Zuid .<\.frikn werli: t e
Yinden. bcsloot Sir Henri en
tcnzij Eagel:md ee!1 Jerachtig
stf',ndptUlt iuneemt, is het voor
~ns verloren !
AUSTRALISCH

GOUDZOEKER.

Te Singa pore arriveerde Zaterdag jJ. met de GeI'gOIl uit
Austl'alic. kapitein G. R. Tur·
ncr, die in West Australie in
een zeer :run-e streek, ",,'aar hij
bovendien bloot stond aan de
aanvallen van ",'Hde stemmen,
belangrijke goudvondsten heeft
gcdaan,
Kapitein Turner, vertelt de
Str. Times. ste1de onderzoekln-

Noorden van West Australie,
en zijn ontdekkingen hebben
zeer de aandacht getrok.~en in
de Australische Pers.
Van menschen, die hadden
eeeJge!!.omcn nan de gold.rusll
't'an de
tachtiger ja.."eD bAA!'

::;1

~~~:~=::~Z:: 3~1l~tih:~ \~boe~~~~

Koning nit te scha.keJ.en, OIl! de had kapltein Turo~ ,-erhalen

grondwet

naar

believen

BllndoerJg
B .... ga"'rg 39
Tt:I. ll S3

fortuinen werden verd iend.
Op een vc£boerderij, hOll-

~I~~~~ d;~~~~siJ'~a~~~e~:~~~~

ving, werd de auto achterg&iatc!1 e.n de toeht 1.';eOO ;.-erder
op mu ildl~ro ll vcort.~3eL
I llderdt:nd "ondell de .jri$

~:;;l:;~end~~rs~a~J~~'i:~r:~~

en hier en daar sporer. ·,'ar.
kWRl'tsaders.
De e)..-peditie was ech ter wet
vo!cl.oende ui!.gerust om de OQ·
de.zoekingen VOO!1. tc zetten en

~~~itj.~~a~i~~f~ ~:n:~~
er echter zeker van, dat een
beter uitgeruste expeditie tot.
bebngrijlte resuJtatel1 ruoest
Iciden en in Augustus trok hij

~en::~:n be~~~;;ra~:l'~~~s~~~)~
Inderdaad werden ...-crschillende
aders bloat gelegd en monsters
toonden het zeer booge gaud.
gehc1te aau.
Er is thans een maatsclmllpij

~~~~tldte o~X~I~i~:~~ g3~~

deze kan in verbnnd met den
regentijd hanr werkz.:UlInheden
niet voor eind :Maart beginnell.

~~l;:lk::;{e::;~~~d :e~~:~~
om een korte vacautiereis t.
ma1:::-en.

DE DUlTSCIlli
KOLO?o..'IEN.

Geef ze terug, zegt
Lord Downe.
In eeu te YOt}; gehcuden r~de
beeft Lord Dowile de tentggabeplelt vau de \'oorrualige
Duitscb~
kolonien en deze
speech heeft zeer veel aandaeht
getrokken .

"e

"Ik rou wenschen, zeide hij.
dat onze Reg-cering den moed
zou hebben om DuHschland de
koJonien terug te geven, welke
dit land na den oorlog zijn o.fgellomen, \Ye hebb<. .• ~Ie;:!'d .
dat het evenwicht \-an de \\'i.reld-eeonomie Diet straffelcOi;
kan worden verstoord."

!'"--------':
- --

- --

-

---

i:;g~~~l::~~'~ !:~ PI ANO'S

0001'. de ~uid Mrlkaansche. Reot~~~~t::\;';~eh~~:~~
geermg IS aangenomen, hWt. Ticdplaats'-...n ligt en TaIl de ei-

amen~ee..o-en

-
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Bandels~Tentoon

stelling.
Ret voornemen bestaat, om de beste menschen, die zij daarter gelegenheid van bet Midden· Vaal' kunnen vinden.
Een samenwerking tusschen
te Batavia zal worden gehouden de Federatie van Middenstandsonder de auspicien van de Fe- vereenigingen en de Vereimideratie van Middenstandveree- ging Nederlandsch Indisch Fabrikaat om op deze tentoonstel~
nigingen, een hE.udels-expositie
en goederenbeurs te organisee- ling in het bijzonder de produc~
ten van de Indische industrie
ren, waarvoor, naal' gebleken is,
op breedere basis tot hun recht
voldoellde belangstellillg bestaat, terwijl het vQorzitter- te doen komen en aldus contact
,"chap van het eere-cornite door te brengen tusschen producent
en wcderverkooper, zou, naar
den directeur van ECOllomische
anze meenillg, een zeer gelukki~
Zaken is aanvaard en het Hande!smusculll, gedecltelijk aI- gc zijn, welke voor beide groe~
pen van groat nut zou kunnen
thans, llaRl' deze tcntoonstelling
zal worden ovcrgebracht.
standscongres, dat binnenkort

Hocwel de tijd van voorberei~
ding betrekkelijk kort is, en
men dus geen al te groot resultaat ,jmn verwachten, lijkt het
tevens gewenscht zieh althaus
in verbinding tc steHen met de
handelsvertegenwoordiging van
de verschillende Staten, waarmede wij l1ieuwe betrekkingen
hebben aangeknoopt en die van
hun bclangstclIing voor Neder·
landsch IndW hebben doen blijbCWC2Cll.
kci.l door zich voor commerciZij knnncn veel onder de aan~ cele aungelcgenheden Sl)ceiaal
dacht brengen, wat dezc pelang- in onze kolonic tc doen vertestelling tevoren ontging, zij gcnwoordigen.
kunnen tot nieuw contact 1
den en wegen wijzen, waarvan
Om het zoovcr te brengen i!>
men tcvol'cn het bcslaan nict voorbcrcidcnd werk verricht
kellde.
van grootschc allure en het is
Om dit echter te ber-ciken, is cen Nedcrlandsche plicht om
het cen noodzaak, dat op zulk hen, die aidus relaties aancen tcnloonstclling dergclijkc knoopten, practisehe daden
nieuwe wegen ool{ worden gc- verrichtten om nieuwe afzctgebieden tc zoeken voor Indische
we~en.
pl'oductcn cn op de Indische
En hoewel wij volkomen markt voortbrengselen te intra·
ovcrtuigd zijn van de competeu- ducceren nit gebieden, die tot
tie van het eomite, dat met de dusver betrekkelijk onbelwnd
lnrichting del' expositie zal warcn, tc steuncn, door het conworden belast, zoo kunncn en- tact waartQe het initiatief is gekele suggestics wellicht van nomen, tot levend -resultaat te
doen leiden.
nut zijn.

Het is cen plan, dat ten zeer~
stc valt toe te juichen en waar~
mede !let Fcrlcraticbestuur een
uitmuntcnd initiatief heeft ge~
nomcn.
Dergelijke tClltoonstcllingen
zijn van groot llut en de bcschci~
den cxp03itie, welke korten tijd
geledcn door de Vereeniging
van HuisvroU\ven \verd georganisccrd, hceft uit overduidclijk

Door %ieh te blijvcn bc\vegcn
in de gcijktc banen, zal men on~
getwijfeld cen belangrijke expositie kunncn bijecnbrcllgen,
waarop veel te zicn zal zijn,
waarbij dan oak heel veel zal
zijn, dat de bczockers reeds kcnnen en dat OP aantcekl{clijkc
manier opnicuv,,: onder hun aan~
ducht wordt gcbracht.
Maar waal' het iniLiaticf tot
de tentoonstclling is gcnomcn
dear den ].Eddcnsiand mag ook
ver\'.lacht worden, dat de t(:ntoonsl...-iling voor den Middcnstand van nut zal zijn en hen,
die ~aken drijven, op dt:'! hoogte
zal stcnen van nieuW8 mogelijkhedcn in hun bedrijfslcvell.
En daarbij treedt dan in de
allcreerste plaats op den voorgrond de cigen Nederlandsch
Indische il1dustrie.
De Vereeniging Il1dis:::h Fabrikaat en haar leden, krijgen
hier, naar onze meening, cen uitmuntende gelegenheid om het
pubIiek in het algemeen en de
wederverkoopers, waarop zij
aangewezen zijn, in het bijZOllder, een becld te geven van den
vooruitgang van de Neder~
landsch Indische industrie.
Op de jongste J aarbeurs te
Bandoeng, kwarn de Vereeniging met cell collectieve inzending uitmuntend voor den dag
en de belangstelling voor deze
expositie bewees hoezecr zij
daarmede op den goeden weg
was.

Een tcntoonstcllmg als welke
de Federatie van Middenstandsvereenigingen zieh voorstelt te
orgallLseeren, is hiertoe een der
middelcn.
Tevens is zij een ongezochte
gc1cgenheid tot een geste van
internationale
hoffelijkheid,
\velkc nieuwe te vcstigen relaties kan vcraangenamen.
Indien op deze tentoonstelling aan de buitenlandsehe
handelsvertegenwoordigingen,
welke hier den laatsten tijd
officieel gevestigd zijn, een
uitnoodiging w~rdt ~.eric~t om
met een overzlChtehJke lllzending gas t te willen zijn,
dan zijn wij er zeker van, dat
cen dergelijke handelwijze zal
worden gewaardeerd en een
gunstige weerslag zal vinden in
{Ie rapporten, welke deze heeren
aan hun Regeeringen doen toeIwmen omtrent de relaties, welke zich ontwikkelen.
Wij moeten ons hierbij voor
Dagen houden, dat de taak van

deze
halldelsvertegenwoordigers zich niet aileen uitstrekt
tot het zoeken van afzetmogelijkheden voor de producten van
hUll land in Inme, doch dat zij
tcvcns cen zeer belangrijk aandeel hebben in den verkoop
van Indische producten in hun
eigen land.

~

Reactie in Japan.
JAPAN HEEFT EEN ONBEHAAGLIJK GEVOEL

;l

Onze correspondent te Tokyo geeft in
onderstaande arlikel cen weergave van bepaalde stemmingen, wel!.1i.e in Japan en in de in de
landstaal v-erschijnende Pers gewekt zijn door
het voornemen van Nederland, am tot verster~
king del' defensie over te gaan. In het bijzonder
de belangstelling voor de z.g. nationalistische
beweging, welke daarbij aan den dag treedt en
het in herinnering brengen van de gebeurtenissen in 1926 en de zeven Provineien-geschiedenis,
zijn de aandaeht waard.
J upan heeft cr steeds op ge-I
zinspeeld, dat het zulke goed.e
bedoelingen heeft, dat het POSltief zal trachten den wereldvrede mee te helpen handhaven,
het grolldgebied van andere mogelldheden te zullen respecteeren en zelfs aan het welzijn van
het menschdom aandaeht te zul~
len besteden!
En ondanks al deze goede
voornemens schijnt de hoopvol
begonnen seheepvaart- of Hever
Vlootconferentie in Londen op
het gevreesde doode punt te
zullen komen (deze is inmiddels
reeds door Japan verlaten),
wordt de positie in Noord China
hoe langeI' hoe seheever, gaan
de studenten in Nanking en
andere plaatsen maar door met
hun anti-Japansche demonstraties en heeft de Nederlandsche
Regeering besloten om de vloot
t", versterken teneinde Oost~In
die, het rijke koloniale gebied en
de cconomische kraehtbron van
Holland, beter te kUnnen besehermcn met het oog op de
verhoudingen in de Aziatischc
wateren! Niet aIleen Holland,
maar do we reId is Japan
gaan besehouwen als een imperialistische natie, die er op uit
is de grondgebieden van andere
mogendheden in het Aziatisch
werelddeel te schenden en, zoo
mogelijk, te annexeeren.
En dit is de oorzaak, dat Japan een onbehaaglijk gevoel
heeft en zich onaangenaam getroffen meent door de achtercIochtige opvattingcn van de
\Vereld, terwiji het al zoo vaak
gezegd hoeft, dat het aneen
goede bedoelingen bcoogt.

II

gevorderd stadium, maar ook
i~~ ..Bl'i~Sch en N~~erlandse~ Inale zlJn verschlJnselen zlChtbaar, die er op wijzen, dat men
naar zelfstandigheid streeft.
De voortgang daarvan wordt
vanuit zekere kringen met gespannen aandacht gevolgd. Een
vrij en onafhankelijk Oosten ou.·
der de supervisie van Japan is
heelemaal geen utopie en vele
zonen van hct Land der Rijzende Zan droomen, dat eens de
heele wereld aan Nippon's voeten liggen zal; de held Alexander de Groote is geen onbekende figuur in deze landen en in
hoog aanzicn!
Het artikel in "The Japan
Times", naar aanleiding waarvan wij deze woorden schrijven,
is vol verontwaardiging over
de ongegronde v1'ees, die in
Hollandsche kringen voor J apan wordt gekoesterd. Men
weet zelfs te vertellen, dat e1'
drie nieuwe kruisers, twaalf
jager1'l, achttien onderzeeers,
vierenvijftig water- en honderd
en acht legervIiegtuigen op het
program staan.

Naturlijk is het Japan weI
bekend, .uat er een zekere politieke onrust in Indie bestaat en
men weet zich zelis te herinneren, dat er acht jaar geleden
een opstand op Sumatra was,
welke de aandacht der wereld
trok en door communistisehen
invloed ontstond. Ook kon het
smadelijke snoepreisje, dat "De
Zeven Provineien" maak.te, niet
aan de aandacht van Japan
onisnappen en men leidt hieruit
af, dat de Inlanders er weinig
v~~r voelen om onder de Hollandsche regeering te blijven !
Maar men moet vooraI n i e t
de-nken, dat .Japan daar direct
of indirect de hand in heeft gehad.

En het aankweeken van vlotte wed e r z ij d s c herelaties is daarbij cen zeer voornaam punt, waartoe, gelijk wij
Toch is een zoodanige collee- opmerkten met deze Ihandelstieve inzending niet ideaal. Zij tentoonstelling een middel open
staat onder leiding van een al- staat.
gemeenen vertegenwoordiger,
die ongetwijfeld voor de leden
Zij kan een inleiding zijn tot
zijn best zal doen, doch die nooit cen deelname op grootere
zoo overtuigend de belang- sehaal bij volgende gelegenhestelling voor bepaalde ariikelen den door indiyidueele firma's,
Bet Oosten stroojt
kan vragen, op hun voordeelen die via de Handelsvertegennaar onafhaHkeljkheid
kan wijzen, dan wanneer de fa- woordiging omtrent Nedarbrl",ken onder de auspicienovan landsch Indie worden ingelicht
Er bestaat gedurende de
haar organisatie haar eigen in- en daarvoor eventuee1 belang~ laatste jaren '"in het Oosten een
zending verzorgen en zich zelt stelling krijgen.
doen vert~woordigen door
v. W.
hanlreIijkheid r<eds !n eon ...,.

:ure;~:~~~;;
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Vrijdag 31 Januari a,s, 9.30 uur n,m.

Eell uitbreiding van de vlootmaeht in Nederlandsch Indie
als gevolg van een dergelijke
agita~ie is een fout en men
kv,eokt op die manier een on·
ge-z0!lde verhouding en achteraocht tussehen de bevo1king
van beide landen, hetgeen zeer
ongewenschte en gcvaarlijke
gevolgen kan hebben.
Dus geachte lczer, wij hopen,
dat wij door het weergeven van
de indrukken U tot de overtuiging gebraeht hebben, dat Japan de beste en vreedzaamste
bedoelingen heeft en de Neder!andsche rcgeering zich heeft
Laten leiden door opgehitste
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KLASSIEKE CONCERT
ten bate van het A. S. I. B:
Het Orkest is versterkt tot 18 musici.

Kaarten zijn verkrijgbaar hi; het 'plaatselijk

". . , "--, -I
Japanophobische
heethoofden,
die ziehziekteverom hun
schijnselen aan een diepgaand

COmite: en op het Hotel-kantoor.
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moeten ondcrwerpen! Er is immers geen wcilkje aan de lucht
boven den Pacific en typhonen

~~~, ~~~~o~:~~~:e;~~~a~e~:=
vreesd behoeft te zijn.

landsche zcernacht in de Aziatisehe wateren een ongewenschte
indruk op de Japansche publieke opinie heeft gemaakt, een indruk, welke aIleen uitgewischt
kan ,vorden door cen vollediger
kennis van de bestaande omstandigheden en feiten:
Japan's belangstelling voor
Nederlandsch Indie is "over-
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MATINEE DANSANTE

De gcdaehte, dat Holland be- Tokyo, 28 December 1935.

absurd als onmogeJijk! Hoe zou
zulk een macht zich kunncn meten met de keizerlijke Japansche vloot? Zon dat niet zijn als
de vermetele pavid, die zich op
een lijn wilde stellen met den
machtigen Goliath?
Neen, de Nederlandsche regeering beoogt een ander doel
lllet het vlootuitbreidingsplan
en men vraagt zich hier vol belangstelling af wat dat doel dan
toch weI weZCll mag!
Deze opvattingen moeten te"
Zouden er misschien weer
gengesproken worden, want Ja- binneniandsche oniusten op til
pan vindt die tegenspraak van zijn?
het 1wogste beZwng voor den
vrede in de toekomst en de inEen ongewenschte int€.rnationale harmonie van het
druk
kcizerrijk!
Men betreurt het hier ten
Verke,;'t'(le collclusw
De phmnen tot versterking
van de vloot, aangckondigd
door de Nederlandsche Regeering, worden .uoor Japan gezien
als verschijnselen of betel' als
uitingen van vrees, wel'ke Holland koestert voor Japan's houding in Azie.
Natuurlijk is die vrees ten
eenenmale ongegrond. Holland
behoeft immers heelemaal niet
bang te zijn, dat Japan aan Indie zal komen? Het moet goed
doordrongen zijn van de vreedzame bedoelingen der regeering
in Tokyo!
De Hollanders zijn weI heel
achterdochtig en de plannen,
die zij meenen, dat Japan met
Indie heeft, bestaan aUeen maar
in hun fantasie.

dacht, <lat een Japansch-Neder.
landsch arbitrage verdrag met
betrekking tot politieke nangelegenheden, al of Diet gekleurd
met commerciee1e belangen of
anderszins, door middel waarvan in een schikking voomen
wordt, gesloten is, kortgeleden
goedgekeurd en dat het onmogelijk is voor eeuige regeering
om een helderde:L bewijs te' geven van zijn vreedzame bedoetingen dan JapRil in dit verdrag
doet. Dit land wenscht vriendschap en inniger handclsrelatie's met Nederlandsch Indie!
Maar zooals er in Holland en
fudie velen zijn, die aan een Japanophobie lijden en vrij uiting
aan hun vreesgevoel geven, zoo
zijn er oak Japanners, die niet
aarzelen am onverantwoordelijke opmerkingen ten beste te
geven, die de pUblieke opinie
van Nederland prikkelen.

TECTON.

DUS: GOEDKOOPER en VERSCHER

In dank ontvingen wij het
eerste nummer van het maandDenk dus om
portemonblad Tecton, het orgaan van
het Verbond v:tn Middelbare
naie en·
Gezondheid
technici in Nederlandsch Indie.
Ret orgaan, dat ve1'schillende
en
technisehe ondenverpen behandeld, is redactioneel goed verzor~d en het aantal waardevolle vuktijdsehriften in Nederlandscll Iudie is door deze verGANG KENANGA 26
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schijning met eell toegenomen.
AIleen had de tyr;ografisehe
verzo1'ging
weI v;at betel' lnm- ::::=::::::~::=::::::::::::::::::::..l
nen
zijn.
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HOEVEEL PIJPEN ?
Wij maken er anze lezers op
attent, dat heden en morgen
de laatste dagen zijn, dat men
het aantal pypen in de etalage
van De Tab&ksplant op Noordwijk kan tellen, waarbij Voor de
goedc inzenders aardige 'Jrijzea
zijn ter besehiltking gest-eld.
Men ga dus snel te!1en!
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P. Linke
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5. Si vous l'aviez compris
standaard te kunnen handhaA. Vemeille
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ven
eigen industrie
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sehermen, het quotasysteem op
F. von Suppe _
Japansche verschepingen toe~
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Maar over de maatregelen, A1s in
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industrie, wordt hier met
woord gerept!

geen

Men vindt het begrijpe1ijk.
dat de Hollanders hun ind1lS"'
trie en gouden standaard wensehen te. beschermen, maar de
s~ppen, die daartoe genomen
ZijD, gaan volgens .Japansche
meening ver bniten de grenzen
der noodzakelijkheid en het
wordt betreurd, dat de handels·
besprekingen tussehen HollaIld

i:::~::::

SOEKABOEMI
U w zen u wen niet bedaren

Ni,"uw

Malabarweg

IulichtiDgt:n: telefoo!l 2~~ ::i-~~

Tjioedjoeugweg

65.65._
70._

!

4850
50._

6iJ
28

'10._

50.-

Pdodjo Dwarsweg 17 ..
Tang" rangschcwcg 21 •
Djatibaroeplm
2"
Gg. K "rnoloug bio.II. 5..
Ie Tjiliwo"ngl.Mc. 5 ••
2" Tjillwoeugl.Mc. II "
Gang Hau~r
IS.I'
Laan Trh·clli31 m. pa", __
I.aan Trivo?lIi33 m.pa~·.~
Djatioorot pl"iu
6

17.50
4032.50
20_1112.50
12.50
1250
110.110.-

2250

Restanrant TIONG BOA
1707 Bt.
T~1.

Pantj..... f6

en Japan, verleden jaar zomer
gehouden, Diet tot een bevredigende ovel-eenl."OIIlSt hebben
geleid. Maar wat was de oarzaak \--an het praetisch misluk~
ken van deze besprelrlngen! de
Daarop gaat men bier met vet'der in! VIlOl'b hrengt men van
Japansche aijde ond!>r de ......

55.77.50

~

GuiD eaw"g22

il:i:;::=

helpt niets mear.

i~

He! Ollneesch restaurant mtt de be s t e f a a m
Voor f f.- krijgt mea een voUedige
•
•
myltijd "'GOt -I p~en.

hattaa~_'tgt:hNl}:.

1_ Soe:p Tjap!:jaij

2-

DbtriIJatje U'S'SJ. S.....

_

S~

~Champion_

3. Ajam Shanghai..

1. Gdn-. Kikkers..

Ook _ _.,. van gerechtea plaato bebben.
v_.. _ . _ . l_.....::.:::.:::..:;;::Kikhrs::;·:.:::::.
....
,;:::::..d::;d;:,U:a=.....
=.:;:,;=,;:,;;;;:,;:;:,...--!

. "OEOOiTENDPDS.T"

Uil bet leven van Rudyard
Kipling.
~ell

,..."witeK,

Kees en Trui voIgden
aandacht de repetitie vnn het
R if S TEN W 1J U eerste bedrijf van Lucifer. Of
U IT V·O 0 R
"met aandacbt" is, wat Kees
Ibetreft,. wellicht een beetje te
Sle.chts
sterk UltgedruJ;:t. Al dadelijk na
de eerste woordell:
}.{iju Belie.l ging neen, op
,
.. " lucht en vlcugels drijven,
Om uit te zien, Waar Qns
1 Tropical Costuum
Apollion mag blijveo."
3 Tussor Cosruums
constnteel'dc Kees bij zieh

"-

fA.

Hill vnn zijn eerste verhalen
en het gehucht BUlivash, dat
hoog op de zandsteenrotsen ligt,
nIdus sebreef indertij d €en onzer medewerkers over den thans
overleden "heremiet van Burwash". Zijn Iandhuis "Batemans" is een wonderlijk vel'-

wut in el·
niks nons fool' Kccs en dat se . - Soo, z01 Tl'U1, ~n as d~r
de eerste l;:cel"' dat so nteedce h!cr n~~ soms nog lem~nd!s

Er leeft in d.it huis een sfeer

Levensjaren

van

d

den

beroem en

h

Gedipl. coup.

g~eft

naaol

10lKOOOI

I Hoog

oat oogenblik iets versehrikke·
lijks had. .
..
Vcrscln'lkltelLJk. was he~ d~n
o,~k. Als Charhe Ch~plm In
ZIJl1 bcsle l!l0menten, kmpoogde
de Voctlieht-man eens cv~n,
om ~aal'llo. met. enkele stu~p.
pachbgc bewegmgcn van zlJn

het ruooi.
M~aI' bij het ,'oortgaan van
het spel, begon 7.0 het toch, wat
LAIT NIZUW 1I0ILAI1D ze noemde, griC7.elig tc vimlen
U KLEBDI.
en toen er evcn werd ,,"ep..'lU•
zeel'd, gaf ze zieh over e~l ve~·.
Postulrg Noord 1.
tel. 2960 tclde den regissctlt', da t zij sellcf weI es \v~e!' der nict tC""e

3 pilar Sokken

ft. ~:n~i~~tO~~r'!~~~~:I~ ~~1
~~fI~e.l{ees
WaD-rap

snmt; op de plnnJw
de n'gi~seul" vcrte!,
de, dat er cell a:m1i:;c cennctci'
in s tud ie zott worden gcnomcll
Ilamelijk
Slleculantcn
va~
Schuul'man Oil dnt dat weIlicht
wcI iets was.

~at1

:~~~~dtea~a~I~~n.zal{.

3500 V"I. T.1. 203

I Prima Familie - Pe~sion

DE HOOGSTe IWALITUT

koip en

TOr DEN LUG-

sc rijver . Ilaail. EeDv. en makk. me:th.

IT EN

~;~~I

. . 'I

HIJS
VIRGIN"

Probtrft U ze
reDS tft U >:Illr
bet beallll:n.

•. • •

het

CCIl

pilROL

Sole.ASClI:
N. V . Handrl Mij .•• Klao G"""iIn"

~~~hJ:arvc!~cd~~ ~~tg:fSr:I~ ~: ~~~~~~~r of mindel'. Mecs·

Laat

'PUROlZEEP

ol'dennirc burgel'ju ff!'ouw fool' proefsehotcn. lczen wij in het had geen moeilijken strijd te
le Htcllc. W at denkt die aap Al!J. IJ1;14.
voercn, geen jaren v:m onge.

Week e" sl",n""';n
pllbJiceeroc
en gedich.....I'·.. ·~ ten.
Fortuna romans
greep hem
bij den
door m.ooerne luxe.
ann, en hij kon haar niet meer

Do dorpelingcn van Eurwash

voort

~~~~~~~~m~l~t ~~j~~~'j})~:~~~flJ~~ ;~/~~l~~I~l~tO~~ ~~f~C~~nt~~~~:
~ou \vil ik niet
III

eC ll

adem

I

SC1;f;O, ging 'l'rui

1.1001',

<lat

jJ{

.........

A

I

I Caite Rolonde

ir

was

Dlre:cteul'.

~~~u~~'h~:~:j e:e~nn~~li:~~:~ ~~n. e~ ~b=~~~~:::: :;:Jt I~~~~~~~~~~
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Delau mankl voor U H.B.S. mcisjcs n:tar hunncl1 laat antlccn. Goed foor cen de Jongclu~. spelen tenniS e~
ten \'ol m.mk te: gramofoor,epoalIu: lmmen ldjkcn, vCn:t.:I{('!rdc hunr bUCI"cgcrju!frouw he in dat t.rachten v~.IJ te komen van mi·
:mcrtstUlddc fan jOll. Laat ik l~~alren dienst, omdat ze bang
Vilt} l lw Slem
ell die UlVer de l·cgisseur.
- Dat segt tegt'swool'(Jig jc Beg-ga, dat ik in me jonge zlJn voor ron. paar opstoppe~.
kin der.: n.
•
!loch Ilict feel, s11oof: Trui, maar jare al COOl' dc grafia iteb geModern~ luxe. ~n gcmakkell
Een waarde.vol g~schenk Yeor iIt sci U maar geloofe. WanncC'l' !';lJeclrl en datte aile lui et der hebbcn, vmdt Klphng, de~ EnIIImilic cn v rlel1den .
bc.gilllle de repetic~jcs fan dat oIel' eell~ wuzze dat sellog nooit [;"elsehm~:tn week en, s!aperlg ge·
spckelaazcsh!l~,
want
da:ll'
wil·
soo'n
cchte
grafill
hadde
gchad,
maakt.
ZeUs "the o:d grey wolf,
Prij:en vanc1{ { 2.50.
Ie il;:ke cn me man wei un mcc- ]!;n dan sou ilt bier in dat klup-- the occ~n that ha~led our fo.reT,lklnl 30; Tel. 30'70 WI .
doem. Seg j ij nou ook es \'fat pic fa n jou goed genogt sijn foor fathers hee!t zlJn romantlek
Kees, jc sta."t daal' maar of ja burregerjuf. Doet U maar of en aantrekkingskraeht ver!o.
geen ticn ken tclle.
U thuis bent. Ja seIter. Dat r.en. ~n ~oende heeft Kil?
,,.,.
lk fin et goed, zci Kees bebbie gemerltt he, dat Trui l~ zlch letwat verbol~en wt
.........""
U rustig.
doet asof se thuis is azze a~e ~verel.d tcruggetroL-ken - Netuurlijl( eell eige mec· ' se der sarre. En tegen Kees, ~IJ wtl DIets ~eex: weten van
K ning hOlldt mehcer del' neit 01' d ie aJdoor vergeefs trachtte Jazz, neurastbeme, filmS, zwart·
n.a. As tic mijn niet had en se Iwar te sllssen, laat me toch hemden, blauwhemden en menI
ooge niet, was tie hal'stekeblind, gaan, del' sel ferders niks ge- schen die ternauwernood een
maar dan motte \ve dus mar.. buere. Ik £leI seker me hande hem.d betale": kunnen.
rege r,1iddag komme sooals U niet meer fuil make an die . HU. heeft zlch. de laats~e derA 500. Goed we selic make datte goosm·. :Maar wa t doet de fent tIg JMr evenmm bem~~d !pet
we der benne. Wat see U i me ook 500 tc suige. Soo'n ke- d,e poJ~tiel{e were~d. ffiJ h\eld
vee L gd<nllcerd
N Ken!1e me et transport fCl'goed rei sou je effeticf kwaad roaoke. zlch bl!lten aile ~rwstochten en
NOOIT gcfVUlZlllfd.
kr"ijge ? Nee, dat wille me niel Komme wij naar hem toe om bewegmgen. HIJ heeft. ge~n
ELKE' imltatie waanlcloo.
Kijk es, ik wil kemedic spele hem te plesiere en je krijgt wo?rd te zeggen o~r de Ideeen
Hvg. HANSA Tel. 815 T foor me plcsier. lk eoen et niet reenfoudig weg stank foor dank en ,1O:vloed~ van HItler of .¥us,
om del' U een gcnoege mee tc Een burl'cgerjuffrollw. Ik Trlli sollm. WellS waar he~ft hlJ het
doen maar om sellef wat difer. J311sen. En jij, en haar woede swastl!katee~en van zlJn boeken
tiesement tc hebbe. En as ik heerde zich plotseling naar Kees, laten ver:wtJderen - bet atond
me op een andere mel1ier ga jij staat der maar bij en je segt er de~g Jur op - maa:. waarferamuseere, dan is del' ook geen boe of bah. Of die jou se- am hlJ. h:~ .het .veI"WlJdere.n,
.ijiemand die segt, dat ie de koso iter niet belcedigd heb. Maar daar Wl1 hlJ zlch wet over Ult•
~~! ~J~=~~~E~ o:e:r!n~:
ten wei foar rnijn sel betale. je findt aUes goed. Laat maar laten.
'pedele ~rleo IJS. bOll\brl,
.Nee, Vlat dat anbclangt ken U loope. Frieze me dood dan frieBet bcreikM -ideaal.
coupes., elc . .DE pll:<l1S voor hel
op mijn rekene en 01' me man ze me dood. Maar ik weet ten~:e~\e~~~~~~~~~~'I~; o~:~ ~~~~e ~~~eu:~d~~e.lU: : dtef;;;~c~t i~~:e w:~ Kipling werrl bijna op slag
gen "o:r r:ol~r~~!~:.Resu:llraDI
tegedeel is waar. Beschik U et de mensche duidelijk t e ma- beroe~d, en van het ~rste 00maar gerus ofer de meubc15 ke, dat mevr ouw Jansen, me- genblikaf werd h.ij op ~en
PLATS DU JOUR.
fan et meubelmagasijD Jansen. frouw Jansen is!
vO?rgrond geschoven. Het hteZeterdag' eo Zoodags olt.
Se worre U franco thuisbezornure l~ven ~af hem veel me~r
f:r~~~~: :;::_fa~e~ I,~e:,~g~: regd.
De regisseur
intusschen ~n hij Omt .~eerde.. ZI}n
Dranken. MZliLDdobonot:lDe,,1
Na deze lange recle, welke weer overeind gekomen en bad Ide~~, toen ~J Journ~st 10
J 0 D e h slechl. f 30._ II
haar buiten adem had gemaakt, de gloeiende speech van Trui ~diii was, ZlJD on~eikbaar
A. Tit. MOLHNKAMP.
stelde zij den voetlichtleider nog gedeeltelijk kunnen vol- Ideaal ...... was dat z:un verz:en

."

Pu... 1 in .n.~
".on 40 \VI 75 d.
T.. t.. I t ._. Pu~.lpoc:d",~ ; .. bu. ;",.. " ""
qO ct . ~" I 1.50. :>"".'"CCp I.. t. .. rl .... :
...... 'lOci. Bli Ar",t!,d'''r~ e " ;,,~cI\Ou':e • •

1,,~~~~~enKipling's

so et cen ollfcmll:llCl(Jlijl{ frouw. pckl(!(Jl'd te \'Icse! Et i~ niet hobben de laatste jaren ge· banrheid komt met vOOtt uit
m e~sch vone! 1.'11 ill c!ClJ fall de ~llI e(:11 CCll affront dat t ic mijn me rkt, dat Rudyard Kipling e<::n vcrbitte.ring nn. lange .~aren

Ilidischc stu', IH: hcbJ}C sc fan andoct, !'nasdc ~jj
tegcn
·.Is de ge,u:e,krae hl ige en des- at
Ilette meissil~ de hno[ckol :1.lldcre VoetlichlcnJ, dic warcn
infat-Iocrenell!: zoop "'oor Uw huld.
M e l dezo d r ie Puro/p ra (!: p aratcl'l mottc make ell f:Tn de cigeli,i!(c toe,:-:-cl:icitotcn om hun D.l'tistielt
ondcrhoudt G ij de gezo"dheid
en de schoonh~id Uw~r huid op
1I . 'ul.lrlijkc wij ze.
'

No.

WI. "168

H ct gaj hem duizend-

- Maal' waal" maak JC .le nOll bcproefd werden. Dc kinderen
Het gaf Kipling duizend ronal
d;;-dijlt .:Joo lnvund ofer? wil· die op de oude schietb::l.Ilen spe. meer dan hij vcrwnchtte. Dat
de Kcel'! wclen.
len, vh\den er vaal, ijzeren bal- dunne pamfiet be'l.orgde zijn
- Tcg:<: mijn tc seg-ge, dat len nict grootcr dan cen appel dichtcr wereldberoemdhcid en
il: manl' nct fOOO mot spcle ns Dat zijn de ~{Q,ycls wa::J.rmee d~ een t'ustig bestaan, van het beik b(;I1, om de C()11 of andere ElizllbethaansctlC' kanonniel's gin van zijn loopbaan ai, Hjj

i~al'~~~l~c h(!~~(~~'i~:~1~I~e~/~:11~{;:~ :~(~~Jal:1~v\~~~:~veh 11~n~~~ ~~rc~~

£ 40._
£ 17.50

AMPASiETWBQ B

jJ(

al. at" huidverslcrkende b edak, f~n late ferl(:lIt; fan ccn I",nt ook w(!l. Mnar bier in dit
om hd (lvc ,,,,atlg tr..,spiraergn die et \Vele kon, dat dic om ~oo apcland bin ik toch scl<er altijd

Uw hul d L:ocl

Tel,

K"APASWEG No. 20

AM~~:ITl~EI~ n

AMPASIETWEG A
No, 3 en 7
AM~).o~I~TWEG A
AMPAS IETWEG C

was l~~7~_~9~'I~,:v~.m§.. ~5§6§,,~,~n~.m~.~~(V~'~'1~.~L'~"~T'~'"~"~"):T~':.~3i~M:.;

DJt vreemde product
"Departmental Ditties", en Kipling had zetfs in z.ijn stoutste
droomen niet verwacht, dat hij
er cen kapitaal aan zou verdienen. Maar het leven gee!t
zelden wat men veI'\V:lcht -

tc~\ t:,'l;\~~~e:~i Trul"

man, die er woonde, is hier blijven voortbestaan-het was een
haar ach· J::anonnengieter, dio vicrhon~

ter\":IJI h!J :l'aehtte

I

Partl'cull'er DI'erenarts
C. .J. van Ternmen

went dichtgebonden noet Laan Holle 36
r ood lintje.
Spreek:ureD:

nmeedwcl'k en de glazen in
lood . De geest van den eersten

PUROlPOEDER ~~s~ahr~~~i. bl~a~~tr l;l~~} Sj~{O }~;~ ~;.\~. g~~~~~' I~~)?n~~~l~~t"!~~~~~~

on goccl droog Ie houden. Voor.1 to gcbrullcen "01 hot ",a"ditin.

CCII

d~lI:d. ~~a~, kreeg de contrale
;~ch.zel~ weer terug el!
grCCll I rUl ~ij han; arm. Tt'~1
\Vat .~OCI~. ole nou. vl"oeg hlj,
O\C1

sci dio kCl'cl cffe de ~Ioot goot. Dichtbij het huis
soo hlct Uwcs. toel\, voegde. :-,e haHl'sllel~lc ofcl' so bakk~s ha* lie-gcn nog de vcrlaten werkhOlldl d f!z~ 3 praapar.;)te n steeds ~r voldnan tusschen den moelllJ- Ie. Is llll hcclemaal betlktakt plaatsen ell do aarden wallcn
on 1I~f\1ll lc ~lcbtwII ?nlheudc.~, met He fenijnighcdcIH!. . .
waar de kanOllllell gegoten el~

of et. ,llsleIlll t l'C'1l l?soenddIJ!;:
s.tult l~, wunt ul .hol! lit n~u w(~l
f~n !.:Cll grn!)pl,', dat wII no.;
met seggc ..dat lit ~p tell('cl fOO l"
om hiermede eenige ",alen p"r schandaal sou Wi lle sLaan of
week Uw gclaot en hlttU~en Ie bcfoot"/Jcd? ectt rpl ~Ol1 wille
spcle Ian ICm ~lld dl~. llppr:ll of
soo. U begf'l.JI,I1 .!nUn wd he?

Inlandschen zetter en de druk- ro~:g~~:ul~~;~t~~· nUU: ar..... crktng.
als ik ze buitcn de
Ovcrtutgt U 1
vaste urcn gebruil{te. En zoo
Bc1rcfd a.. nb~velrnd.
onstonel er €en soort booli,
ceQ langwerpigc brochure, ge· - - -- - - - -- bonden met ijzerdraad als cen ::--.,,:---::-_=___,oUicleel
regecringsdruJcwcrli.
De bladzijdcn waren maar aan

lecrU -

~~! -;\~~~!l~:!~~ zwijgza- ~:s ~~ :~b;::inh=p~:~J::

~~epI{ees,
e~I~~\la;fi~~~~rs~g~~:
dIe ~~ d~i;~:;~ee;u3:bb~~en:o~:~
die
oogenblik~· Duden baksteen, bet ijzeren

sou iI. aHeen teroro
..
wel wI.lIe \Vete, lll(.'hcel' Rczh:eul', me. en

Knkmut

i

Hil trok zicb weinig aan van lIIevr. S. van Tuureo
's . werelds doen en laten.
AI.ydwe,)aa. 81 _ Ba,av;a.-C
Laatste

BVIZI

1

4051

~i e.~~!erJ:~~odo: l~~~;:~~~ ~~~i~~{:~Jdo~!: ~~e!s~:~:i ~~~~~~~l~e~~ ~~~ c~ ZO:enh~':Ch:;:ChOO:;;'it~~~!~: KIENG .. CO.
, ~~f~oo~:: ~~~c~~~erme~; e~~ ~~md c~~:~f~:I~l1::;ld&~ g~ :!~ele!~~ei h~:;~n S~ss;~~~ ~=~n~on :::.~::~e~:l W:~C~ ":~ M~~:~~gdc2~!rllw~ nlo~e~I~~v!:oo~~ Te boor aangeboden

1 p"ar Sokophouders

UYI Idru

Ino - 17i2 -

3 l~ureD p. w. f 7.50 p. Olod.
nog eens gedrukt zouden wor"Department Ditties",
Dipl. Costumiere 3 ! 'i mod.
den in eeIl! dun pamfletje.
Tev. aaDGl. toil.
Rudyard. Kipling is altijd cen
Kipling's eigen verhaal van
gesloten mensch geweest, die dat eerste boekje is de moeite -,-_ __ _ _ _ _ __
zich weinig van's werelds doen waard:
en JateD aantrok, maar hij
R OT T AN ME U BEL

98

;

te"il~ tu gao .. en

~~~~;: EENI

plantte Trw haar omvangrijke armen in haar zij,
b2t::;een v~~r baar intiDu eeo
stormsignaal beteekent , doch
~t door den o.nncn r~~ur
met werd bcgrepcn. HiJ gaf
zelts eeu be\vijs van instemming
en zeit "juist, dat is de goede
houd.i!lg".
.
Op betzelfde oogenblik SUtS·
de cr ie~ door ~e lucht, da~
de mach~lge ,~n~lst van Trm

T

~ g~~7:e~~cn
~I~~sen

RIJDT

Tel. Welt.

Bezoekt onze

GROOTE BHANSOPROIMINa
alle9 tegen spotprJjzen

I Toko TIO TEK HONG _ Pasar Baroe St.· C.
~;;;;;~~~~~~~;;;;;;~~~~~~~~~~
SCBOENRN MAGAZIJN

POSTWEG NOORD 2
Zw. jongecs mol.

,,'r CE"'IIIITHUMH

crep~

zool

TELEF. WL. 789
39 f2 .50

tIm

~::';2 ~rij~~.get/~ r;;L f ~~~;~ltr:39 f;~~
GrO<>lr $onudng ;0 K!ude r Sandale... .

4) L____...:C;;..:;.::.n:.":.:u:.:.,:::..:.i!..:;.:..:.ft~W
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ROEPERS, NIEUWTJES EN MAGNEETJES
SLAAN WI} VLOT MET. DE ,,0. P. ties"
HIER'/OOR ZIJN VIER REDENEN!!
Ie. DE GROOTE V E R S PRE I DIN G
2e. DE GROOTE POP U L A R I T E IT
3e. DE GROOTE LEESBAARHElD
4~,

DE GROOTE RECLAME WAARDE

VAN "DE OCHTEND POST"
HEEFT U lETS
WILT U

lETS

ZOEKT U EEN

TE HUUR
KOOPEN
EMPLOYE

I

TE KOOP
RUILEN
OF H U L P

OF

OF

PLAATST DAN EEN ..O.P. TJE"
STANDAARD-TARIEF 5 REGELS EEN

GULDEN

IEDBRB REGBL MBBR 20 CENT
BETALING CONTANT.

VOOR BETREKKING ZOEKENDEN

HALVE PRIJS:

En wonderlijk genoeg, vatte
En. de verbaasde VoetlichtTrui wt op als een ' amende Ieden achterlatend, greep zij
honorable en 2ij greep de Kees onder den arm. en zeilde 1 '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..._ _ _ _ _ _ _
. ~aDd van den leider, die·~ met l.l~ 'IIf'eg.
:
"
• ..____
'
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O-P-TJES

RET WAOHTWOORD.

door
Teneiade onze. luers in de. ge.lege.nhe.id tc stellen op etA
MICHAn.. SOSTSJENKO.
goedkoope wijze artikele.n, be.trekkingen e.d. aan te bieden
tn/of te wageD, hebben wi; besloten vanaf hedtn eeo rubriek
Serge Petrowitsj, artillerist
"O.-P ••tjrs" te openen. De regelprijs voor deze advertentie8 bij een houwitserbatterij van
is £ 0.20 ruet een minimum. van S rege1s.
het roode leger, hield de wacht
voor het munitie·depot te Sa·

~~~m~~, fe~nde:~p~ij!j~e:!:;

HOTEL 'T COOl.
Kebon Sirih 31, Nieuwbouw,
Heeft reeds kamers beschil{·
baar vanaf 60 gld. p.m. Tel.
3900 Wl, Rustig - Besehaafd

Zwembad Sunny Side
Dag-, ruaand- en knipkaarten,
Zwemlessen door gedipl. Instr.,
billijk tarief. Dagelijks tra!nen
onder toeziebt. Djamboelaan 0
milieu.
I.B_ a_t ._C_._T_1._W_._80_7_.___ _
POS'l'ZEGELS
Koel en beschut gelegen
Verkrijgbaar: prys Yvert 36 bungalow, goo. gemeub., dade-

en droorode van zijn braat
vrouwtje Masja ,in de verre
Kaukasus. Hoe zon het haar
gaan? Of zij weI vlijtig voor

~:~? ~dh, d~l~ijur:~~e~: ~t
stond zij de kunst van die heer.
Ujke panllekoeken te bakken!

~a; 1~~~.5~~5de: iook~~~~:, ~~~I~I!~:j~r2G!<C:e~~~r~: ~~~~

Serge Petrowitsj smakte in zijn
WI. 1168, of dr~~ z,:~tr:,eSl~~:~de mannen-

.."Misschien", aniwoordt deze
met zijn onverstoorbaar lacbje,
"bet :is stellig een vertrouwens·
baantje".
Een goede maand later wordt
meneer Quick opeens minder
luidruchtig. De grollen tegen
meneer Balthazar blijven uit.
Hij heeft zijn ontslag gekregen.
Dag in dag uit schrijft bij solli·
citatiebrieven. Maar altijd krijgt
hij nul op het request. Meneer
QUick WGrdt stH.
Dan,
geheel onverwacht,
krijgt hij een brief met een ver·
rassende tijding. Hij moet rich
melden bij Phoenix, een der
grootste verzekeringskantoren.
Theodor's hart klopt in duj·
zend vreezen. Zal hij slagen? Eigenlijk is bij aUeen maar corres· .
pandent in de moderne talen.
Men vraagt tegenwooedig zoo-veel. Heel klein sj.aa.t hij in de
dircctiekamer en prP.Senteert
zijn bescheiden taJenten.
"Goed", zegt de direeteur.
"De informaties zijn met slecbt.
U bent aangenomen".
Verheugd voIgt mcneer Quick
den jongsten bediende, die hem
voor zijn verdere installatie
naa. den procuratiehouder .zal
brengen. Ze loopen nu door het
ruimc lokaal, waarin tientalIen
bedienden werken. Heelemaal
achteraan, op een deur, waarop
"prive" staat geschilderd, klopt
de jongen.
"Hier is de nieuwe employe
van de afdeeling, meneel''',
meldt hij.
'fheodor Quick wordt binnengelaten.
Achter het groote bureaurninistre staat een kleine, on·
aanzienlijke man op: het is me·

der". Hij lmipoogcle gebeim.zin~
nig en boog zich naar Tyvon's
oar: "Het wachtwoord is Lafette". Nu vias het emit.
"Dank je, Serge, dank je,
broedertje!" Tyvon Wantejef
drukte zijn k ameraad aan het
hart. En zoodra hij het waehtwoord wist, legde hij dadelijk
zijn slapbeid af, ging cen paar
stappell aebtetwaarts,
lieu
stram en salueerde:
~
"Lafette!" riep hij t r ots.
"Passecr!" bromde Serge Pe·
trowitsj - ging weer op zijn
geweer leunen en droomde verder van zijn duifje.
~DINlIEER

BALTHAZAR.

Van den dag af, dat Theodor
Quick er zijn entree maaktc,
wakker, Hij beheerseht hij het ganscbe pen·
sion. Hij is jong, luidruehtig,
rig gcmeubileerd paviljoen. Te
"Halt! Werda?"
zelfingellomen en onuitstaanbczichtigen Westerpark 23.
im,!r~~~~en S::;te~~f~; ~~: baar geestig, En bij heeft eeu
dankbaar auditorium. De pen·
WIE WIL ZIJN BALILLA
meraad!"
sionhoudster, mcvrouw Spek,
of andere zuinige wagen ver·
lacht om al zijn invallen en grolDe gang van den kameraad len. Mabel, de typiste, met het
koopen? Aanb. kantoor Royal
was onzcker. Hij leunde tegen bleeke, onbeduidende geziehtje,
Hotel, Noorwijk,
Serge en een prettig aandoende
Moderne Bungalow te Sindang- wodkageur kwam nit zijn mond. giechelt om aUes en vindt hem
eenig. De dikke meneer Bob,
laja te hune; campI. inricht., 2 Tyvon Wantejef behoorde bij
slaapk., electr, licht, garage. de manschappen, die ervoor te een handeIsreiziger, buldert
soms zoo erg, dat de kopjes va.n
Geschikt voor permanent of zorgen hadden, dat het munitie· het servies op bet blad staan te
weekeind; contr. 6 mnd. f 4.0,depot in den naeht niet in de rinkelen, (Als men hem ge·
J). mnd, InI. L. Trivclli 35, tel. lueht vloog. Een half uurtje ge·
vraagd had waarom, werkcJijk,
2425 WI.
lcden had Serge hem met den hij 7.oU het niet allijd hebben
--cH-A'"'R:-:LE=Y=-=D-CA:::V=rn"'S"'O"N=-- 1 ~~~na::or w~~ :~1 ;:~r:;d~:: kunnen zeggen).
De minst spraakz.ame van de
Mod. 1033, 1 cyl. te koop boodschap gebruilct had, Op de
voor elk aanncruelijk bod; in· tcrugweg echter WliS Tyvon ecn pensiongasten is meneer Bait· .nc.c.'.Ba.'t.h.a.~.,. . . . . . .i i•
lichtingcn BATIJ VO Djagamo· huisjc blnnengcloopcn, waar hazar, een kleine onnanzienlijke
man, waar\'an men aileen wed,
njet 3.
men kleine borreltjes schcnkt, dat hij weduwnaat is, dat zijn
LE~mANG BOTER.
die in de koude nacht het cenige zoon verleden jaar is ge·
DAllES BOEDEN ATEIIIR
Voor dagelijkscbe melkklanten lichaam zoo verwonderlijk ver- storven
dat hij ergens een of
warmeu. Tyvon had eell balf
GId. 0.10 per ¥t KG ('h pOlld) dozijntjc naar biDDcn gegoten ander b.'lantje op kuntoor uit- Maakt cn velmaakt Uw hoed.
KOII!ngsplcfn Noo,d binnfD 10
Melkerij Moderna., Lann de: Br. _ hij gcdempt licht, want het oefent,
Rops 15. Tel. W. 4~_._ _
Tel. 2820 WI.
was met den verkoop van wod·
De anderen zien hem eigcnlijk
GEVRAAGD:
Zoo mogclijk icdcre Maandagmiddag ccn Dame, op de hoogte
van Stenografic, uitsluitencl in de vdendelijke buurt van mee allnzit. Verder trekt hij
voor Duitsche Corresp. Soll, ccrasict en schietkatoen zijn zich terng op zijn kamor. Dit
~dMpje doen.
weld natuurlijk de ergernis van
mct vcrlangd salads,
"Wachtwoord!" bromde Ser· meneer Quick. Hij vindt den ke.
Erievcn onder No. 577 v.d, bl.
gc~e,;!~W~~~eo~e~a~~~!~i~~~~ reI onuitstaanbnnr: eell echte

:ille \'ersch. Van Oordes Adm. Steinmetz, Tel.
Illc. Kt. Tjikini 16, WI. 2571. Priok Tel. 45.

&.
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TER OVERNAlIIE,
Gasfornuis, electl·, schemerlamp, strijkijzcr, fan; voor totaal f 100,-. Alles als nieuw!
Inlichtingen: Hotel Sehompcr,
Tel. WIt. 3182
BALUL.\·TWOSEAT};R,
Zoo goed als nleuv.'. Steeds door
eigenaar zclf bcrooen. Zcer zuinige wager., Te bezichtigen
'5 middags na 5 uur. Javaweg
67 Pa\-'iljocn,

___

.- .r" .

aug. savelkoul.

batavia
bandoeng
amsterdam

moderne
maatkleeding
nouvcaut~'s

heerenmodea~tikelen

I

I
w ij aanvaarclcn he tag e n t s c h ""P v and e
.. h 0 n s 0 i rIO good night wear pyama'a
omdat deze u i t m u n ten door

goede pasvorrn
prima

k'W"ulltelt
chique d e s s l n s

nieuwe collectic's oo'tvangen

vanaf F 3.95
.......................................;

MilSON "MARG06BlT£" ; - - - - -_ _ _ _ _ _ _-;

Van Wijhe's Lccsinriehting, Rehon Sitih 9, Billijkste adrC3 voor
Uw tijdschriften of vaste trom·
mels, Direct bcschikbaar tram·
mels van f 5.- , f 3.50 en f 2,50
p.m, Uits\. roman" (2 p.w.)
f 1.50. In!. tel. 4821 WI.

en

I

Ochtend - Visite
en
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Attellt.ie!
Attcntic!
POSb:cgclveT7.amclaars.
'l'c koop uangeboden, tC!gcn elk
:tann, bod, cen pracht Seha ub~k
albunl m.et ruim. 6000 postzcgels,
Tuin du B u~ n No.7,

A vondtoiletten
Com plets -

INLEGGERS

zieht:
"Broedertje Serge, ken je je
\Vat "lIet dOl'P" 'V(L-l!
ouden vriend Tyvon niet meer?
hem :cgt.
Tot wover de levensscbets van Ben toeh uit het7.elfds dorp als
pc~~j~~~~~ ~;~~e~~~~l~~; Kipling's laatste jaren, wa,araan jij! Was toch zoo d~k~1s)e
\\r:ie er hem voorbijgaat"-, ".cr. wij nog enkele data toevoegen. g~~~ek~te~ b~~i:~f",]e a8]a,
Ecnige data.

~~;;~~~~ ~~ufsek~~~~~t ~£g:~~

vl:n C:ij~

en Al1a~abad..doorgebraebt tc
hebben .~mg .hlJ D:aar Engelan~,
waar hlJ ~nLge ]arcn ~et Umted SerVice College In West·
~ard bew~ht. Daarna maak~~
hlJ groote rClzen d~or Voor-IndlC
naar Burma,. Chma, Japan en
Noord·AmcrIka. Van 1882·1889
wa~. hij me~e:uitgever vat,t; de
"CIVil and .MI~lt~~:'( Gaze~~e en
van ~: "PlOmer In !ndle. Na·
da.t hlJ nogmaals ecmge groote
relzen had gemaakt d?D r alle

boomcn wou plukkcn, had hij
me aanstonds in de gaten. En
bnlllen! Als ecn stier... . ..
Ik het hck over, en loopen. En
mijnhecr Kipling sehreeuwde
me lIa. "Jullie jonge kerds zijn
tegenwoordig Jafbckken. Als je
was blijven staan, had je een
zak mct appels van me kunnen
hebben .. ~:."
..
.. .,pf.. . Kipling loop~ a ltIJd ove!:
ZlJn Clg:~ land, Zl~t u - h:~

~;~~~~~d!I:~ over de wangen
Begrijp me goed, Tyvon",
zei'hij zacht, "het consigne, dat
is hct waehtwoord dat moet je
me zeggen omdat' ik je andel'S
! nict bjnne~ mag laten. Anders
zou wei icdereen komen en zeg.
I g<m dat hij Tyvon Wantejef is
: en ons een born op de stroozak
werpen _ en dan broedertje ... "
I Serge Petrowitsj sloeg snel cell
kruis, ofsehoon hij voor deze
' handbeweging
al
driemaal

I
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Chique Modellen

per stuk
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Mantelcos\uums

Voordeelige

pri~en
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BBBBBBBBBBBB

nu weI
een dag kunnen
adresseeren?"
Mcnecl" Balthazar laeht zijn
goedmoedlge, ictwat afwezige
~~~~ ~~c~gt, dat hij het heusch

Linnen

Vilt-. Stroo- en Velours Hoedoo

Een halve cent

zijn tax1l:tie ncht hij hem slechta
voor twcc baa ntjes geschlkt:
voor die van adresscnschrijver
of wissellooper.
Op een dag zinspeelt hij hier

tell CCll bal~kersJongeJl U1t het
Kipling wcrd. in 1865 tc Born.
Bij dezc herinnering werd ~~~~:j~P ne:a;r:rn~r;:ae~~~
~?rp~ "lk 7.l e hem cen k~er of bay gcboren. Na zijn eerste Ie. Serge plotseling door ont!"oe· "Mijnheer Balthazar, wat denkt
\!cr III de wce~., Maar ne;olt cen vcnsjaren in zijn gcboorteplaats ring aangegrepcn, zoodat de u, hoeveel cnveloppen zou men

~~or~~p~ftj~n'''Ueili ~:n

;~.

;;DEOCHTENO POST"

crtlaison van der CWeide':;,
7loordw~k 31 hoek ffhiCau[lweVI'

C

TETRA

\..

LUIERS

Yet! 4580

J

~~I

Op een anderen dag begint
meneer Quick quasi een twist·
gesprek met meneer Bob over:
welke funetie op een goed ltan·
toor de belangrijkste is,
"lk zou zoo 'zeggen die van
~~eere~r~a!U~~~r~e~~~~S me· _

BOllErAIS

Wle Zaterdags van uitgaan houdt.
l O t 1 ht ..
h .
n v uc
zlJn warme
U15,
POLONIA is .hecrlijk koud,
. I

"Mis", zegt meneer Quick,

BATAVIA, NOORDW'JK 42

En . . . , nOOlt v66r Zondag thUls .

IIIIII

I

"k ' ..'k TJe wee be '

Batemans langs het voetpad gende vecte\Hngen badden we;·

naar Ryegrecn en dan over nig aandacht, wijl ze in lndic wer .e lJ

yvon

11.

W

aarnoru

~~ylands naar huis. Nooit zal verschenen. Toen hij ze begin 1 ~~Jie ~,~n het wachtwoord og
h~ dO.?r ~et dorp gaan, daar 1890 in Londen liet verschijnen,
Seri~ zette een ernstig ge.

\~I hlJ mets V3n weten. Te~
tiJde Van den oorlog heeft. 111]
een k~er v?Or de recruteermg
~eSt·o denl
hOOJdstraat.
a IS e. aa te eer !lot ze er
~em .?ezle:n heb~n. Vroege.~
hep hU zoowa.t te zIDgen als hI)
op stap was .- .van alIes door
elkaar, rare hedJe~ en oude bal·
lade~n de menschen schrokken. s naehts v~ak als ze dat
gelUld hoor~en 111 .~et donk;r.
~aar . nou ZID?t. mljnheer Kip·
Img met meer, tIS een man met
een eenzaam hart, zoo-gezegd.
.
Je hoo~ hem soms nag weI
~<l:t neUrlCJ1 en bron~en, d~n
:-" e~k!~.~.~~, d. poez" be.,g,
gg.
De do~h~gen ,,:,an Burwash
:~em;~g!f!.~~,~ :ijt h~~ ~~
Kipling. En de dorpsjeugd 'bakt
Pa Kipling graag een poets. De
laatste grap is gewee.!!t om op
een boerderij cen ezel te leenen
en die in Kipling's tuin vast te
binden. Kipling ste1de een on·

was het succes ongedacht groot.·
Kipling was ineens de bekend·
ste Engelsehe sehrijver geworden. Daarna verschenen zijn
Jungle.boeken, Kim, de Bar~
rack Room Ballads. Tijdens den
oorlog sehreef hij France at
War, Fringes of the Fleet en
Sea Warfare. Van zijn werken
noemen wij verder nog Our La.
dy of the Snows, My Lord the
Elephant, Life's Handicap, The
Day's Work, Captains Coura.
geous, A DiverSity of Creatures en nog de bekoorlijke kin~
derverhalen Just-So Stories.
In 1907 werd hem d e NobeIprijs

l':s tit

toegekend.

unJve~:';te;ten

De

van Oxford en CambrIdge be.
noemden hem tot doeter hono.
ris ca~~ ook de universiteiten
~:~ P:~ :.~ ( Stra:-tsb~:kIn
If
. J] • zooa s ge rUl er ll~t voor d~e J~~~~kozen ~t
e ~~ ~an e
rews·um·
versl el
..

ziehl. ,En aIs ik zelf hier binnen wilde gaan en heel precies
wist dat lk bet ben dan moest
ik t~eh eerst het pa;ool van mijzelf verlangen. Want zoo is het
bevel. Maak het mij nu verder
niet lastig, broedertje Tyvon,
maar zeg mij het woord!"
Tyvon Wantejef spande zijn
h ersc.ns in tot hem het hoofd
pljn deed, maar het wachtwoord
viel hem niet in. "Ik heb het
vergeten", zei hij ~of.
"Kameraad, hutenant Gre·
gorewilsj heeft het ons vandaag
bij het appel DOg gezegd", drong
Serge aan, ;,je was er tach ook
bij?" . .
.
"Ja, Ja, Serge, maar - ik beb
het den heelen dag onthoud~n
ten j~u!. n~, - broedert]e,
~,Ikm:"ag he~triet doen, Tyv:on,
kameraad Gregotewitsj heeft
het ten strengste verboden".
Dat was wei cen vervelende
kwcstie. Als brave moesjik zon
hij den armen Tyvon zoo graag

I
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tot een jo~gen e.anhood h~
naar zijn baas t erug te brengen

'1

I

·.-c·"·

mand het hem vertelJen .<lurft.
. c~. .
.~ ,:.
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t:~~ s Farm. _Zij~ la~ts~e
al.s soldaat v~ bet l'oode leger. mm
NtI.
r1 ten
behan~Cien · wtsl~- Ret reglement was hem nu een~

s

voor vijf shilling.
.
'~~~wd~: ~f~~' ;ij0~~
Dat was dez~de, die den verder zeer teruggetrokken en
ezel.eerst "gelecnd h~d...
was voor eer Diet m
. eet zeer ont~
N1ettegenstaande. zijn .,een- vankelijk. Toen er in 1927· £en
~aam h.~'~. zaI Pa Kipling IGpling SOCiety opgericht werd,
wa.arschijn1ij.k t~ · van harte zeide hij, dat men met d~
lachen. als h. ~ de historie hoo
. rt.llijke instellingen beter kon
." M_ he,( ls.d~..Vl1\Ilg. of ie-. wachten tot de vereerde· dood

:~ :'~~i ~a:: ~~Pt en

W.

B·..ILL I J K.

Opeens vertrok zijn gezicht
eehter tot een breede.. Stral.ende
grijus.
!+!
,,Btocdertje", fIUisterde, hij Nt
en keek op heb:elfde oogenblik
naar alle kanten. si:hUW
. . QDI. zieh ~

III

je miji> vriend
boilt -maar>eg bet Diet ....... .
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Geregeld
een klok
zieh daarna
in Engeland.
Zijn het
tien 's ala
ochtends
gnat- bij 0[1 eerste
werk ,,Echoes"
(Labore
bet Diet.
oor. Hij krabde zich achter want meneer Balthazar?"
stap, ell halfzes 's avonds, van 1884) en de korte daarop volMaa'
t loch dat ik
't:::\.t\."i:::\.~
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