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het darlsen en het smoezen en

het kussen toch hetzelfde. Op
het gebied van het vermaak
Model- Slachlbedrllven
den laatsten tijd niet veel nieuws
meer te koop, noeh op het tooneel, noeh in de variete, noeh in
bet circus, noeh op de film. Wie Parapatran No. 1 ~ T~ lf. 500 WI.
zander afwisseling niet leven Buitenzorg ~ Bandoong -Soma rang Poorworedjo.
kan, is er tegenwoordig naar
aan toe. V ooral te Batavia, Garandeert U prima vleesch,
waar de komst van cen nieuw
deskundig gesneden door
orkest in een hotel reeds een
Europeesch personeel.
gebeurtenis van belang is geLage noteeringen.
worden,
Yraagt anze Prijscourant•

is

"BROMO"

SPECIALE VACANTIEBlLJETTEN
DOOR DEN GEHEEl..EN ARCHIPEl..
EN GWURENDE HI:T GEHEELE JAAR

"B~taviase

Nouvelles".

llcmell lcgell u!: udvcrlcntie,J
Vllil ue "vlic:gf'llCk winke1icl'f;"

en C'/enlucc1 in l [Ult getling hun
lwdl'ijC le l1Ul'l1 vcrlJiedcn 01'
gt'Ond v;tn (kloyalc mededillJ)t'zc \·l!t'gadel'illg levcl'de lIog
mCI'lm'a~n'l]jgl: fcit op, unt
Vi!!l de al'tHwlell,
\'... a~u'rn(;de de ,,\'1i(~gclldc Willl:(~·
Jicl'J;" leu1'tlcll, ziPf,'·llaa.l' belwnd
m:mkte, en prt;mpt doot' dcn
\'oorzittcl' den wJnlwlicrs werd

tIit

d(: impol'tcUJ'

~i;~:~~~"'u~;~ljl~~~l~~~~ l~a~;;l~v~~~~
yolg-e mocsicn mijdcll. Als Utt:!
rand wordt ()pgcvol~J, zal dat
Ahl 'Jr in Neucdnnd crgens het c0nige direete gllVolg ;;ijn
celJ vliegc:-Idc winkc·J gcopend van dcze apoed-actic. In Indic
wimll. daB blijn~l1 de \'Iiege-llde gaat nu eenmaal nlds met

winkcHeH; altijd aehtt:r de
&(;hCrfllcll. Zij diencn zk:h itt hun
:H!'.'ertcnUCH nnoniel'l1 :~all al~l
"Oc Konplicdcu" of "Jaa[1 van
Amsterdam". f)at 7.ij ,.rnm~
~dll~rs" Zijll, willen zij wei WI.:ten. Tlll1ar hun nalll£!l1 lC'encn zij
Iit:w;r nid voor dut bedrijf,,: Zij
dUn'eJl niet ,-,oor dcn dug tc kuhH.:fl en gcvell daardoOr duideIljk tc kennell, oat :dj zeivcn hun
(Jptreden niet heelcmaal "crantwoord achten,

m~~J~~n Jahn~;aricillt~aa~a~p j~
door p:w ontvangcn traktcmentell volle beurzcn sp9culecrcn
ook andere winkels,' restaurants, bioscopen en - de roulette van Carlton) kreeg Batavia
van een paar ongeI1oemde wel~
docners oak een "vliegcndcn
winkel". Deze winkel, zoo wcrd
mcdegc.:deeld, zou "nieuw goed"
verkoopen tegen uitverkoop~
prijzen en zou op juweelen en
horlogcs niet minder dan twaalf
maanden c.:rediet gevcn. Dit
leidde tot een nadere beschouwing van zijn prijzen en daarbij
bleck, dat die niet zooveel lager
wa.ren dan de gewonc winkelPl'ijzen. De aanduiding "uitver~
koop" had dus ten dod het publiek te trekkeD. Wat zich aandiende als een vliegende winkel,
was dus eigenlijk naar den aard
wat anders, dan wat daaronder
verstaan wordt.
Dit heeft de Bataviasche winkeliers 'er.-, niet van weerhouden
om in een spoedvergadering bi}
een te komen, waar zij het bestuur van de Middenstandsvereeniging hebben opgedragen
aan de Regeering te verzoeken
een crisis-ordonnantie te willen
uitvaardigen om een eind te
maken aan het kwaad van de
ongebreidelde uitverkoopen en
om de bank, aan welke het perceel, thans gebruiKt door den
"vliegenden winkel", belioort, te
vragen voortaan dit pand _voor
dergelijke dneleinden nief meer
beschi1tbaar te stellen.

spoed. Het zal nog weI cen tijdjc durell, eel' IndW bcpalingcn
hceft tegerr de "vlie ~ ellde winlwls" cn l~gcll misleidel1de advct·tCl1tics.
Dc bewustc "vlil~geJ'ldc winkel" zct zijn vcrkoop voort. Er
:'.ijn intusschcn in /WlltL li(le
winkels ook uitveriwopen op
he:t oogenblik. En dit feit, gevoogo bij de crvaringen in Nederland met de nieuwe wet opgcdaan, doet het ons bctwijfel(~n af aBe winkeliers wei instcmmen met de opmerking van
den voorzittcI' der bewuste vergadering, den heel' Van Baaien,
dat de wet, welke thans in Nederland de uitverkoopen zonder
vergunning verbiedt en een ejn~
de maakt aan sehijn-uitverkoopen, ook hier zoo spoedig mogclijk moet worden ingevoerd.
De man, die eens opmerkte, dat
de uitverkoop eigenlijk pas de
reeele verkoop was, terwijl de
gewone verkoop met zijn opgeblazen prijzen en langzamen
omzet, eigenlijk niet anders was
dan een voorbereiding tot den
uitverkoop, had niet heelemaal
ongeIijk. Daarbij komt nog, dat
de artikelen in de winkels door
de inwerking van het, klimaat
meer lijden dan in winkels van
Buropeesche steden. Ook daal'door zijn veeivuldige uitverkoopen noodig.

:.
Ook het vermaak vertoont
tegen het einde van de maand
en in het begin van een nieuwe
maand altijd eenige opleving.
Dit is de tijd, waarin btl voorkeur' feesten worden gegeven.
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Daarom is het zoo jammer,
dat de belangwekkende dingen,
welke te Batavia voorkomen, wogen, hoe ze jong Nederland
slechts door wcinigcn kunnen nag eens op de pijnbank zouden
kclijkhcid is, niet tc dikwijls worden bijgewoond, omdat zij
kunnen leggen,
gaan. Maar zoo cen cnkelc maal overdag, tijdens de werkuren,
i" het wei cens anrdig dansend pl('gen plaats tc hebben.
Zeker het onderwijs gaat
Batavia gade to slaan.
voort, moet voortgaan, ondanks
Hoe men ook klagen kan voetbal-wedstrijden in het buiE('l1 rondgang op den jongover de eentonigheid van het tenland. Maar het leven gaat
ste:n Za-tcrdtlgavond bl'!lcht ons
leven te Batavia, de rechterlijlte oak voort en geeft het ondertot de opmcrking, dat het snc- maeht hehoeft zich dut niet wijs
duidclijke aanwijzingen, dnt
ces van dat dansen in het half- nun te trekk:en. Zij geeft zeer
de oude methoden moeten wordonker volslrekt nict vaststaat. veel afwisseling. De za.ken beden veranderd.
Hct mccrcndeel del' mcnsehen h'effende het particuliere land
komt in de dansgelegenhedcn Tjipinu,ng Procmpoeng waren
om to zien en gezicn te worden. :-.e0r belangwek,kend, opzienbaAls Zus vall Hepschcuten voor rend en spanncnd.
Batavia zag den laat:!lten tljd
het ecrst met cen blooten rug Die spanning zal oCr nag lang meer van die ophoopingen van
vcrschijnt, wit zij er zckcr van in blijven en de afwisseling is lieden van een bepaald beroep
zijn, <lat haar vricmlinncn dit groot.
ontstaan in zekere buurten. Te
goed hebben opgcmerkt en zulMenteng zitten de tandartsen,
kn cl'kcnncn, dat die ZUH durft.
Vall een geheel ander genre aan de Entree Gondangdia woWat hccCt ZUfl cr dan nall, als was de zaak teg-en den leeraar, nen de doctoren, nan het KoOf! dien rtI[.;' ulleon de .ldammc
die door een anderen leeraar ningsplein de pension-houdera.
hand van haar vriend en nlet de was aangeklaag(~ wegefls burennijuige blikkcn vliif- die vrien- gcrllcht met eell radio-toostc1,
l\'f~~kwaardiger is echter de
dinncll kunncn rusten? Als 01' verwel{t op den avond van den ophooping in een buurt van
dien nvond cen japon van dat Frankrijk-Ncderland~wedstrijd. Nieuw Menteng van lieden, die
nieuwe goed van tolto Dc Zon
aan een bepaaldc afwijking lijwordt gclanceerd door cell da~
Wic het verslag valt die den. Deze mensehen hebbcn
me van de Defcnsic-Iijn, dan rechtszaak in de dagbladen weliswaar overal elders ook e1mag iedercen toch weI wcten, goed gevolgd heeft, moet kanders gezelsehap gczoeht,
(lat zij de cerste daarmede is. zich met ons vcrbaasd hebben maar het zal Batavia waarRct zal immers maar zeer kort over het feit, dat zich dien schijnlijk verbazen te weten,
ouren, of aile vrouwen van Ba- avond in de bewuste straat zoo~ dat het reeds zoovelen van dit
tavin loopcn met dat goed !
veel leeraren hadden opge- slag onder zijn inwoners telt.
hoopt. En twee van dczen hadIn Carlton was behalve het den op dien Zondagavond exaZij wonen daar rustfg aan
lieht ook de muziek zwak. En men~werk bcsproken..
Zij den rand van de stad: Het is de
toch hebben Overbeek Bloems waren in hun belangrijke ge- eenige buurt van de nieuwe
SHver Kings cen sterke bezet- sprek gehinderd door het ge- stad, in welke een vrouw op elk
ting in de sflxofoons en trom- rucht van de overwinning van uur van den avond en naeht
pcttcn. Blijkbaar meencn zij, Nederland op Frankrijk. Ne- volkomen veilig, zonder begeoat "soft jazz" voor 02en dans- derland deed examen en slaag- leiding, wandelen kan.
avond met schemerlicht toepas- de- gIansrijk. Maar dat zeide die
selijker is dan "hot jazz". Mis- twee leeraren niets. Die overJ. E. JORDENS Jr.
scllien hebbcn zij gelijk, ais het
gaat om een klein partijtje,
Maar zij vergissen zich als het
gaat om een openbaar bal.

:,

Hotel cler Nederlanden zet de
toeschonwers in het donker, de
dansenden in helle verlichting
bij Iuide mmiek. Het publiek
aanvaardt dat met genoegen.
Het was er stampvol.

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N. V.

EffECTENBELEEN1NGEN
PRODUCTENBaEENINGEN.

Het is een opmerkelij.k feit,
dat lieden, die haken naar afwisseling, jUist in hun pogingen
om tot die afwisseling te kamen, spoe:dig vervallen in een
zekere sleur.
Voor honderden van deze Batavianen is het gewon,e pro,;
gramma voor den belangrijksten uitgaans-avond van de
maand geworden:~ in den vooravond winkelen te Fasar Baroe,
in dep. na~avond naar den biosCOOP, daarna ergens dansen en
dan- uitwaaien te Paloma. Zij
nemen zich voor, om steeds een
ander _vriendiDnetje Uit te, noo;'
<ligen en at spoedig ziet,men
hen met hetzelfde lieve kind.
Zij willen,d~en all_de hieuwste,muziek, welke zij kennen van
gramofoon en. radio en , de
dans~orkesten -spelen' attijd dez~lfde wijsjes Elkeri ,ke_er willen
zi.i er eens iets anders, van ma~

Maar ditmaal was er te BataVIa' niet veei vertier. Huize
Versteeg hiEild een schemerlichtbal. Carlton; Vo'aar de roulette yoor de_l~den draaide, gal
ook weer,eens een dansavond-in
bet balfdorikei. -En het, ~-Iotel k~n,_':maar - l;et ko~t,a1tijd'neer
der : Nederlanden' had zijh ,ge~ op film,- dans~: sniOe.zen,,·,li:us-:
wonen Zaterdagschen dans- sen, , in 'dez~d~_ gelegenheden
avond.
r
bij '- dezelfde muziek., bij _rOod-..
gee}.;; ~lau\V-: of schemer-licht.,
Maar zelfs als de danSzaIen

telkens. van aankIe.wng wissel'

d..,zooaIslnEuropa, dan bI<lef

PIANO 1l1vorens

KOOPTgeen

h eb bf.n. groo\ste kenze

ons magazijn bezocht te
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Welk merk bier staat hierbby~n<i£gebeeld 1 Indien q
het meent te weten. week dan bet ovale etiket van, een
Besch af en plak bet op de, bovenstaande afbeeldinQ.
Knip de advertentie nit en _~~~t: pwe- oplossing iii lI,an
de A~istratie van- ;iD~ _': ·9d:i.tendpost", Goenoeng
Sabari 46 of Postbox 7, BahlW;~C..

De inzending sluit op 14 Febr,} 936.am 5.uur.des mlddBgl.
De 'goede oplossers ontv~g~n '3 £lesschen van het vermeende bier _gratis en franco thu~.

Bewaart de kroonknrken _ zlJ hebben waarde
(zie- hier~~~~t nadere-'ge'ge~-; ~- "de"uitsJag:.advertentie
in .. De

OchtendposCv.m 15

&,br.. 193~),

h;t

den

.~~~

a.an '
:.\roTh"
VC?Or.
al . de moeite, last en Schade,
weike hij bet bezorgd had, toeJ!.
Wj DQg de schrili; van de Sierra
Ma~bergen was. Encallado
herhaalde die rede, uitgesproken te ·Maubait, te Sampaloc en
t ocn kwa.men er 1000 mensc.hen
:u.tsteren.
Als men nu weet dat En~lado ook van moorden verdacht
wo·r.tit, :moet bet 1eder buiten de
Philippijnen weI vreemd aandoen, dat deze man thana 10geert bij den gouverneur die
met hem op het podium'verIScb.ijnt als Encallado·redevoe-

ring~~' h~u4t·.~~ ~~ig~~

is, dat de gouverneur de polltie:
trOepen. die: achter . de ·ben~e
jagen. in de S1~ Madre. ·wil
terugroepen., opdat.' En~ado
zijn - zonen" en bun volgelingen
aIleen zal J..""lmIlen vangen. J?e
Jegerleiding wi! daarvan met
weten. Dat Encalla.d..o, zooals
"de - O.P." reeds meldde •. door
den president · is ontvangen,
neemt men dan nog weI op den
koop toe.

dat er in
BataVia.schen
emeenteraad iooeo zljn. d:ie een
laat
thuiskomen ? Zeker, zeker, -me·
vrauwtje wij geven U on,middellijk tde dat bet deze leden
zeer siert: Het staat eeb. roan
heelemaal Diet mo!'i am bij
nacht en ontijde thm":! te komen.
En is t eD s lotta na · middernacht nlet "nacht en ontijde?"
. Zelfa cit een hygienisch oogunt is bet niet goed om na
~iddernacht pas naar huls t.e
ga n De nachtlucht in de tro~ i8 verre van gezond en de
racillen •. die in de trope.~nachtlucht ronddwalen hebben, zegt
men 50m3 de grootte van cen
vol"';assen mensch. Zoodat het
heel begrijpelijk en gelukkig is,
dat in den gemecnteraad cen
h eelr ftactie zich encI"gick verzet hccft tegcn het vcrga.deren
na midderoaeht. Het energieke

len? ......... Tja. nu U dat ~
Ja, wij:moeten erJtennen. d;tt er
natuurlijk wel .eeDS J:l,eere.n opgebouden w?rden n~ IlUd~ernacbt. Er IS 89m3 een geanimeerd kege~pel, waaruit nlen
moeiIijk sc~el~eIl:· kan, vaora.l
ala er een Jarlg lB. Of men zit
midden in een robbe.r en dan is
het oak heelemaal: lllet m e.ndelijk er tusschenUlt te knijpen.
(Vervolg Pacific Nie1iW8 Zie
Niet a.ls men op winst s~at en
·pag.4·)
niet als men op .verlies staat.
~
liin men zegt:. dat. er ze1f~ w.el
eens heeren z.lJn, die.zoo diep u:t
diepzinnige gesp~ekk~n aan ~e
kere r.~nde tafeIs.~ewikkeld ziJd~
dat ZlJ onmogelij~ hun d slan
punt tagenover dit en a onvcrdedigd kunne~ laten en ~~t
Europa op den rand v~De heerschende spanning
zij .(djongos, kassih sa~.lagt~1
vulkaau
over den gang van zaken in E udus geheel teg~~ hun zm lU, wte
u n. . .
ropa is best te begrijpen, omdat
genoodzaakt zijn nog even
Men is hler m Japan, zOO- daanan in het verre Dosten
blijven pJakken: Ja, ~evrouw- wei als over a l eld~rs ter ~eld 'heel veel afh.aiIgt.!
tje, wij ku?~er:,t. dat ~let ~e~; oole, ervan overtUlgd, dat.m EuDe situatie is hoogst geeom-

ziet men alwc<:r, dat cnergie
niet altijd bchooft samen tc
gaan met agrcssief optrcden.
Zekcr, mcneer, cr zit iets
waars in uw opvntting. dat bet
niet vricndelijk wns tegenover
den burgcmecster , maar U vel'geve mij de t egenwerping, dnt
de burgemccster geenszins genoodzaakt was dc vergadering
bij t ekort nan "quotum" te slui·
tell. Er is cen uitstekcnd foefje
(en als de bur ;:;cmccstcr he.t niet

onder dezulk.en ook g;e~eente
raadsleden .ziJn. Gew~'.:mllJk v~len dergeliJke langbllJver~ W~lnig voor vertegen:woordlg.en ~
bezigheden. aar lk haa~~ mij
te zeggcn: mderdaa3.d Z\ln ze
er. U moogt eehter niet zeggl!n.
dat zc ond?r degenen w~ent
die huistoe gmgen. Eerder t u~
U met o~s aannemen, da
e
blijvers, dIe dus hun oogcn na
twaal~ konden openhoudcn ,
S?mmlgen van deze orde onder

vcrgaderLngcn , dtc het "quotum " niet meer bczittcn, tc Ja.len
doonctgaderclI tot de uood erop ,·olgt. Dan IStelt men slechts
de stcmmingcn \Iit tot dc volgende vergadcring e n men
' Io'erkt vcrder kn us met z'n drietjcs o[ vicrtjes de agenda at tot
het Jaat.9te puntje van de staart.
\Va nl het quolum bchoeft
sl~hl8 blj den a3m'ang der
vergadering en bij de stemmingel1 nanwczis tc zijn en verder
mogcn de hecren hccngaan. Dat
had de bllrgemee:-lter oak kunnen docn en de vier hecren. dic
ZOo bC~lauwd waren voor de Bataviasehe lucht nn middern:l.cht.
zoudcll in de yolgcnde vergade-

dic conciuSle moogt U DIet tre ken! U zc~ nu~ dat de heeren,
die no. elf met wl1len verg'tlder~n
en die cen d~bctreffende motle
hcbben Ingedlc!l d , dat docn amdat ze maar c~n .avond In de
wcck In.te ~rm1SS1C be~b~n en
ze ..wil~~n dl~. late perml.S81e b~:
gI'.\JpehJker'.\'lJzc met opgebrul
ken voor een gemcentcraadsve~:
gn.dering. Maar daar moeten wI,)
energiek tcgen protestecrcn. AI
komt het .~cl ~ns voor, dat cr
mannen Z1Jn, WIer vrouwcn het
systcem van de ee~!l;me ::"cke'
lijksche avondpernussle gClDtro·
duceerd hebben, daarom kunt
ge niet veronderstcllen, dat er
onder de vroede mar,men, waar~

~roertje dood bebben aan

;;;;;;;;;;.";,;;,,,=======__........ ....= ...""

!d

naties van dat werelddeel in. een
hoogst bedenkelijke en gevaa:lijke positie verkeeren Het IS
d ·d r ·k dat deze po~itie zijn
o~~~~!d dankt aan den ltaliaansch-Ethiopisehen Dorlog
en de algemeel1e opinie is. dat
s lcchts de hoogste diplomatieke
begaafdhcid een groote internationa-le catastrophe kan voorkomen.
Onder die, weinig rooskleurige omstandigheden is Europa

~e~ne~e~~utdl~~l E(~~~'C~~~i~~f~; zlc~c~~~~6"nu even. he ~u evc~, ~e~

.jaar l~36 lbinn~g~~;:c~~
7.1~n;~:ij;.o a o:~:;nbre~gen ~l.
En in dit gcval kon deze visie
er wcl cens heel dJchthij zijn.
Het is de groote vraag nwaar"
het aanstonds tot een botsing
zal komen en "welke" machten
daarbij betrokken zullen zijn;
m en gist de Middellandsche
Zee. hetgeen oolc weI bet meest
voor de hand liggend is en weet
tal van mogendheden ann te
wijzcn. Vooral nu het geheime
Engelsch _ Fransche plan ten
aanzicn van de situatie aldaar
bckend gcworden is. Twee
Fransche vlooteskaders zuIlen
vana! 20 dczer tondkruisen bij
wijzo van "vIootmanoeuvres",
Mil in de omgeving van Corsica

pliceetd.

h~~jti:~:n~~~~~tee~~n~Pc~~n ~~

herstcllen. In dlt verband denken wlj onwillekeurig nan de
vonning van een nleuw kabhlet
hier en vragcn ODS at of er bij
wijzc van ,,sterke regeering"
misschien nlet cen militaire
"strong man" op den voargrond
zal treden. De a.s. heropening
van den keizerlijken Rijksdag
op 21 dezer te Tokyo, zal bierop straka wa.arschijalljk meer
lieht werpeo. Een motie van
wantrouwen tegcn het buidige
Okada-kabinet van de z\jde der
Seiyukai zal volgeJ1.9 de laatste
bericbten alsdan worden ingediend. De Selyukni-leiders zullen 16 dezer opnieuw bijeenkomen am de houding der partij

dScICze'ht.sm"oenl.li'~knhqc~l.ed·tckuznnal eO~Sr:J.: vlln Marokko, Casablanca, etc. middels bereikt
i.!

den. Een enquete. mot onder de
gemecnteraadslede~,. doch onder
derzelver, ongct~Jfcld bctcre
helftcn . Pas ala die l!.nquete gehouden is, moogt U een derge·
lijke conclusie trekken.. als U nu
vcronders~elJender W:-Jzc do.et,
mcvrouwtJC. Tot na die enquete
dus!

- -- - - -

\"'le'.......
.I,..

oIt.

CL~. 'LEVEN

SINGAPORE.

Union Jack Club uitgebreid.
GOUVERNEMENT LEENT
BOUW50M.

Tengevo'ge van het wassend
leden-a.antaJ t e danken aan de
uitbreiiling 'van de vloot, bet
Jeger eQ de luchtrnacht t.e
Singapore, is de Union Jack
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HET

een oWHet mogen dan "vlootmanoeu- cieus nachtbericht, dat bet kavres" gcnoetnd worden, aan den billet reeds ulteengev:allen is!
anderen kant js het weI opvallend, dat deze juist samenvallcn
lij.kC~.n Jm.:!~ agfe~~~
t d te
besUssingen in
..
..~
........UO.
~;nev~ a~;e~de bet al of
wordcn.
niet opleggen van oliesaneties ..~ Ja~nseh~ Gezant in Belen het rmve materialen-embar- .gle, Hachrro Anta, is op 10 dego!
zer ult de Vereerugde Staten
En zoo dteigt het roemrueht aihier aangekomen en W, naar
verleden van het cens zoo, en "The Japan Times" meent, aIs
ODS

..

u

WeI, bier is de handel ook
wat opgeleefd, maar het zal no.g
langen tijd duren, eer het Indlsehe gouvernement daarvan
profiteeren kan.
Ceylon is niet wover weg.
Kan een met verlof gaandE: of
van verla! terugkeerende I ndi·
ache deskl,lDdige ~aar niet eeDS
cen boot overbhJven o~. na te
gaan, hoe men dat verbllJdende

~~;.!t~~e~l g~,:rd:~ ~:~ ~~~k~n~Y~~I~c~~z::J::

.n Ad.mnill!ng, · K .... ill . n
DOElTREFFEND

ZEKER

I

~:;rli~n :r~f:S~~oe e~n;nh:t de~~~~ ~~~~e~neden

AUergeen-vrije lucht.
Wij maakten kennis met een
voor Indie geheel nieuwe uitvin·
ding, welke door het MedischTeehnisch Bureau "SANA·
BRON" gevestigd te Bandoeng,
wordt ingevoerd.
Het bet reft hier een I u c h tveran d erin gs - t oe s te I.
dat 8peciaal wordt aangewend
tot bestrijding en genezing van
Asthma, Bronchitis en
ademhalingskwalen. Niet alleen
toonde men ons een aanta.l attesten van dankbare patienten
uit Europa, maar, hoewel "SaNABRON" nog zeer kart in
Indle gevestigd is, lazen wij oak
reeds eenige sprekende attesten
van paWinten uit Indie.
Het toestel verricht bet volgende. . De in te ademen lucht
wordt door dit toestel omgezet
~ geneeskrachtige ~
z u i v ere lucht (a 1 I e r gee n - vrij) welke lucht tegelijkertijd op temperatuur van de
ademhalingsorganen wordt ge·
bracht.
Door een speciale t oe p a s s in g bevordert het gebruik
van dit toestel cen "regelmatige" adembaling door den
n e u 8 , hetwelk bi;] de funetie
van onze organen van groot gewiebt is.
Toestellen worden door "SANABRON" aIleen dan geleverd,
wanneer na minutieuze opgave
vastgesteld kan worden, dat de
patient er b a a t bij zal vinden, en resultaten moe t e n
volgen.
De attesten, a1smede de zoo
serieuze wijze van werk ....n .van
"SANABRON" geven ons zeker
alle aanleiding, om onze Lezers,
die nan de genoemde kwalen
mochten lijden, hierop te attendeeren.
Het Kantoor van "SANA·

in het r estaurant worden ge-

bruikt.

DE BESTE MEDlCIJN I
Badhotel Boerderij Cramu Soekaboemi

INSTITUUT BLO'I.

lnlicbtingen :
Telefoon 2100 Weltevreden
te Batavia maakt·attent op cur265 Soekaboeml
SWisen, die in Batavia reeds se- ~1IIIIIII~1IIIIIII1IIIIIII~!'!!~i!!!!
dert zoovele jaren een zoo goe- I:
den Dum bebben.
Talloos vele jongelui zijn door
bet Instituut Blom voor de
praktijk opgeleid en hebben aan
hetgeen zij daar learden een behoorlijke betrekking te danken.
De diploma's van Instituut
Blorn worden in de praktijk
hoog gewaardee.rd!
Het bekende Instituut Blom

I

HOTEL
DEB NEDERLANDEN.

~ij: ~~~~~:noes~ :~= f~:n~:!e~e:~!~~~~

JULIEN FOORMAN

Programma
OP HEDENAVOND 4 FEB. '36
Aanvang, 7.30 uur n.m.
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BUNGALOWS
EN KAMERS
TB

SOEKABOEMI
Ook voor Vacantie-verblijf.
Wilt U op de hoogte "fifn v;;\n
wat er op dit gebied te Soeks.
hoemi en omstreken

TE HUUR'
15. vraagt dilll

1. Dle Fledermaus, .
Ouverture, J oh. Strauss
2. The Baleau Princes,
Mlnteng 42

d~

wonlug[lrst 1'1111 blj

MADOJO
T,1. 2040

I

A . Rubens II j;::~Z§ii~'~O'~
di~U~"~"§
." ~'~~'~"§O'§d~
" =i
3. LaWalzer,
Poupee,
Fantaisie,
PAUZE. E. Audran
Stemvoaning
4. Melodyland,
De clamat ie -Voord racbt
Potpourri, R. S. Stoddon
bl)

5.

Es~:.:: einm.l,

6.

0b~~~:e~er y'n~7e~~~ch

=

drukt wonlen". ·
T~otte verlqaart hij DOg:
_ ~,Het is duidelijk, dat de
Ooze. ~(essen) . vinden op
mogendheden lalfgzimerhand de eer,ste_pagina van_dit. blad
. Japru:1's. ~.t;le . in bet verre .een· a_dve..~ waarin . een
90sten erkennen". :bierlresch met blanco .·etik.et
staat afgebecld. Bet is nn. de
Dezelfde neiging haeft hjj oak bedoeling, dot ~... nadt, welk
in Amerik.a ~~
merk bier h~t 1S, ~t
Maar wat. die' positie ·nu el:. ~e blaDn<? lmJllte. inplald .en
g~1t . inhoudt; is Diet duideli;jk .uitgeknipte , ~ding .~ .¢le
ell er ..iS ook ·wet degelijk vex-. .fiesch ·inzendt.;.Eike goode op::
schil tussehen wettig erkennen loosing ~t ~ met 3
en e:rkenn.en onda:Dks!
.
J!essc.b.en ~, die geheel graMeu.loopt bier go...,. zich tis
~-('-I. WOI"
te ga.e;n iribeel.dell' ~t : Europa. den th~ ·
. .. ,
enAmerika nu maar alles ·goed .:~ , wordt- ~~
de. IU.~_
zullenvinden.:. hetgeen . wij .aan~ zen. dat men .

HUIZEN

Groot Vooravond Concert
onder leiding van:

Hoog 10.

Co Balfoort

P. Linke

gedie te zuBeH eindigen. Dit laat Arita .zich o.rn. ongeveer aIs
Diet na diepen indruk te maken voigt wt:
An SOETJL
op het krachtige, jonge Japan,
dat missehiel1 meer da.n eenig
- "Wat Chineesche vraagWlj ontvingen bet jaarverslag
a.Dder land op den gang der gestukken aangaat, moet onder
van Ati Soetji, waarin een drillbeurtenissen waeht.
de aandacht gebracht worgend beroep wordt gedaa.n op
Vooral voor Engeland wordt
den, dat deze ruet opgelost
de weldadlgheidszin van het pude toestand hoogst bedenkelijk
klUUlen wordeD. door onderbliek am de vereeniging in haar
geacht en het is niet voor de
handeling met China alleen,
mensehlievend werk ten bate
aardigheid geweest, dat de Britmaar het diplomatiscb staatsvan de jeugd te steunen. Ret
sche staatslieden Baldwin en
beleid ten opzichte van China.
seereta.riaat is gevestigd Laan
Hoare dusdanig van koers vermoot nauw verbonden zijn
Wiechert 33.
anderden, dat hun vaderland
met de politiek ten aanzien
van Europa en Amerika...
hierrloor korten tijd geleden in
de oogen van andere mogendbeDe Chineesche politiek, die
de eenc macht t egenover de BRON" is gevestigd Ie Banden belangrijk in aanzien daa1·
HOTEL BRABANTIA.
de en veel van het internatioandere wit stellen of vriend- doeng aa.n den Bragaweg 69.
naal prestige werd. ingeboet en
scbapsbanden
aanknoopen
To Singapore.
oak Hoare's onverwacht aftremet afgelegen naties en buren wil annvalleD, werd geBEGEER VAN KEMPEN
den gat veel te denken! Ret is
Een der hotels te Singapore,
alsof Engelan4 zich tusschen
volgd, omdat China gedwonEN VOS.
dat door zijn rustige ligging en
verschillende vuren in bevindt
gen is van andere landeD a.f~
Een lnlegger in OIlS nummer confortabele inricbting zeer de
en niet recht weet uit welken
hankelijk te zijn. Daarom is vanZaterdagvroegdeaandacht aandacbt trekt is Hotel Brahoek de wind Waalt. De klappen
bet noodzakelijk, dat Euro- voor de speciale uitverkoop weI: bantia, van welke caravanserai
peescbe en A:rnerikaansche ke is -aangevangen bij Begeer
konden weI eens van onverde lezer aan de kop van dit blad
waehte zijde komen en wij nenaties inzien, dat J apan Diet Van .Kempen en Vos, op Noord- eeo
advertentie . aantreft. De
roen aan, dat er momeliteel achvan plan is am inbreuk op wijk. Voor hen, die op vooroeeter de scbermen hoog spel
China te maken.
lige wijze de sfeer van hun huis
o,:::t
wordt gespeeld!
China moet afhankelijk van willen verfaaien, of een mooi ge- staat en bezoekers van Singa. Men ziet bier voor de internaJapan gemaakt worden! Dat schenk willen koopen voor fa- pore kwmen ~. a~bevelen .~
tionale veili.gheid in Europa
moet niet overijld gaan, het mille .of vrienden, bestaat er deze gezellige mncbting hun m~
twee belangrijke faetoren: primoet zijn tijd bebben. Haast thana een weI zeer bijzondere trek te nemen.
mo: Vrede in Afrika en secu.nen oDgeduld moeten verme- .gelegenheid waarvan ongetwijdo: een goede verstandhouding
den . wQl'den in den omgang ' feld _v elen gebruik zullen mao
tusscben . Duitschland- en zijn
met China.
ken.
Daburen.
nit moet bet Japansc.he
DE CHEVROLET SPORT
Duitschland en Japan zijn
yolk vooral op het ha.rt . ge. ~AN.

bouw een nieuw,en vleugel toe- wij daarvan jets kunnen leereJ1.
voegen, welke 130.000 dollars
zal moeten kosten. De gouverneur van de Stra.its Settlements
nam op zich ae.n de financieele
BANDIE'J' G~LDIGD.
oommissie van de kolonie een
leening te vragcn.
Vader verra.adt ziJn ZoneD.
Hoe Doodig di vcrgrooting van
de club is, kan worden afgeleid
HOUDT NU REDEVOEnit het feit. ·dat in 1935. bet
RINGEN.
·
aanta! bezoekerS van de club
t;weemaal zoo groot ,vas a1s in
Encallado, Philippijnsch ban·
1934.
diet, werd de "schrik der·Sler~
Het is voor de lndiscbe clubs ras" genoemd:. Hij ope.reerde
om van te likkebaarden.
met drie zonen en: een bende
volge1:i.ngen, maar men zat bem
zoo ·· achter ·de vodden, dat bij
CEYWN BEEFT OVE&.
SCUOT.
Het ~u~en;aement gaf ~cal~ tige Sovjet-Russische ~e
~volg van Opleving.
lado ~~ vrijheid op voorw~~, Rijk ' respeet in te boezemen.
da~ hiJ . rou meehe1pen om ZIJl) Maar welke versc~en zulINDIE .BESTUDEERE VOOR- z:onen t e vangeo. Eoeallado .len zich voordoen als _de Duit.
. BEELD.
. ging daarop in. .. .
sehe natie s{raIts in een EuroRet · doet wonderUjk aan i.e
Hij was de b'eId geweest van
b
nflict
betrokk
""roemen, dat oen !rolonie,we\· .llierleivolksverhalen. Het volk ~;dt?
eo
ke, n:a.ar men denken.zou, in de- vereerde ' hem en · (~ar:voor
Zal de Sovjet· met zijn griedbe Ifde · omstandigbeden iou :moet men ~ bet . ~osten .w~) gwilde legio~en:· dait zijn kana
m;ten.·· verkeeren · als· Ned. die · vere~l,"IDg . Inl:Dd.erde ... lll:e.t, ·waarnemen . in een· .·revanche
Indie,· een goud€:Q. tijd ~~; toe_n bek~d ·.werd; dB,~. hij iijn over ·den geIeden snuiad en bet
· terwljl bet .ons z60 '.sle~t . gaat. zonen _zou.·trachten·. te ~en verlies .. van: het zoo.begeeide
:."·Ret k.linkt 'als oeen:. sprookje, :en te·:verraden. Da~ ·bleek, . to~ Li."uiung. :: met : Port-Arthur
doch het is ccn. feit' ' Ceylon's hij; die._ arort. v~r!of J>edbu. (Ryojunko) en . Dalny(DiU.
reke.ning- Voor 1935 toont een gen had,. eer hU Zleh .~ op ron)? En·. zal .Japan. dan alleen
. eversChot ...-\tan,' · 22.mI.11.ioen rU-: het·pa.d,zou ·begeven., ·
rede in ·staat . %\in.om die kans te
pees ·.aan. Di~ qvefsch~t.wordt hieId,welke··door2~~n.en keeren! ·. ... ..
..
toegelC\lreveD, .aan .de opleving bijgewooud 'Nerd. De. ex·bandiet .. En· wat · mi·..... de houdlng
- in~~~.
·
\~.:~.et·. traDen ·in~e~ . ~ ·~. *?

middd regen. ·

ASTHMA

Als .China afhankelijk :van
HOTEL DES GALERIES.
Japan 13, dan zou dat op Zlch·
.
zelf voor China treurig genoeg
De rueuwe roanager, de !fee!:
zijn, maar ala China van Japan Hoogveid Jr_. deelt ons. hlerblJ
afhankelijk gerruwkt moe~ wor- mede, ~at hij vanaf gtSteren,
den, dan krijgt men den mdruk z.g. Q~lck-Iuncbes levert voor

Van Onze
Adverleerders.
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OPGBRICBT IN 1857

Japan heeft een sterke dan ook duren mag om de zoo
reg-cering noodig.
gevreesde overhaasting te voorkomen I
Het behoeft ons dus niet t e '
Ph. T.
verwonderen, dat er hier stem- Tokyo, 12 Jan. '36.
men opgaan , die om een sterke
regefP'ing r oepen en wij herinneren hierbij aan het gezegde
van Tsuneta Yano, een der
hoofdfiguren wt de handeIswereId, in "The J apan Times" van
9 JanuarJ. j.1 .• da.t cen sterke ~~VOOR ASTHMA-LIJDERS.
geering noodzakclljk is am a e

~~n!: z;:d~~e:~ ~:o~~~~~ ~~~lt ~~~~n~!:~d~ns~~~~~~~ Nnoo~d~e~~:~ ~d~s o~~i~:::: ;;:~:p:c::~d:nted:p~~d~~

lijke dingen

M A A T S C H A I? P IJ .

BELEENINGEN
BEURZEN
"Verhoudingen In Europa
ALLE BANKZAKEN
en AzU~ tablet".

;~~t !:;0~~1~ g~~e:n h:~l ;:; ~:~e~~t1s°o~~n;;~t~~~ndao~ ~:t:~ ~~~a~l~e~r~~~t!:

r',_cgtclihnugnen,0tcpe
mn h,ccbdbe0n·n'm·olgconf
n
uitbrcngen. Wat dikwijls voor
.9pijbclcnde le~cn van "ertcce~woordigcndc hcham~n cen .8plJtige crvaring i8.
\Vat zcgt U d3ar, mcvrouwtjc? Geloo[t U Diet. dat die heere n wcg zijn gcgaan uit hy~e.nisch of algemeen gczondhcldsoogpunt1 Hebt U danr eCll aan ·
ncmclijke redcn voor am dcrge·

Nederlimdsch_
Iadische:

P05tW~

T~l.

-

Who 1369
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KORTING 1936

wij hebben s' Zaterdags en's
Zondags speciaal redame prijz:en
met ± 20Ufo ko[tiDg voor Olll:e
taartjes.

Formulieren voor bestelting kuD.~
nen gratis per teldoon aan huis
bezorgd worden.
..
nllbcv~lcDd.

Bdufd

Breod.- Beschuit-,

Bankttbakkerij

{j

DE "ATLAS"
PUSilrstraat 127
Mr.

T~!d. M~ .
Co ro~lls

-

2M

Mevr. D. van Houten, Gedipl.
coupeuse, Schoolweg·Noord No.
13. Bat.-C.
Maakt japonnen en knippatro~
nen in elk genre tegcn billijk
tarief. Geeft oak privaat- en
clublessen met uitreiking van
Diploma.
~~~~~:;;;:;;;:;;;:;;;iii
F

Ii~~~:h t~!;

~teit, lug in prijs.
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Hoog 3500 Voet. Tel. 203
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Prima Familie ·- Pension
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BORSTROKKEN, 'I, MOUW
KNIEP.ANTALONS
LANOE PANTALONS

I'lNDUBEilBIJl "KRIJN

HEEREN ONDERGOED

B
door muslcielen,
insec;ten of andere
beesten 1 .. Doe er

R. L. BRANTZ.
.
VENDUTIE,
Vendukantoor .. Weltevreden"

Parapattan Gambir 58 _ Tel. Welt. 270 en 1125

01'

4b~d~:~eIJ~ re~rlc~' :::

dan
:Iwalling verawljnt. en Gij
vool'il:omt huidulhlag. Door
InwriJlling met Purol "unt
GIJ steken 'Ian muskieten,
enJ. reeds voorkornen~

Woensdag 5 en Donderdag 6 F ebruari a.s,

wegens opheffing van firma

SAM HAP Co.
UILTJES~

PASSAR OAROE No. 122

van een groote partij Kramerijen w.o. Emaille en
Alum: k cukenQerei ~ glas en aardc werk serviezen,
Toiletartikelen, Spee:lgoed, I}smachines, Verf,
Tlmmer- en tuingereedsch.. Ge1dki sten enz. en 1..
Te veeJ om te specificetlren.

EN SPANERA

SIGAREN

Zij die haar potje kookt op gas.
is 't viugste klaar en in haar sas!

Vanai 10 cent en hooger.
Sigapen-Magaziln

Kiikavond Dinsdag van 5-8 u, om,

Men.ang No.3

Wilt U dat ook zijn, belt dan even op WIt. 1720

"De Adelaar"
Tale •• WI. 2607

RRUCha PPij •

M

GOEDKOOPSTE ADRES. COULANTE EN VLUGGE BEDIENING

DRUKKERIJ
JOHN KAPPEE

FEU ILL E TON.
Nora de valsehe
erfgename.
OF

De kwellingen eener moeder
door

ENIUCO DE NOVARA.

Rtd:diJlJ; uit dlcpe enem]c.

I
samcnzijn zooveel mogeJijk rek·
ken. Eindelijk had Nora haar
woning bcrejkt, Zij gaf haar be·
gcleidcr de hand en bedankte
hem nogmaals hartelijk.
Hij wilde haar zeggen dat zij
zijn hart stormenderhand had
veroverd. dat hlj haar tot iede·
ren prijs terug wilde zicn.
Waarom sprak hij c(;i1ter niet?
Waarom betrok plotseling zijn
gezicht? Waarom kromp hij ineen alsof hij iets verkccrds had
gedaan?
Zoo stonden zij hand in hand
zwijgend tegenover elkaar.
Bedwelmd van geluk was Nora het huis binnengegaan. Zij
drukte de hand op het heftig
kloppend hart en Jeunde even
met geslaten oogen tegen den
muur. Zij had wei kunnen juichen vlln zaligheid. Zou zij hem
wederzien? 0, wat een heerlijke
gedacbte!
Zij werd plotseling nit haar
droomen opgeschrikt doordat
de deur geopend werd. Het was
de brievenbesteller, die haar een
brief "oor haar stiefmoeder
overhandigde. Langzaam ging
Nora de trap op, innerlijk nog
steeds ten prooi aau een hevige
opgewondenheid.
De petroleumlamp wierp een
mat schijnsel in het dakkamertje, waar twee vrouwen over
naaiwerk gebogen zaten. De
oudate had een voornaam voor~
komen; het gezlcht droeg de
sporen van schrijnend leed. De
jongste, haar dochter, zag er
bIeek en lijdend uit. - Geen der
andere bewoners van de huurkazerne wist dat de oudste da.
me graviD Louise de Lavaliere
heette.
.
De gravin en liaar ·dochter·
verdienden een schamel loontje
met . naaiwerk. Nci~, ·de stief:
dochter van de gravio;.was
boekhoudster in : ~ _ groote
zaal.r ·e!l be.streed hoofdzakelijk
de. kosten voor het onderhoud,".
. -.Terwijl.. de ' g'ravin':ijverig_ de
naald · hanteerde, ·dicht .zij aari·
het verleden, aan al het geluk
dat JqJ verloren had. Zij. zag
zichzelf weer door iedereen gevierd a1s de rijl[e erfgeDame in.
het kasteel. van haar vader

angst, haalde verlicht adem.
Zij knikte even, waarop het
twcctal zwijgend langs de nude·
ren heenging. Dezen Hepen door,
zonder nog lots te zeggen.
Na cen poosje verbrak Nora
de stilte:
-Mag ik u hartelijk bedanken voor uw hulp, mijnheer? Ik
was zoo vrecsclijk bang en wist
gcen llltweg!
- 0 , ik ken deze jongelui!'
antwoordde de heer glimlachend. Zij hebben een glas wijn
te veel gedront(en en zijn daardoor wat overmoedig!
Tot dusverre had hij Nota's
gezicht niet goed kunnen onderscheiden. Toen zij een lantaarn
voorbijgingen, bukte hiJ even
om haar aan te zic!l. Hij moest
bekeCUlen dat hlj nog nooit 2:00'0
bekoorlijk meisjesgezichtje had
aanschouwd. Een vreemd gevoel overviel hem.
. Toen Nora. velTast nur zijn
ernstige gezicht keek, greep oak
baar · een. gewaarwording aan,
waarvan zij zieh geen rekenschap kon geven.· Waarom
kwambijha.arzoobekendvoor?
p~~:~o~d~~/~!e~f~~~c? ·En waarom deden zijn ge~t-'
strckken Nora denken aan haar
riep ·hij vertdornd wt. Ziet gij ~tiefmoederrTo.ch kon zij .zlch
t~t~et, dat gij een dam!,! VOO~ niet - . herinneren hem vro~ger
.ooit gezien .te ·hebben.
En..~ terw:ijl de jongelieden
In ·bet begin .Waren .beiden
,plaats voor hem. maakten, gfu.g .w~~ verlege~ «;i:eleideHj~ . irwa~
~j~on.J.).?:~;ia e~ 'J?Qo:g .hof-· men de- tongen-echter : los · en
.V
spoedig leek het.:hun toe. alsof
w -:; ,.er:r~t?fteIDji; u dtot u:w ~ij-elk~arreais bingkenden.
o~g.. ·. _~ ge. i.<,~n~ .. ~ , _zal
}1~t .~ :.een groote ~!Jtnnd
_men .. u v~u~ ~et meer b,lstig ~aar : he~ huis. .v~ Nora. , Toch
v:alleI!!' ~prak hij .haar .aan.
liepen 2;IJ lan~. ~aIs wild.e n
. Nora,·;. ·d.i"e : nog... ,bCcl.de. v~ Z\!:de·k~.~ . ~~te~ van~~ .-:;;~ ~
Eindclijk was de wcrkdag
\'oorbij !
Mct veerkrachtigcn tred
spocddc Nora zich naat" hui5.
Ha.ar wcg vocrdc Jangs cen kof·
~ichuis, waaruit juist ecnigc
Jongclui kwamcn, dic in cen
vroolijke stemming schenen te
zijn.
•
Toen zij de straat wilden oversteken, zagen zij de bekoorlijkc
Nora, die hen vlug voorbij wilde
gaan. In cen oogwcnk vonnden
de jongclui eehter een kring om
haar been, waarin Nora am het
ware ·opgesloten was.
- Ziezoo, riep cen hunner
haar overmoedig toe, nu moet
gij mij eerst cen kus geven, anders laten wij u met door!
Verlsgen en angstig keek Nora rand. Wat te doen? H oe
moest .ziJ zich uit dczen pijnlijken toestand reddell?
Gelukkig daagde er hulp voor
haar op. Even na de jongeJieden
had een.slanke heer .het koffiehuis verlaten. Hij zag Nora's
verlegenheid en met een paar

ellllg"

A L.L E SOORTEN
HANDELSDRUKWERKEN

pe graaf de Lavaliere, die haar
hart veroverd had. Ret liet
haar onverschillig, dat hij weduwnaar was en een docbtertje
had uit zijn eerste huwetijk.
Haar vadcr bracht haar on·
der het oog dat de graaf lichtzinnjg van anrd was. Ook daar
wilde zij Diet naar luisteren. En
toen haar vader zijn toestemming tot het huwelijk welgerde,
vluchtte zij met graaf de Lavaliere. Te Londen lieten zij zich
in den echt verbinden.
Een rilling ging haar door de
leden nu zij aan haar huwe!ljk
dacht. Eerst maakte hij at haar
geld op en toen bij totaal geruineerd was, schoot bij zich
voor het hoofd en liet zijn gezin
in de bitterste armoede achter.

Ret openen van de deur ontl'ukte de gravin aan haar ge~
peins.

Nora,
haar stiefdochter,
kwam binneD.
- Ziezoo, daar ben itt! riep
Nora uit,
Opeens herinnerde zij zieh,
dat de brievenbestel1er baaI' een
brief had gegeven. Zij overhandigde dien DU aan de gravin.
Deze ontving zelden brleven.
Verwonderd nam zij dus de enveloppe . aan. Op den omslag
stand de naam van een notaris.
Nauwelijks had zij de eerste regels gelezen of zij riep met cen
kreet van ven-assing uit:
- Groote Hemel,. mijn vader
Is overleden!. ..... . Zijn tiotaris
zendt m.ij een afsehrift van zijn
testament!
Nadat de gra.vin van lular
ontroering bekomen waa,.las .zij
den inhoud van den brief voor:
De overleden - baron Leo-

· na.rd.deValmontheeft ·oDder~

geteekende opdracht gegeven,
ueen~chPft :vanzijritesta:pIcot toe ··te zenden... Ik vcr.
zoek u .~ deu. inhoud goed.e
. nota te Demen: · ,

Tcit:.inijn cirgename 'benc>em

: ik. mijn. kleindochter; Suzanne
. ·. de Lavaliere. echter ' Onder
... voOrwaarde dat...n binneneen
-",
jaar na ~ dOOd. in. het hu-

..Ai ga~~ de~~' , ~~~mt.=

don. Mocht ceQ van beiden
welgeren dit huwelijk aan te
gaan, dan ontvangt deze
nieLs; aan de andere partij
zal in dit geval een bedrag
van vijftigduizend franken
aIs vergoeding worden uitbetaald. Het kasteeI Valmont,
bencvens mijn overig vermogen, komen dan in handen
van een zijtak van het gestaeht Valmont, want het is
mlJn wensch dat mijn nalatenschap niet verdeeld wordt.
Een diepe stilte volgde. Dc
gravin noch Nora hadden er op
gelet dat Suzanne doodsbleek
geworden was en de handen
krampachtig in elkaar geklemd
hield.
- Eindelijk komt er een einde aa.n ooze ellende! riep de
gravin verheugd uit:
Intusschen was Nora naar
Suzanne gegaan en had den
arm am haar heen geslagen.
-K.ijk wat vrooiijker, zusje!
Het geluk is gekomen! Nu begint er ook voor u een meuw
leven!
Docb Suzanne wierp ziCh
eensldaps in de armen van Nora
en barstte in eeo wanhopig
snikkcn uit. De gravin ontwaakte uit haar blijde droomen en
keelt baar dochter verwonderd
aan.
- Maar kind, wat beteekenen die tranen? riep zij opgewonden uit. Begrijpt gij dan
Diet, welk geluk ons te wachten
staat? Wlj worden weer rijk en
voorQaam.!
Doch treurig keek Suzanne
haae nan.
-lk kan Diet., moederL ....
Ik Un Diet de· vrouw worden
van graar J erome de Bolll'-don .....
De graviD. was buiten zichzeIt·van veront:waardiging. Wat
Suzanne zooeven gezegd had,
dreigde al ha.ar geluk weer te
v~~ snelde Suzanne
naar het kamert;ie dat zij met
Nora deelde. Daar -viel.zij~ be.
vendaan a1haar Iedeu, op .de
lmieeD. neer.
~ ~ ..... '" .. _ .
.GrOOte Heme\, _
oij...,
Ies - . . . mijn g<boim _
.

......oedeD, dalL,;,;;

moet zwijgen. want het zou mijn
moeder het leven kosten ! ...
moet de treurige komedie
verder spelen! dacht zij somber.
Mijn eenige hoop is nu nog gevestigd op mijn neef Jerome.
Hem zal ik. aUes bekennen. Missehien kan hij mti raad geven.
lk meet iemand hebben bij wien
ik mijn hart kan uitstorten".

Ik.

II
Een vreeselijke nacllt.

Acht dagen later bevonden
de gravin en baar dochters rich
in den trein, die hen naar Valmont zou brengen. Geruimen
tijd zaien de drie reizigsters
zwijgend bijeen. Eindetijk begon
de stilte de gravin te drukken.
- Th: geloof .<:!at wij ons langzamerhand gereed moeten maken, merkte zIj op. Nog een station en wij tUn te Va!m.ont ..
Doch opeens zweeg zij en stond
gejaagd op.
- Schudt de trein Diet, of
verbeeld ~ I),et mij? Ben lk misschien wa.t zenuwacbtig? ..
Groote Hemet! ..... .
Een hevige sebok ging door
den trein, zoodat de reizigsters
tegen de bank aan de overzijde
geslingerd werden.
-Kinderen! .... Nora! Su~
zanne! glide zij.
Weer gtng een vreesetijke
sebek door den trein. Daarop
volgde het ontzettend geluid
van kraken en barsten van hout
en het gerinkel van ruiteu.
Glasscherven en houtspUnters
vlogen in het rond. Daarna
heerschte er een angsqgc, benauwende sIDte.
Dit dilurde echter maar eellige seconden... Dadelb'k boorde
lnen · scllrei.en. kreunen. gillen.

moeite bevrijden kon. De meesten zaten beklemd tusschen
houtcn en ijzeren balkeD. Huo
ledematen waren verbrijzeld. Zij
leden ontzettende pijnen.· Met
reuzenschreden naderde de
dood ! Want alsof het onhcU
nog niet jammerlijk genoegwas,
raakten de meeste wageRS in
brand. Spoedig was de plaa ts
des onbeils een onafzienbare
vlammeuzee.
AUengs werden de kreten
zwakker. Nag eeo zacht gekeno, en alles werd weer stil.
Leven en Dood hadden een verbitterden strijd met elkande.r
gevoerd - de Dood had overwannen. En rijk was zijn buit !
Ook de wagon waarin de
drie reiUgsters badden gezetcu,
was wet gespaard gebleven. Hij
was omvergeworpell en stOI!.a in
vlarnmen.
UiL haar onmacht ontwake!ld
richtte de gravin zich op. Wasr
was zij? Wat was er gebeurd? ..
Waar waren Nora en Suzanne
gebleven? Angstig keek zij rend
en nu zag zij Nora in haar uabijheid liggen. Het arme meisje
verroerde zich met. 7.ou zij dood
zijn?

En Suzanne? Bevend stond
de gravin op. Zij kon zich bij"na
met op de been houden, zoo he·
vig ontsteld .was zi.:i. Over vc!,·

splinterde wagons en halh·~.
koolde lijken stapte zij heen,
sleehts "door een gedaehte . gedreven: waar is Suzanne?
Juist naderden twee mannen
met cen dra.a.gbaar, waarop een
doode lag. Het was cell ,,~~
lijk gezieht bij het flikkerende
schijnsel vari de bra.cdende fal::·
kels. Star keek de gravin naar
het lijk, dat door de vhunmen

onherkenbaar wuminkt ~'"3.S.
En ~Ps weerklonken wan- Flarden van ceo japan hingen
hopige, doordringende heten. nog un het halfverkoolde li.Vervolgens" .stemmen ...... roe- chaam.
pen...... een verward heen en,
weer g¢loop
Da.artusschen
.E;n. uu . slaakte de gta,"in. ceQ

~iui~~~,~, doordrin~den kreet.
.
~ _ :,....
. ..
~~..!~;,.~d~

. ~ train was ontspoord. '!'us- tel . en..de hoed 'van Suz:mne, me
sChen. de :....-nie\de wagons Ia· !WiSt hOt Iijk lagen?
gel! de ~aen. ~opig
..Qe mannen. die de baar d:roe,.
0IIl·. 1wIp IOClpI!IlOL ·:Voorioop;g gen, _
even stllstaan_
men _
.aIIeen w.,g.....
.

- i I [ boIpeII, .<lie '...... -

,-

(Wonit """""¢), .

.' SvmERKANTOOBTE" .•
MANnA.

Tijdefijke

Onder· PhWppijnsch' Bebeer.
EIGEN GEBRUIK PRODUQ.
TIE VRIJ.

De rege1pl'jjs voar deze ' advertenties is
met een minimu.In: van 5 regeJs.
BOEKJ[OUDING: Biedt zich
aan voor onmiddellijke in dienst
,treding ee~ geroutineer~ Boe~-.
houdcr. Hoog salads geell vereiscbte. Wi! gaarne ee~ljgen tijd
op proef werkcn. Brieven ond.
No. 670, Bur. v. d. b1nd.

f

0.20

Nieuwe Zeilbilot ' NIJl\-IPH te
koop (4.40 M. lang). Bezlchtigen en inlichtingen bij bcwaker
Djainin, te Moeara Kawat
(monding Goenoeng Sahari kanaal 8GhLer de Syphon.

Aan de Transport-Ond. "SOE- OEVRAAGD Hollandsch·sprekend kindermeisje van 8 tot
NARJO", Batavia-C.
Hierbij dcel ik U mede, dat ik 1 uur en van 3.30 tot 7 uur.
:&eer tcvreden ben over Uw wij- Aanmelden Kcbon Sirihpark 15.
ze vnn verpakking. Zoowel de
mcubels als servies en gluswerk lUe\'r. M. Wijnmalen. gedipl. .
zijn in uitstekenden toestand tc coupeuse, PalmenJaan 32. AanSAROLANGOEN aangckomell.
Sarolnngoen (Djambi) 8 Janu- ~aaa~k !~~~~te3p~~d~~~~~ir~~~~
ari 1936,
peuse oC eigen gebruik 2 u.
J . M. Drit'!;'l. OCr. ". gez, 2de kl. p. w,; f 6,- l)cr mnd.
TE HOOP AANGEBODEN een
CJlOW (rnseeht, bekroond).
Zwembnd ..SUNNY SIDE".
oud 2 jaar, voor f 50.-. Br. on- Djamboelaan 6, Batavia-C. Tel.
dcr No. 600, v. d. blad.
No. 807 WI.

~~g-~:t~d·ie~~r~nil~~ft~:~~~~~

-v.-n-'-"-ijh-e-,.-Lee-.-;n-ri-Ch- '-;n-g. K-C-bon Sirih 9. BilIijkstc adres voor Gedipl. Tnstrucleur.
Uw tijdschriCtcn of '\'astc tromlUcIa. Direct besehikbaar trom- GEVRAAGD NET l\-U~[SJE
metE van j 5.-, f 3.50 en f 2.50 goed kunne ndc naa.i{!D, Jntern.
p.D]. Uib;1. r omans (2 p.w.) :r 10.-- p.m. Koningsplcin Noord
f 1.50. InL tel. ·1821 WI.
Binnen 7.
Gem. kamcr m./z. kOMl, nabij
InriclltclI, n\jhouden Adminlstr.
~poor en tram gclcgen, tc huur.
Opmulum Rt-kesten. Incusso's
Sawohlaan 10.
(dcsgcw. da.g. afr.) Typewerk,
em;. Uilerst bill. conditiea. Br.
No. 699, bur. v. d. blad.

VOETBEHANDElING,

vakkundigc ell pijnloo7.f.! "CI'wijdcring van ckstcl"oogcn, in ~'E IIVVII,
b"cgrocidc nagc}!!.
cnz. in Gcm. kamcn; mcl volled ig pellPEDIKUUR
Sian, grooto en ktcinc wasch inhcgrepon. J 50.- en J 60.SLatln
POifhvct Noord 00. Td. 1302 WI. Tjikini 52 p.
PU\·j. te hllur Inct \'rij licht en

watu I 20.-.

ner. v.

d. Bosch

:''7, B.'ltavia-C.

Levert cten buitenshuis:
Inl1. en Eur.

b~~~t~g~ J~= ~ij. ~jf:i·n!g~i~~

President Quezon heeft een
Suiker Administratie Kantoor
ingesteld, dat 'd e uitvoering van
de Suiker Beperkings Wet tel'
hand zal nemen. De secretaris
van' . den . presldent der PhiHp·
pijnen is hoofd van dit kantoor
geworden. Dit kantoor zal de
plantvergunningen en de Hcenties uitgeven. Een en ander bestond te voren ook reeds, docb
is thans onder Philippljnsch beheer gebracht.
E r is echter een nieuwe bepalir.g in de regeling opgencr
men. Deze houdt in, dat de prow
ductie voor de binnenlandsehe
maJ'lkt buiten de licenties om
buiten den motor slechts gaat.

HIS MASTER'S VOICE

KOElKASTEN

drie langzaam bewegende
deelen, .d us onverslijtbaar. TAJ'l'S NlEUWE SPULLEN.
1 Jaar garantie.
Voor Carneval te Manila.
WAT ZAL BATAVIA
KRIJGEN?

Tait, de ook in Ned.-Indie
welbekende spuUebaas, w rgt er
altijd voor,. dat hij voor het
Carneval te Manila enkele nieuwigheden heeft, met welke bij
daarna den boer opgaat, naar
Indic en de Straits, cuz.
Den 15 FebruaI'i, wanneer het
Manlleesch feest begint; za.l
Tait op het terrern gereed staan
met niet mindel' dan 14 spullcn,
wanrin bet publiek op de een of
andere onnatuurlijke wijze in
bcwcging zal k unnen zijn. Er
ZUUCII komen twee "dodgems",
een "mix-up", een "tilt-a-wirl",
cen "whiz", een "leaping LeU:l",
twec Juchlwieien, twee draaimolens, een "rutschbaan", een
toestellen leveren wij reeds "rupgbaan" e.a. Bovendien 7.ul w
len er dan nog tal van tenten
op afbetaling
met attraetics zijn.
Het is te hopen, dat het Pasal' Gambir Comite van Batavia
vana!
van Tait zal \Veten gedaan te
k rijgcn, dat hij eind Augustus
pet ma<lnd.
1936 aIleen met de nicuwe spullen naar Batavia ltomt. Die
"dodgems", luchtwielcn en oude
drnaimolens hebben we hier al
zoo vaak gezicn, dat ze werkolijkr geen attr.llctie mecr kunneu
zijn . .Xaits . toegangsprijzen zijn
gcwoonlijk aan den hoogen
kant. Wit hij daarmede sueees
hcbben te Batavia, dan zal hij
cr oak wat nieuw vermaak voor
moeton geven.

RADIO

Fl. 69S

- - - -- - - - 2c. Jlaodsch Piuno'!oJ
f 225.- en ! 250.~
Huurpiano's .r 7.50 per m. Hotel SCHOftU'ER zcndt lunW. Nncs!>j!IIS &': Co., Rijswijk- ches uit: 1 pel's . f 20.-; 2 pel's.
f 30.-; vcrkortc luuch 1 pers.
straat 32.
f 17.50; 2 pers. f 25. -. BczorgNog cnkelc jonge blauwe Aogo- loon f 1.50 p. m. lni. en bc3telrn"kutjcs en \'olwasscn kater Iingen, WI. 3482.
(lijgergcstreept), ouders gereh'istr. naskallcnelub. te kuoJ).
Pr.l.ctisch Masseur.
Latin Tdvelli 30, Tel. 2125 WI. Genezcn van aile pijnen in de schrijfmachines vana(
ledematen, krampen, vcrlam- FI. 75.- op afbetaling
OpMlimlng Eur. Behangsclpa· mingen, rhcumatiek, spiervcr- vana£ Fl. 6.50 per maand.
l'h:r en Randcn, mooic molicven rekkingcn, enz. aileen door
t.e.a. prijs. Carbonpapicr 22 X massage.
:13 (Duitsch !r'.) p. 500 vellen Malaria, gegarandeerd binnen
f :1.50. Schrijfm. Jinten allc afm. 10 dagen t otan l uitgeroeid.
1'. st. ! 0.50. Sluisbrugstr. 55. Berendrcchlslaan 50 pay.
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(Vervolg van pag. 2).
NIEU\VE MIJNWE'I'GEVING! pitalen zijn beschikbaar voor
mijn·expJoitatie. De Japanners
EXIJ10ratic tijdelijk gestaakt. staan ook te papelen. Maar als
de nieuwe wetgeving gereed is,
PROTESTEN EN OVERTRE- schijnen de Amerikanen en PhiDlNGEN. . , .
lippijnen den mijnbouw in dit
land tc zullen beheerscben. Het
Men weet, dat het gouverne- aantal mijnen in cxploitatie is
ment del' Philippijncn met het in de Philippijnen reeds zcer
oog op de invoering van een groot.
uieuwe mijnwetgeving aUe exDe Manilla Bulletin juieht
ploratic-vergunrungen heeft in- het toe, dat de nieuwe mijnwetgetrakken. Enkele petroleum- geving wil trachten het "land
maatschappijen, die proteslen cen redelijk aandeel te geven
hebben ingediend tegen dezen in de opbrcngsten van de mljnen
stap van de P hilippijnsche re- en tegelijkertijd de ontwJkkegeeting, zijn eehler met de ex- ling van de rijkdommen in den
plol'atie voortgegaan. Haar bodem van de Philippijnen te
standpunt is, dat de Regeering· bevorderen, terwijl specuJatie
maar eerst eens op die protes- zal worden tegengegaan, evenals
ten moet bescmkken.
bedrog van het publiek met
In de nieuwe mijnwelgeving

zal bet aaneenschakelen van cUrectoraten verboden zijn. · Doch
er zulJen nag andere wijzigingen in de wetgeving worde~ gebracht. welke in de practJjk :van·
de oude wetgeving noodig, bIeken.
,.'
Intussehen is er ijzercrts gevonden in Marinduque en· chro·
mium in Zambalea. Gr~te .1ca-·

Gramofbones e n records
Vraagt onze catalogus
met speciale prijzen voor
klassieke en opera-records.

RuYland experimenieert met
S cbcpen.
VOORLOOPERS VAN OORLOGSCHEPEN.

AIs het bornmeles wordt in
Oost Azie wil Rusland daar
gaarne ook eenige oorlogschepen bebben en liefst zoo suel
mogelijk.
Deze schepen te zenden via
bet Suez-kanaal is, 200 heeft de
ervaring, in den J apansch-Russischen oorlog opgedaan, bewezen, een kostbare, langdurige
en gevaarlijke geschiedenis.
Daarom stelt Rusland tbans
alles in het werk oro de passage
am de Noord te verkennen. Ret
oude- plan is weer opgenomen.
Rusland acht bet de moeite en
de kosten wa.ard, want de Noord
Cost ·passage is de eenige van
Europa naar Oost Azie, welke
strategisch veilig is, boewel zij
:vqpr,, 8000 mijlen door water
loopt, waarin altijd jjs voorkomt

.

.

Heerenmodeartikelen, Regenjasser.. enz, spotprijzen
Tokn TID TEK HONG
In den kotnenden 20mer zullen door deze zee van Oost naar
West twee vracbtschcpen ~n
van West naar Oost us vrachtscbepen varen. De bekende
Russische ijsbrekers KTassin,
Lenin, Litke en Yermak zullen
de scbepen begeleiden.

Men weet, dat een dergeIg1l:e
paging in 1933 faalde. maar in
1935 beeft een schip den tocbt
door de Behringstraat vice versa volbracht.
POLITIEK IN JAPAN.
Crisis aanstaande?

Heden begint het Japansche
paI'lcment zijo gewone zitting.
Volgens de laatste berichten
welke ten dienste staan , hebben
de leiders van de Seyukai in
een bijeenkomst op den elfden
Januari besloten om onmiddellijk Da de opening del' zitting
een motie van wantrouwen te·
gen de Regeering in te dienen.
Over de details van deze mo·
tie was den: llden dezer echter
nog geen overeenstemming bereikt, dach hierover zou in een
tweede bijeenkomst. welke den
15den gehouden zou zijn, worden besHst.
SANCTIES EN BOEKEN.
£en ltaliaansche Eneyclo-paeilie.
Volgens beriehten, welke te
Gencve wcrden ontvangen, beeft
Rome opdraeht gegeven om de
deelen van de Encyclopaedia
ltaliana, waarin een aTtikel over
Ethiopie voorkomt, te confisceercn. Het artikel, dat "rocger
werd geschreven, is gunstig
voor Etbiopie, en dus in strijd
met de tegenwoordige Italiaanscbo politiek.
R et deel waarin bet arlikel
staat, verdwcen op geheimzin w
nige wijze uit de bibliotheek van
den Volkenbond. Gemeld wordt,
dat een ltaliaan, die in dienst
is van bel secretariaal van den
Volkenbond het deellccnde, met
de bedoeling om het naar Rome
op te sturen.
Na een uitgebreid onderzoek
werd het deel echter weer ontdekt. Thans wordt het acbte:r
slot en grendel bewaard en niet
meer tel' beschikking gesteld,
Ook in de bibliotheek van het
Internationaal Bureau van den
Arbeid is het bcwuste deel opgeborgen en voorloopig niet
meer voor het publiek beschikbaar.
KEIZER KANG rEU.

op den troon van P eking'?
E en bericht van de Sin Chew
Yit Po nit Shanghai meIdt, dat
claar pertinente geruchten gaan,

dat de Japanners voorbereiWnw
gen treffen om Henri Pu Yi. of
Keizer Kang Teh, zooals bij tegenwoordig heet, op den troon
te Peking te herstellen, waarvan hij in 1911 als knaap, tij~
dens de revolutie van de Kuo
Min Tang werd verdreven.

DE VACANTIE DIE NIEr
DOORGING.
.

door
; ~N FARJEON.

er de aandacht op, dat er thans
van twee ~jden in die ricbting
gewerkt wordt. De uitvoerende
macht heeft een onder2oek ingesteld. Maar ook de wetgcven- Wij leveren re·eds een
de macbt stelde cen onderzoek C9mplete cine·lnstallatie
in. Bet bJad voorspelt; dat daar- (met slc;jwniotion) ·vOor
uit narigh(>jd zal voortkomen en
Fl. 225.wrijving,· waardoor ~e~ nuttige
'Yerk 23l worden . opgehouden. BetalinQ. nader te r~gelen ,

FILMTU NOGNIET?

te pakkc.a.
Toomig stannie hij in den
stoffigen, langgerekten winkel
door bet kijkgat, gevormd .door
twee dicht bijeengeplaatste
scbrijfbureaux, naar buiten
waar de zon scheen. Bet eene
bureau was alleen maar oud en
stand VOf)r 4 pond geprijsd bet andere had historisehe
waarde en woest volgens het
prijskaartje 40 pond opbrengen.
Jim was zoo verdiepl in zijn
zelfbeklag, dat bij niet cens opmerkte hoe ecm eenvoudig gekleed 100ap meisje besluiteloos
bij de winkeldeur ronddraaide.
Jim zag haar eehter niet - hij
zag aleen maar zon, zee, zichzelf
in zijn fl ancllen strandpRntalon.
En bij deed iets zeer dwaas, aileen te rcchtvaardigen wellicht
omdat hij vijftig weken hard
had gewerkt. Hij sehrceuwde
woedeud:
" Verdikme !"
en
zwaaide met zijn armen in het
rond zoodat de prijskaartjes
avera} rondvIogen, een vans omvie} en eell bak vol oude snuistecijen va..'1 een even oude tafel
suIde. Ten overvlGed.e sooeet hij
in zijn woede een antieken stool
om.
Hij schaamde er zich dadelijk
over. maar zijn berouw kwam te
laat. want het mcisje was juist
den winl;:ci binnengeh·edcD en
sloeg hem verbaasd gade. Hij
keek \Vat scbaapachtig terug
maar omdat zij vriendelijke
oogen had. stamelde hij ua eeni·
ge oogellblikken grinnikend:
"Neemt u me alsjeblieft nict
kwalijk, juff.rouw - u snapte
me daar leelijk. Th ben dadelijk
tot uw dienst _ even dien rom·
mel. .... ."
"Ik zal u weI even helpen!"
hood het meisje gul nan, terwijl
zij a1 neel'luu'kte en de overal
verstrooid liggende prijsjes en
snuistet'ijen begon op te rapen.
"Erg \Tiendelijk van u! "
mompelde Jim, verlegen den
stool weer overeind zettend. N a
een poosje ricbtte zij zich wecr
op en "Vroeg:
"Weet u urecies \Vat er was ?
Kan dit aUes zijn? Neen, die
ring waar u naar kijli::t, is van
mij - daar kom ik juist voor ".
Jim wierp een blik op den in·
houd van het bakje, kniktc en
begon:
"Alles is terecht. Ik moct u
nogmaals mijn excuus maken,
dat ik.. "
"Doet u dat Diet!" viel zij
hem levendig in de rede. " lk. ben
oak weI cens door het dolle heen
- nag geen twee' um geleden
bijvoorbeeld!"
"U zult weI een betere reden
hebben gebad dan ik! " zei hij ,
met wat meer nandacht voor
bet aardige gezichtje. Ik was
zoo woed.end omdat mijn \'acantie is afgesprongen!"
"Die reden komt me heel
plausibel VOOl·! Ik - t ja, ik beb
geen vacantie om te laten afspringen!" zei ze fIauw glimla·
chend. "En vertelt u mij nu eens
\Va.t u voor dezen ring geeft!"
Jim nam den ring ter band.
Hij kende zijn vak geed. ¥enigmaal had hij waardevolle dingen gekocht van menscben die
in · geldnood zaten - hij voelde
zich ditmaal heel onzakelijk beinvloed - die kleine zag er zoo
bleek en moe .. '., en 200 lief uit.
"Een heel mooie ring!" zei hij
ten siotte. "Ik geef er u ...... laten we zeggen vijf pond voor!"
",Coed!" zo!i ze snel. " Th
dacht.. ... . weet u zeker dat bet
niet te veel is ?"
"Ik bad u misschien weI meer

chend. "Maar mllak u met on·
gerust - wij winnen er op !" >
"Dan had ik eigenl.ijk zes
pond moeten vrageri!" zei het
meisje ernstig. "De zaak is ik zit erg in den put - i.k: kon
mijn buur Diet "heWen".
Op dat oogenblik trad er een
nieuwe klant, een groote, breed·
geschouderde man den winkel
binneD...Bij began dadelijk, met
een sterk Amerikaansch aecent:
,,Ik zoek naar zoo'n oud ED-
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Jim Duce was woedend. Het
was €en prachtige M.a.andagmorgen en onder normale om·
standigheden had hij nu met
andere opgewekte vacantiegangers langs bet strand moeten
kuieren, zwem.men, zorlnebaden.
Maar in plaats van · op de blan-

op antieke en tweedehandseh
meubelen. en zijn neus snoof
geen ozon maar stof op. am oit
je vel te springen. En. dat alles
omdat twee dagen tevoren zijn
werkgever. de oude Hathaway,
griep had gekregen en met zijn
schone stem tot hem gezegd
bad: "Spijt me, jongen, maar ik
ben ziek en jij zuIt je vacantie
mooten uib3reuen en ·op den
winkel passen _ je weet best
dat i.k: niemand anders heb!~'
Daarop was de oude baas naar
huis gegaan om zijn bed op te

te.zieb om. naar bet prijsbartje
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De klant gromae iets en begon door den ,..inkel te slentereno Toen kreeg Jim bet prijskaartje in het oog en schrok £ 4.0 slond. er op! Het lion Diet
anders - het meisje had bij
het opruimen bij ongeluk de
twee prijsjes verwisseld! Maar
nog graoter verrassing waebtte
hem.
"Het is een bom geld - maar
ik hoef niet op cen handvol dollars te zieD!" hernam de klant
f~~~~f~g. "Ik koop die schrijfJim begreep er Diets van maar toen kwam de derde verrassing!
"Dat zal niet gaan !" zei na~
mel;jk het meisje. " Ik wil dat
bureau hebben. ik was bier eer·
der dan u en ik heb er'al op geboden - ik koop het voor vijf.
tig pond!"

m;a~
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knipoogen, stottenie hij verlegen niet begrijpend:
" Ja - bet hoogste bod moet
h~el'~~tuurlijk aannemen, mijn-

"Wat een land. Dan bied ik
zestig !" schreeuwde de klant.
"Dr bicd zeventig!"
"Tachtig!" loeide de groote
man.
"Dan neem il{ het voor bonderd!" sneed bet lll~isje ied.el·
verdeI' bod vastheradell a.f.
"Laat u dat bureau alsjeblieft
nog vanmiddag naar mijn adres
brengen - Mole Street S. W, 2.
nummer 29. Ik ga vanavond
voor eell wcell met vacantie en
a Is ik eenmaal weg ben zou u
niemand thuis vinden om het
meubel in ontV2.11gst te nemen .... .. "
"Dat is voor het eerste dat
een vrou\\' me de baas is!"
gromde de Amerikaan. tiN au,
dan ga jk bet maar ergells a.,ders pro"beerell. Adjuu!"
Jim keck den man ontbutst
na, wischte zijn voorhoof<J.
droog en vroeg:
"En mag ik nu eens weten
\Vat u eigenlijk veer heeft?" "Als ik niet sui ben, dan ligt
de verklarmg in die Jesseuaar!"
zei het meisje vroolijk . .. Als die
kerel een Amer.ikaan was dan
ben ik een Chinccs! Waarom
bood hij honderd pond voor een
meubel dat er vier waard is?
lk kan me ve:rgissen maar ik
geloof vast dat er iets in dat
bureau verstopt zit. waal" hij
iets van afweet - ,-eel mee.!"
waard dan honderd pond!"
"Maar daar kunt u weI gelijk
in bebben!" kreet Jim opgewonden. "Wij kochten goedkoop op
een veiling. EellS kijken - dat
ding een paar masnden ~eleden
bettl; ja, het was afkomstig uit
den boedel van een kerel die de
helft van zijn leveu in de ge\·an·
genis bad gezeten! Stel j e voar,
dat di e man weer op vrije "oeten is, dat bij naar zijn bureau
zoekt! Stel je voor dat - maar
aan den anderen kant - s is er
werkelijk iets van groote waarde in zit - waarom bleef die
man dan lliet opbieden?"
"Heel eenvoudig ! anhvoordde
bet melsje glimlachend. ,.Hij
gillg weg omdat ik bem beb
wijsgemaakt dat hij ·\'~.na \"ond
mijn woning heelemaal onbe·
woond zou vindeu - zoodat bij
zonder eon cent te belaleu ;;::ou
kunnen nemen wat van ziju ga·
ding was ! Maar stel u gerust hij "\rindt...mijn won:b.g Diet verlaten - hij zal er cen paar po-litieagenten vinden! En lat€n
we nu gauw eens zoeken! Naar
de diamanten van de Hertogin!"
,,Nu, die vonden ze! Of eigenlijk gezegd - zij vonden .in eell
gebeim vakje het parelsnoer
van een gravin, dat eenige
maanden te\'oren gestolen was
- en de dief vond oak iets twee pootige agenten, t oen bij
dien avond de waning van bet
meisje binnensloop. •
En de ring bleek nog heel wat
meer geluk aan tc b"rengen. De
bevallige eigena.res kreeg er om
te beginnen zes pond st~rting
,"oor uilbetaald, ven'olgens
macht zij de door de bestolen.
gravin nitgel00fde belooning incasseeren en ten slotte kreeg zij
de ·betrekking van winkeljufw
frouw in de zaak van den snel
bcrstellenden Hathaway_ En
daarmee was nog het &"\"OD.tuur
van den ring niet bee!ndigd want drie weken later', toeD. .Tun
zijn ui~. en niet arg.,.
stelde vacantie toth nog genieb>D mocbt, kreeg zij .....heID op
een eem::aam p1ekJe am lJ!e dieD
ring weer terug...,.... maar ditmaal.
_
hii ..... den mi<I<IelviDger
.... hoar 1in1rerband gostoIren
--den~!
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