''''''1i'7''''''''''''"",".rn~~~1tiI1RS'ill.'i1jj~~,-

.......~ ;; -'. : .!"""J . _
-

' YERSPREIDING
' 10:000 EXEMPL'AREN

" 3 '. MAALPER 'WEEK "
DINSpAG,DONDER, .·
" DAG ENZATERDA~ ,
i .ij die he! ~Iad per post
wenschen te cmtvangen
~enden .

'rELE:j:OON NOS.

•.. . . .~..•.... . . ~. . .

.

" ..--.-' ---

PER KWARTAAL f 1.PER HALFJAAR .: 1.75
PER JAAR
.. . 3.50

,~

..

):.'..

".

- -:.- <. -<:-

,: ~
':" , "

--'. - _. ":'

.,

.

· ~u
·· · · ·
~
.

: -: "'

DIRECTEUR: JOHN KAPPEE
ADVJ:RTENTIm-ACQUISITIil: iI.B.H. OOPNIilR -

NEDERLANDSCHE HANDEL.MAATSCHAPPIJ, N. V,

DEUGATlE- EN
OOC:UMENTAIRE CREDlfrEN,

TilL.•010 W1IIl:/I.'.

.

.. .: . . . .

/

D.RUKKERIJ

en dat daarvoor eerlang voarstellen zouden worden ingediend. Dit gold echter slechts
voar Nederland. Terecht is in
den Volksraad geinformeerd,
hoe het staat met de Indische
defensie.
En nu zegt de minister in de .
,.Memorie van Antwoord" van
de Indische begrooting, dat hij
betwijfelt of op de defensie-

ie, uitgaande van de Vereenlging voor Ondenvijsadvlczen.
Oudct"S kunnen daar ·kostelooze
Inlichtingen inwinnen over beroepskeuze, schQlen en 1nt~rnaten in ~~er18nd cn het bUltenland; blJzOD?Crheden ve:nemen
over vcrschlll.ende opleldJngen
cn stu~lerlchtlhgen, ~?Sten van
o.pvoedl~g en ~mderwus, vacnn.·

tuurl.unde,

Het doctoraal met hoofdvak a wiskunde; b sterrenkunde; c natuurkuridej d Bcheikun~
de plantkunde; f dicrkunde; g
mineralogie; h geologic; I pharmacie: j wijsbegeerte.
..Vooruitzichtcn zeer B1eeht.
PIm.
vijrtig afgestudeerden

v~r~~d met. de studle; In een

tJatuurkunde zijn werkzoover de inlichtingen.

~~~:.~e;t~~a~::u;!:stl~d :c!~~u:~e p~:nf~~~1:e~:~~e~:

~l:;·C~~~~:ran~~ ~f:;~;~.1~ :s;!~n
Tot

:~~~igh~C;le~~i~~ntwe~I~;~ :-~~ ~~tn n~~~~:~ st~::::~~c~:~

voIgt: Wel ·komt het hem voar,
voor nieuw personeei een
minder mUdc salarisregeling
de tha.na geldende kan
worden ingevoerd",
Hct is toch wei llchtelijk verbijsterend in dczen tijd nog te
spreken van een "milde salarisregeling" voor het personeel
der lndische defensle. Oak dit
personeel heeft behoorlijk tol
betaald aan de algemeene bezuiniging op de lndische uitgaven. In een tijd, waarin men
terccht ongeduldtg vraagt, hocvcr het nu staat met het inhalen van den jarenlangen achterstand, rept de minister niet
eena van dat inhalen, doch weI
spreckt hij van nieuwe bezuiniging, zoo niet ap het materieel en op de sterkte van het
leger dan tach op de bezoldi-

·.het._taire
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pri;isvraag is dus ge.en .
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Het zal ve1e ambtenaren in bied van.ooze
India goed doen te verneroen, het bewind
dat er Vt bet huidige·lndle nog
zij, dlevo<,. ",en '~ac'btig
eon gebied is, waarop ldaarblij- fensiea~p~at
kelijk gesproken kan worden
van cen "milde sa1a.t:iSregeUDg".
Wij willen· met deze zinsncde net.1n,nscne Jlege~, Oud.MblUst<>r
·Diet een prijs-vraag van ...de
a1!-nkondig~n, · .
Ochtend-Post"
~rin ~j de lezers u.itnoo.digen
pns de categorie· V&ll l~ds
dienaren te naemen, we~o op
dit· oogenhlik nog in het genot
is van ee;n ..m.ilde sala.risrege.
ling". . Integendeel: · ·.MiDlster
COlijo·· beeft · dit woord·.zelve·· I.kIe"'aaIlldeel
ge~~ . en- bij heeft .cT
geduId; welke
dienaren
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Waar niet verkrijgbaar.
wende men zich tot:

.~a:tze~:r vo~~~nt~~r:~l~~:' ~:~~jd'm':ik~:e;e Z~~~t~~:

Een "Milde salaris~
regeling". .
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U vindt het op tefel
van iederen {ijnproeveC",

dan

dcze
• wat !Det op~oedlDg en studle om dit antwoord. Eerst die een
gingverdere
van hetbczuiniging
personceL opMaar
dcr kmderen. 1D vc~band staat, opsomming van geweldige ge- "mild" genoemde salarisregcling zal ongetwijfeld invloed
hebben op het gehaite van het
bU dat to t;i0uda gevestigde on- bul in wis- en natuurkunde te personeei en op zljn ambitie, Het
deMV\iaadVleabureau, verachaf· haten. Well( oon~'WUsheid moet leven voar· talrljke mmtairen,
ten.
er in de arme hoofden der stu- in aile rangen, Is in dezen tijd
Pit gebeel belangeloos \O"er~ denten vergaard worden, En reeds zoo 'n hachelijke bezigOp zeer gemakkelijke be·
kende bureau, staande onder als zij dan de eindpaal bereikt heid, dat men er zich over vertallng verkrlfgbaar en met
Jeiding. van ~ee~ren, die ec.~ hebbcn, dan voIgt or heel la- bazen meet, dat· er nog steeds
garanrie
jeugdige
lIcfhebbers
gevondell
Det~rding.studlerels nasr Jndle coniek en droog. "VooruitzichN .V. PJano-enMnziek~
heboon. medegemaakt .~n die op .ten zeer slecht. Er loopen worden. Of deze liefhebbers de
handel KOK
die rclS getroffe!l z1Jn ~ewor- ongeveer vijftlg afgestudeer- ware zijn en de beste, die men
RIJ,wllk 19 N~ ast de Harmonie
den door de leglO moct1\Jkhe- den in de wis- en natuurkunde voor dit bedrijf kan vinden,
is
zeer
de
waag.
In
ieder
goBatavia-C. _ TelcCoon 1803
den, waa~7de Indische o~ders werkloos!"
op ondel"WlJs- en opvQedmgsid::enn
; . , - - - - - - - -..
Betel' dan cijfers en lange
gebicd tobben, geeft oak cen

~~a;::l~~~~~ria:~n~~:d( artikelen demonstrecrt dit eene
Het moge ons veroorloofd zijn, :~;oo~~ ~~i~f~~~~~~:
ale een schrijnend stallltje van H.B.S. of gymnasia een oplei~ft!ieo~~~ie~eh~t~~~;~~de~e~~ ding te vinden, welke hun cen
citeeren, Een heer te Bandoeng succesvolle carriere belooft.
m(orn"eerde bij "Infonna" naar En wanneer we dan in een
bijzondcrheden omtrent .de .unl- antwoord op de vraag van .een
versitaire studie Wis- en Na- ~alangsche dame nnar ~h~h
tuurkunde. Hij ontving daarop tmgen ?etreffende de oplel~g
het volgend ~ntwoord:
;:~i~dle~~~t~~Ze~sda}a~~
..Het candidaatsexamen om- eiseht . het college- en insehrijvat: a. wiskunde en ~tu~kun- vingsgeld f 310.- lbedraagt
de met sterrenkunde , b W1skun- per . jaar en dat men voor
de en sterrenkunde met natuur- huisvesting, kleeding- en zakkunde; c sterre~de en 08.- geld etc. meet rekenen op
tuurkunde met ~kundej d na.- f 1500,- per jaar, waarbij nittuur~unde en WlBkunde met drukkelijk tuss'chen twee haaksche!kunde; e na.tuu;kunde en jes achter staat "Minimum"
schelkunde met Wlskunde; f dan kan men zich zoo levendig
IIcheikunde en natuurkunde, indenken, dat het pad van vele
w:iskunde ·en mineralogic ; g ouders van jongemenschen, die
scheikunde . met natuurkunde, in de studiejar.en zijn gekomen,
plantkunde en mineralogic; h in dezen tijd Diet over rozen
geologie en mineralogie met gaat .........
dierkunde, . scheiktmdo
en
V.

JOHN

niet : te evenaren
in
smaak.
zuinigheid
en
voedingswaarde.

De Qt'ervoerde mQ,rkt. plantkunde;' 1 geologie en mi- dat

neraJogie met dlerkunde, scheikunde en wiskund:e; j mineralogie en geologie met natuurkunde en geologie; plantkunde
en dlerkundc met natuurkunde
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dan
Het is te hopen, dat bij de
behandeling van deze begroo~
ting uit de Kruners en anders
Berg- en Goeda ngrulmte
uit den Volksraad ondubbel_
Laat Uw Meubllalr
zinnige stemmen opgaan tegen
Klsten
het, in welke richting dan oak,
blijven streven naar bezuiniRoUers
ging op het defensie-apparaat.
Plano
Het lijkt ODS in Indie. in dezen
tijd van toeoemende ooriogsdoor eDs bewarea
dreigementen, kortweg oogeBalavla·C. PI ...kaDd,1 HOI
looflijk, dat n og aldus van Nesproken
wordt!
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De Brand te Amsterdam.
Wat hfj ons

~en

JAYAHOTEL

Is lomme;"iik, rustlg en in
het Centrum geiegen

JAVA HOTEL
is geheel modern
taureerd

getes-

JAVA HnTEL
heeft goede dag- en maand~
. kamers tegen billijke prljzen

JAVA HOTEL
heefr een Qezellige lobby
en een prettiQe leeszaal

JAVA HOTEL
bezorgt de lunches voOt de gasten zander priisvefhoo~
glng op hun kantoren te
.
Batavia

JAVA HOTEL
staat onder perslXlnlljk beheer van

A • .J.C.W. HOOGVELD
tevens beheerder van
Flatgebouw Tanah Abang
en sedert 18 jaren Restauvan de Kali Be!lat
Club,
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Mijo···ZwerHochfen
door Tokyo.
dat het. onlangs op Tandjong- maakt zich een gevoel van aehPerak ijs'-heeft 'geregerid, stuk-_ terdocHt van ons

jes ijs van ongeveer'een, eenti~
meter lengte en een paar millimeter dikte, welice- een vreemd
geraas veroorzakten, terwijl de
temperatuur
plotse1ing vrij
sterk daalde?
Kijk, dat is nu weer een
onmiskenbnre -v00l'!?prong van
Tandjong Perak op Tandjong
Priok. Waarom moest het nu
juist ijs-regenen in Perak en
• niet op Priok: Zatcrdag-mid·
dag is immers juist zoo'n gezelJige middag op Priok. Dan is
het er weI niet zoo druk al5 op
Viloensdagen, wanneereen groot('. mail boot v.ertrekt, want het is
op di2 Woensdagen op PriDk nDg
nooit zoo overvol geweest als
sedert, in de bekende circulaire,
waarin aan gO\iVCrIlcmcnts~
ambtenaren op aile tredell van
de ambtelijke ladder, bchalvc de
drie of vier hoo"'ste verbodcn
werd den gom·c;ncn;entstijd te
gebruiken voor het wegbrcngen
van coJlega's of familieleden of
kennissen van kennissen of bu·

meester.,~eeft

het -daarginds werkelijk ijs-geregend of was het -maar een re~
clame~trueje am de menschen
naar Perak te loikken: Tandjong Perak n1. kan best zoo
iets gebruiken. Sedert d~ schrijver van "Paradijsvluc11t" ~ijn
sappig ve:-.haal heeft geschreven -over zlJn a,":ond- en nachtelijken ontdekkmgstocht door
Tandjong-Prio~ en heeft uit~eweid over de plkante o!l1gevmg
van m()€der Montijn's etabilissement,en over de uitgaande jantjes der schepen, had Tandjong
Priok beduidend de leiding genomen hoven aUe andere havens
in Nederlandsch O~~t Tndie.
Daar kon Perak m~t ZIJI1 HnVel}restaurant ell zlJn dans~n::u?_
schoonen t~!?enover het PO~lbe
bureau en zlJn cafe.conc~r~ l{Op,
dat a.lsmaar am dansmelsJcs ell
bar·dames advcl'teert, doch ze
Hooit krijgt en als ze l;:omen,
dan verdwijnen ze even ge·
l'uischloos weer, niet aan nppen.

~~~,~jaS~~~a~~e;~~~~:~D~~l~:~~e~

. H~~ kon dus eigenlijk l1ic~
West.Java -dan wei van geheel l1ltbhJVen of Perak ruoest W.:l.l.
Java. Die circulaire schijllt bij d?cn om wee: de aandac:htlor
tal van gouvernementsambte. zlch te vesbgen en n.u .IS 1~L
naren die van de Icut van den toch weI casueel, dat JUist die
Woen~dagochtend germ' flau\\' ij:;:regen van pas komt. En nog
helml hadden, de aandacht ge. wel 0P. c?n Zatel'dagnamiddag!
ve.':ltigd tc he-bhen oJ) de won. Daar Zit wts aehter en het zou,
derc hC('riijkhcid "lit) het weg. dunkt mc, geen kwaad kunnen,
l)rengen met dit resultHat, dat wanneer . ~c gezamenlij~e 'l\tn.
hel vanwegc de compaetc me· djong PrlOkschc attraehes zlCh
nigte aan bOOl'd" tcgenwoordig in een adres tot de regeering
(>igcnlijk hecleill:lal gcen lll"ctje wcndden. met het \'erzock cen
mce!" is om ienmnd \Vucnsdags deskundlg onderzock te do(~n
weg te brengC'n.
il:stellen vanwegc het KoninkMaar de Z:J.tcnlagmiddag is lijk Metcorologisch Observatode wcgbrcll~llliddag bij uitne· rium naar die Pcralcsehcn ijsmcndh('id. Dan n,rtrci--::t de sne]· regen. En wanneer de Regee·
dicllst naar Singapore en Deli ring daar vanwege de kostel1
l!n :Jan boord yall die schepen jg niet in wil treden, dan Jigt het,
hel tegcllwoordig ecn gc;:.elligp. dunkt ons, op den weg van de
"I·amell" want ('I' I'ci1.1!1l nog aI- vercelliging "Tandjong Priolt
tijd heel wal mClll>r:hen naar bij avond ~n nacht Vooruit" onl
EUI'Oll;t \'ia Ring-apore en een dcn l'cgcnmakcr Vera art )1~Htr
buitelli<lIldschc lijll, waarop de IndiC te doen komen, tencindc
K.P.M. aansluiting geeft. En de hem in Priok ijs te latcn rege·
r·('izigers voor Deli bcstcmd, nu, nCll. Wij ",etcn weI: zijn regenrlnt 7.ijn v;\llzelfsprekend liedrm, makerij is tot nil toc nict zoo
Jie van wantcn weten, want an- , heel erg succesvol, maal' hij wHt1crf; wuden 2C llid J'laar dat de het ook altijd ovcr een vce]
[,un] o'l'I"'geplaatst zijn of c."- te groat v1nk doen regenCll. TIl
het·n h'l"tlgkc.:,rl!1l of erh(:CIl up Pdok is dat niet 7.00 noodi%.
di(,wJtreig gaan. ZooduL dj,~ Za· Daar kan het hoven cen bcschei·
terda;;middttg alJengs CPU heel den ruimtc. En als grootc1'e atIlI"cttige ovcrgang wonll lIItal' tractie dan de ijsrcgen in Feral:
uen ~atcl"dagavond en dr'11 ZO!l- ZOll mcn het in Priok vaniil- of
uag. En wat zou dat nu niet een mocca.·ijs of pcehe Melba lam·
heerlijke attrae-tie ell \'Crollt~ nen laten regenen. Maar in ied~1
schuldiging tevens 7.i.in. lVanneer geval dient er iets aan gedaan
men kon zeggen "Ik ga van· tc worden. Priok Jigt ons te no.
middag naar Priok, want daar aan het hart dan dat we het zoo
..... i! het (Jp Zaterdagmddagen maar klakkeloos kunncn Jaten
weI eens ijR-regenen!"
\'cl'sIaan door TandjDlIg Pel'ak.
Maar Perak heeft daL gelukje
,
gClneasseerd en naast afgunst
C i vis f ide 1 i s.

I

Del'A! brand heeft ons iach van..
het ongeuk. Kim]erell
weI jets te zeggen. Gclukkig Zijll Jeeren, wat het beste is ingeval
de Jndische hui7.en wat opener van brand of bramlgevR<ll', \vat
gebouwd en mecatal lager, hoe- het ecrste~ noo?ige is ingeval
weI m n in oud~Batavja toch van overstroommg, \Vat moet
nag tnl van die oude hooge hui· geschied,en bij het waamemen
zen uit den compagniestijd van gas-lucht, wat tc doen ab:
vindt, met hun nauwe trappen er cen draad van het elc::ctriseh
en gangen. }'-Ten zal hier in lndie tram- Df treinnet losraald en
over het-algemeen eehler spoe~ over den weg valt: dit en b.!~
diger een uitweg vinden uit cen van andere aanwijzingen zijt:
brandend huis uan uit cen huis allen dingen van het hoogst{
op de O.Z. Achterburgwal. Maar belang om ongelukken te voorwie radeloos is en de Iduts komen.
kwijt, zal zelfs uit cen bran·
dend Indisch huis geen uitweg
Het is een stof, welke in all"
vinden en zal wcllicht cen dcr~ klassen van de lagere school op
gelijke schuilplaats ldezen ala zOo'n gemakkelijke, prettige en
dat kind in Amsterdam, terwijl boeiende. wij~e behandeld kan
redding vlak bij de hand Jigt.
worden, III leder Ieerjaar een
Deze brand leert ons, dat er ,beetje dieper en uitgebreider;
aan ons onderwijs, hoe intellec. een stof, waarvoor men, zon-der
tueel, hoe goed ook op het ge- dat de jeugd, het onaangenaam
bied van Iichamelijke opvoe- zal vinden, af en toe het vertelding, toch iets zeer wezenlijks uurtje zou kunnen benutten, en
mankeert. Nl. de voorbereiding het zau d: beste vruchten af·
op, het paraat~maken ingeval werpen. "V~~ weI eens een onge·
Van rampen. Er zijn zooveeI luk heeft bIJgewoond van ernstieigenlijk gewone _dagelijksche gen aard, weet, dat er gewoon~
dingen, die zich onder den .in- lijk sleehts een paar menschen
vloed van zeliere omstaridighe~ Zijn, die weten \Vat er gebeuren
den tot onheilen en rampen moet en die de lei ding nemen. De
kunnen ontwikkelen dat ieder overgroote meerderheid staat
mensch, van kind af 'aan, -er op wenkeloos, hebete, radeloDs erbij
voorbereid moet zijn. Het vuur, en werk~ ~gen inplaats van
het water, het gas, de electri- mee. Het IS die ov.ergroote meereiteit, :het zijn allen dingen, die derheid, die ook de kluts kwijt
naast -des . mensehen grootsten zal zijn, wanneer zij zeIf de dupe
steun, zijn verderfelij~ste, moor- \Vordt van, een ongeluk. Haar
dendste vijanden kunnen wor- voor te bereiden in de jeugdden. Eerste hulp bij ongelukken jaren reeds, op wat gedaan
is daarin ren voor ieder mensch moet wordell'!. als ,eenig gevaar
en kind onontbeerlijke kennis._, of (lUheil dreigt, zal tragiscbe
Maar eerste hulp bij ongelukkell '/ gebeurtenissen als te Amsterkomt- aan ·de orde 'wanneer het dam voorvielen niet tot nul herOnh.eil r.'eeds gesc~fed is . ,-Er zijn, ,iei.den, maar:Zal er zeker toe. mevele gevallen, waarin ,eeste hUlp dewerken hen sterk te verminbij ongeluikken_achterw:ege had deren.
kllUnen__ blijv~n ,door yermijding
V.
-~

door
Philip J. C. Tissen.'
III

Het is de vooravond voor
KerStmis. Dan' behoort men
thuis in den familiekring te zitten met kerstgebak en warmen
wijn. Maar ik heb geen familie
in Japan en mijn gezelschap is
op mijn schrijftafeI de gipsen
buste van Goethe, die mij vol
gezag en wat ernstig aanstaart_
Toch is het gezeHIg, want de
gashaard straalt rossig Heht en
warmte in mun zitkamer en de
lretel met theewater zingt in de
!lvondstilte. Het zaehte groene
schijnsel van mijn bureaulamp
valt mat op de voorwerpen en
wandversieringen, die als oude
vertrouwde bekende op mij
neerzien. Hebben zij niet in veIe jaren een groot gcdeelte der
wereld met mij doorkruist?
Miju rok en avondeape liggen
met mijn hoogen hoed gereed
op een stoel, want v2.navond ga
ik met mijn vriend Kaname Otsuka, dien ik van Kobe terug~
verwacht, naar Hotel New
Grund in Yokohama, waar
Christmas Ball is en waar wij
znIlon dansen en dineeren met
<I ardig
gezelschap. Als ik geldecd ben en het afgesproken
llur verstrclwn is zonder dat
mijn vriend, die zich weI in Kobe zal amuseeren, op komt da~
gen, verIaat ik mUn warme .kamers en kijk naar een taxi uit,
hetge.en bij doze kou lang niet
aangenaam is. Een gure windvlaag doct mij huiveren en ik
h·ek de panden van mijn wijde
a,vondcape vaster om mij heen.
Na lang W<lChtCll krijg ik een
mooie wagen te pal{ken, die mij
zoo sllel mogelijlt naar Yokohama brengt, tcrwijl ik erbarmelijk zit te klappcrtanden en met
mocite cell sigaret rook Ik haal
in Yokohama een van mijn kennissen af en even later staan
wij in de ruime hall van Hotel
New Grund, waar e'en weldadige warmtc ons bij doet komen.
Er zijn tal van vreemdelingen
van aIlerIci nationaliteit, dames
en heeren in avondklecding.
Sommigen zijn menschen van
gcwicht, anderell doen afso!,
maar intcressant is het in elk
geval.
Een schatrijke Zwitser met
een bloeie.nde zaak ~~ 'l~~I{yo,
verveelt zlch klaarbllJkehJk en
v.'~rmaakt zich met prijstrekken.
U:1t een heel dikke bos touwtJes, .aan elk waarvan cen meer
of n:lI1der waardevolle prijs bevestlgd is, kiest hij er zorgvuldig ~en uit. MeestaI wordt het
chocola of andere zoetigheden,
die hij met .kwistige hand aan
de altijd vrolijk lachcnde Japansehe lift- en hoteljDngens toewerpt, die berekenend in de
buurt blijven rondhangen.
.
Wij slenteren wat verder
door de weelderig ingerichte
zalen en gaan dan een paar
dansen maken, -die door bet
"New Grand Orchestra" en den
~~~~e~T;Z~oe~:.nd" uitstekend
Behalve den Nederlandschen
Consul te Yokohama en den gezagvoerder van een Java-ChinaJapan-Lijner, die samen een
kijkje komen nemen, spreek ik
geen bekenden.
Na een paar cocktails, die
voor wat stemming moeten zorgen en dat ook inderdaad doen,
besluiten wij het 'uitgebreide
Christmas Dinner te gaan gebruiken waarbij ik tot mijn
grooten schrik b'emerkt, dat
het hors d'oeuvre op het mffiU
ontbreekt. Maar niettemill valt
het overige erg mee: Voora! de
gebraden gans met geglaceerde
.kastanjes zijn :vo'ortreffeqjk en
de wijn is goed. De vlammende
plumpudding _met een eenzaam
takje ' mistletoe erop, _doet het
praehtig en als wij na de koffie
::ter een gla~je D.O.M. ~zit-

~ek

die met alle geweld wi!
• dan~ ,is daartoe he1aas met
meer m s~t en ik: begi:Q naar
een ges~e .g"elegenheid te
zo~en om weg,te.komen. het..
g"('en' ,met 'het ~ ,pp-de heer:,
schende, omstanm~e,den lang
met ee.nyoudig is.' :t'ocll-~

het ODS tenslotte en de buigeI:l~
de portier, die ~ns door de
draaideur uitlaat,- heeft al een
van de vele wachtende taxi's
voor 1aten komeu en aanstonds
kan i~ mijn sIaperig slachtoffer
met een paar geruststelleude
woorden aan de Iichtelijk verT
schrikte huisgenooten afleveren om dan alIeen den terugtocht naar Tokyo te aauvaar-den.
In mijn appartement vind ik
alles terug zooals ik het een
paar uur geledel1 achterlict. Ik
ol1tsteeik de gaskaehel en laat
mij wat verdrietig en teleurgesteId in een armstoel zakken,
omdat het mij wat tegengeval~
len is vanavond en ik mij er al
zoo lang van te voren zoo veel
van had voorgesteld. Maar ik
:let mij daar spoedig overheen
en l1eem een heerlijk bad, zoo
heet mogelijk, waardoor ik mij_
zelf weer in prima conditie
breng. Dan Ideed ik mij in een
gemakkelijk sportpak en bcsluit
andermaal op avontuur uit te
gaan. Even later ben ik opnieuw
op straat en eonstateer met cell
zeItere vreugde, dat dc temperatuur opvallend laag is; het
water, dat hier en daar in eell
kuil was achtergebleven, is in
ijs veranderd.
Het is voor Tokyo nog niet
!aat en het is prachtig weer om
te wandelen. Langen tijd dwaal
ik rond en lwm ten siotte bij
een bar terecht. Lk ben be~
nieuwd hoe men daar Kel'stmis
zal vieren ell wil binnengaan.
Op het moment, dat ill den
knop van de deur beetpak,
wordt deze opengeworpen en
draagt men iemand naar buitell.
Ret is cen Japanner van mid~
delbaren leeftijd met een gouden bril op, die evengoed kantooremploy;'! of chef in een warenhuis als beursbroker kan
zijn.

Een collegu. of vriend houdt
hem bij zijn beenen vast, ter\l,~jl
de barmeisjes pogen om zijn be~
venlijf te dragen. lk zeg pogen,
want het eorlmlente gevuarte,
een bewust~')os mensch, gaat
boven hun kraehten en zij kunnen niet voorkomen, dat het
goudgebri!.de hoofd bij iedere
pas met regelmatige schokken
over de keien bonst. lk, help een
handje en wij leggen den be~
schonkene op de achterbank
van een auto. Hij hecft blijk-

I~f:d ~~;~~~e~on~a~~ ~~~o~;:

bovensnijtand is waarschijnlijk
bier of daar op den grond
aehtergebleven. De
collega,
broodmager en geel als perka.
ment, dankt op de meest hoffeJijke wijze voor mijn hulp en ·bezigt daarbij zulke hoogdravende
termen, dat ik er met mijn dunne Japansche vocabulaire het
meerendeel Diet van versta en
aanneem, dat zij door alcoholischen i~vloed zijn ontstaan. pall
gaat hlJ op de treeplank zltten
en barst in snikken uit. Wij laten het rampzalige tweetal aan
de zorgen van den -chauffeur
over en treden de gezellige
ruimte binnen waar ik mij door
een heerlijke warmte voel om~:o;m~eten O;~:~if~en :~=~:t~
"A MERRY X'MAS." lk krijg

~~~t~e:~~:~~~~ch~t~~l~~c:~
die lekker rood staat. Ook het
licht is rood vanwege de kerstvreugde en mijn oogen moeten
er eerst wat aan wennen. Een
van de meisjes komt bij mij zitten en vraagt wat ik wensch te
gebruiken. Ik bestel cognac en
omdat ik de gewoonten ken,
geef ik haar dadelijk toestem·
ming om zelf ook wat te drinken.

vr-ouwelij1r

wezen-ZiCbtbaaz.:;--dat zen"omdat zij'meende:diiardoor

maar
Iiikt.·
er oak

eenigszins op ge- "vrij en onafhanirelg'k'" te millen
.
zijn. Zij spreektgoed En~
en'- ik ne.em a.an. dat zij geschoold IS. ~ vertelt, dat ,:r
vRak vreemdelingen kom~ die
haar,- behalve slechte dingep.,
oak dansen leerdenT

Dit schepseltje lijkt mij zoo
jong, dat ik mij onwillekeurig
afvraag of zij een van de bekende slachtoffers is, dat door haar
6ud~s op contract aan een ge~
wetenlooze agent van den een
of anderen· melsjeshandelaar
verkocht is. Maar dit blijkt niet
het gev81 te zijn. Zij heeft dit
leven uit eigen _beweging geko-

ten. A.arZelend- voldoet zij even

d~n~;:m::o::;=-=~

::',
"madam" -: is erg -streng en- als

~:~~e::~dj~

veil. ,_' Als ' _de -~ straks
naar huis zijD, zullen. er' harde
woorden ,vallen,en niag zij niet
m~ uit. ',!let een,uitda.:.oend
~cllt

kijk.ik_rond of-ik mi&-

sChieil __de stienge ..m.adam.~ _niet.
Iran ont.dek:kens maar t!r is geen

BON.EFAAS

(Wordt vervoZgd.)

De Russische Waarnemer op de
LICHT
-------Londensche Vlootconferentie. BETER
De Roode Viool In de Ooslzee een machls- is NIET DUUR!
factor van beleekenis.

Vraagt ons

Engeland hoopl op Rns.ische medewerklng In
bet Verre Oosten.

STUIVERSTARIEF
voor Uw woonhuis.

Van onzen V.P.B.·correspondent.

--:=

LONDEN 23 Januari 1936.
Wij laten hierbij een artikel van
onzen Londcnschen correspondent
volgen, waarin deze zich bezighoudt
met de zecmacht van de Sovjet·
Unle. dIe in cen oorlog tegen Japan zecr zeker van belang zal zijn.

Onder de marine~deskundl~
gen, die op 9 December van het
vorige jaar in de Locarno·zaal
van het Foreign Office de plechtige opening van de LondeIlsc:i.le
vlootconferentie
bijwoonden,
beyond zich gcen cnkele verte~
genwoordiger van de SovjetUnie. Rusland, dat geen onderteekenaar van de vlootoVCt'l~~~!I
komst van Washington is, bleef
op dezen formeelen grond buiten den kring van aeeln~:T1Pi-S
aan de.ze conferentie, die n.I.
geheel aansIuit bij de zoojuist
genoemde overeenkomst. Wei
heeft echter de Engelsche rcgeering Moskou uitgclloodig-r!,
om een officieel waarnemer
llaar Londen te zenden, teneinde de verschillcnde onderhandelingen te kunnen bijwonen.
Deze door de Sovjet-Un!.e
dankbaar aanvaarde uitnoodiging is in twee opzichten merkwaardig. De omstandigheid, dat
men deze uitnoodiging zond,
bcwijst reeds, dat men in den
laatsten tijd in internationale
marinekringen meer aandaeht
aan de bevt'apening tel' zee van
Sovjet-Rusland begint te besteden en dat men bij een nieuwe internationale vlDotoverecnkomst de medewerking van
Moskoll wenseht. Bovendien be,"vijst het feit, dat deze uitnoodiging tot het zenden van een
Russischen waarnemer speelaal van de Engelsehe regeering
uitging, dat er in vcrband met
de Londensche vlootcDnferentie
vele, zij bet voorloopig nog wat
losse draden tusschen Londen
en Moskoll worden gesp:mnen,
die onder bepaalde omstandigheden van een niet te onderschatten politieke beteckenis in
den Stillen Oceaan zouden kunnen wordenT

Een sterke Oostzeevloot.
De erkenning van de groeiend0 beteekenis van Sovjet-Rusland als zeemacht is een natuurlijk gevolg van de voortdurende
en hardn.ekkige pogingen van
Moskou om de Russische vloot
zoo sterk mogelijk te maken.
Als resultaat van deze pogingen kon het aanta! Russische
scheepseenheden
langzamerhand met een fIink aantaI moderne of gemoderniseerde oorlogsschepen worden uitgebreid.
zoodat de Russische vloot volgens offieieele g~gevens in de
Europeesehe wateren 4 slagschepen, 6 snelvaren:de pantserkruisers en 25' groote en 10
kleine torpedojagers omvat.
Ret aantal ondenee-· en kusttorpedobooten werd officieel
niet_ bekend gemaa'kt, maar op
grand van de mededeelingen
van Toesjatsjefski op het laatste radencongres, kan men het
aantal onderzeebooten met
nauwkeurige zekerheid op
- waarvan er minstens 15 tot
de allermoderD.Ste typen beho().-

De meisjes hebben aIlemaal
een masker voor, mooie en leelijke, die ruij om de beurt valschaanrijnzen bij dit fantastisehe
licht. Ook -dit is ter cere van het
k~tfeest en als het Japansche
popje terugkomt 'met een bel
cognac voor mij en een glaasje
'likeur voar, zichze1f, vraag ik ren - en het aantal kusUorpedobooten op 150 schatten..

~~~k~a:si~:t ~:=

Ph.T.
Tokyo, Kerstmis 1935.
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afzien een deel van de Oostzee·
vloot naal' de Zuid-Russische
wateren tc c1irigeeren, waar- Het uitstekende hotel met

~~eo:kfeez~a~os~e~r~:~~;~n~~

de billijke prijzen.
I. eRA MER

pantscrkruisers, 18 groDte en HOT E

~~d~I:~~:b~~?~~~~af;r:'5~ok~;t~ Mol"nvlletOo~t 35 -Teldoon 2100Wl.
torpedobooten een fa.::tor van
belang in de Oostzee is gewor·
den.
En in het Verre
008t6'/~
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In tegenstelling met deze be-

~~~~ke!~kRu:~~~~t~lo~te!t:~~~
in de Zwarte Zee en in de

Oost~

-- IN ru<E ~QOTlmK VIII"~~B,~~
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len Oceaan Diet geheel Dverzichtelijk. Uit de uitlatingen
van toollaangevende leiders van
het Roode Leger tel' gelegenhekl van het laatste Sovjetcongres in het begin van 1935
bleek eehter, dat de Russische
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vloot, Wilttoroff, bij de kort ge- IS. waagt dan de woningliist ..an bi)
leden plaats gehad hebbende
MA.DOJO
militaire promoties, is benoemd Manteng 42
Tel. 2040
tot vlDotconUllandant eerste
Zij wordt U ~r,,!15 tocqezonrlen
klasse, waardoor hij een even i=§~~~~§§ii~=
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sterkte bereikt heeft en in vereeniging met het Bliicherleger
speciaal met de bij Wladi\Vostok gecm~centreerde luchtmacht een niet te ol1derschatten machtsfactor vormt, die bij
geen politieke combinatie in
den Pacific over het hoof-d kan
\vorden gezien. Ret feit, dat
deze
aanzienlijke
militaire
macht een ernstige, onmiddeIlijke bedreiging vormt voor Japan, \vaarvan de Sovjet-Unie in

Mevr. D. van Houten, GedipI.
coupeuse, Schoolweg-Noord No.
13. Bat.-C.
Maakt japonnen en knippatronen in elk genre tegen billijk
tarief. Geeft ook privaat_ en
clublessen met uitreiking van
Diploma.
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Zoo' hebben zieh dus_nog g!en
kraehtige partijen kunnen _vor~
, -De weliswaar perlodieke
bloedige opstootjes waren spon~
tane . uitingen van ontevredenheid met het Franscbe reglem.
Anders werd dit weI onder den
j'1vloed eerst van links radieaIe Europeesehe elementen doeb
vooral door Moskou's arbeid.
In Tunezie staat het er anders voor. Hier bestaat, sedert
den oorIog . een partij van ontevredenen, de Destoer-partij,
onder leiding van eenige aan
Fransche universiteiten opgeIeide Arabieren. Doel is te komen tot een eigen staatswezen
en de heerschappij over eigen
land. Dr. Marteri, de bekende
Arabische voorveehter propageert deze Bischen wier inwilligging eerst goedschiks, doch
daarna met geweld geeischt
.vol'dt. De Frallsche Gouverneur
Peyrouthon ontbond .deze organisatie, verbood haar dagbladen en sloot de vereenigingshuizen. De leiders -Weruen verbaunen naar het Zuidell, wanr hen in de hitte
verderen revoutionnairen arbeid belct werd. "En passant"
maakte Peyrouton van dit optreden gebruik om 001. den
invloed der eommunisten en
radicale-socialistell te breken:
hij trad t!,!gen hen desgelijks
op. Critiek van dagbladen op

E.SCOMPTO

men~

MAATSCHAPPIJ N. V.
OPGBRICHT IN 1857

HOOPDKANTOOR TB BATAVIA
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BEURZEN

ALLE BA.NKZAKEN
De Pan-Arabische
Beweging.
Dc jongste nationalistische beweging.

Hcl Arabischc nntiouale stre"en is niet llieuw. Cairo en in
het bij7.0llrler de Mohammeriaallsche univcrsiteit EI Azhar, Zijll altijd middclpul1t gewccst van heL Al'abiSChc stre-

cultureele eellheid. Wanneer
men Ieest, dat in 1929 het aautal pelgrims naar Mekka en
Medinah neg :J~U.lIOO bedi'oeg,
terwiji dit in 1934 teruggeloopen is tot 25.000, dan kan men

ta?Jl, v~rboden. De- journalisten
3taan _ onder_ streng_ toezieht.
Men ziet a.an deze maatrege1en
weI, hoever, bet in Tunezie reeds
gekomen', is met de revolutionnaire organisatie der Arabieren
eli missehien mag men de aetie
van de eommunisten
de Europeescbe radiealen weI dankbaar zijn, dat zij, in de Arabis~he gelederen verwarring en
tweedraeht sticht en het hoog
Arabische einddoel vertroebelt.
Onder deze omstandighedell
kan- het geen verwondering baren, dat er steeds meer stemmen opgaan om de drie Fransche bezittingen in N. Afrika
te vereenigen. Een commissaris-generaal is belast met de
bestudeering van deze vereeniginr.;.
Eensdeels kan dat gemakkelijk gesebieden, want de verhouding van het Fransche bcstuur tegenover de inheemsche
bevolkingsgroepen is in alle
drie gelijk. Maar anderzijds
heeft het feit, dat zich tusschen deze bevolkingsgroepen
en het bestuur nog geen enkele
toenadering geopenbaard heeft,
toch ook weI duidelijk gemaakt,
dat er aan het Fransche kolouiaIe beheer iets hapert, dat op
den duur de pan-Arabisehe beweging, mocht men het bindmiddel eens vinden, in de hand
zal werken.

SLECHT EEN WEEK
KUNT U DROFITEEREN VAN ONZE

en
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peril!hel'c- (ih'hm, i;C()ilat
()\'er de gebeut'tenissen in Egypte, cell van de ernstigsle
bl'ropringen, waarmec de Brit~(;hc reg-cering op hct oogenbUk
t~ tobbell heeft, in aUe Arabi-

sehe wereldcrisis, een verkoeling in dell gl'Juofsijvcl', want
VOaf den geloovigcn Mohammedaan bcsl:aan geen bezwaren
um ter bedevaHrt te gaan en hij
7.aI er altijd weI cen mouw aan

de

bewapening
loopt geen gevaar.

AbessynU~'s

per meter
Vltrilg e
per meter

:,~~~:e,:";~I:::O;~~~~:d~e~e;e~,~~e ;~~f;d ~~nl~':~~:;'b'1;~~~ ~;a~~! Geld in Overvloed om Dood en

t,~~:~~}:'~~l'~~I!~og~~::~'j~~u:;~c.J~~~~ ~~l~~c;:n

Klilmboekant
vaar stroak
per meter

Verderl Ie Zaaien.

juist ccn haussc waar te nomen, Spmkcn nog weinig jaren
gelcdcn de Arabieren ieder cen
cigcn dialect, dat verschiIlende
grocpcll pl'actisch gcscheiden
bield, thans hceft men een gcmodernisccrdc klassieke Arabische taftl,' dit' reeds dom' 70

tcsl teg-en een vcrderc bcyoogding \"un Egyptc en togon bet
nid llukomcl1. vnn bclofton
door de Britsche regecring.
Tot nil loe is die pan-Arabis(;hc- gcuachtl~ en hartstoeht
"rij pJatnniseh gewecst. \Van!leer men slc-chts de heIfl: van

Abessijnsche Wapens belaald met ltaUaans-t!'h
Goud.
door

STELGLAZEN
LEERDAM

KOLONEL H. RHODE.

Arabicrc-n gespro){cn

18~

Klamboek;mt Smal
pcrmcter

Het vraagstuk, hoe AbCBSY- uitbreken van de vijandelijkheden zijn daarop nog ongeveer
4250 geweren gevolgd (waaronder 2000 rcpeteergeweren),
millioen patrollen, 425 KG. chemischc produden en 52 KG.
gasbommen. Dit lijkt weI heel
wat voor enkele maanden, maar
toch is het niet zoo veel, ala
bijna uitsluilcnd is aangewc- men bcdenkt, dat 'dit materiaal
zen op invoer uit het buitenlnrl,d., Voorts mocht Abessynie, was bestcmd VOOI' de uitmstin s
vol gens cen, in 1930 geslo- van een leger van 100.000 man,
ten verdrag tusschcn Frank- wier bewapening veel te we11schen overIiet; het is ze}fs niet
rijk, Engeland en Italie.' jaarlijks niet meer dan 10 millioen eens veel, als men aanneemt Fransche francs uitgeven voor wat ook weI zoo zal zijn - dat
er ook langs andere wegen,
dell invoer van wapenen en amvooral via Britsch Somaliland,
munitie. Dit bedrag gaf men
den Soedan en de Engelscbe kob'ouwells nog niet eens ten vollonie Kenya, aanzienlijke hoele uit. In 1934 werden via Dzjiveelbeden wapens het land zijn
boeti niet meer dan 3000 geweren, ongeveer 60 machinege- biunengekamen.

30
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de Engclsch-ItaHaanscbe con-
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l(l.flicn ZOIl men eell Vorst behoeven, even l'ijk aan geld en
rr.ocht :118 a:ln oVl'rwinningcl1.
De overlearn koning van
Trak, Emir Faisoel had weIlicht
dlO plaal~ kunnen Junemen. Hij
was mol zijn scherp verstand,
zijn op de werkclijkheid il1gesteldCll zin VOOI' politick on zijn
handigheid in hd overbruggen
van
mecning!-lvcrschilkn de
hoop van aile Arahicrcn. Zijn
plaats wcrd, na zijn dood, ingenomml door koning Ibn Saoud.
Maar en koning Saoud's hoofd5chap van de in de Mobammedanschc IccI' zoo strenge ·Wahabicten, "puritijnen van de
Islam" en zijn Vcrk!lOchtheid
Han F'1gelund en Frankrijk, dIe
hf:m aan de overwinning op
den Imam van Yemen geholpen
hebbrm, doen hem aarze]cn het
leiderschap van 1e meer W(j;lf-

ZOIl, clan zau aan deze pan-Arabischc bcwcging groote beteckcnis worden gebeeht.

Oore Fnm"krijk tobt
cl"1nec.
Hoewel de pall~Arabische beweging zlch in Noord-Ani]{a
nog niet zoo ontwikkeld heeft
als in Egypt:c zelf, lceft oak hier
c1ezelfde afkeer tegon alles, dat
Europeesch is. Hier speelt
('chtcr de religie een onderge-'
schikte rol en prcvaIeeren de
politicke eiscben, welke van
temeer gewicht zijn door de
eritieke economisehe situatie in
N. Afrika. De afkeer van Europeesche overheerscbing is in
Algerie, Tunezie en Marokko
echter nog instinctmatig. De
\'an de El Azhar-universiteit

weren en '18.000 patronen ingevoerd.
Deze cijfer~ zijn natuurlijk
aanmerkelijk gestegen sinds het
begon te spannen met Italie.
Toch is de invoer aanvankelijk
sJechts matig toegekomen, omdat de meeste landen den uit.
voer van wapens verboden, toen
het conflict tusschen beide lall-

~~n-pa~:~tij~:~~e:d~~i~:::~~~ I ~!:t~~cSt~a~il;:ra~~e::te~e~:~ ~~~n~~~ :~s~::PJ=t ~~~n~e~~

i("_

I

I

aanvaarden.
om te zet:ten in een beredeneer- nuari tot 10 .Tuni 1934 aIleen
Het pan-!.slamism~. v~n den d€n t.egenz.in,-waaruit weer re- over Dzjiboeti 25.000 geweren,

;Z~~~~~~O~~;lJ~'ed~~;l~~l~~~~~~~~ I;~~~t~~~~~~bis~i:ee~:~denv~~~~ :t~kenmac:l.~.:~;~~~~~t e\ll~
bewe~ng.

was cen religieuze
bewegmg. Thans echter sh'ceft
~en, ten gevoI!?€ van de veranOcrde verhoudmgen, naar een

I

aan deze godsdienstleeraren
dan ook het verblijf in en den
toegang in Algerie en Marokko
ontzegd.

FEU ILL E TON.

weg vonden naar Abessynie,
Deze wapens moeten bijna uitsluitelld afkomstig zijn geweest
uit Belgie en Japan. Tot het

- Suzanne, arme, Iieve -Suzanne, kent gij mij niet meer?
Ik ben het, uw moeder!
Onbewogen staarde de krankzinnige haar aan. Ope ens keek
zij angstig om zicb heen.
- Stil, stil! zei ze zaeht~ Niemand mag het weten, mijn moeder oak niet! Ret moet een diep
OF
geheim blijven!
De gravin week aehteruit.
Wat beteekende dit? Welk een
geheim w.as, bet, waar haar
kind over sprnk?
ENRICO DE NOVARA.
;,Hoe is het in 's hemelsnaam
mogelijk, fluisterde zij. dat zij
4)
gekreun dat baar door merg. en, nog in leven is, terwijI wij dach..
been drong.
,
_ten" dat zij r~ejs lang in het
A~s cell IDIsdadlgster sloop
Vlug stak zij het licht aan en graf lag! En waat is, zij intusLOUise naar ~.et buffet en nam ging naar de be~lagenswaardi- schen ge:weest?
een ,fleseh wlJn en van de ge-I ~e. Deze-keek haar onverschil,,1\rm kind, w-a:t moet gij gereedstaande
schotels
v.:at hg aan en stiet een paar onver- ,leden_ hebben dat gij het verv!~esch, e~ gebak. Alles paltle staanbare, kla.q.k:en uit
stand verloren hebt! Hoe moot
z,.g h. aastlg- in en verb.~r.g het.
ZO.odra de
vin. anes._ neer-: ik' de. zen vree.selijken sl.,ag dl-a~.
onder de plooien van baar ja- zette wat zij meegebracht had. gen!"
pon.
_
..'
viel de ongelukkige er begeerig
Schreiend trachtte zij SUzanne
Even_later was.::IJ reeds ~eer. op aan en've~ond' het 'guIZig.: naar zich toe te trekken. Deze
op ~eg naar den·ZlJvleugel.,
De tranen rolden gravin weerde baar echter at en'tast:lt!
ZiJ lmd _ook: een. kaars meege- Louise ~ver d~ ~gen. toen, zij naar haar hoafd.
nomen.
_
. _ ,_.,
dit - zag_ Het sneed haar ,door . --:- Het_ doet zoa"D. pijn! riep
. Onbe~erkt bereikte..de gra- de ziet
_ 0:
:4i_klagend uit.,1dijn Um-hoOfd
VlD be~-,vertrek:waar ZO de on-: ,Zij boog zieh o"er-de'rampza- is gebroken! He. mu:Jshetbier
~u~ge gebraebt had.:_', Toen lige heen _en om~tte hur met dm!keren uat! Ik ben 1;mig!
ZU bmne~., hoorde _zij een beide armen.
.... _.1'
'De graviIl sloeg bei.de h&nden

Nora de valsche
erfgename.

De.kwellingen eener moeder

door

I

I

gra.

o 0...•...
.

.
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•
uit Japan, welke werden ge- ; - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - ,
transporteerd naar Dzjidzjiga;
Zij die haar petje kookt op gas.
voorts, dat bij de Tsjechische
is 't vlugste kiaar en in haar sas f
wapenfabricken 100.000 Manlichergeweren en 120 millioen
Wilt U dat oak zijn. belt dan even op WIt. 1720
banden patronen voor de infanterie waren be.!5teld, tot cen be.d· d .
drag van 22% millioen frB.Il{!8.

N

Abestlynie bZijjt voortHierop volgde een berieht uit
gaan met lvapens en a?n- Rome, volgens hetwe1k twee e9m.ltnitie te bestellen.
kaders Italiaansehe bombardementsvliegtuigen een groat waNadat bijna alle landen het pentransport voar Abessynle
embargo op wapenen en oor- tusseben Britsch SomaliIand en
logsmateriaal naar AbcBsyniC Harrar met succes hadden aanhadden opgeheven, nam de in- gevallen; dit transport hestond
voer geweldig toe. R.eeds half uit een lange coIonne vrachtauOctober kwamen er berichten to's met vaten benzine en meer
binnen over den invoer van h.v. dan 700 met kisten ammunitle
7 millioen patronen, die rustig belaste kameelen. Op 9 Noin Aden hadden liggen -wachten vember deed een ander betot de Ultvoer weer VTIJ was. ncht de ronde, volgens hetwelk
Begm November werd gemeld, de AbesslJnsche regeerrn,g aan
dat in Berbera, Britsch Somali- een be'kende groote Engelsche
land, groote hoeveelheden oor- wapenfabnek groote opdrachlogsmateri.aal waren geland, III ten had verstrek.t v~~r de leve-hoofdzaak geschut en gedemon- rmg van ammumtie, geweren
teerde vliegtu.igen, afkomstrg en machlllegeweren, dat derge-

voor het gelaat en begon hartverscheurend te snikken.
"Als Nora wist dat Suzanne
leeft, zau zij alles bekennen.
Neen, zij m.ag het niet weten!
Ik moet het aIleen dragen, geheel aileen!"
Plotseling voelde zij de .koude
van haar dochter op haar gezicht.
- Is mijn geluk dan reeds
vool'bij? hoorde zij Suzanne op
klagenden toon- zeggen. 'Glj
weet hoezeer ik u liefheb! Neen
ik zal het niemand zeggen! Th:
geloof Diet dat g:ij het geda.an
hebt! Ach, had ik u maar terug!
Boeweldeze woorden de gravin hevig aangrepen.. begreep
zij er niets van.. Wat had -dit te
beduiden? Haar dochter was
nooit:' met mannen hi' aanraking
gekomen, en nu SPrak: zij _opeens
over liefde!

Wat zou_er'~ hi SuZan~

'nets zieke hersens!

EenskIaps hoorde zij de' klok
van het kasteel sla.an. Zij ,moest
naar beneden, anders miste men
b..... . Sebreiend sloat. zij haai_1ter~iD

dearmen,

munde_eilgingheetL ..
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1'.::==================:=1:
lijke orders eveneens waren ge- makers en nag ander ()(> •
plaatst in Belgie en Tsjechoslo- ma.tel·iaaI.
wakije. In dit Iaatste land zouden in hoofdzaak lichte stukken
WOOl' ha.alt Ahe8: ">lie
geschut zijn besteld. Den 27en
het geld vandaa.n ,;,," '.-ijn
December werd in de Italiaanlr;veranciers te befule1: J
sche pers het in de laatste twee
tot drie rnaanden in Abessynie
Wat hierboven werd 'i mgeingevoerde oorlogsmateriaal ge- geven betreft natunrlijk a~\;_~n
schat op meer dan 100.000 ge-- datgene. wat aan min of ill'..r
weren, ongeveer 500 machine- officieele cijfers ontleend is.
geweren, 500 vrachtauto's, tien Maar Wle zal zeggen, hoe.,.
tanks en zeven vhegtmgen. op er bmtendien den laa.tsten ti.!
denzelfden dag werd tenslotte nog aan wapens Abessyrne
Ult Londen de aankom~t gemeld bmnengekomen" Dlt zal or
van 4000 geweren, 1;} millioen met zoo welUlg zgn I De door
patronen, 36 stukken afweer- Itahaansche pers genoemde gt::geschut, enkele dmzenden gas-l tallen zullen weI zoowat ]\l!st

I

Suzanne keek haar zelfs met de gravin. De angst snoerde
haar de keel dicht.
na.
Er moest iets gebeurd $ .
Toen de gravin de eetzaal
binnen.kwam, zag Nora haar dat mama trachtte te verberonderzoekend in het gelaat, dat gen En hoewel de oude -graviD
nog steeds bIeek was. Daar zij haar best deed am rustig te blijeehter merkte dat zij haar moe- yen en te praten, werd zij inder kwelde met haar vragen, wendig echter door angst verzweeg zij, maar zoi"gde op tee- teerd.
Opgelueht haalde zij adem
dere wijze voor haar.
Nora vroeg aan den bedi:en- teen men van WeI opstond.
Onder het voorwendsel dat zij
de:
- Hebt gij den w:ijn niet bo- hoofpijn had, ging zij naar haar
kamer.
ven gebracht?
Nora wilde haar stiefmoeder
---'- Ja zeker" £reule, ik heb de
flesch bier op het buffet gezet. volgen. docb .Jerome hield Itaa.r
maar kan die niet meer vinden.. Wgw.
....:.... Gij zijt zoo sill! zeide hij.
Ik- weet werkeItJ"k niet waar zU
geb,leven kan zijn!
Verheug u over ons gelilk en
De handen van de gravin be- heween de doode niet langer! Th
gonnen' hevig -te beven.
eerbiedig natuurliJ"k uw verBet was geed «!at dCrome en driet, maar er zijn nog weeseNora niet naar has.r keken. Zij lijlrer nunpen. bijvoorbeeldals
wilde v-oor-komen dat de bedien--: wij elkander moesren'verlieZen-.
vaIsch
wen!
Verder kwamhjj met.
_Zichtbaar 'Verlegen:
M'<>t .... angstkreet had Nohaar armen om $- hals-ge:..
en ..rUde zieb ~. hern
ben! Ik heb enan gedronJten,
Weet' 'nielt waar' ik, de , ~ Neon. Jerome. dJit zonlk
flesch gelal:en heb!
Diet oVeneVet.! ~dN" u heett
Nom, . geIa.sIte den lake! .... bet leven geeD. ,waarde

dezeide

besellllldigd

en

ra:

m;t~~,-~~= .m.,....

maar

=",~zijte"::=-,,:

.....

_eel'

...... mij! v.,g. _ -

meer!

Teeder trok hij haar naar
zich toe en bede1.-te haar gelaat
met bartstochte1ijke kussen.
- Houdt gij z66wel van mij?
Suzanne, welke een heerlijke
toekomst gaan wij tegemoet!
Zouden er wei gelukkiger mensehen op aarde zijn dan wij?
Zij knikte hem glimIaehend
toe. Hij zag den smartelijken
trek om haar mond met.
Toen Nora even. later de kamer van de gravin binnenkwam
Eag zij dat deze opschilrte.
Met een liefhebbend gebaar
sloeg Nora de armen om haar
stiefmoeder heen.
Wat scheelt 11. mama? Gij
ve-rbergt iets voor.mij! Waarom start gij uw hart niet voor
mij uit?
,
De gram
echter
Diets van, haar- vreeseIijk geheim. Zij auehtte' en wendde hd:
bleeke ge:zieht af,
Wat· Nora oak deed om de
gr-avillA.ot:-spreken -le llewtlgen.
het bielpmels.
pe~m wist immers dat
Nora haar rol,~ milulnt Ian'ger, zan willen spelen. zoodra zij
hOOrde datStDalm. Ieefde !

..med

I"

/--

,

~*~$~~ vermogen'~'~~'HaneSe- -AiI; · hl.i~~~" ~~~:d~

.. ... 'p..... . . ·T
· . 'J. E·... ·5·' '::!f~~g'h".~e';:!eI~J;~ ~ge,:llli~re;:,;;.=
()
~.~.S~t~~.
-16OU.·'~.·~'e~ch=~ .~:~en~e;a:~.gno~erri~~=
'. ""'._' ",'- .- ,-'"
-':. .

.'.:-':".

-:-.: ..•.... ,.-,(:.
,

,

'-",:." . . .

. ... ' ..

'.

,,,,,,-

.:.

- ,_' ,

_",

."'.

lamie, 'ge.schat op25millioen Abessijns!ilie regeering.op'het

.-."~.' Abessynie' ingevoerde oor-

,'.

.

0..2'-' ~~~c~;.~:\ij~=:: v:

met .een minimum';.'van· 5 regels.

de ,afzonderlijke, Abessijnsche
hooMen, $mede' de fondsen.
bijeengebracht door de' kleurLEMBANG-BOTER
~gen in Afrika,' Azie en AmeVoor ooze Dagelijsch,e . Melk- rika. . Dit Iaa:tste fonds moet,
,:,akkun:dige.", en' pijnlooze ver- kIanten Gld. 0.'40' per 1/4 KG;
wijdering'van eltsteroogen, in- (1/2 pond). Moderno, Tel. WI. naar het· schijnt. tot op heden
reeds meer dan tien millioen
gegroeide nagels, enz. in 4500.
pond sterling bedragen.
PEDIKUUR

~"VOETBEHANDELlNGj
SL:da

~f:n3~~~.aannemelijk

bod. Tel. TE KOOP wegens vertrek naar

~u?;~t!·ie~ouv~~~:tt~~;~:~~.:~~

Minstens 50 - millioen
pond sterling . beschikbaar voor oorlogsmate-

Modern gemeubileerd huis
te huur vanaf 1 Maart of' 1
April. Te bevragen: Theresiakerkweg 24 of tel. WIt. 923.

GROOTE PRlJSVERLAGING,
Circa 300/0. RoomkamemeU{
thans slechts GId. 0.17 per
Gewezen Politie-ambtenaar; oud flesch, GId. 0.09 per halve
35 jaar, zoekt een betrekldng, flesch. Modema Tel. WI. 4500.
onverscbiJIig welke, in 't bezit
van ri,j'bewijs a.h.c. goog sa~
laris niet vereischt! Brieven on- Van lVijhe's Leesint"ichting, Ke·
der No. 740, van dit blad.
bon Sirih 9. BiIlijkste adres voor
Uw tijdschriften of vaste tromTE KOOP AANGEBODEN: mels. Direct beschikbaar tromDames-rijwiel: Snel, splinter- mels van f 5.-, f 3.50 en f 2.50
menw j 50.-; DubbeU. jacht- p.m. Uitsl. romans (2 p.w.)
geweer, gladloop, kal. 16, merk f 1.50. Inl. tel. 4821 WI.
Birmingham met pas; Revolver,
Iver-Johnson, kaL 6. met pas; 1 - - - - - - - - - -

---n-IAS-S-E-U-SE---(uital. voor dames) bij ver-

S. S•• Maatregelen.
De beZangrijke wijzi- standigheden aan te passen. De
gingen.
S.S. streeft ernaar het aantal
klassen in de verschillende
In ons blad van 30 Januari treinformaties zooveel mogelijk
hebben wij medegedeeld, dat er te beperken, terwijl tenslotte de
bij de S. S., ten aanzien van aecommodatie in vele gevallen
het personenvervoer binnenkort verbeterd zal worden. De nieuzeer belangrijke wijzigingen we dienstregeling wil men met
worden ingevaerd. De eerste 1 Mei a.s. invoeren. De accomkla~se. wagons zouden ter be· modatie-verbeterlng zal zich
schlkkmg worden gesteld van over een langer tijdsvak moeten
de tweede-klasse reizigers, de uitstrekken.
t~eedc IkIas wagens ·zonden
Tot zoover de mededeelingen
dlenen voor .de derde-klas pas· van de 8.8. Wij behoeven niet

~~~~s

~~:~~~~~O~~li:;:lkast:~r~~t

hi

__________

::::! w~!~~::.~~~s t~~~: !:n;=;~~is_~oaeat~~~~le~~o~j!:

aanmerking komen, terw:ijl (en is het leeuwendeel der beur-

°z~~~e:~~~~n ~~~r~~~~e :~r~~~~:~~J:;ea~?a~~te~e~z:~

Opruiming Eur. Behangselpapier en Randen, mooie motieven
t.e.a. prijs. Carbonpapier 22 X
33 (Duitsch F.) p. 500 vellen
f3.50. Schrijfm. tinten aIle afm.
p. st. j 0.50. Sluisbrugstr. 55.

GEVRAAGD:
een artistiek persoon, goed
kunnende teekenen; tevens in
staat am lichte administratie te
voeren, en bekend met Engel·
sch.
Brieven onder No. 739 v.d. blad.
__________
GEDIPL. COUPEUSE
Ex-Ieeding Mevr. Ktihr geeft
knip- en naaU, zeer practische
meth.; 3 lesn. p.w. f 7.50 p.m.;
Bloemen- en Corsagecursus f 5.
p.m.; groote keuze orchideeen.
Mevr. v.d. Zee, Kroesenplein 13
(Senen)

TE IWOP AANGEBODEN:
DUbbelloops jachtgeweer, Cal.
16, met pas en toebehooren;
:&lEW. M. WIJNMALEN.
verder
postzegelverzameling. Gedipl. Coupeuse, PalmenIaan
81uisbrugstraat 55, kamer 18.
TP. KOOP AANGEBODEN.

;~~~~t~~8tZ!;~~ f ~~~:::'h~oe:r:

aangenaamd, maar ook, omdat
er in de Staats-Spoorwegen een
dermate groat bedrag van de
gemeenschap bevroren ligt dat
het geen burger onberoerd'mag

~~~~~n~f b~~ri~fS~~~e:[ o~e~a~e~j

MALAYA'S HANDEL.

Gaat voornit.

INDIE~~~~li OP

rang
op initiatief
de directie van
Hotel du van
Pavillion
een
ongekend druk bezocht ConCOUl'S d' Elegance gehouden.
Tien dames werden door een geheirne Jury gekozen, waaronder
met cen overweldigende meerderheid van stemmen mevrouw
Lientje Doeve, te Batavia welbekend, als eerste-prijs-winster
werd aangewezen.
Mevr. Doeve droeg dien avond
een haitt chique zwart met zilver geweven lame japan, welke
met echt zwart vossenbont was
afgezet en in een lange sleep
eindigende.

:~ga~::\:oii:~a~iaC~::~~t1~

Een vermakelijk geval heeft

tot conpeuse of eigen gebruik, grooten vooruitgang geboekt. wijzer aan een Maleische school

~~~, ~~ ~~ ;N~~~7~e:nr~~~ ~~ sf:::.ut:nf~:ge~e~;gn::

Mr. Comelis.

Zwembad "SUNNY SIDE"
Rustige gelegenheid am zwemmen te leeren. Voor ied€ren leefM
tijd. Civiele prijs. Dag-, maand-,
en knipk. Djamboelaan 6. Bat.
Centrum .Tel. WI. 807.

cou~e, prID;J.a afwer~g !

goede

als van Ned. Indie is teruggeKonmgsplem, Noord bmnen 7. loopen. De export naar Japan
- _ _ _ _ _~_ _ _ Iging iets vooruit, die naar Ned.
Indie liep iets achteruit.
IETS NIEUWS.
Karnemelksche pap van onze
Roomkarnemelk, per flesch
DRIE MEINEEDEN.
GId. O. 20, per halve flesch Gld.
Gevolg van Incident.
0.11 Modema. Tel. W. 4500.

R O·YAT.I!i.• HOT
NOORDWIJK 14

ELI

TEL. 465' W.l.

Ruime Iuchtige modern ingerichte kamers
Eenpers. kamer vanaf f 3.50 per dag en f 75._ permaand
Tweepers. kamer " ,,6._ " " ,;" 129.- .,
"
Prima Lunch of Diner, per bonboekje van 10 stuks f 8.50
per maand f 22.50.
A.'

ZWIJSEN

,"::::::::::::::::::::::E'::.::"::'::G,::",,::p::,o::Y''::'
:: d::'::HO::"::'::d::"::N::'::d,::",::n::d,::n:::,
-

zijn.

Er",

kan ,geen twijfel aan
Om te .oogjnnen, beschikt
best~,of de aanvoer van Qor- Abessynie, over een' niet onbe-

lo~teriaaI ·uit 'het buitenland .U;;}n buitengewoon stenke
mate toeg~o:oen sinds het uitbreken der vijandelljkbeden.
Wat ev~.veI.1liet .min.der interessant'-lS~ }s· het felt, datal
q~
,wapenleveranties .contant
betaald·schijnente,zijn g~wor~
den, ten: , minste tot op, dit
oogenblik; endaarmede' raken.
wij oan Ollder, niet minder'into-

10~~ ~~~;r ~~~a;:pan zoowel ~o~~e~o~~:~ ;:!:;;~~::::;

THEATERMAN
VERVOLGD.

re~~~~ te d~!gap~::~~::r~

~:~h\:. ~~t 1pa:.4~ =:;;
beschuldigd van meineed in drie
gevallen. Deze zaak is voortgevloe~d uit eell'incident in het
CapItol. Theatre gedurende de

;~~::g (::_st~;tre!~~US-

Den eersten dag kwam de behandeling van deze zaak Diet
vee! verder, dan d.a~ de rechter,

de school begaf en den onderwijzer een pak slaag gaf. Deze
klaagde haar aan bij de politie.
De zaak . kwam v~~r llet gerecht. De moeder bekende
~~~~ ;;:;g ~~ns~o~:~
boete. De rechtszaal was stnmpvol. Aller sympathie ging uit
naar de _maeder, ,die de heldin
van den dag was.
KAKKERLAKKEN
Gevolgen van

rdaarom een

ERRES~PHILIPS

bij

TELEFUNKEN

TOKOPOPULAIR

Pasar

Baroe

3

Oudst gevestigde RADIO zaak te Batavia .. Centrum
Belt 'dus op bet mees~ gerou.tfaeerd adres Tel.
Welt. 1761

II:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

H. L. SHANTZ
VENDUKANTOOR ~ELTEVREDE~
PARAPATTAN GAMBIR No. 58
TEL. WL. 270 EN 4125

Hedenmorgen
VOORTZETTING
Vendutie SAM HAP Co'.
Passar Bllroe No. 122

Van. een groote partij Kramerijen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GROOTBANDELSGEEMPLOYEERDEN

Word. nog heden lid van de V .. O. S. E. G.

I

(Vereenlglll'i! Ondedlngen Steun Europeescbe
G r 00 t b an deisgel!;mp loyeerd en)

•

Zij verleent U moreelen en finantieden steun, indien U bulten Uw
schuld tenlle'l"olge van de tijdsomscandigheden bUiteD werkkring %1lt
geraakt cn dlentenl:J evolge in moeilijkheden verkeert.
Lidmaatschap 1% van Uw maandelijksch salads dIet "eo minImum
van f 1._ en een maximum·contributie Van f 2.50 per mOlOInd.

Vraagt Inllchtlngen

Tosilrlw-sg

eo

lei.

WI. 5&29

'====================!
we~~ -;:~~~nz~:nv~eP:i
ons allen, achter koele drank-

~sdi:~e;r~~tJf ~~::, ~~~~
het grootste gedeelte luisterde
ik - met open mond, geloof ik!
Ret kwarn allemaal door die
eene opmerking, die ik maakte
_ over het enthousiasme en de
vrooli;jkheid van de leerlingen,
die juist waren vertrokken.
"Maar dat is aDZe business,
dansen is niet een kwestle
van pasjes maken op muziek.
Dansen .is een ui1iD:g van vreu~en die -yreug~e ls..een reactIe
de mUZlek, .~le WIJ ~ooreln zoo moet h~t ZlJn tenmmste.
En het IS o~e taak, am het
zoo te n:mken. de meeste men, die naar een dansschool
hebben geheel andere
E"
:~ndihet dansen zelf.
. r zgn er l~, e een vermage-

Onze Stij~~~!: ~~ll~~~::~:
Fransche, Ameri-

baansche ~~:2:!:e :~~- wij hebben overal iets uitgehaald, een beetje van ons zeIf
erbij gedaan - en dat is de
Vano-stijI! Niemand behoeft
het mooi te vinden, wij zullen
oak niemand dwingen aDZe stijl

:e~s:~e:e~=. liC;;;~ee~::r!~

ken, niet aIleen de voeten, maar
het heele corpus en dan rhythme, rhythme, en nog eens
rhytbme! Dat is 80% van het
werk, _ als je de muziek Diet
voelt, kan je niet dausen. Dat
rhythrue moet zitten in de vaeten, in de Jrnieen, in de heupen,
in de schonders, in het hoofdall over the place!
En tegen dien tijd weten ze
heusch weI voor zichzelf, wat
mooi is en niet mooi. Als ze En-

:~=ur ;~~:~r~~de:::n:~-; ~=c~:~ ~n~~={=

Naar aanleiding van het succes van de Vano Dance Studios
op het re~ente dansconcollrS, _
waar 2 leerlingen van deze bekende school ~e eerste prijzen
~onn~, en dientengevolge het
h:rilO::C::er v~:m~:.~
sen interview gehad lllet de
l~iders van de Vano Dance Studios....
W:g geven mer het woord aan.

=

lig, als we maar weten, dat ze

:n:C~~et~~:~e~:e:::e.een t:~;:~ben, aIs ze op den vloer
En

dat is het

.

gen een nieuwe
ven, een
me afleiding,..die hen ver
.
de da?"e.liJtksChe Z?Ttngeeft,-die
in~U:~;~s evenWl
Ieder mensch heeft een hobby noodig, _ ontspaning! Voor-

;an

~en;~:~~e~~d~'~~ ~~::nw~~~~~ W~k~

Onz~ plannen? Luchtgekoel-

de studios, en ren of meer tapexperts. Dat wordt een goed
ding voor Indie. Wij mochten
in New York geen tap leeren,
omdat de groote Arthur Mux-

~~y ~~~:~p:c~~~:~ :~=
den bederven. Jammer, maar
zoodra we de kans krijgen,
gaan we 6 maanden tap nemen
bij Bill Newman in New York.
je~~w~~ ~ d~O:~

=;::-t!:r

!

dio geeft een leuk mopje, en je
daar, in je eentje te tap;in ~
JACHT BEDORVEN.
~~ar ru:3anoklDance Studios goede jaren. De een gaat ten- n:::o~ =engekhJ'oneigd,het
Ret Fransche jacht La zun geV<;;::ju.gd, onk daar een nisseri. of zwemmen, de ander
.......
Korrigane, gezeild door graaf vlotte foxtrot op, ik hoorde houdt kippen of gaat'tuinieren, aIs je eenmaal kunt tappen.
de Canay en den heer van den :~o~ n::=~ r:~~ lan~ath~tf:6~=~~ d~~!. ~=~~'voor
~~!hae~~b~~~ee~tt
deze unieke school
en tegelijkertijd je body fit jongelui, die danslessen willen
Singapore zOQveellast van kakAan een klein tafe1tje voor houdt!
geven. Wu bereiken maar em.
kerlakk.en, dat het moest wor- c:.e middenpoort een charmante
Wij 'hauden het op
klein, publiek~ (lmciat we nu
den uitgegast. Daar is het jonge dame, met groote boeken omdat 'we nu
eenmaal pr:ijzen moeteh wagen.

Uitgass~n.

h:a:ot!t~esd~J:~::: ;:::J'm~rw~rJ:~ ~efn~

=:

~J:eld:SM.~~~v~;:fn~~~~. ~~c:le:~ :!:ne~v:~; :feb,
~e '~=te
de, directrice zelve. Een

most disgustinK show'~ noem- varenden '. zijn' bedorven, een
den.
man. raakte 'bedweImd en de
meubfieering en inwendige: uit.,,',
rusting van het jacht leed vee!
lWEVROUW, QUEZON.
schade.Het·vertrekmOestworEen "GOOdwill Mission".
den uitgeste1d.

belangrijken.'kroon~.en oorlogsschat, dien keizerMenelik zijn
opvolgers heeft nagelaten.' Deze
bemaat nit de 10 millioen goud- ,,~GT.'~ OVER..
lire, welke ltalie.na Ad_. a1sMevrouw Quezon,echtgenoo'
vergoeding heeft.moeten beta.- te'vanden'president der Philiplen; aangevUld met fundsen, uit pijnen," di~ thana .op' Javia. Vel'andere',brorinen. afkomstlf'•. Dit ~ 'bevindt Zich·:volgens,de
.bedrag wordt op 200 millioen
een

pt

INTERVIEW NAAR AANLEIDING DANSCONCOURS:
lukldge liefde te vergeten, -

De Vano Dance Studios _ a
prachtige buitenlandsche idem - - - - - - - - - - 1 dollars, 1039 millioen dollars, huis en beklaagde zich bij zijn business of fun !

v:aJt!~~~;, ~~~~~traat 137, Maakloo~~~~~:~

Ko 0

Concours d' Elegance
te Semarang.
Met eclatant Sllcces is te Serna-

gieke en krachtig met haar tijd ge mededingster zijn.
medelevende S.S.·leiding mage
HOTEL
gelukken door deze en eventueel
DER NEDERLANDEN.
nog hierop voIgende maatregelen, verdel'e achteruitgang tot
P·rograrwm..a
staan te brengen en eedang den
op heden 11 Februari 1936
achterstand langzaam maar zeAanvang 7.30 Uur n.11t.
ker in te halen.
V.
1. Fra Diavollo Ouverture
D. F. Auber
2. Herbtweisen Walzer
E. Waldteufel
3. Halka Fantaisie
St. Mouniusko
4. Was wir lieben Potpourri
J. Ganglberger
MEESTER SLAAT JONGEN. 5. Wien wird bei Nacht
erst schon Lied R. Stolz
l\loeder sIaat Meester.
6. Haydns Himelgriisse
HELDlN VAN DEN DAG.
Selection
Urbach

;!t!=~~~rt::~~~no~~e=~ M~ai:3(5St~:~:! ~~ #~~~~ ::~ :::aa~~ T~i:g g~.~~~') o~~~~:

2 u. p.w. f 6.- per mud.

het . "vermoeiende" winkelen
zouden kiezen. Het is er heerlijk koel en wat meer zegt men
krijgt ei· heerlijke IJssoorten,
steeds versche patisserie, konde
en warme schotels. Het geheel
staat onder beheer van den
Heer J.P. van den Berg, ex-kok
hotel Des Indes.
Voor dames, die per taxi huiswaarts wenschen te keeren,
wordt een taxi voorgebracht.

steeds verder achterop moet
komen. Temeer, omdat de spoor- !~~g~:~nk~~t e:~li:e ~~~~:
wegen voar verschillende doel- via vestigt, zal Mevr. Doeve op
einden onmisbaar blijven. En

~~~ l~a~f:i::eilee~~ ~~eia~~~~~ ~~~~:~~~~~~~,ed~~e~~~~~n~n'::~
kIasse zaI ~eer op vele lijnge·
deelten bedUldend verlaagd worden, doch ook wordt over het
geheele Java-net groote aandacht besteed aan de tariefsverhouding van de klassen onderl~ng, .waarbij het in de bedoeh;ng hgt deze verder aan de
inmiddels gewijzigde tijdsom-

Toko
POPULAIR
is door zijo coulante service pOJ?ulair.

CITY LUNCHROOM.
Zatemag j.L is op Pasar Baros
8 een nieuwe lunchroom geopend. Ret interieur is zoo gezellig, dat het ons niets zou verwonderen indien de winkelende
(Nadruk w:rboden). dames deze lunchroom als vaste
plaats voar het liitrusten van

~o~;1:~t, 1 ~~~~~e:,:~e;~~~ ~~org~~~n~e~~~~:.ki~:~:rZi;~~~ d~~~·o~~o~~e~~~~~~:~~u~~~~

2 u. p.w., f 6.- per mnd.

TE KOOP.
Een prachtige, bruin - gestreepte Angora.-kater, ruim 1
jaar aud; en 'n grijs Angorapoesje en een Chincilla poesje
(1e prijs Pas. Gamb.). EykmanIaan 6, tel. Welt. 5494.

staan· ooze ervaren .teclmikers met
ooze populaire service U gaarne ten
allen .tijde len measte

Dit feU geeft teveIiS een antwoord op de. vraag,-:.of;en hoe
lang Abessynie in staat zal blijken, de uitrustfug van zijn tree'pen in denze1fden ·omvang als
tot . dusverre, of zelfs op nog
grootere schaal, voort te zetten.
Qngetwijfeld·!tan zij op dien
voet doorgaan gedurende de
eerstvolgende maanden, en zeer
zeker tot het begin van het vol~
gende regenzeizoen.

riaa7,!

lettafel met bankje.
ITas
Billijk tarief, aan huis te onth. Een Auburn touring, in zeer .. Het "Bat. Nwsblad" ko~ in
Men. Terlaak, Kemajoran 43. goede conditie, steeds door ei- zlJn nwnmer van 6 Februar! II.
genaar zelf bereden. Te bezich- d~~ berich~ bevestigen. Van 8.8.
tigen elken avond 6 nur, Flo- zgde benchtte men aan dat
Roon•.
blad, dat met voortvarendheid
Thans onder ieders bereik. Per risweg No.6.
1/8 Liter slechts Gld. 0.25.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I~~;l~t h~:~~~~~~ ;:: ::~i;!~::
Modema. Tel. WI. 4500.
PRIJSVERLAGING.
tarieven op Java, welke arbeid
Mevr. M. WJjnmalen.
Aardappelen thans 8 ct. per echter in yerband met de hier·
Gedipl. Coupeuse. Palmenlaan Kilo.
aan verbonden omvangrijke
32. Aanmaak toilctten en knip- Modema. Tel. WI. 4500.
v~or?ereidingen uitera.ard veel

k:ro:::p:~~r o~:~~nO:~~~

Laat U door- _ODS een RADIO..

toestd -den:tonstreeren. ·Wij advIsee:ren
U i:uct alleen. maar' ook na aankgop

Theresia-daalders hebben apge- de helft verbruikt kan'zijn.

De regelprijs 'voor, deze advertenties' is f

BOEKHOUDING: Biedt zich
aan voor onmiddellijkc in dienst
treding een gerontineerd Boekhonder. Hoog salaris geen vereischte. WiI gaarne eenigen tijd
on proef werken. Brieven ond.
No. 670, Bur. v. d. blad.

een

. '., '. ,.',

.

Postweg Noord 59, Tel. 4302 WI.

schikken.ter bestrijding van de

a.s. ' Zaterdag v~ de da,
tum . vall. _dmg,' Laat doze
kana, om, met
'fIesch bier
drie £:&nco thuis retour te krij-'

.',

. . '.,

'

.. '

.'

lets· OVer adverleerders
".,"
..
en anderen.
DE ....~-'ft...'K'!:vRAAG

>ii .... ....,..,.._0.

..'

aang~e:!t
er
binnen; onze

=~t!~~~i-

di;::
men - Wij willen graag jonge
menschen opIeiden tQt leeraar.
w(lndering over deze plotSeweten,
als zij onze leuze maar verJron..
linge belangstelling van de
met een
digen: Happy'Dancing!
'Pers._ -een verzoek om.
AI die jongens en meisjes.
even te wachten: W\i zijn GVer'lwl'":t':stb:ediffe"",,,,--~,,'ii
die ~ graag een baantje van
een, paar minu:ten. kIaar met de-derog .. Qf vijftig gulden willen
ze le8J en dan
aannem.en. willen wij _helpeD..
ru:u' uur
om naG maanden _
mmuten
- ~oo.- tot J15O.':""": .. pel'
ste indruk ---.:.
'''''""", ""gon 1-de
: ~.'~&D.m.er.akeD.IS',!tenmi:imt&, ala
te 'keimismaking, ·lichte ver-

dingen

qikhei~ ~'.--... ' -_ _ '

overal.

En

Voor de Iaa1l!bl maalworden de
OJ1lIe' I""",,(.......nl&ttend go. ren het
. . - op deblerp!ij:maag,
Iln.,....

-

~,.

na'''''·l!''~.'.m.I!Ie'1 ·~;!~::~.=;:.n:;:'1 En ~

-""t punt, namelijk de vraag,
. .
hoe Abessynii! er in sIaagt, zjjn
. ..
vall. den presi_ ....... _
. financi....",
invoer· van.oorlogsmateriaal
te schaffiD,ir
non ter hestrijding
von deaan- gerloht
de pelSOOIIIijke
aiju reeds eenige
- aile dee- die.
droIr.teo, ~;:~r:=;I:=:::;:~
~ enh.. lang'l!et
van'oonOgsm,ateriaal.
roIati...aiju
· vanaan
.. QueJon.
in _ _ Er
goede~.
qit
elkur.......
dltnogkanVOlhoudep,_
. . ~ Daarbiikom.t. het~_ tTlIamrin_?..,;i.O:PJ,l.eD..der 1Ito<l.~ _ _ _ -de

..

kwamen. er ......

nieuwe·leerliDgen, ~ ....
de Iabg.o t<appen. mu.r wooIiiI<
en lacllend ~ wondedijk!

Well, ....
_m
j n In
- IIOR1llos
1DlI i•.....,.

