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HOOFDEN KOEL!
De bommen op het zieh, zooals d~ Nederlandsche
ambulance .klaarblijkelijk doet,
bevinden in de onmiddellijke
De ,.Java Bode" bracht vet- nabijheid van den Negus. Men
gedrukt bet Reuter~bericht kent de niet-aIleen Italiaanscbe
over bommen, die opzettelijk opvatting, dat de dood van den
geworpen iouden zijn op de Ne· Negus de zgn. Abessinlscbe
df'rlandscbe ambulance te Des- eenheid zal doen uiteenvaJleo.
sic. Dit ZOl! geschied zijn bij de Het is dus duidclijk, dat Itade
Jaatste poging am door middel het op het leven van dezen keivan bommeD den Negus te doo- zer voorzien heeft. Maar dan Is
den. .,De eerste twee bommen het ronduit onverantwoordelijk
werden opzettelij!\ op de Ne- of van dien keizer l>f van de
dcrland...cbe o.mbulance gemikt ambulance am zieh in elkanders
l'n kwamen slechts op enkele nabljheid te bevindcD. De leider
meters afstand op den grond!" van de ambulance zou goed
Men 20U zoo zeggen: dat is doen zulks ann den keizer mede
nog al aardig gemikt. Temeer te de,eten. I4cver dan, zooals uit
omdat de lta.liaansche bombar- cotTespondenties blijkt, diep on·
dementsvliegtuigen bij Dessle der den indruk te zijn van de
nij t.oog mooten v1iegen in, minzame en vriendelijJ(e wijze,
ycrband met bet feit, dat bet waarop dcV! monarch zicb wei
~·nige Ethiopische afweer·ge met hem wilde onderhouden.
~chut 2ich in de buurt be'ldndt,
Bovendien: toen het Roode
"';UlT de
Negus verblijrt. Het l\ruls gestlcht werd, dacht men
doet dan wei wat zonderling niet aan de mogclijkheid van
nan, wanncer op dit sensntfe~ bommen-werpen ~it vJiegtul·
yoUe telegram (uit Reuter's gen. 'Men wilde -de veiligheid
koller?) de laconieke mededee-- verzekeren tegim geweer- en
lin~ voigt:. dat het Roode !Crura kanonnenvuur en tegen afslaeh·
te den Haag een telegram heefl tingen. Doch het is duidelijk,
onh'angen \'an dr, Winekel, dat worpen van bomn:tcn uit
waarin wordt gemeld, dat bJJ vliegtuigen ten allen tijde, vaar
het bombardement van Desslc wlen oak in het gE!bicd, waarop
op 9 tlezcr de h!den der Ncder- de raid bedoeld is, geva.ren me.
Iamblehe ambulaTjCi! ongedecrd debrcngt. Met weinig eerbled
7,ijn gebJevcn en het materiaal voor het Roode Kruis of opzetRoode Krui.s.

ni~;;e~ ?~fh~~i~~~men

z\ln
niet op c~kele meters afsland
van de Ncderlandsche ambul~!lee . tcn..>cht geko,men o~ zlJ
:'o~nn ~,.(!~;:esl:~n~:ng_..Tp:~lgPe~

Mae West gaat hier nog altijd "naar stad," waar zij wU
trachten dame te worden. Den
eersten keer is het blijkbaar
niet gelukt. Zij is even weg geweest, doch keerde terug am
het nog cens te proheeren, Dit~
maal in een buurt, waar de
vrouwan haar niets kunnen
leeren, op Krekot, op de grens
tusschen koloniaaJ~Europa en
China. Rier zal het haar stelUg niet lukken. Maar haar paging heeft veel bekijks ~had.
Mae West in Batavia West
Groote plakplaten, waarop
)4ae West prijkt ala een reelame voor zelfrijzend bakmeel,
trekken Chineezen aan, die
hun vrouwen ook graag volrond zien.
In Amerika kon men· Mae
advettee:ren door haar naam in
volvette kapitalen te zetten en
daal'onder twee cirkels te
plaatsen. Maar dnt zau bier
nog niet worden begTepen~
Daarom vertoonen de platen
haar als een s tootblok met
buffers van de "electrische",
dilt stevig staat en toch mee
greft.
Men moet zoo iets gaan zien
met Troelie van La.an Menu,
die wekelijks' bij 'den"Jangganan
op den hoek van de weeg~
schaal gebruik maakt en daarvaar choco1aadjes moet koopen, welke haar teruggeven,
wat 2e aan gewicht verlot'en
had.
TreeHe tenDist en danst en
zwemt. Ze weet da.t andere
vrouwen nog meer doen om. bin~

~I~:n ' s~~~~~te\':~~~~~Sa~~~ :~! d~r~fe~ :t:~~~~iij~~~

n!ets te ma.k.en.
DI~nb~:~ ~i:;~~ks~:a~~ete~
, Dc Nederlandsche ambulance genover Mae. die beroemd is,
lIn Abessinie is uitgezonden rm en t oeh doet den ken aan bater,
Kgronlsd vbean ,een veNrkcc;d Ro~e I' kaaa, haverJ:?out, spe~ en room.
1..
ru
gmse l . I. dlt begIn_ Troehe dit la nu de
zyn dan mocst cr, gcgeven den sel, dnt men Abessinic vnn zi,in vrouw die gezegd heeft dat
.. retand. 200 ai, geen pcr80~en ' aympathie wUde blijk geven. de k~rtste lijn tusschen ' twre
d,~ tach ma~crlaal besc~adl~d Dit is volkom~n stt'ijdif( mp.t. punteD is de geLogen lijn.?oIJn. Als ze nwt. g(>9prongcn zjjn het Roode KrulS beginseJ, dat
Troelie weet genoeg van de
dlin ho.d dr. Wlckel zu lks moe- hulp geboden moet worden aan vrouwelijlte meetkuhde om dit
l (!D mcd,:d l'C le~.
de wonder- aUe strijdenden, -aan aHe ge~ zoowat te. begrijpen. _ Maat
~a: l "lljke redding. Of aclnde b\j wonden en l\idenden. Nntuurltik 120 buven en 90 onder"schat
1D Cintwo~rd op een telegram zullen ook Itallaanscbe gewon- ik. _ zegt ze.

I

I

r;rl.

;::~~I~~~~g~:t ~:eek~~f~; I ~~:~ di~~~e~~~~~n~~fb~S:;: niet.pr:li~?ui~agimd, vindt je

(len Hug? Slechta in dat geval l pleegd worden in de Nederlandi ~ het verJ.cbarbaar, dnt h~i. In sche ambulance (waDneer de
zijn telegram gecn meldl~g ! Etblopiers hun-er althana den
m~kt van werp:m en al of nlet I' kana. toe geven) maar daarom
spn~~en .vnn bommen.
. is het niet begonnen. De heeIe
Wu plui.zen daze zaak zoo mt, stemming, waarin de Nederomdat we Reuter al~ p.ersagen~- I Iandsche en Zweedsche en anschap In de: Abes3ilDl,sc.h-ltah- d~re ambulances uitgezonden
afl.llschl?n oorlog Diet zwver op zljD, was sympathie bel.uipen
de graat aehten. Het is taeh aan de,Ethiopiscbe 'zaak. Onder
zeker opmerkelijk 200 weiDig die omstandigheden. gevoegd
ala men ?,-eer ~oort van ~e bij '.d~. o~Q.ighei d, dat de
bommen, dIe destijds opzetteliJk Ethloplers van ,het 'hooge beginde Zweedsche ambulance zouvan het Roode Kruis geen
den vemietigd ~ebben! Hct begrip hebben en met graagte
aantal 8~btoffers in het eer· ch\t kruis aangrijpen om te onto
ate teleg:atn was grootelijks komen ann bombardementen, is
overdrcvcn en van de opzette.: het te verwachten, dat onder de
Iijkheld is nooit iets gebleken . Roode Kruizen slachtoffers en
Wij ~oude~ zoo zeggen: indien ,pla,terieele schade :zullen vallen.
ambulan~s: zi~h 'op' of nabij de ~eD zal goed ,doen de hoofden
pJaatscn bevmden, waar ,de koe}.te houden en'voor 'Re'uter's
strijd h~: hevipt w~t, 'dan, sensatievolle tel~en' te
' de :-leide'rs van de
loopen ,Zlj de , rtSlCO van
~a,a~d:;~!n slecht
~~n ~~ hOord~;

I
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dame of heer willen worden. hoofdstad van Indie vo1komen
Doch zij missen Mae's moed op zijo plaats is, eoz.
om openlijk te erkcDnen. dat zij
We willen er het be3te van
het nog niet· zijn. Als zij " naar hopen. Het hotel \'an zijn kant,
stad" gasn uit hun woonbuur- zal natuurlijk zijn best doen.
ten, dan spelen zij voor enkele Een talrijk, veeleischend puuren· het "abele spel van den bliek te .'verzorgen, verstaat
heer en mevrQuw van" de we- het hotelbeheer uitstekend.
en doet vanaf vandaag
Maar al het andere hangt van
reId.
En omdat die rollen lang het publiek zelf d.
Uw bestellingen bij
niet gemakkelijk zijn, zoodat zij
Het publiek komt hier beer a1 hun aandacht voor noo- vendIen voor problemen te
dig hebben, 1eeft er nooit eeo staan. En bij zulke gelegenhenatuurlijke, jolige stemming, den houdt het zieh aan de Jeus:
waar zij te zamen komen.
- in geval van twijfel. ontEn WBar geen stemming is, houdt u. Wat is het nationaal
Pasar Baroe - Batavia.Cent[um
ontbreekt ook de losheid van cbStUWIl der Nederlanders?
belaten of van bonnen teeke- Hebben de Duitsehers een naTel. Nos. Wel._ 2208 - 272
nen, welke de ondernemers tionaal costuum? En de Engelvan openbare verrnakelijkbe- schen, de Franschen? Kan men
den zoo parne zien.
dan in gewestelijke costuums
Daarom 'is het de vraag of versehijnen? Maar de Volen~
dezen er wei zakelijk verstan- dammers zijn tach geen natie,
Alles wordt franco thu_isbezorgd!
dig aan doen am te streven, evenmin als de Auvergnaten
zooals zU duideJijk toonen, en de Napolitanen! Dat is een
naar deftige feesten, naaf par- Iastig gevaJ. De meesten, let
tijen, welke een voomaam m~r eens OPt zuUen het oplcsstempel bebben en daarom in sen door te verscbijuen in de
RECEPTEN WORDEN AFGEHAALDI
het Fransch worden aangekon- internationale rok en smoking,
digd. Een ronde~ans of een
met aile gcvolgen
van dleD· on~
rii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
polonaise, achter de muziek benauwdhe.ld,
defttgheld,
nemeD vaD deze avond- verstoorbaarheld en rushge
de drukkende atmos- beschouwmg, benevens groeps~
weg. Het uit de ziul] verblJzondermg.
En de gewenschte verbroeverwijderen van-'ane autoriteiten, die men te voren , zoo ge- deqng? Och, politleke oorza·
streeld had ontvangen en aan ken zullen haat' op zoo'n avond
WOLLEN
den verslaggever met trots had met tegenhouden, maar ver~
zou vermoedelijk ook der dan een goede verstandWAFEL SPREIEN 4,25
de gewenschte uitwerking houding zal het wei Diet koal rou het weI niets
helpen.
i
Het is moeilijk te zeggen, niet verder.
I:
......
hoe men die bij~nkomstcn
Neem
moet aanpakken om een andrukke verkeerswegen in be-I
:.
der effect te bereiken, maar
slag worden genoroen. Zoo
qeneesmiddel
een feit is, dat, of men nu gaat
moesten voor de Tsap-Go-Mehnaar een bal in den Dierenviering op Tanah Abang pa.tuin, of in den Huize Versteeg,
sar, de wegen Tanah Abang
in Concordia, Hotel der Neen Kebon Sirih worden dgederland of Hotel des lades, onzet. De aanwonende Bataviadnriks het verschi1 in publiek
nell konden hUD huizen slechts
en muziek, de stemming er
met moeite bereiken en daar
hoogstens kan worden gerewerden zjj in hun nacbtrust gegistreerd' nls "geanfmeerd",
stoord.
welk dagbJad-woord beteekent:
Ons dunkt. dat de politie
flauw. (Wat niet uitsluit
een volgend jaar deze en andedat sommige geze1schappen er
re vieringen strikt; tot de beweI eens pret hebben gehad.)
trokken buurten zau dienen te
Zoo was het Wiener Opern
bepalen.
Bal, zoo was het Hoofden-hal
Thans zette zij, omdat er op
in des Indes: - druk bezocht,
Glodok feest was, Molenvliet (-roor Vader. Moeder eo KlDd)
langdurig, maar stijf. En van
te beginnen bij het HarmonieSnelle werking
de Weensche opera en van de
plein reeds af. En weI :zOo, dat
Hoofden zag men zoo weinig,
het verkeer. tegen bet Indische Eenvoudige behandelino
dat men er feitelijk een mal
beginsel m, rechts moest hou~ Onschacfelijlle samenstelling
figuur sloeg, als men zich aan
den! Zoodat ' ,men eeo blok
Steeds ¥Oor gebruik gereed
de bedoeUng bield. Want aan
moest omrijden om het Hotel
twee dingen schijnt de meer~
GoedkoQP
des lndes te bereiken. Is zoo'n
derheid der Batavianen, die
grootscheepsche maatregel ten
uitgaat, duide4jk bet hind te
O~'eral - Yltr1crijgbaar
behoeve van een buurtfeest,
hebben: - aan rich
dat 'ettelijke kilometers verwijden en zich te maskeren..
derd is, nn w:el verantwoord?
baar kost de vermomm.iJ;lg
de dames~ en heerenltleeding
reeds te veel moeite: En bovendien, men wil veel , te graag
weten, wie men is, oIl;l met genoegen 'het gezags~ ' en :positiebewuste gelaat te kunnen ver,;

_ Terlaloe! _ beaamt
Troelie, wie het ::dchtbaar
tr005t te iVcrnemen, dat dem
Mae West de voIslanke vrouw
in de mode heeft doen komen,
Jammer. dat we bier zoo
~chterlijk zijn, m~ent Treelie.
Mae 'W est mag ,dodeinen,
ltijgen, kirren, het wordt door
Troelie zander opmerkingen
aanvaard.
Over sex-appeal
pr,aat een vrouw , ,niet graag.
Het is een gehefm wapen oit
J?et arsenaal -van 'baar groep,
en geen, vrouw wi! gr~g ver·
raadster. zijn.
:'
·Troelie- heeft zoo'n ' vrouw bergen. .
aJg Mat West nooit in baar
leven .gezien. - Wat een aanstellerij!; - m.erkt ' zlj · op. ,--:Als , zlj, ,zoo aantrekkelijk is"
wRarOm moet ze dan zich zoo
op,driiJ.gen?_ '_- vraagt 'ze:
'
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ders ,nioeteri :' thana, ook aldus
handelen" _. a1:s ·~·vergad_eringen
in Eurapa _zijtt. Overigens _b1ijft

Maar nu .
,telefO<lDg"bruclkelis dat' -men slecbts
van den baak -behoeft. te nemen
gehdort railio-mUziek- ,of een
~:~
tel,,!oou-julffr<)U-1 radib-voordra~:t iets·, of
dat
radio· Dit:iS heel a:ardig ilatrouwe
tu.urlijk
om
de
-radio-retributie
geen_ flauw benul
elf belasting en de Nirorn-bijen ·hebben, welke
diage te ontzeilen. Men _neemt
wezentjes er
foonjUffrouwen .pvnnnp';"wo,- s~echts een willekeurige telefoon van den haak en - men
den. En ze zijn ,zoo
heeft radio-distributie, zonder
voor cen lief en een
woord en vroeger waren ze te - vervallen in de kosten van
het zelfe voor een grapje., Toen cen radio.toestel en van een
abonnement op radio-programkon men afspraakjes
rna's of van contributie aan
voor de bioscoop en
Nirom of vereenigingen. Maar
dansavondje, maar dat. gaat wanneer
men een diepzinnig gezoo gemakkelijk niet -meet.
Allcrllande verklikkers 1 'heb· sprek heeft te voeren, en juist
ben de werking van de een speech beeft afgestoken
telefoon volmaakt in dien waaruit klaarlijk' het princistandpunt blijkt, dan is
zin,
dat
ieder
gesprek
verduiveld onaangenaam,
afgeluisterd kan worden zoodat Ck' ten allen tijde eenigc rl· wanneer de beer of dame aan
het andere einde van de lijn
sica aan verbonden is.
Maar am terug te keeren tot antwoordt: "Bravo, Pieter, je
de ketteraars: zij plachten _ al· zihgt hcclemaal niet slecht" of
tijd tc zeggen, dat de juffrouw "Hallo, Pieter, ik wist niet, dat
zoo'n uitstekende band tot
hen verkeerd verbonden had jij
je bescbil{king hadt!" En wm1:omdat ze zicr. geen tijd gaf neer
een goeden ke~
rustig te luisteren of omdnt· ze opbelt men
bern te condoleer~
nonchalent slordig met de stop· met deomeen
of andere narig:,
pen werkte en zij plachtcn (de heid, dan is het erger dan hiIi.~
ketteraars weI te vcrstaan) derlijk, wanneer 11ij verwijtend
wanncer zc verkeerd \'erbon- op de toespraak antwoord: "Ik
den waren geweest opnieuw op had gedacht, dat je meer
te bellen en de juffrouw een kieschheid hadt dan me op destandje te gcvcn (dat ze nu- zen dag te vergasten op de
tuurlijk niet "nam") en het Donau-wellen!"
en
rrrang
werden dik,.,.ijls hoogloopende hangt de telefoon aan bet
telefoni.sche ruzics, die hct andere einde op den haak. Wij
prettigst waren aan tc hooren hcbben op een Zondagochtend,
door lien, die toevaIlig mct de tocn we een alleszins betrouwru20ielijn contact krcgen.
baal' adres voor huur-automobielcn wilden opbellen, geen
Dc juffrouwen van hun kant anderen kans gezien dan om
echtel' waren ook niet mis, steeds dezclfde dominee over
Nict gcht-cl ten onrechtc steeds dezelfde tekst te hooklaagdcn en klagen zij steen ren prediken en hij sprak daar·
en been over de onduidelijke bij zoo doordringend en <ian·
apraak van het mccrendeel idcr grijpend, dat wij steeds met
lelefoongcbruikers en gebruik- tranen in de oagen de telefoon
sters. Niet gebecl ten on· maar weer ophingen.
reeble, inderdaad, want bet
Er is ,vanzelfsprckend een
gros van de menschen is zeer ontegenzeggelijk voordeel aan
iorgvuldig up zijn uiterlijk, - op de muzikale telcfoon van tede nieuwl>t-modjgchc snit van genwaordig. Oat is, wanneer
zijn jassen, op de gladhcid der men aan het andere einde, door
wangen en ap de juistc distri- de muziek heen, do stem hoort
bulic en dicpte van dc pocder van iemand, met wien of wie
cn h~t rouge en de vcrt', maar men nu eenmaal niet verbonwanneer het op praten -aan· den wi! zijn. Dan is hct een
komt, ~likkcn ze de hc1ft van grenzenloos genot om rustmade wQorden in en latcn de cer- ten van de roUldek of pian isate helft uit den mond .... allen, simi af te wachten oro hem toe
ulsoC zc pCI' ongeluk cen lepel· to roopen; "Ik vorsta geen
tje van cen boesoek-ei namen. sikkepit van jc." Maar dat is
Of zc hcbbc:n het Dummer goed dan ook het eenige voordeel. En
opgezot.:ht, doch zeggcn het vcr- zelfs dat wordt illusoir, wankeerd or ze zochten het 'ver- noer de radioband hardnckkcerd op cn zcggcn bet dan kig er onderdoor speelt: "Don't
ZOQals zc het lazen j betg~en op believe me when I say: I don't
hetulfde nt.'crkomt.
like you"!
'
gn dan i~ el' de dcrde 800rt
klachtcn, welke de lijn betreft.
Civia fidelis.

het-:grootste.,:_deel Van de-aan';'
deelhouders van_ alle naamloo.ze
VeDnootsCh!lPpeu·
zorgvuldig
van. de-vergaderingen weg.

en

...

Er zijn echter-60k andere resche
ow:nondiger, at-haPkelijker van Nederland, En- denen, waarom overbrenging
geland, -AlnenKa, .J:;:)elgle _ en van de directies van Indische
bedrijven naar _!!ldlC moer: WOi.~'rankrijk.
Er is een tijd geweest, waar- den aanbevolen.
Die redene~: ;ijn van organiin de beheerders van Indische
bedrijven, welker dire.ctie in satorischen aard.
Het belang ~an het bedrijf
Nederland was gevesti~d, eell
tamelijk 'verantwoordeliJ.ke. po· wordt er door'gediend.
Ret' opmerkelijke feit doet
sitie hadden, en aan hun 1llzlCht
en _beleid zeer veel werd over- zich namelijk voor, dat de zucht
gelaten. Ook dat is verax:-derd, am ailes in Europa te bedissede mannen, die-het werk III In- len, gevoegd blj ete gelegeUllelu,
dHi moeten doen, zijn trekpop- geopend door de vliegpost en ,
pen geworden van de directies de radio-telegraaf, om in nau- I
weI' en veelvuldiger contact te ~
III Nederland. Niet alleen ontvangen zij voorschriften, waal'!
aan zij zich stipt hebben te houden en welke elk onderdeel van gang van het bedrijf stroever lS !
het bedrijf regelen, maDr bo- geworden en soms zel~s onder-vendien _zien zij op geregelde broken wordt;
eischt me_er dan vroeger van
De "commercial correspontijdstippen directeuren verschijUw energie en zenuwkracht. Dat is de
nen, die het bedrijf aan e~t ~~ dent" van de ~,Straits Times",
reden, waarom het juist nu zoo nood.
die zeer belangwekkende artizakelijk is· eens cenigen tijd Sanatogen
overi- Kelen schrijtt ove1' ue ervarmte gebruiken. Sanatogen sterkl en voedt
neg gen van den zakenman in het I
Oosten
en
in
het
bijzonder
te
de
zenuwen - het verhoogt Uw energie
, ,oq~. - een voortdurend12 nadere
en weerstandsvennogen, waardoor ogc U
c9J~£r61c op de nalevmg. van ete Singapore, heeft daarop onlangs gewezen.
gezond en energiek zult blijven voelen - in
rv·oorschriften.
Hij toonde aan, dat radio en
staat de vele moeilijkheden te overwmnen.
; ~,Qf de gang van de bcdr~yeIl,
vliegpost in die bedrijven, welke hun directies in Europa hebledere feug Sanafogen voegt nieuwe
Den, te weeg praul1.t:li: - nog
~lJn, moet nog OUJ1U:Jll. De Ull.krachf aan Uw lichaam Gn zenuwen
komsten van het nieuwe stelsel grooter afhankclijkheid van de
Sanatogen
wordt
aanbefoe en reeds na enkele wekcn SanatogenzijiJ)'_ DOg;: nict in beschouwing tJedrijfsleiders in bet Oosten,
gebruik zullen zenuwklachten, zooals vervaak
nadeelig
oponthoud,
en
volen door meer dan 25000
gCllomeu en de directies zullen
moeidneid. slapeloosheid. maagklachten.
zich daaroter weI niet uitlaten. altijd roeer wer.k zander een
enz. verdwijnen. In plaatsvanslap enmoede·
doktoren a!s £en ideaal
Wei staat'vast;--dat de beheers- evenredige vermeerdering van
Ioos
zult, gij U weldra krachtig en opgeden
omzet.
onkosten:!zijn"'toegenomen. Men
versterkend voedsel.
wekt gaan voelen, in Slaat om weer volop
Ret oponthoud is een gevolg
had daamm1ilbgen verwachten,
van het leven te genieten.
dat, toen1terigevolge van de eri- van de verlegging van het gesis bez~igi.ng het parool zag. Nu aile beslissingen aan de
"Sanafogen gaal naar de kern der
directies in Europa zijn voorgezondheid". schrijft 'n bekend Engelsch
behouden, "omdat Europa en
geneesheer. Dal is reden, waarom het U
het
Oosten
nu
tach
zooveel
naTramweg Maatschappijen, de
goed mGet doen. Neem U voor weer
In alle Apoth"ken en Toko's verkrijgbl!~r.
directie nit Nederland zou zijn der tot elkander zjjn gekomen",
kern·gezond te worden, vroolijk en energiek
overgebracht, te meer omdat zij moet het bedrijf vaak op die
. ~"
Than i ook in verp. van 90 gram tegen
en koop nog vandaag een Oesch Sanatogen.
ongevecr deo_halven prijs.
bier in, handen 'Van een curator beslissingen. :\yacnten,' daar de
zijn. Maar 'er is Diets v:an dien dlrecties, welke immel's- in feite
toch niet van aile bijzonderhea~l"d geschied. Er wcru mel' eLl
in den ~aag bezuinigd, doch de den en omstandig.heucn op tie
dubbeIe'leidipg,.l?leef behouden. hoogte zijn, alvorens te beslis- die, ondanks de sne1le verbillDaarom, zoo zeggen wij, moe~ ge KUnstlerin wird ruen Weg
sen, nieuwe gegevens vragen en dings-magelijkheden, toeh moet ten de directies de consequentie machen.
dan nog aarzelen. Ook al is een wachten. Vermoedelijk is het van haar opvattingen aanvaarProf. Carl. Schuricht.
telegram in enkele minuten en personeel in Europa trager dan den. door een eind'te maken aan
Ret iSiWc1\i#,--,Jfl.-et kapitl:W.I van BE:n brief in eeu week in Euro- bns personeel hier. En nu zul den thans geschapen halfslachde bew)llSt~ J; ondememingen pa, zulk een gang van zaken is je zeggen, - goed, je hebt nu tigen toestand.
HOTEL BRABANTL".
komI:- meO!$tal voor hut £"1'00(8te niet bcvorderlijk voor een vlot- gelegenheid de zaak daar eens
En dat kan alleen.geschieden
aec! uit "l~ederland ot nit het te aidoening van een kwestie op te porren, maar ik heb zoo door zelf ter plaatse, waar het
Wederom maken wij toeristen
lJul(cnlana..rl!Jn hct motie! VOOl" en soms wordt daardoor een. het gevoel, dat ik daarin niet bedrijf gevestigd is, de leiding
en zij, die naar Singapore verae", vestigwg van de dlrecbes mooie kans verloren, daar een zal slagen. Men heeft daar te ter hand te nemen en het werJr, trekken,
er op attent, dat men
ill JEUl'OlJ<I. llcet U<Ul te ~IJU, ua~
mededinger die intl;lSsehen ge- doen met een gehcel anderen dat daartoe vereischt wordt, te Singapore
in een ideaal cen~:ie:jf·aandee1houdera gaarne de grepen heeft.
geest. aan te pakken.
traa} gelegen, echt Hol1andsch
leiding van de bcdrijven, welke
De locale beheerders worden
hotel kan !ogeeren. Het hotel
y/~rken m_et hUll geld, in de overstelpt met verzoeken om
LIJNCEUS.
is schitterend ingericht en rusZiedaar het verschil!_ De diI.;uud WllH~ll tJ(;:UIJCU.
meer en uitvoeriger rapporten
; ·11et is cchtcr zel'r de vraag en om meer cijfers. Bet We1'k recUes willen van aJ.les op de ~._~.~~~~~~~~_............~..... ;~~ ~j:lz:;et~~:.'~e~~::~
hoogte
zijn
en
meenen,
dat
zij
pi., de, aandeelhcudl'rs daarop daarvoor lloodig" houdt hen af
Rollandsch eten wordt
vall haar gezag Diets kunneu lets ooer adverteerders degelijk
nog wei zoo ge$t~:d :t>'}udeu ziju, van productiever bezigheden.
g~serveerd.
Aan den kop van
afstaan. Maar zij kunnen het
'aif(hct eens goed rot hen doordlt bIad vermeld een adverten- Dat de directies in Europa tempo van hun eigen bedrijven
en
anderen.
tie bet adres.
Wij kunnen het niet ge- straat moeten staan, cen verla., ,drong, dat de netto·winst, wel- nog Diet op de hoogte zijn van niet bijhouden! Bovendien kun100\'cl'. Maar we zijn er steUig ren avond, In de talrijke eet- ke tcr verdeeUng komt, daar- alle omatandigheden, oak al
nen zij die Diet overzien.
van overtuigd, dat het nlet op- huizcn, Luilekkerland, Snocpcr, door zooveel kleiner wordt.
worden zij nog zoo uitvoerig
Doell ala zij zoo- naijverig zijn
HONDENTENTOONSTELBij anderc Indische be_drijven ingelicht, mag men haar niet
HO'I'EL
voedend werkt en daarom on- Lckkerbek, of hoe ze verdeI'
LING.
juist is, alH een vcrkeersstroom nog roogen heeten, konden de zockt men het motief voor het vcrwijten, - aldus'.:Ie cones· op baar macht, als ZlJ c.iles zeli
DER NEDERLANDEN.
willen
bedisselen,
overa!
met
bezockers
de
drukte
rllstig
octloud
van
cen
wl'eel:ie
III
l!..Udoor de politie gedwopgen
IJondent van de Btr. Times.- den neus bovenop willen zitten,
De insi::hrijvingen voor de a.s.
wordt rcchta tc houden. tJet gadeslaan. Die eethuizcn zjjn ropa in het fcit, -dnt het be- Doch het verdient weI aikenProgramma
is al erg genocg, dat de ~lec er overigens om winkelende drlJfsproduct in Europa verhan- ring, dat zij, die nn eenmaal in waarom vestigen zij zich dan Zondagmorgen in den Planten~
en Dierantuin te houden Kamtrische tram, daar waar dub- menschen cen verpoozing en del~ moet worden. Maar ook dit een ander land WOllen, to:::l1 llet maar met mer?
op heden 13 Februari 1936
Dat zou een groote besparing pioenschapstentoonstel1ing zijn
bel spoor IIgt, rechts boudt, en een verfriss,ching te bieden. motief klerot niet zoo stel'k, bedrijf nit de verte willen leiAan-oang 7.30 UUT n.m. .
daardoor vaor het verkeer eeo Maar er zullen spoedig meer want er zijn tal van Indische den, waardocir. zij zich ~moei opleveren en veel ergernis, doen. een record.
onbel'ckcnbare en gevaarlljke eethuizen dan wiukes zijn (zoo bedrijven, waarvaii de adminis- en met zaken, welke men betel' vooral het horten van den be1. Ungarische Lustspielouverfactor wordt, doch de politic juist , is er weer een geopend h'atie in. handen is van firma's, aan de locale leiders zou kun- cl.rijfsgang, voorkomen.
Over de 200 inschrijvingen
ture •
Keler Bela
ma.g zcker niet tegen den
Met radio, vliegpost en straka met totaa! 155 honden, Diet at- 2. Aquarellen
Walzer
:;;~c~!Y e~:~~~O:,"j ~e:U::~ welke daarvan een bjjzonder be- nen overlaten,' en aandringen met
draad ingaan.
televisie kan. men 'vee! leen van West-, maar oak van
Jos. Strauss
op het verstrekken van tot in
zittcn? Zullen dc restaura- .g~,fs~~~e~ e~~~kseo~~~~~: de kleinste bijzonderbeden ai- doen, doch men k:an er geen be- Midden-Java, en ze1fs nit Soe- 3. Le Propbete
Grand
rabaja. zOodat Kynolagen dus
Fantaisie
G. Meyerbeer
dalende -uitleggingen betref- drijf mede beheeren.
Ala vroeger trak de Chinee:'- 'tee~~~n~:na:Oo~i~:rg~~~an:!~ ropa door middel van haar a- £ende zaken 'van minder _beDat doet men zelf of men hun hart kunnen ophalen.
te
doen,
het
bedrijf
genten
of
onde'rdeelen
aldaar,
de
wasch
8che optocbt ook door -Pasar
PAUZE.
lang. "
kiest daartoe betrouwbare, kunBaroe. En dat was voor de kunnen voortzetten door bij el- het product verhandelen. Dit
Omdat men~thanS'gemakke dige en ervaren menschen, wie
stelsel heeft tot dusver blijkWinkels, ,welke er anders_ zelfa kander te gast te gaan?
Potpourri
baar geeil fatale, gevolgen voor Jijker correspondeeren kan, men dan zelfstandigheid moet EEN SPECLu..E AVOND. ~ 4. Dur und Moll
al over klagen, dat de automoA. Schreiner
deze bedrijven gehad. In ve1e wordt geilischt" dat oelke trans- laten, ala men van hen geestbielen aan een zijde, van '-de
J. 'E. JORDENS. Jr.
Wij berinneren onze lezers 5. Mariengavotte
gevallen bleek' _het 'tegendeel actie wordt toegelicht en dat drift en daardoor veel'en' goed
Ed Wagner
nog even aan het piano recital,
wanr te w~en.', . _~oeh hie1den van.alles verantwoording wordt werk verwacht.
De -man van,de 8tr., 7'im6s hetwelk - bedenavond gegeven 6. L'Arlesienne Suite L
aok deze.hun direeties, \;relke a1 afg~legd, terwijl ,den man,' die
t;. Bizet
wordt
door
Mlle.
WTImy
Riz_e_e_~, :we4Ug'te doen hadden,
het werk moet doen, e1ke zelf- deed Uitkomen, dat in- Singapostandigheid, -wordt, qntnomen. re deze kwestie een ernstig pro- chard. 'in '~de coneertzaal van
Waar vinden wij ' elkaar na bet' winkelen ?
.'
de motie- Deze _ verliest:d'!larooor-zijn zelf~ bleem is geworden vOor.:de.locB.- Hotel des-'lndes.
Natuurlijk 'in de
ven lllbg~ti zijilJ ,voor het hand- bewustzijn en wordt, onzeker in Jr.< leidera, vail vele firma's~ Za-haven van direetics ,in 'Europa, zijiJ. -optreden.' 'Ten slotte is·-hij
een ledepop, welke'men ook nog
PaBar Saroe No.'-S.
weI zon kunnen afschaffen.
IJ:l-_ dit - ve~~.d' denken':wij de het a:fzetgebied, enz; 'eni. het
aan een ontbQe~~g :van: den is_alles Op_eeD. anderen,voet geleider, van een -_groot Indisch bracht en, heelhet kantoor, i~
-bedrjjf, ~- die ,in,~' directie,was ~~_-~ het bedrijf arbeidt_thans
voor de ~e-in :F;lur9pa.,~e
dusnaarEuropa yerlegeilwoordiger van-de m~
-is nu-zoOiets als eee.,chef";
Aan "belanghebbendenwordt hierbi( beleefd
. -c Erwordtin,lndilihai:der
medeg'edeeld, ,dar:-, aIize
d~i:rigend -< ,voorschre_ef, gearbeid dan ~,.EU:ropa;-:zru. hij. dirbureau:'geWOrden. die,de 00:PIC COLO GEl Y SERS zijn
toejuichen.Dat zeu we! Natuurlijk dringt de cilieotie er velen doorgeeft. en ,aan bet oor'.'_' _, ,.Ul,tv
..,er,koCh.t, ~-,_ , .. -,' ,.'- >'.' _~ ,
!~,~g~: }1~oeiJjjkI:u~den _oplevereri: .op _aan, '.dat, er .nog, harder zaI dee! :van de direclie'de':zaken"
.
f 1m ,y,eJbandmet -d,e aandee1hou-_ worden,·_'gewerkt., '-Maar ik heb waa:rin:,oesIist moet,worden, onEen:-nieuwe.-,zeitdi,ng wO~qt ver,wacbt-In· NJ;aait~
, l,de¥Sr~gaderingen"--,, ,doch_ '-, die gelegeIihErlci-gehad- <>m te mer derW~pt.
DE:NED.':IND'.:-OAS:MIJ.·
: I~~en.-, we!·onder¥_~gen wor~' ·ken, dat-de~~'zclve,slOoni
'reI,. 50S•.WI.
~den", daor-Iocale gemachtigden' is-~._het'afwilikel~,V8n~~eJ:':'
•.. '.,~"'_"'''''_''_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _' ' ' . a1iD:~--Eltell~; Indischea8na.eel~
~ent_,~~lD~_in Ili...~ ~; ,'~.--:... .
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De Int. -General "Electric Co.
inc. met: Hoofdkantoor_ voor
Ned. Indic,te Batavia, Prinsenstraat.- - dee)t mooe .dat zij ten
behoev:e v'an · een b'etere b~iiiening van hare klant"en besloten
heeft am de afieveriog van goe8
deren alsmede de serviceafd~eling in het vetvolgte""eoncentreel'E'n op bet hoofdkantoor ((Prin8
sentraat)' zoodat voort.aan op bet
fiEaal Koningsplein (Noord no.
21, op bovenstaande foto door
een cirkel aangegeven) alleen
--, -

I:kORPafd~eling
z8.I~,.·-blijven gev~tigd de ver~oor Rayon

"groot Batavia:', ·d.w.z. Welt~,-,re~e~~ BatavIa, Mr. Comells
en: _~andjong ~rio~, terwijl de
leverin~ , van matena.len alsme8
de ·de _~ventuet;l verel~cb~ ser8
,vice zal g;schled~.n_ ,,;a,nu1t ~et
~C?ofdkan~oor B~taYla (Prmsenstraat 21). .
. . In ·verband hlennede werden
de kantooruren ";aD. 'de .showroo~. . Koningsplem _Noord 2~
geW)Jzlgd en zal deze Showroom

.. --. - -,- . -.-- - .-,, --.- ,--~ .--..---

.

-- - - - ---

HOOGCONJUNCTUUR IN DEN ENGELSCHEN SCHEEPSBOUW.

De Britsche vloot ondergaat een verjonging.
&7 NIEUWE OORLOGSSCHEPEN IN 1936
(Van onzen U. P.-V.P.B. correspondent).

LONDEN, 29 Januari 1936.

op . de

Engelscbe werven
heerscht op het oogenblik cen
bedrijvigheid, zooals sinds bet
jaar ~930 niet meer voorgeko-

op de Engclsche scheepswerYen, die door de economische
crisis en den achteruitgang
van bet internationale handelsvcrkeer zoo zwaar getroffen
waren, heerscht op het oogen.
blik weer een bedrijvigheid, die
aan de beste jaren doct terugdenkcn - en de laatste op'drachten wijzen er op, dnt in dt!
eerstkomende drie maanden
in Engeland ecn groater aantaJ tonnen van stapel zal 100'
pen, dan gedurende het geheele
jaar 1935. Werven, die sinds
eenige jaren stillagen, zijn weer
in bedrijf genomcn en een
groot aantal werkloozen heeft
men op de hellingen weer aan
bet werk kunnen zcttcn. Over8
al, maar in het bijzonder aan
de Tyee, Tees en Wear klinken
. de harners en ratelen de machi-

de bedrijvigheid waar te nemen.
In dat jaal' lict men 128.000
ton te water tegen 88,000 ton
in het jjaar 1934, In den tijd
van negen dagen kreeg men te
Newcastle8on-Tyne opdracht tot
den bouw van viji groote passagierschepen en in het begin
van het nieuwe jaar kregen de
scbeepswerven aan de Tyne
opdracht tot den bouw van 25
~chcpen, die aan de Tees voor
28 'schepen en die aan de Wear
voor ' ,21 schepen.

Van de drie scheepswerven
aan de Tees moet er cen nog
dit jaar zes schepen afIeveren;
de Furness Shipbuilding Company is op het oogenhhK in het
bezit van niet minder dan tien
opdrachten, waaronder zeven
voor de Sovjetregem.·ing. De
hoogzeevisscherij heeft talrijke
klcincre ,op'drachtcn, speciaaJ
De [lrDotlite opdracht- voor trawlers, gegeven,

gcuer.

jaargetal .waarin deze sbowroom werd gevestigd),
Voorts doet de General Electric Co. mededeeUng, dat.zij
binnen enkele dagen zal uitgeven een nieuw z.g. huistijdschrift" met den titeI: . "DE
KOELKASTCLUB", hetWelk
bestemd is. voor de bezitters
van General Electric koelka~
ten.
Het vermelden waard is dit
tijdschriftje reoos alIeen om het
feit dat daarin door de General

'Electric Co. een aardige prijs.
vraag wordt uitgesc:hreven
waarbij .. een reeks zeer fraale
prijzen
worden uitgeloofd.
Voorts bevat dat nummer di8
verse- speciale aanbiedingen
voor aIle bezitters van General
Electric koelkasten (met, dan
weI zonder "mtstekende kop")
waarmede deze dus hun. voordeel kunnen doen.
Waar de mogelijkheid niet is
uitgesloten dat de adresse'nlijst
I van de bezitters van General

~!~~~af~=nb.~~~ I ei~~~~~=t~~ ~e BataDiet geheel "up--"b>-date" is
(he~een met h€t oog op de
veelvuldige verhuizingen, verloven, en overige "mutaties"
niet · verwonderlijk is) zou de
General Electric Co. bet op
prijs stellen wanneer de bezitters van General Electric koelkasten, _die op de tcezending
van dit tijdscbrift prijs stellen,

~~~~~;~l!:~~::ti:.nv:~

I

Voor -de prijsvraag is namelijk ren sJuitingsdatum bepaald,
. zoodat diegene die door het
ontbre.ken , ..a:n bet juiste adres
in bet archief van de G. E. het
tijdschtift te laat mocbt ontvangen, daaraan niet zou kunnen deelnemen, b'e tgeen (onder
onS gezegd) jammer zon zijn,
getien. de collectie prijzen die
beschikba~r gcsteJd worden.

:!t I

_."En waarom woon je dan in
370.620 ton van stapel
laten loopen - dat is 49% "oo'n deftig huis?"
"Omdat mijn hospita roij hier
van de wereldproductie. Deze
De loonen op de Birkenhead- tonnenmaat vertegenwoordigt voor Diets laat wonen",
"En wau leef je dan van 1"
sehoopswerven ziju in bet afge- 202 schepen van aUe grootten
Max baalt zijn schouders op
loopen jaar met ongeveer twin- en typen.
en maakt een afwerende handtig procent gestegen en tengebeweging.
En, am als 't ware
volge van de nieuwe opdrach(Nadruk verboden ).
eeo duidelijk antwoord te geven;
ten zal, zoodra met den arbeid
begint zijn maag te knorren.
een aanvang wordt gemaakt,
De man met bet blauwe mas.aan niet mindel' dan 2000
ONS KORT VERIlAAL.
ker steekt de revolver weer in"'
werkloozen werk worden vcrzijn zak.
.- . ,
schaft, zoodat dit jaar naar
BET BLAUWE MASKER.
"JalllD1.er", mompelt hij, "de
schatting 7000 arbdders op
nacht began juist zoo geed. .
deze werven te wcrk zullen zijn
Met Max gaat bet slecht.
Vierhonderd guIden heb ik aI, en.
gesteld.
Hij heeft geen werk.
boopte, dat hier... "
De Vickerswerf in Barrow
Doli _ wil hem helpen! Ook ik ,,vierhonder-d
gulden", berdeelt mede, dat zij grootere Hendrik, die direeteur is van
opdrachten heeft gekregen een groote bankierszaak, had baalt de inbreker zacht, neemt
een paar biljetten nit, zijn zak
dan sinds den tijd van hoog- het a l geprobeerd.
legt ze op de tafel.
conjunctuur (tot 1930) het
,](or/om..
Maar Max wi! niet. Max is en"Dat
is voor jou", zegt bij en
geval is geweest. Deze werf trotsch.
zijn oogen kijken Max door het
heeft 11,000 man in haar
"Ik neem niets aan", zegt bij, blanwe masker s~ak- aaD.
dienst, doch dit aantal zal
ik. ook verbongeren".
"Voor mij?" ·zegt. Max verthans aanzienlijk vermeerderd "alEnrou
daar blijft hij bij. Iutusmoetcn worden. Het grootste schen wordt het steeds erger wonderd. "Neem mij met kwabereikt U de tan den met den convexlcon·
oorlogsschip, dat hier gebouwd met hem, Hij is nerveus, ge- lijk, maar ik neem geen geld
caven ODOL·tandenborstel, waardoor U
wordt, is een kruiser van 8UOO jaagd, 's avonds en's nacbis aan. En gestolen ·geld heelema;il
ieder hoekje en goalje schoon krijgt, cldus:
Diet".
..
ton bestemd .voor Argentinie, ligt bij als een doode in bed.
Uw gebit vrijwarend VQor bederL De haren
Dan trekt de man met het
die in 1938 afgeleverd zal moeKortgeleden echter, midden
revoh'er nit
zijn muurvast vera~kerd in hel uiteinde
ten worden. Eerst na een in den nacht, wordt hij met blauwe masker
scheri>en concurrentiestrijd met schrik wakker. :Hij heeft cen den zak.
van den hondig gegolfden steel. die U een
"Pak het ann!" beveelt hij.
bUitenlandsche werven wist geluid gehoord, En als hiJ het
pretUg houvast geeft.-,De ODOLtandenborstel
En Max pakt het geld aan.
Vickers de opdracht voor den licht aanknipt, ziet hij een man
goat zeer lang mee en is dus het goedkoopst
bouw van dit scbip te verkrij- naast het raam staan. Een man Dan moet bij het licht uitdoen
in bet gebruik, Koopt er nog heden Qe!\!
en
een
paar
seconden
later
is
gen. Verder worden hier vier met een blauw masker voor het
duikbooten voor de Britsche gezicht en een r evolver in de de inbreker verdwenen.
vloot en twee voor Estland hand.
Den volgenden dag onbnoet
gebouwd. Engeland breidt zijn
"Handen op!" fluistert de Ma." zijn vriend ~o~.
Wi e vaar 1 Maa r t een ODOL-tandenborstel koopt,
onderzeevloot uit met zes
"Moet je eens luisteren", zegt
eenheden, waarvan er drie tot man.
Max steekt zijn handen om- bij, ..ik moet je wat' 'verteUen!'' ontvongt een pakJe PIX AVO N.shampoo. voldoende
de groote typeD zullen behoovoor Iwee shampoo's CADEAUt
hoog.
En
hij
vertelt
in
geuren
en
ren en ieder 2140 ton meten.
"Geef me alles wat je aan kleuren de geschiedenis van den
Zijn deze eenheden gereed geDE PRIMA ODOL-TANDENBORSTEL
komen, dan bezit EDgeland 56 waarde in huis hebt mer en al man met het blauwe masiter.
is i n a it ego e d e to k o· s v e r k r ij 9 b Q a r.
bet geld. dat je bezit".
"Dat klinkt DOg al fantas
duikbooten.
Dan begint Max te lachen. tisch", antwoordt Dolf glim1a8
Importeurs: BORSUMIJ
001" de Iersc;he wer- Eerst schraapt bij zijn keel, chend. "En wat beb je nu met
al50f hij wit trachten te ant- bet geld gedaan?"
",
vet!. krijge'l~ hun deel.
woorden, maar dan b3.rst hij in
"Ret geld", zegt Max, "het,
..Natuurlijk", knikt Max,
geld heb ik natuurlijk direct· "dacbt je SOInS, dat ik gestolen
Ook de Iersche werven hebben daverend lachen nit.
hun deel in de algemeene ople-"Geld?" lacht bij. ..Ha, ha, naar het politiebureau ge- geld zou aannemenT'
bracbt".
"Je
bent gek", zegt Dolf met
ving gekregen .. Alleen. reeds in ha, Deem alles maar mee wat
SOBRABOBlllI
"Wattt???" schreeuwt DoIf; cen zachte stem. "Je bent ongeBelfast bevindt zich ::Ip het oo~ ik heb", en bij wijst op de tafel,
HDDg 3500· Voel Tel. 203 _
genblik 130.000 ton in aanbouw, waarop een dubbeltje- en een en zijn oogen staan wijd open neesmk. Jij bent Diet te helpen".
van
scbrik,
"beb
je
dat
geld
afHij
draait
zich
langzaam
om
waarvan SO.OOO ton voor de halv.e stuiver liggen. De inbrePrima Familie en gaat weg.
Union Gastle Steamsbip Line. ker laat de revolver zakken. "Is gegeven?"
Als hij oyer de brug loopt,
Voor de eerste maal sinds dat aUes? Heb je geen geld?"
SPOIiiD TE KOOP
grijpt hij in zijn zak en gooit
1930 heeft men in Belfast meer vraagt hij en zijn stem klinkt Als in
In prat;;htc.onditic v~rkcerendc
dan 100.000 ton van stapel Ja- onzeker.
ie~J~~'er~~ l:=~'roePt la~er 1936 WILL YS SEDAN 77 (.... 'eu....·)
"Neen", zegt Max.
ten loopen. Op het oogenbUk
SOEKABOEMI
een klein jongetje tegen zijn 1932 WILLYS OVERLM'!O TOUlIDg
..Hoe komt dat 1" vraagt de
vinden ongeveer 14,000 arbei·
FORO 4'g. 1. Touring
Uw ze·DUWE:n · clet' bedaren broertje,,,daardrijfteenblauw 1932
,
ders bij de bier gevestigde inbreker verder.
19S£) CHEVROLET 2-seatcr
·helpt niets meer.
masker in bet water: dat zul- 1930 PLYMOUTH SEDAN
"Th: ben werkloos".
werven werk.
I!lIi~hti!lg~tI: t~IHoou · 2100 W eltevreden len wij er eens eventjes uitvis- 1932 HILLMAN MINX T01lriDg
In bet ge,heel hebben de
"Sedert wanneer?"
~loiabr.9sttaat S5 _ BaUovia-C.
_ _ _...;:_..;;26;:.;'..;;S:;;O':;;";;;bo;:.;,=m;~
. scben".
,,0, al anderbalf jaar!"
Britsche werveD ~ het vorige

De loonen met 2Q% jaar

VOOR
ACHTER
BOVEN
ONDER

gestegen.

BINNEN
BUITEN
LIN K S
RECHTS

aan aile kan'en

de

PREMIE

8

De wederoplcving in de Engelsche scheepsbOll.W8indWltrie
is voor het overgroote deel te
danken nan de opdrachten van
de Britsche Admiraliteit. De
vloot van Groot-Britan.nie moet
een verjongmgskuur on~ergaan en verbeterd worden. Zeven en vijftig nicuwe scheeps8
eenll ,den - kruisers, torpedojagers, duikbooten en andere
typen - bevinden zich of reeds
in bouw, of het leggen van de
kiel zal nog in den loop van dit
jaar plaatsvinden.
Aan de EngeIsche NoordOostkust, waar zich de Tyne-,
Tees· en Wearwerven bevinden,
viel reeds in 1935 een verhoog-

De Birkenheadwerf, Mersey~
side, heeft opdrachten gekregen tot cen gezamenlijk bedrag
van bijna 40 mUlioen gulden.
Hieronder bevonden zich eeni~
ge oorlogsschepen voor de Britache marine. Het grootste in
Merseyside op de helling liggende ool"lQgsschip iB de "Roy~
al Ark". cen vliegtuigmoederschip van 22.000 ton, waarvan
de kiel verleden jaar Septem~
ber gelegd wen:1. Het betreft
hier de gr,o otste opdracht, die
de Britsche admiraliteit Binds
den wereldoorlog gegeven heeft
en niet minder dan 250 arbeiders zullen hierbij gedurende
twee en een half jaar arbeid
vinden.

Nora de valsche
erlgename.
O~

D.e kwellingen eener .li1.oeder
door
ENRICO _DE NOVARA.
5)

vOortaan: geiJpend: zijn.van 8 tot
1 en vim half 5 tot half 8 uur.
Gedurende de UTen: 2 tot half
5 uur's nilddap worden bestelhngen alsmede andere aangelegenheden zooals eventueele service-calls, afgeMndeld ·door bet
Hoofdkantoor Batavia, _ Prin· s€nstraat 21 (Telefoonnummer
Batavia. 555),
Het telef60nnummer van
Showroom Koningsplein blijft
ongewijzigd:
Weltevreden no. 1935 (het

BUIZI 1I48BOB

II

PenSj~J

Badhotel Boerderij Cramer

keek. de gravin neer op bet graf.
Zij vergoot geen traan. Haar
gel\>icht was onbewogen.
- Mama, riep Nora uit, 'W8.t
scbeelt u! Gij zijt de oude Diet
meer! Wat is er gebeurd, dat u
zoo veranderd heeft? lIebt gij
geen. traan te plengen un bet
graf van uw kind?
Gravin Lauise glim.1a.chi:Q
weemoedig.
-.:. Ik hoop voor 11, Non. dat
gij .altijd tranen zuIt konnen
'tinden, a1s gij verdriet hOOt !
YA:>olang onie t:ranen vloeien.
verlichten. zij de smart waaronder wij gebukt ~ !
~,Wee echter d~aene. die
Diet meer schreien lam! Zulk
~ srit2rt is bet zwaarst ~ dragen!
'lWei!s iliet bang, Nora. voeg-. .

:r~t=o~:
~=\a:!t~~
eat emde nemen! , - .. ,'

. Nora begreep.an deze Jdad>.
ta1 _
>eel Zii
0dJter
overtni,.od, dlIt de gnmn
Diet . - *>ggeA wat boar .....

von .

was''''

ha.tdOon~

fW<#t~~

'!!!~~~~~~~II!I'~~~~~~~~~~~ -cmfentie;
die RashiD "oar Wladiw-ostoCk beteekent, de - baven

s.-':.·.·

~

DE KllST.VAN ALASKA.

Revue_
_
te .....
ennietli""-';...;;.--....
-------:---------....,--;
10m
_
omda1
de

ueuren

ftBIOTlIIBELSftlilPLIIlllBEI

Jap8llJiers in ~
waren. _ gesIoten. daar
OM. DE-VISCHWA'l;'EREN? de zaa1 vol was.
De- --'Anierika.nen--_ beginnen
De
van den ~
last- te.,1ri'ijgen:Van de-Japan~ n:escblID: advoeaa.t-_had..de Cl-

()~P-T.:':.·
. · •·.·•.J.· .·.E.·.·. ~iEi~;!] =v~:r!i~_'l!= ~~.~:~;;e:
proeureur

ler en beta- de- --Koreaansche
haven zich ontwikkeIt.
(Ver. P. B.)

~!~e v:o~~~

vloot Colllll1issIe het vo1gende
--' - ,- - - -- - .Japansche
VlSSChersbooten
SCBO:EN:EN -R:Er~TIES. Hotel~Pension Shutie Raaff; ONGELUK IN ARKANSAS. doen peilingen aan de kust van
met Euro.peesch: materiaru., bU- Tet: 1548 WI. Men - z"egt, - dat
Alaska '- en bren
de
al
kt Ish"Med
GevoIg van Wanhoopsd3ad?
.
. kaart;.genft!!l"ai

.
nae:
Men - zal Zlch _hennneren, OOt
.
ft..d.6a
._ aar.
e a er g e
n- kart ge1eden in Arkarisas een landingsplaatsen voor aeroPostweg No. 59.
soep; eIke Zondagochten.:d nasi- vliegtuig is. ve.rongelukt,-w.aar- Planes.. en.naa. r bases .voor on-----'-,-----c--c- goreng.
door 17 personen zijn-omgeko- de~zeee~ Id af
.digd

TraDSp~~;eming

~~------c--- m~~t

GEVRAAGD
Kinderjuffrouw met acte L. O.
bij administrateursfamilie, onderneming nabij Medan. Sollicitaties onder No. 751 van dit
blad.

TE HUUR
Met ingang -1 Maarl gemeubiIeerde voorkamer met vaste
waschtafel, groote en kleine
wasch mbegrepen, f 55.- per
maand. Lombokweg 25.

TE KOOP wegens vertrek naar

Europa: 1 salon ameubIement voor onze~:Ss¥e vendutie

~~~~_~~~~~~~esch (:~~fJ: ;: ;~ :e~~im::? ~~~se::~
?e~~f:~t ~':j~ast

en toi-

~~g ~~~~.avond

6 uur, Flo-

onderzoek naar de oorzaak van dit ongeIuk leverde
mets op. En nu is het toch weI
zeer opmerkeItJ1r, dat weer,
evenals geschledde, toen het
Nederlandsche toestel verongeIukte, waardoor prof. Walch en
de heer Berretty en anderen
den dood vonden, wordt gezegd,
dat het ongeval in Arltansas het
gevolg is van een wanhoopsdaad van een doer passagiers,
die .op de piloten zou hebben
gescnoten en daarna ze1fmoord
pleegde.
. De 'am~t~naren van de ArnerlCall Airlines hebhen hun on~e!zoe~ ook uitgestrekt- ~ver de
JUlstheld van deze bewermg.

de verklaringen van den beer ,
Lambert hem hadden doen ver~
moeden. Maar de heer Lambert
had later anders verklaard
(hetbleek 1athijdezaakte

JAPANSCHE

critieke moment nag wat meer ,
agenten had. geroepen). Daar-.

0 N T V L U C·H T '

uit volgde dat de agenten daar

v~:de ~:.aa~ tor.v~; ~ ~e ~~~;a!~ef~~d::

voor een dag onze -warme -stad

ZlJn meemng de Japanners ?l
geval. van ooriog Alask~ wil·
~en mpalmen, daar Z1J de
njke VlSchwateren. van dat
land voor de vee~ VlSch-etende
Jap~che bevolking wenschen
te annex~er~.
.
Hoe dit zg, men heeft mer
w,:er een voorbeeld van het
~este o~treden de: Japanners
m het bmtenland, die daar zonder
gewetensbezwa!en. een

de bodem ODder de civiele actie
en rijdt
.
t€gen het the3.ter wegvie1.
De "erdediger van den heer
Lambert merkte op, dat .al was
Telefoon 84
Buireozorg
er onderscheid tusschen de
verklaringen van den heer
EN U KOMT ,W EER FIT TERUG
Lambert, Waa."'OID het bier
ging, zij in waarheid inhielden
Dagtarief £ i. p. persoon
een bescbrijving van dezelfde
Zondags uitgebreide rijsttafel a £ 1.50
feiten met andere woorden. In
wezen 1\'88 het verschil met I~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
groat en stellig was het niet de I!
bedoeling geweest van den heer
Lambert om een andere ver..
zoo ben~uwd klaring af te leggen. Het juriZlJ zelfs aan touristen discbe verschil tllSScben beide
verbieden ~e mooie plekjes van drong Diet tot hem door. Hij
Japan te kieken.
zeide in bet eene geval, dat hij

NAAR TJALOBAK

c

S

EMIGRATIE.

A. P. C.-GEBOUW.

GEVRAAGD
Senkinu Gasfornuis br met
De bevolking van Manehoeprijsopg. onder No: 753 v.d. koeo bedroeg in 1932:
blad.
29,606,117 zielen. Thans telt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zij 32,869,054 zielen. Per jaar
komen er dus ongeveer een milKostkinderen te Pengalengan lioen bij, niet aileen door ge-

aanta1 panden gekocht, zich
uitstrekkende
van
Collver
Quay tot Change Alley. Onder
die panden bevindt zich ook
dat, waarin thans het kantoor
van de A. P. C. is gevestigd"
bekend ODder den naam van

1042, Preciosa, Batavia~C.
Japanners het land overheerTE RUTIR
Garage, uitsluitend voor auto; v. d. Houtlaan 2 te huur scheu. De immigranten komen
Museumlaan 13. hoek Tanah Mrt/Aug. f 75,- compI. gem. voornamelijk nit China.
Abang O. Tel. WI. 3486.
7 gesl. vertr.
~e d~at~:~c::b~~~:!:~
sie een beperking opgelegd in
KOELKAST
te koop gevraagd. Opgave merk, uiterste prijs enz. Brie~ de hoop, dat daardoor meer
yen onder No. 754_1'. d. blad
Japanners het land zouden

zen al weet de APe DO'"
Diet, naar haar ShIg~po;e-chef
meedeelde, wat zij met de verkregen ruimte thans zal doen.
SPEELVERBOD.

_on_d_,r_N_o,_7_4_9_v_,d_,_b_la_d_._ _

E
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I
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~:t a;:~!:: ~O~e~eh!~e:e:

den. h.eer La~~r:t. door den
officler .van ]UlSbtie en den
verdediger had hij het zwaar
te verantwoorden.
_De
open~e
aanklager
kwam daarblJ terug op de
voorstelling van de revue en

QUEZON GRIJPT IN.
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Steeds voorradig aIle bekende merken:

I

~:~~l ina~. g~~ !~~/A~~: ~~~~' \:~~ ~~:rt:~~ :::;rr::~ !ha~~ ~~~e'n:e:~~~:n::rh~: ~~~rtke:::'de~:cl:~e~~~~

SIGAREN EN SIGARETTEN
FRAAIE SQRTEERING •

ENGELSCHE TABAKSPldPEN

W-ewfld ..
N.leUW'&.
MOMBASA VERSTERKT.

Met zwaar GescllUt.
ENGELANDS VOORZQRGEN.
Een gevolg van den oorlog in
Oost Afrika is oak, dat Mombasa, de haven van Kenya, zal
worden versterikt met zwaar
geschut en met zoeklichten. De
versterkingen zuBen worden geplaatst te Kilidini in het. zuiden
van Mombasa-eiland. Er zal
echter geen garnizoen worden
gedetacheerd. Deversterkingen

~~~~ d~~~~~~~il~~~~~~~:; :ieee=e~1~~g~~~ i~~~;V ~:

~:~~~;~j~A~:!~~:sh~~~~~~ ~~~~~ ;:~£ein ;~~i:r:e~
~~~~en~er:~ d:;o~~~~;:g:~~

PHILlPPINOS IN U. S. A.
Grootendeels teruggezonden.
FONDS INGEKROMPEN.
Het Amel"'i.kaansche fonds
voor het terugzenden van _PhiJippinos uit de U.S.A., dat tot
dusver elk jaar uit de schatkist
$ 450.000 ontving,: zal voortaan

tion en het boren van een tunnel door de bergen tusschen
Rashin en de havenplaats Yoeki De tunnel, die 3850 meter
lang is, kwam. November van
het vorige jaar gereed. Is het
eerste bouwplan geheel ten
uitvoer gebraeht, wat begin
1938 het geval zal zijn, dan
kunnen in Rashin jaarlijks 3

sl~~:Ss:a;~~~~~r~!~:~'het =~o:. ~~~:::h~u~f:

feit, dat bet aantal 'Philippinos loopt van 1938 tot 1942' en het
in de U.S.A., te voren geschat laatste van 1943 tot 1947. Zooop duizenden, beduidend is af- als men ziet
langdurig en

genomen.

_ kostbaar

Van het bedoelde fonds konden niet alleen repatrieeren die
Philippinos, die uit zichzelf
wilden terugkeeren Daar huri
land, d6ch ook -degenen, die
door de Arnerikaansche autori-

een

project. dat, eebter

volgens .Japansche meening
spoedig IiJ'ke winsten zal at·
werpen.
Rashin vormt thans het--beginstation van de spoorlijn
naar Toemen en Hsinking, de

::n:~:~'-~ln~%~~ ~=~!tsj~~~Deni~::

der 'middelen van bestaan, wa- ge'woon groote waarde, -die Rareno
shin '~ verbindingsIid _:tris~

~Ik ~aar ill ~anchoekoeo mag
lluullgreeren, IS vastgesteld 0P
500.000.
"
. Met de Japansche .mmugrabe gaat het echter met naar
wensch.
Men. sch!lt, dat er op het
oogenblik met meer d~ 1000
Japansche landbouwers ill het
land zijn. (Dat is Diet te verwonderen, want waar een Chinees en eet! Japann~r elkander
beconcurreeren,~ verliest de Japanner het). ?et totaal aantal Japanners In Manchoekoeo
b~dr~gt 400.000, doch d.at
ZlJn In hDl?f?zaak am~ach"~slieden, technicl, klerken 1D dienst
van het Gouvernement, de
spoorw.:gen ~~ de groote Japansc1::;.. bedrijven.

~:~r \\~~nth=:e:O;a~ ~~%ft~

dat .hi:i Diet meer in staat "''as
al die menschen in bedwang te
houden zoodat personen zonder

RASIIIN,

J~=S SINGA- ::~=~;:,g:~~

Gericht

AF-

Doorgetrokken.
MET GOUVTS. LEEI\,1JNG.
De Manila Spoorweg Maatschappij krijgt een leening van
het gouvernement groot 2 mil~
lioen pesos om de zuidelijke
lijn naar Legaspi te voltooien.
Legaspi is een belangrijke haven, waar het gouvernement
der PhiIippijnen eenigen tijd
geleden kostbare havenwerken
heett aangeIegd.

l-

VOORTZETTING
Vendutie SAM HAP Co.
Pasa[ Baroe No. 122

.

Van een groote partij Kramerijen.

SPECIAAL VOOR DE

H

d

t

t t l -

on en en oons e lIng
HONDEN-Riemen. -halsbanden. -muilkorveo.
-k e- t tin gen. -b 0 r s t e-l s, _medicijnen. enz.

Toko TIO TEK HONG _

Pasac Baroe

;,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
paar zonen en vijf bende:leden
in de bergen, die, zooals was atgesproken, Encallado tot overgave. moest brengen, zoodat de
politie-soidaten niets zouden behoeventedoen.

Indische Kruiden
MElD. KRIJEIBBIIIB.

ee~a:O~~~h:d~~~

UITroCHT.

~~d, h~~tu~~en~~!~~em=

Te beginnen met 29 Februari zulen te Singapore door de
:foe:!:artvan m~tschDuiap't.p~mene
-'j

geen register-Marken meer
worden aangenomen- in volle
betaling van passage-prijzen.

:~~htsv;~~~=-Jas:~

zal dan in aarunerking -komen
voor de- korting verkre",aen
door betaling met registerMarken. De daardoor verkl"e-,
gen korting Iooptvan-30tot

35%.
Deze nieuwe regeling geldt
voor reizen. welke beginnen
v66r Augustus en -VODr in die
periode geboekte retou:r..reizen.
HANDEL OP BE. INDJE.
Singapor.:'s -~

AANNED. INDIE.

~et .. Hooggerechtshof del'
zware straffen bedreigen zal. P~fP~~ h~ thans geen
en e en
erlKaanschen rechSENAATS GE:JL."'WEI.
t~ ~~er. m~o . .Januari 1936
~n ZlJ allen (vgf m getal) heen
egaan
Schoonmaak.
, ~. gedw~
Een gevolg van den groaten oor ee~ W'..JZlgIDg l.'atl e sa·
schoonmaak, welke de presi- menstelling van het Hooggedent der Philippijnen in aller- rechtshof, 'Yaarvan het:mntal
lei ondetdeeleen van het be- leden werd mgekrompen.
stuur onderilOmen heeft, is oak

a

:';':S!s=:end'!ra~naato~:

dekt _en ~ worden bestredelL Bet 18 gehleken, dat de
senators aD.erlei eigendommen
van_densenaat (ven:i:J.oedelijk
booken, van.. de bibliotbeek)
hebben verdonker-emaand en
rek~g van den senaat
Zleh benzine verschaften.
--_
DE MEINEED ZAA1L

01'

De.

Rusland.
~e:::,~~~~ =delge~~
Eind vOrig_ jaar'Werd-d~ K~ oude-weg een len¢;e van: 3200 hooge _-:"mu::h~- -dotiJ: de
reaansche.haven Rashin offi- K. M. haoLDe;,MandshurianScheepo Conferentiewnsu,g,..
ciee! geopend.' 'De&e' meum Daily,News"sc.Ilrijtt: ,~,Ditis_ lpore berekendvoor vr:aebten
havenplaat.beteekent,~eeI weereen.sta,popdenweg,dien naarBr.Indische hlmms: IIjj
afgezien van zijn grootestra- Jajllm .•..beschrijdt •. om Mant- mide. dat Singlq>ore _
te~. waarde, een
go- sjoekwQ eon plaa1s 8ls groote den haiIdel",,&.ImIi!ill Irof-

HEr ENCALLADO-GEVAL.
QUEZ01I.~ ~.
DE BENnE SLINKT
.
DebandietEncallado,dieop
zoo.
nderlg"ke. wijze door het
Philippijnsehe
gunvernement
werd beh3lldeld, doet daar nog
voortdurend van rich sprel..-en..
Van de bende. waart.oe hij
wo.

~aer

behoorde, hebben zim

voor een Thea~ ~~

~,Politie _
VERGISSING-

Malang.

Patent

12~5

~~o~:n~~~';!~o~ o:=,h!:
keuren.

~GE~T~l~~~~"akle, "'cput_
~~~ ,;a!:.!:.s:.~~~m..'A.

-"

Doch de president heeft ten

slotle het toch afgekeurd, dat
deze bandiet in vergaderin.:,cren
redevoeringen mocht houden en
dat men hem in het openbaar
1.'erwelkomde.. alsof hij een '\."erdiensteItike held was. De autoriteiten, die daarvoor verantwooroelijk waren, zijn berispt.

hl:r~ ~U'isda~~:

ASTMATA. asthma. bronditis.

kinkboest.
OIABETA.SIrik...r::;id;t~ HEPAIi;.

=i:~t~RJruim.:!'!~

I

(bijbeh.: ::alf per poI:~ f 1.5t.').

RENNA. ~. gairo::en. RUMA. jicht en :rbeamatrl- STO-

~~o'cZ
slijInvl.e>. n""-t"br:Ue:D-

hl<>as-

fl!

R~:!h~~~~~

verroek ~ den president, _die _ LA.~k~~~:.~
een onderlloud met ~em wilde
ell :eke.. w-ed,:..,.,de VERMAGE.
hebben om te bespre-eD. ,of er
RINGSKRUIDEN po:.- bl ..-a:.o
geen ander dan.eeD. bl~l _'/,ko..f.UiO.M1-v'"-bt.fJ,,einde aaD.. het bendewe!en.. 11\
de Sierra ltfadres kon worden
gemaakt.
EncaD.ado :kwam _en met
bem kwam ~uvemeur Rodrignes. De bandiet reed naar de

POUORE.50. DE. BEAlIT.E ....
~~~RROODE KRUIDESTANDPOEDER p. bL. i ~';-5..

1

.

v~ ~~
~

~

•

~~~ ~)f~n:;n m:a~ I;~~~~~~~~~;

::
VAN DIREC- klaard. dat. Eneallarlo wei dege- gOuVemenr en hij gebroik maTEUR.
_
_ 1iJlr: voor een groot'deefverant- ken van een .antD., "welke het

m!"~:--: ~=~ ~f"""domwasvml JOD-KALlKlORA
~YlI:!r-_~= de.En~ ~~ De betereTandpasta.

voorzitter vande Br. =..~:W~=
tegen sjoelije.' De- afS'tand' Tokio- I:ndische Kamer.,.van Koop-- beheerder _van. -het -Pavilion

.eer

SPOOR NAAR LEGASPL

Hedenrnorgen

:~~ w!te::ord:v~~:~~ v:e=~=~~OF ;::na:Q~=e~~~~rm~:~r: ~~~~:l~r;:!:~~::~

Voor Duitsche schepen.

.:.en:h~~:'o~:::

sIaande en ges1al?en Chineesc~ advocaat) bUlten moesten
blijven.

=~g~~~ut:=tr:O;:~ h;:

REGISTERMARKEN.

GEDEELTELIJKE
SCHAFFING.

het Chineesche apel "Jueteng"
(naar de beschrijving, welke
er van gegeven wordt, zooiets
als het bekende "tjap djiki")
uit te stampen.
Hij deelde mede, zich Diet te
kunnen begrijpen, hoe het mogelijk was, dat speelliclen,
waar dit spel beoefend wordt,
konden bestaan zonder dat de
civiele en politioneele autoriteiten daarvan iets wisten. En de
autoriteiten, die daanan weI
iets wisten, zouden, zoo vindt
hij, in een paar maanden daaraan tach weI een eind kunnen
maken. Nu dit echter Diet het
geval bleek te wezen .za1 hij dezen doen aanschrijven, dat hij
verwacht in korten tijd aan
"jueteng" een eind te zien gemaakt. Geschiedt dit niet, dan

I

maakt voor de revue met groote plakbiljetten, waarop zoo
g~d ,als naak!e vr~llwen. te

~~~~ ~~~~;~en;b::~en, ~:i vo:r:~!~~~m~~:~~~;;j:ee~ ~::;!er:n~~~:;Venam:o~':s a;;
golfbreker vormen, doch bovendien de koude winden opvangen en aldus het toevriezen
van de haven verhinderen. Rashin .zal dus, afgezien van
zeer bijzondere weersomstandigheden, een ijsvrije haven
zijn. De diepte van het water
in het havenbekken is oak voor
groote oorlogsschepen ruimschoots voldoende.
De aanleg van de haven en
de daarheen leidende spoorweglijner"1 werd midden 1932 opgedragen aan de Zuid-Mantsjoerijsche Spoorwegmaatschappij.
Eind 1932 waren de plannen
gereed. De ,kosten van het eerste bouwplan, dat tusscben
1932 en 1937 ten uitvoer lnoest
worden gebracht, beliepen 35
millioen yen. Het omvatte in
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een belletje onder WIt. 121 of
Groote Uitbreiding.
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Een Auburn touring, in zeer if~.en wijF~~: S~i;~Ri~or Naar IUanchoekoeo gering. SINGAPORE'S AANWlNST. specteurs stonden, had geroegoede conditie, steeds door -eiDe Asiatic Petroleum Com· pen om een andere plaats in te
geIiaar zelf bereden. Te bezich-_ - - - - - - - - - - 1 MILr;~~NER~EZEN :~~r~::~o;:n h::~~rsv~~~ ne~ij\et kruisve!'hooor van
---------Teekenaar zoekt vrouweIijk
model; Indische, Inheemsche,
of Chineesche, om 2} uur per
week te poseeren. Brieven
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N~rdwijk 41.
JE adres voor vervoer en emballeeren en transporteeren van
verhuisboedels binnen en buiten
Nederlandsch-Indie. Onder garantie. Tel. WI. 5580.
---------H. H. Zellers en Visschersl
Nieuwe zeewaardige zeilsloep,
geschikt voor huIpmotor, te
koop t.e.a.b. Gegar. geheel van
prima djatihout en geheel ko~
per gl:!schraefd.
Inl.
Oude Tamarindelaan
153A.
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voor den rug te keeren nur de belgen.
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