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"Bataviase
Het Europeesche deel van
Batavia beeft DU 40.000 inwoners. Dat deel js dus iets belangrijker dan Deventer (38722
inw.) en Kerkr-ade (37878
inw.) en iets minder belangrijk
dan Zwolle (43.423 inw.). Maar
hoe geheel anders leven Datavia's inwoners dan die van de
genoemde steden! De 40.000
Batavianen leven lUet een vertoon en een zwier, alsof zij
aantal en kapitaal van een
sta.d. met een paar honderd duizend Europeeschc zielen hebben. Wie denkt e r in Zwolle
over om eens te gaan eten in
"Keizcrskrooo" of "Heerenlogement" als hij uiet minstens
een zilveren bruiloft viert met
verwanten en vrienden ? Wie
anders dan dienstmeisjes en
winkelbedienden gaan daar
door de weeks dansen zonder
de aanleiding van cen uitvoerillg van ecn tooneel- of een
gymnastiekvereeniging
metbal-na? En komt daar ooit behalve in den kermis-tijd (of
wnt dnarvoor thans in de
plaats treedt) een beroepstoonecltroep voor meer dan een
voorstelling ? De Zwollenaar
heeft het druk met de politiek,
met leergWlgen, met sport, met
de muziek in Jiedertafel, harmonie- ell fanfare-gezelschappen, met het tooneel in een
aantal dilettanten-vereenigingen, en vooral met den godsdienst in eC!n grooter nantal genootschappen en broedcrschappen dan er fabrieken zijn, Hij
boudt vall een feestje op 2ijn
tijd; maar ook al zou het worden
tocgestaan, hij zou cr niet aan
dcnken een nachtclub te stieb~

OPR'uIMING
noopt on s tot 15 dezcr te veriengcD,

)potkoopjt:!s in o,a,
.
Zitkamers en
Eetkamers.

NOORDWIJK
T elf, 1360 W.lt,

TE KOOP
Eenlge zeer goede tweedehandsche Plano's
Harmoniums
Op zeer gemakkeJijke betallng verkrlJgbaar en met
gmanrie
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men zieh e.igcnlijk Hever met
vertoonen, als men niet wH,
dat iedereen zal weten hoe onbereikbaar een pondok in de
bergen of eon wisselend weekcind- doel in hooggelegen hotels v~~r mijnheer en mevrouw
nog is. Wie een bouding weet
aaD te nemen, alsof hij van de
bergen voorloopig zijn bekomst
beeit, kan zonder in de achting
van zijn leveraneiers te dalen
deelnemeu aan hun pret, welke
ala twee druppels champagne
lijkt op die van anderen met dit
"~l"schil, dat zij meer eten en
minder dansen, ongedwongener
in hun bewegingen zijn en doen
alsof zij nog in Amsterdam of
Rotterdam vertoeven, als anderen
zich
inbeelden
in
Deauville,
Juan-Ies-Pins of
Biarritz op te treden.
Wie eenmaal in deze bcwegillg van Batavia's kern verstrikt is geraakt , komt niet
gemakkelijk los, zelfs niet .>IS
de rekening hoog opgeloopen
is. De man van de zwarte liJst,
die hier de ~rda bewaart, is
bet strengst voor hem, die niet
meer meespelen wit. De nieuwe
bOll troeft altijd de oude.

De mooiste
Streken
van
Sumatra

poppen niet aangenaam. docb
wie er zich aan ergert, zit vijf
minuten later ook "oor zoo'n
ruit en gluurt en loert als de
anderen. Te midden van al die
genoegelijke gemakzueht en
behngelijke werkeloosheid zijn
aIleen de vrouwen ernstig CD
zakeUjk in de weer. Zij hollen
met een staaltje van den cenen
winkel naar den anderen op
zoek naar bijpassend geed, zij
passen hier een boedje en daar
een paar schoenen, bestellen
een rott an·zitje en zeggen
dat na een kwartier weer af,
omdat zij intusscben ern mantelpakje hebben gezien, dat
zoo beeldig past bij een taschje
verworven op haar verjaardag,
Zij koopen op een maand en
50ms op Iangeren termijn; zij
loven en bieden, en in een uur
tijd van hard werken hebheD
zij zul~~ uiteenloopende artik~len bIJeen . als gebakken ~ok 
kmg,. taartJes, een ele ctr!~eb
klokJe, cen boed, een lap zIJde,
een gummi-slang en een goedkoop hemd voor manlief, die
voor een dozijn dellren heeft
geslaan' en deed .~lsof .?ij de
autos telde, terwijl hI] een
oogje waagde aan de voorbijtrippende vrouwen, Hij heeft
t elkens de pakjes naar de auto
gebrac~t, is van deur tot deur
meeges]okt en ~eeft gewac.~t
op het oogenblik, da~ Z1JD
vrouw d~od.-op. ZOU ZIJIl en
vru~~en-lJS noodIg zou bebben
om bl] te komen,

PADAHGSCHE BOVEN LANDEN. HEY ToBAMEER EN BRASTAGI

BlNNEN IEDERS BEREIK
DOOR GEBRUlK TE MAKEN VAN DE
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Maa~ wie geen slaaf is van
het erkende Zaterdagavondprogramma, waarop een film
of een tooneel-uitvoering, een
etentje en danseD tot dicp in
den nacht voorkomen, die kan
met minder crediet zich een
rustiger Zaterdagavond berelden, welke hem ook de heUt
van den Zondag teruggeven
Doeh aan het einde van de
zal, die anders verslapen wordt. maand, als . de lamp a~te:-

Uitstallingen
bekijken
en
wat
winkelen is dan
bet rechte
genoegen voor den vooravond.
In dit opzicht is Batavia nog
wat aobter bij een stad als
Zwolle, maar de pantoftelparade in Pasar Baroe en in de
Rijswijkatraat, voor velen de
eenige beweging, welke zij hun
beenen gunnen, begint tach al
to lijken op die van Diezerstraat . en Luttekestraat in
Overijsels hoofdplaats, De Bataviasche winkels zijn bet
waard, Hun uitstallingen wor~:~ !:n~~v:;:~ I:;e~:~e~~u: den met smaak verzorgd.

over
~s betbescbeIden.
verl~ngll,}StJe
van hangt,
vrouwhef
En
daar het .da.n stll in de win~elstl'a~en I~ op Zaterdagavon~,
IS er emdellJk eens gelegenbetd
am ~stig in een boekwinke1 t e
verwulen. In de groote. voor.
raadschuren van ~enDls .~n
~.nst aan Noordwijk en RoswlJk heeft elk boo~ den gloed
e~ het aantr~kkeliJke van het
Dleuwe. Daar IS de keuze tussc~e~ al wat men_ weI en h~t
wemlge dat men met zou wdlen hebben, al zeer gemakkelijk. Doch zeer moeilijk is er de

vcrschillende plaatsen in de
sta.d bijzondere schotels en verleidelij]{e menus gereed voor
den gast, die daar toev:lllig
binnenloopt. Reeds eenige jaren van den' crisistijd bestaat
t e Batavia gelegenheid oro in
Europeesche omgeving elken

r,:nde oogen ~ntdekken steeds
meuwe.~hatten; de.~rage. handen gnJpe~, maar een blik op
een hoekJe van het schutblad,
~aar. ee~. poUoodkrabbel staat,
1$ dikwiJls voldoende am bet

restaurateurs er mede voortgaan. Intusschen brengen zij
ons h et denkbeeld bij, dat wij
Rljlwljk 19 N.usr de H"'rmonie
eigenlijk niet tot den gceden
Bal;Jvla-C. Te\<:fooll 1808
kring behooren, al5 wjj niet
i=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ twee of tenminste eenmaaI in
i
de week in avondkleeding deelnemen aan een roaaltijd opgeluisterd door muziek en afgewisseld door dansen. Vrijdag~
a.vond is daarvoor aangewezen.
Daaraan dee! te nemen wekt
Berg- en Goedangrulmte
(Jen indruk, dat men in 'a mbt
KREKOT 20
of J:feroep maeht gen.oeg beeft
Laat UW MeobUalr
(t,o, Ctoema Palace)
am zich zelf h et recht toe te
Klsten
kennen van den volgenden
Wij garandee:ren e:lke
morgen niets wezenlijks uit te
HoBers
voeren, a ls dat de haarpijn en.
" Permanent Wave"
de slaperigheid ten goede ka.n.
PIS.DO
Ook U zuIt tevreden zijn
komen, Dinsdaga.vond is ook
door ODS bewaren
een deftige uitg8.ans-gelegeuPrijs f 7.50 Compl •• t.
~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
heid. Wie zich dan op een in
:
Batavla·C. PlaDob.. doJ 10K
het oog loapende wijze vertoont
.
iloll1looDI PlaD.bndel 10K
zaI den inclruk malren dat hij
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BLOEMENBANDEL FAVORIET
TEL. WELT. 1927

Z E. den
GouverneurGeoerilalv. N"cd.l odii!

25 DJOHARlIAN

Zijne Hooghctd
PangerarroA.A.Maogkoenegoro.vn

pre~t~e~ij~~~C:en l~i vee;::~ ~::net~:n
w~l, ;~~r ~i~ ~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~
allemaal kan betalen. De speu- ~

Maar juist daarom is de Zaterdagavond er .zoo gesehikt voor.
Men kan er den tijd voor nemen; m e: n maakt cen praatje
met menden en kennissen,
die men voor een uitstalling
ontmoet of die wachthouden

keld maar harteloos of werkloos mensch zieh van zija beste
vrienden ontdaaa h eeft. Daar
liggen xij dan, nag voorzien
van een ex-libris dat een graf-

~::r g:;~~ d~:~~~~a:o~~ ~~~~~:; a:~~t ~:~rt, v~: :~~~~t~:3::en !~!:_~~ ~~~~anz~ns~:nh!e~~~

N .V, Plano · en Muzfel{~
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Radlo's

KAP. - SALON

1936.

ten of anders
dan bij zeel'
zondere
gelegenheden
te l'bijfagen om de restaurants en
cafe's langer dan tot 1 uur
n.m. open te laten. Aan zooids
hccft zelfs Utrecht (161.095
inw.) geen behocfte. Manr zie
nu Batavia eens! Vijftien jaar
geleden kon men er na 9 u. 30
min. des avonds nergens cen
niet te voren bestelden hap
eten bekomen. En nu is het een
gcwoonte geworden om na een
lange vooravondvergadering of
cen opwckkende film in de

met ooze

ONS BUIS

DINSDAG 5 MEl

cen wagen der gemeentere.iniging, van winkel tot winkel,
steeds b~schenen door fel,
prikkelend licnt, nu cens in een
wolk van genren uit zeepen en
odeurs dan in een sfeer van
den eigenaardigen reuk van
nieuwe textiel-goederen of in
de doordrlngende lucht van
slecht-gelooid leer uit een
Chineeschen schoen-winkel. Uit
de deuren drijven .fiarden
mutiek van radio-toesteUen en
gramofoons, welke worden beproefd, de auto's in dubbele
rijen brullen e>l toeteren, en als
zij niet "tee"'eD bun fietsen geleund het trottoir velSperren
om de lI!-~jes te kunnen monsteren, -wringen de jonge1ui
zieb door het verkeer. het gevaar d er verplettering met
soene zwen.kingen van hun rijwielen l>ezwereade. In de

bel. Voor een pas.: gulde~ kan
men. tegenwoorwg Durtsche
backen k.oopen, waaraan. men
cen .halfjaar .. l~t en leert.
Ovengens kan, Wl.e .veel goed.e
leetuur voor welIllg geld wil
k~open, door ~uchoitz en zijn
rueuwe mededingers Albatros
en Pinguin be.vrecligd worden.
In de tweedehandsboekwiD.kels is bet uitkiezeu met gemakkel.i;;"ker, maar het speuI"Cn
is er 5paIlllender en heeft al
bet aantrekkelijke van het
gouddelven. Bier komt al wat
een ve.rmaak:begeerig publiek
gekocht heeft am te dienen als
trein-Iectuar of a1s slaapmiddel
te samen en zelden. is daar een
goed. schrijver t:.usschen.. De
onwetendheid van den ~
deldCD.. lezcr · dient den onbekenden schrijver. Eon paklren.
de _ en eeo Ideurig plaatje

I

behoefden te ontdoen. En als
men de titels leest, is het alsof
iemand gemeend heeit. dat hij
bij de nieuwe meubelen in zijn
huis zich ook nieuwe baeken
moest aanscbaffen. H;j richtte
.zich opnieuw in. zooals dat
heel;. en dan moeten Thackeray
en Dickens en Freytag en
Hoffmann maar am den. oudboeken-koop worden afgestaan.
Daar beleven z:ij echter een
opmerke1ijke ervaring. Zij gaan
er eerder van de hand dan al
dat moderne spill en winnen er
cen nieuwe vriendsclaap. Zoo
gaat het echter oak reeds met
Wassermann en Zweig en ~
main Rolland, Dubamel eo
Maeterlinck• .zoodat men zicb
~~ welke modernen daD
weI te.,."'"elijk met de nieuwezalreIijkheidsm besIEId
>ijn in de plaats van ·_.afg1>-

hoeken ge e\'en bladerde, hebben u een paar woomen toe\-ertrouwd en die blijven u bij. Op

een receptie :touden zij vennoedelijk niet mcer tot u gezegd
hebben.

..

Maar als die \vi!lkels sluiten
is uw vooravoud nag met om.
Gij hebt nog tijd om u te bege\""Cn naar 'een andere wijk, waa.r
op dit Ullr een leven heerscht
als een oord.eel. De winkeliers
van Senen hebben de nieuwsle
,,go-getter" manieren zkh cigen - gemaakt. Zij trekkeD. de
aandacbt door radio, gramofoons en gongs. Zij hebben ••barkers"
baUyhoo"- schreen---welS' en"lokvinken. die met u
mede loopen en tracbteo. u: in
een bepaalde za.ak binnen te
leiden. Op het trottoir wil Iften
uzakdoeken, scherpe odeurs.
nethemden . en so.k.ophoud.ern
verkoopm:. Zij sJ.aan de grootbeidswaan eo het machtsbesef
van elJren Europeaan gmndig
a.an dig:gelen. ·want hun aaDbie~oen tnonen hoe laag .Iij u
schatfen. Zij &\in in staat ....
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B EST A AND E

Door

~

onze

15-jarige ondervinding weten wij wat onze dames-clientele

. verlangt. aan welke verlangens. hoe klein ook. wij steeds hebben voldaan.
Over

onze

tarieven behoeven wij

Maar juist daarom kan men
er ougc.merkt in bet men.schengewemel verdwijnen en voortgeduwd door den stroom deze
bonte en bewegeJijke menigte
gadeslaan.
Te midden daarvan ligt
ergens een smalle stoep, waarop
tricot.goederen en spijkers wor-

zal en een zeldzame les in
de gestalten van den wansmaak,
keert ge terug naar het bolle
rumoer am even leelijke, maar
nieuwe dingen, welke over den
Oosterli.ng worden uitgestort
am zijn smaak te bederven.
En ge merkt op, dat deze
nieuwe wanstaltigheden in een

de~V~erkdo:~rt. binnengaat, bevindt zich eenklaps in "Ye
old curiosity Shoppe", waar bet
lawaai van de straat slechts
zwak door.klinkt. Zoo op bet
oog maakt deze zaak den in.
druk van t~ worden gedreven
d.oor cen koopzieken ver:tame.
laar van aI, wat andere men.
schen Diet meer willen hebben.
Aile pntllen van de laatste
tientallen jaren, liggen hier
opgeboopt. Smakelooze beelden, wanstaltige gebruiksvoorwe rpen, zwart geworden nikkel
en dot koperwerk, reclameaschbakjes, glaswerk vall oude
modellen. sabels,. goudgalon
zonder glans, electrisecr-toe-

~~~~f:, w:~~~C~i~I~:o j:i~t g~~

U niet verder in te lichten,

zien hebt. Over vijf jaar zal
er niets meer van over zijn en
dus zullen zij Dooit in zulk een
stoffig kabinet kunnen komen.
Dat j5 een groot geluk voor de
wereld en cen veelbeteekenende
vooruitgang van de groot·industrie. Maar hoeveel jaren
heeft het niet geduurd eer deze
inzag, dat wat leelijk was niet
gemaakt moest worden om den
tand des tijds te kunnen verdragen.

te
~~~~e oo~ ~e~I~~a:~~!n;~~ En dat is een zeer gcschikt
ik u daar eens binnen te gaan uur om eens te ove:1leggten ?f
ge var keJ.?-svl eesc~ WI t e en III
- oud-Chineesch en Japansch de BaYrIsche Blerstubc, waar
a~~s:~,~i\a;~i::~~:r~~~::~: "gut-gepflegte" donkere bieren
dige vonnen en oude hocken. ,",:ord?1 ~eschonken, of kl~erDe boeken . zijn goedkoop. Gij blllet}eS In een der vele Cbmeekunt er verrassende vondsten sche.. restauran.~ van Glod.ok
doen . Aan de prijzen van het
GIJ zult Ziell dnt ge In de
porselein merkt ge, dat deze eeoc zoo~el als in de andere
Ch:n~sche antiquair geen ver- gelegenhetd . menschen. zult
zamelendc maniak is. Hij houdt aa~treffe~, di~ ~~ eten ln deze
prijs, al ligt deze onder die van ~e~ a~\an s t ~ n ht verh even
de Chineesche bandelaren in ~ tIe s, wa e ac e~s~aa~poraelein en juweelen van bet . gf! e personen van a aV13

dE: Rijswijkstraat hun perceelen
op de hoogte van den tijd brachten.
..
.
Aanvankelijk werden m het
Gazellehuis slechts verkocht de
voortreffelijke Ga.zelle-rijwielen,
thans lreft men er bovendien
aan diverse merken radi<rtoestellen, frigida ires, HeideniapetrokooktoestelJen. electro lampen voor rijwielen en de onderdeelen van al deze artikelen.
Des avonds trekt een heldere,
overvloedige verlicbting de aandacht terwijl aan den gevel een

~~e~~en'tfo~ij~ e~W;e°To:~~ ~:~ h:~r~~~\eb:ir~' :~!~;~~~~ k:~s~~?e ~~ ~~Dv~~ea;s~~:r~j~~

zd~,ce~avva~OOr~rulof~OO;,ege~:h~u;mnr:b(fU~.,nk

centrum -cler stad. Als ge geen
hveO'I'_'
~~~~~~b~e~~f~e~: ~~~~'!:~;~ kre en vanP tournedos en volte hebben voor de andere stof- au-~ent en zicb afkeerden van
fige dingen in dezen winkel. de Fransche keuken.
Er is niets bij , dat u zal kUIU\en
En elk heeft ook reeds in de
verlejden en tech scbuift ge er Duitsche of Chineesche keuken
van kast tot kast. Ge zjjt er in zijn lievelingsgerecht.
w\r;:~:~e~~e~~tro~~~ ea~ . Zoo ken ihk. item.and , di.e dol
ill oCLte huizen toegelaten, tot- lS op voor- IS onsch. e ~leren.
dat we het afdankten, omdat welke een groenen ~ooler m een
we andere denkbeelden kregen ~arte fluweelach~~ge. substa~avel' de vormen, welke ge- tle vertoonen.. ZlJ zleo er .Ult
bruikavoorwerpen
moesten a ls een ver.ldemde voorstelhng
van een planeet.
:::
Sederl
verslaafd
kels schatten betaald. Dit zijn IS geraakt, IS hem U1~ts k\V~
geschenken geweest v~~r brui- overkomen, zoodat Ik van ~It
loften, verjaardagen en jubilea. g~recht, hoe .oDgewoon het IS,
Als Chesterton / ooit al dien DIets. on~~stJgs mag zeggen:
WIlt gIJ.. er uzelf maar met
rornmel bijeen had gezien, hij
zou nooit "A defence of ugly z~ h ~adel~{~ h aan wagen, dan
thinga"
geschreven hebben. za e we.. lc t voor U .een geDit is een kabinet van gedrocb- noegen ZlJn toe te ..zle,n met
ten der oudere groot-industrie, welk. een smaak hlJ dte plawelke cens naar Indie zijn ver. n~Jes ~e~orbert.
scheept omdat de tropen aUes
n 00 at kan dus ~n punt
5likten. Gij zult er enkele kos- op het programma zun voo~
telijke oogenblikken kunnen een Zaterdagavond,. welken. gtJ
doorbrengen en bet zal u niets
:n~;;,.e: :~d~e ~~n:~t,::~

=
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bereid met de Djarooes BlocMen weet, dat deze schilder
v~el yan zijn onderwerpen vond
menthee.
Wij hebben beide beproefd en in deze stad, een reden te meer
goed bevonden. Het is een aan- voor de Batavianen, die -<lit
gename kantoordrank.
wer1~ nog niet zagen, om
het
eens te bescbouweo.
HE'1' GAZELLEHUIS
JUBILEERT
SPORTWlNKEL
TWEEDE LUSTRUM.
Van Nederlanders
Zaterdag j.1. was het 10 jaar

Ret behoeft na deze bespiegelingen in een volgepropten
winkel, weJken gij wet meer
kunt terugvinden zoodra gij

.*.
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U

DOCH MET fEN

HUISHOUD - WEEK
NOG GOEDKOOPER.
II.STEl PANNEN

ROOD BRUIN
EMAlllE

1~

nuilket,1

98g,

Emme r

STEl PANNEN

GRIJSGEEL
EMAILLE

Toll(! t~r:lme r

DIet

Bata,'ia-Buitenzorg.

D cksd

Om reven uur Zondagmor-

*~~~'~t w:~ ~:!r~=g~~kre~
ners zich gingen opstellen, nam
de dnlktc enorm toe.
0
720 t rtt
b"
70

renn~rs ~n al~~ k!.~m ~~atee_

kening in de volgorde De beste
df' clnemers achtera~n opgesteld, nam~n de leiding over en
zoo gillg bet door Meester Tji
lilita.n en verder. ,De favorieten konden bet
maar niet eens worden over bet
nemen "van den kop", waardoor met zoo snel gereden
werd.

:~~r;:n~~,~.n;~fl~~~t~!u:e ~~~ zo~~j w~~t e~e~~u!~ ~o::~~~~ ;-;;;;;-;~;;:-;,-;;-;:;-:v.;;;~P.j:;===~~~~=============;
bouw aanWlJst. ..
Vermelden ~\J t.~n~lotte nog.
dat d~ Gazetle:t'\JW1~len met
hun meuwste uttrusting thans
hier verkrijgbaar zijn.

ton van een 15 tal rermers,
waarvan Scbwanefeld als eers~ passeerde. In ongeveer 10
mmuten kwamen er een ~.5
en uieuv.;elillgcl'I
deeIne~ers door, weI een beWlJS Eerste prtjs: J . Ostreig 3 uur Z2 mto.
dat ZlCh zoo !~gzamet'han~ 2t:> sec, ; ~v:eede prijs: Prajit no 3 uur

t

:~e~r~r:~h:ea: :nt~~~~~n~a

KINDERSPEELTENTEN

22 min. 28 sec.; Derde prlj!l: J. P auius 8 uur 22 min. 29 sec.; Vtertle
prijs: Hassan, Vijfde prij!l: J esulm,

jcctief oordeelen. moet het eens
en voor altijd duidelijk ZJju dat,
indien de bewermgen van de
DUltsche vredelievendheid niet
oprecht waren, DuitschIa.nd bij
de wederinvoerin.g van den algemeenen weerplicht oak den
arbeidsdienstplicht rou hebben
afgescbaft, om zoodoende zijn
militaire sterkte zoo hoog mogelijk op te voeren.
Door militaire desktmdigeu
uit de geb.eele wereld yrordt
s~ herha.ald, dat met het
oog op de tegenwoord:ige wapcnteehnil$: een dienstpllcht
van een jaar met vo1doendc is.
Wanneer Dnitscbland het. ' ondanks alles. . niet noodig acht
eeD. verienging van den dieostpliebt in te ~ en ,den ar.

=:e ::V~=¢erril=

WIT EMAILlE

ROOD EMAILLE MET GDUOBIES

men de juniores en nieuwelingen
binn~ waarvan J. Ostreig aJs
eerste.
Het was een zeer sportieve,
nitstekec.d georganiseerde wedstrijd. Kramat, met zijn groote
breedte Cll dubbele wegen,
bleek zear wel voor start en
fm.i5h gcscbikt. De wedstrijd
was, zooa1.s men weet, uitgeschreven door de firma Kerkhoff, importeurs van Ovomaltine, een opwekkend middel voor
sportlieden bijster gesehikt.
Onder groote belaD.gstelling
werden in Maison. Versteeg de
fraaie prijzen aan de winnaars
uitge.reikt. w:aarbij o.a.. de heer
Th. ' Leeuwendaal. Assisten-Resident ,t.b. alS vertegenwoordiger van A. S. L B., aanwezig
was. De WIld. Gonvernear zond

, ~~~ded=~de 'GQaJ-

IS GOE DKOOP

WEET V JD POL

~~~~~ ~~rli~~h~o~i\t~!
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OM EE N DER HONDERDEN HUlS HOUDELII KE ART'IKELEN TE LAT EN
BEZORGEN, DIE U NU NET GEBRUIKEN KUNT.

De heeren L. E. Ja~n, E. P.
Den~elaar en A. F. Gortz hebben In bet perceel Gr. Postweg
Noord .11a een winkel in sp'o~
benood~gdheden geopend. Dlt.15
de ~mge Nederlandsche wmk~.l In deze branche ter plaatse.
Zl~ verk oopen er O.a. Sykes
AIrspeed super racket, .badpakken en andere sportartlkelen.
In dezen sp?rtwin~el zal de
~~~rt vakkundIg gedlend
.
WIELEltWEDSTRIro

boek van uw gadicg brengen.
de en
op bet trottoir in
dat mis5chien een. kwartje doee
J. E. JQRDENS J r.
aanraking kwarn met een der
..,.,""'''''''''''.....'''''''''''''''''''''''''''''''''''.....'''''''''''''''.....''''''''''''''' 1~"ta::;unpaleD, ~ardoor aan
.",
dIe ZlJde al het bUltenwerk, treeplank en ~patborden totaal
werden. ver~.u71d. De cha~eur
werd bierb{) lD. het aangezlcht
gewo:r;td
. De lan~paal, een van de
DJAMOE BLOE!IENTHEE IJsthie geconsumeeI'd. Waar- meuW5te..types, weerstond den
' Voor bet zetteo van IJSTH£E. om bi.er ,in fudie, waar het zoo sebok, ~J het ·dan. da~ ballan
ft""'.... ,
' wamt en waar ied.ereen steeds ell kousJes we.rden verrueld. . ,
De Djamoes. bloemen thee dorstig is, nog niet ? Ons antIn de austinette.. W'el'd mebestaat uit de allerfijnstc bla- woord is: "Omdat er DOg geen mand der 5 passagler5 gedeerd.
deren van geselecteerde thee- Djamoes Bloeme'llthec beschik- Het ~hikel zelf wer4 &an. de
h~estet'S. groeiende dicht ~ij baar was, spcciaal voor rut voo;~Jde zwaar. beschadigd.
den ,top van den mooien 'Mid- doel bereid".
Politie der: afdeeli.ng Voerwezen
den-Javas,*en berg Lawoe,
Daar de '. Djamoes Bloemen.- was s~g ter plaatse en door
Deze bladeren zijn speciaal b~ thee ongefermenteerde groene opmetingen werd bet gebeurde
reid voor het zetten van lJs- thee is. kan men elke hoeveel- vastgelegd t:eneillde voor den
thee, of voor het vermengen heid hiervan drinken. zander rechter de schuldvraag te knn~et 'bekende andere th~- de bezwaren t e ondervinden. neD. beantwoorde:--

kO~:~'het

I

OPBELLEN

Er wOt'dt buitenaf veel meer
gesproken en geschreven over
de Duitsehe herbewapening,
dan over den Duitschen arbeidsdiensl. Hierbij moet men
met. de. inv~ring van den

b~ daaraa~

~ ."'~~

1~

~"

E~

Na Buitenzorg werd de gang
er ingezet met Schwanefeld
meestal voorop en na eenigen
tijd was er een hoafdpeleton
van 7 m an, waaronder V. Deen,
van Geuns Doomi'k Du
Bakker,
'
mas,
Enkelen van de Juniores
lukte het €en
race dichtbij
te blijven, maar'de
K. M. za.kten zij wat af.
Het zal bijna half elf geweest
zijn, toen de eerste renners bij
het eindpunt op Kramat in
zicht kwamen en na een spannende eindspurt passeerde A.
Doornik als eerste de eindstreep, met vlak daarachter
Bakker, Scbwanefeld, V. Deen
V.
~:~:~ later kwa-

~~~!~~fn~ ,

i

de Oorspronkel11ke "Oriental"
T,,,,o' g. T .1f. 2ill w.l<.
Stoom.erijen en Ververijen
Rijswijhtr.\at 2)'. Tel£. 2882 Welt.
de Oorpronkel11ke "Bataviasehe"
.,~,dW'jk 3J. T. ll. 3187 \V.l<.
Stoomerijen en Ververijen
Chemische Wasseherll T,,,,., 3. T.1f. 5J5 W. l<.
TlildDl Laundry Stoomerlj en Venerij
Tj i"idi 37. T"Ii. lZ33 WeI!.

. . . .'".____._..~ .~.._ .~. . .~~. . . . . ~.

geleden, dat het bekende Gazellehuis in de Rijswijkstraat alhier werd gevestigd.
Voor dit 2e Lustrum bestond
groote belangsteUing. zoowel
van particuliere zijde als uit
handelskringen en van middenstanders.
Een weelderige bloemenschat
was daarvan dien avond een bewijs
Zij die zich het voormalige
winkelpand herinneren, zullen'
vol bewondering zijn over de
verandering, welke het gebouw
in- en uitwendig heeft ondergaan. waardoor het cen modern
aanzien heeft gekregen, geheel

::~:~. ~ij~r

i

U IT:

vindt U ,een van onze BIG FIVE stoomerijen in Uw buurt.

_
~:~.e.t~. :a:.~:===:::: ~:~~.:.~~:.
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Bi·I·. ·r. i,·B~::·l

Po~to.

VERKEERSONGEVAL
Goe'd

afgeloopl:';D.

Zaterdagavond j.1. omstreeks
kwart over elf, had bij de brug
op Passer Baroc een aanrijding
plaats, tusschen een a.ustinette,
val,l Passer Baroe gaande in de
ricbting Senen, en een taxi die
langs den Postweg nur den
Schoolweg Noord spoedde.
De aanrijding was zoo hevig,
dat de lichte austinette omkanteld,e, terwijl de taxi, tenei..nde

~elaas

SCBILD~

i::e::

U en Uw ucienden tot ge.mak.
En ·t zel den dieven {ifn een hak.
HET ELECTRISCH VERLlCHTE HUISNUMMER
En ' t is zoo 90edkoop : Prijs F 6.75
Stroomkosten : 100 uur voor 1 Kw u .
EENVOUOIGE AAN"EG GRATIS

Inlichtingen :

ELECTRICITEITBEDRIJF

Telefoon: VVeltevreden 300 toeste:I 14

~":::.d:::•...:p:::'":::·5;:::M=amml
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VREDE DOOR ARBEID.

Duitschland zijll ontsloten. De
. . d
R"

Beteekenis van Duitschen Arbeidsdienst.

plannen gereed voor het uitvoe-

Ten van werken, die meer dan
twintig jaar in beslag zullen

VOOR OPBOVW \ ' AN HET RIJ1i

(Van een bijzotlderen V. P. B.-correspol1dent).
BerZijn; 11 April 1936. opzicht van de vrcdespolitiek

van Hitler. Steeds meet' wol'dt
in Duitschland de :noodzakelijkbeid betoogd, om te komen tot
een compensatie voor het gebied, dat verloreu is gega.an ais
'gevolg van bet verdrag van
Versailles, terwijl de bebou-

nemen.
Door het in cultuur brengen
van woeste grondeu :q.eemt het
a~lr7rland aUeen reeds met drie
millioen hectaren. toe. Door
ontwatet'ings- en irrigatiewerk.en is venier cell stij",aing van
de ~pbrengst van dit land te
bereiken. Al dele maatregelen
dra".aen. er toe bij, de opbrengst.
d?r landbouwp~ucteu zooda-

::~ds~:~!o~t he~."'~e :C ~~e::e ~~tsv~enh~~~ :~~~ ~~k s~~~' ~d~:

~:::::~:;;~ wt~m;

moet worden opgevoerd.
tegenwoordigc productie in
De verklaring, dat het tegen- Beieren en Wiirtenberg bij
woordige gebled van het Duit- elkaar
sche Rijk onioereikend is dm.
De daartoe vereischte werkvoldoende voedsel te le\'et'en zaamheden zullen worden Yet'voot' het Duitsche volk, wordt deeld over de eerstvolouende
telkens weer vernomen. Deze twintig jaar. ffierbij vestigt
ongelijke verhoudiog wi.l' men men er in het b~er ' de aanechter niet trachteD weg te dacht ap, dat daardOOr de proDemen door het vonnen van ductie-verli~ nl.\gevoJg van.
een l~aer. hestand om gebied het verdrag van Versailles gete Ye..'l"Qveren., doch door de heel women gecompenseerd.
werkzaamheden van den 8.1'-1 __________
beidsdienst. Deze laatste moet
de opbrengBt Y8.Il den Duitscheu bodem in zoodanioae mate
verhoogen, dat de levcnsmiQ.delenvoorziening van het DuitsChe voIk onafh8llkel.ijk wordt
van andere landen.
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E en hoeveelheid van een deel teerde z.g. zwa:rte thee aanldeVan v. Ve1thQ3'ZOO,
,,~'= UU"'>I.-'~ 'VOGr ~
Bet In-I""
wei de moeite
. Djamoes op 15 deelen Goa/para ven.
,
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•
De tentoanstelllng' van de AfsWld ,99 1/10 K.M. Seniores giDgsdoeI_ is _ _
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.....' ODS
·b.v. zal velen onder U bekoren. . Doze thee wnrdt op de m~kt werken van deD:heer Henri van
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UW(iEZONDHEID

OndertrO'l.l;'l.Od;

Wat ' de Arbeidsdiemt

orS-amseeren van ee:n •.xata-

preateerde.

strophenschutz",

De puitsche arbeidsdieIlBt
heeft echter niet alleen plannen
gemaakt: Een niet onbelangen .
rijk deel van de plannen is be.
ChT. J. Pra.nge
reids verwezenlijkt. J uist, dezer
dagen is een overzicht versche..
Hotel Djoc;a, SluisbrugstToot nen van de uitgevoerde werkBatavia-Oentrum.
zaamhede.n.
Volgens dit overzlcht zijn
HUiweZijksooZt1'ekking 6 Mei
ongeveer 10.000 kilometer ri·
1936 10 uur V.m.
vieren en kleinere stroomen
gekanaliseerd en verbreed. Tot
Geen receptie.
op heden zijn 200.000 bectaren

UW $LANKE LlJN
krijgt U

CORSET

TIEN JAAR

De Arbeids'llienst staat
Mog trongeschreve"11.

Gedurende de jublleummaand
bieden wij U Ban onS

~= ~~~goo ~~~~e~n~::e~~~mb~~ ~:dw~:~~:,st1:,/~t:~~ct~:~:~
W, J. J. MANDERSLOOT :;r~~ngbru~=:~d ::S~;~~ :~ ~~f v~:~~hl:!~ b~~:~:~;

, Her Desce Sngelsche rijwiel in verchroomde

Tel. WI.2162 Er werden landwegen aangelegd tar lengte van 8500 kilometer, om de bewcrking van
de akkers te vergemakkelijken.
Ongeveer 135.000 hectaren
hoschgrond zijn door ontbosGun s t i glee 0 D d i tile s. aching in cultuur gebracht;
~::::::::::::~:::::::::::'.I~~~~~~~~~~ 9000 kilometer afvoerwegen
_
~ vaor
hout hebOOn
groote
boschgebicden voor de exploitatie opengesteld. De verhooging der inkomsten a la gevolg
van al deze maatregelen bedraagt thans reeds meer dan

2

8M.-C.

FLYING DOTCHMAN RIJWIEL
I. 45.-

leeren zij de beteekenis van den
ui[voering.
handenarbeid naar
waarde
schatten· Ais men nagaat, hoezeer de binnenlandsche wrijRijswijkstr. 16 ~ Tel. WI 1855-1856
vingen maar al te vaak een gevolg ziju van d'e onderlinge tegenstellingen der verschillcnde
~§':==========1' (rIJwielen, r"dio's, frigldaires, petromax &
c
Heidenla).
klassen, waaruit de bevolking
bestaat, dan kan men inderdaad dezen factor niet boog
genoeg aanslaan.
Belangwekkend is aan den '=~~~~==~===~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
anderen kant ook het feit , datI,
.
het in Duitschland voar 'de m. Dat lUldt.als voIgt:

GAZELLEHUIS

I

centsgewijze
uitgedrukt
is gekomen dan
totnooi'
een vrljwilHoofdbestuur
te s'elt
ver50
millioen mark
P" jaar.blijkt,
Pro- vroulVelijke
jeugd
verder voor
De het
afdeehng
Bandocng

I

dat van bet tot dusverre door
den arbeidsdienst tot stand
gebrachte werk 70% ten gcede
is gekomen aan den Jandbouw,
15% aan den aanleg van wegen
en 157'0 aan den boschbouw en
andere werkzaarnheden. zooals
voorbereidende
wer.kzaamheden voor het bouwen van dorpen, em:. .
.
.
. Bovcndten IS . ~e arbeldsdlenst overal te vtnden, waar
tengevolge v~n rampen :~nenschenlevens m . gevaar Z1Jn of
grO?te
m~terleele.. schade

dr~lgt,.
ZOO IS men blJ
berdsdlenst overgegaan

ligen arbeidsaienst en, naar
men in officieele lrringen aanneemt, zal hierin binnen afzienbaren tijd weI geen verandering worden gebracht. De
vrijwillige vrouwelijke arbeidsdienst heeft voora! ten doel,
het meisje op te leiden tot
vrouw en moeder. De voor~ ~o.mste taa~ v~n den manneIu ken
arbeld~dlenst, ~staat
daR.rentegen Ult het In cultuur
brenge,~ van woeste gr,onden. en
hel blJdmgen tot verhoogmg
van de opbrengst van den

den ar- bodem.
tot het

zoeken, de volgende maattege·
len te willen nemen :
Door indiening van een lequest, zoo noadig door bet zenden van een commissie van af4
gevaardigden of een deputatie
ann de R egeering hier te lande
c.q. aan het Opperbestuur in
Nederland, te verzoeken de
"Kottingswet van 29 December
1934' op de pensioenen der Europeesche Onderofficieren van
het Koninklijk Ned .•Indischc
Leger niet verdeI' van toepassing te verklaren.
Toelichtingen:
De M,B.R. 1934 bracht voor

DUMMY.

----------~~-==~=-.-~-~~~~~~~ I ~~·hela3~~~:~i~~::en EU::;
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NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
OF

De kweJlingen eener moeder
door
ENlUCO DE NOV AnA.

:J7).
Hoe zllinig zij ook lce[de,
ha.ar geld vcrminderde zichtbUar, Zij zag den dag reeds naderen, waarop zij niets meel' bezat, zelts gecn dak boven het
hoofd.
.
,
Hct cenvoudlge kamert]e, dat
zij had bewoond, had zij opgezegd. Nu was zij op zoek naar
cen nog goedkooper verblijf,
Reeds urenlang was tij onderweg. Alles was te duur. De
schemering begon reeds te vallen en zij wist nog niet waar zij
dien nacht een onderkomen zou
vinden.
,
Haar oogen brandden van lbgehouden tranen. Wat was het
hard, zoo verlaten te zijn! Zij
was gehe~ zander bescherm:r.g.
Ala Jerome haar 'z66 zag, zou
hij dan geen medelijden met
haar hebben?
Verder dwaalde zij, steeds
verder, zander doel,. h~t h~fd
vol bange zorgen. Zij bep mldden in het gewoel del' wereldatad, ,doch zag . niets , m,~rkte
ook ruet dat meruge voorblJganger haar be,,;"onde:end aa;-keek.
De wan?0plge wtdrukkmg op
haar gezlcht scheen hun er ecb·
ter .van terug te houden, N~ra
lastig te vallen.
0lX\ nit het gewoel te komen,
sloegzij. een stille laanin. Zij
'Voelde Zlch ~olkomen uitgeput.
H?C '. gaa:rne was zij naar haar
l~efm?Cder gegaan ·om baar
. eed: wt te schrei:en! ~r hoe
.zwaar het hoar ook viol, zij
'.' ,

moest de smart allecr. dragen.
Op CCll bank :.cUc Nora haar
kof(crtje neer; zij ging zitten,
slocg den arm om de leuning en
Jegde het hoofd op den arm.
Kon zij maar slapen en vergetcn hoe slecht de menschen wa·
ren !
Eindelijk vielen haar oogen
too, Gedurende korien tijd deed
de slaap haal' aUe eHende vergelen. Stil en vredlg was het om
haar heen. In de twijgen zOng
een voge1tjc zijn vroolijk avondlied.
H et werd danker en kool. Zij
merkte het niet. In den droom.
doorleefde zlJ weer de gelukklge dagen, toen een hefhebbend
echtgenoot haar begchermde en
aile leed verre van haar bield.
E r kwam iemand aan. Het
~as een bejaarde heer, die 19.1lg~
zaam liep. Hij scheen een verre
wandeling achter zich te hehben; zijn schoenen waren althans met stof bedekt.
Toen hij Nora zag, bleef hlj
verwonderd staan. Hoe onvoorzichtig, hier te gaan slapen!
Hoe gem~kkelijk had men haar
koffer DIet ku:p.nen stelen! Het
was. ~ouwe~s ook veel te keel
om bier te Zlttcn; men kon een
zware k~u opdoen·.
}4edelijdend. stootte de beer,
~?ra ~, om haar te we~eD:
ZlJ ~hrikte, opende de oogen en
keek . verbaas~ rondo In den
droom -was zij op Valmont geweest. Aan den arm van .Jerome
had zij. doordela!env~bet
~k gew~delli en gezellig.met
heD\gebabbeld. . . .
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UIT DEN BESCHRIJVINGSBRIEF.
merking uit de pen, dat de on~
derofCiciC!ren hun jaarvergade·
ring keurig voorbereiden. Men
vlDdt in den beschrijvingsbricf
het jaarverslag, het antwcrp
der begrooting, de balans van
de vcreenigingsmiddelen en die
Die bcsehrijvingsbrief bevat van de verschillende fondsen,
niel mindel'
37 voorstellp..D, s lles nauwkeurlg toegelicht.
doeng
in hetdan
Bondsgebouw.
De afdeeling Bandoeng dienwaarvan wij hierander er enkedE! a.m. een voorstel betreffende
Ie zullen weergeven.
Maar eerstmoctonsdeop- het pensioen der onderoffieieren

Verkeerden de Ond. Off. van
het Kon. Ned.-Ind. Leger dus
reeds in cen ongunstige positie,
door het aannemen van de z.g.
Kortingswct op de pcnsioenen
werd hun toestand nog ongunstiger. Door deze Korlingswel
werd 01. bepaald, dnt geeo hoogem pensioenen zouden mogen
\¥orden genoten dan die v66r
1934, minus 17 % korting.
Dc Onderoffic~ere n die hruner

ltik worden gcsleld met hen, die
gcnooomakt zijn van werkloozensteun te leven. De ,?nd. Off.
waarvan de measten :arenlang
O~) de buitE:nbezittingen hun
dlennten hebOOn ge?~esteerd
onder. de meest moe~ll]ke omsta ~dlgheden, h~bben ~n derge-hjke behandcling met verdiend.
..
Het Ul.tZlcht op een beh?orlijk pensloen na langdurlgen

diensttijd, hetwelk een menschwaardig bestaan verzekert, zal
er ontegenzeggelijk veel toe bijdl'agen dat een gezonde en prettige geest in het Leger ~eerscht,
Niets deprimeert meer da.r:;,
een onzekere, wankele toe-

~~~::~fde~~~~~:fn~~:~laV:: !i~t~!~in~U~in~~~ie~~ ~ij~P~;:

De Europeesche onderofficiers"erecniging "Ons A ller ~
lang" zond ons den beschrlJ·
vingsbrief voor de XXc algemeene vcrgadering t e houden
op 21, 22 cn 23 Mei a.s, te Ban·

~~~

I
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_

verbetering in hun financieele
positie. Ook hun pensioenen
zouden door die verbetering relatief stijgen, hoewel door dezen
maatregel de pensioenen der
Eur. Ond. Off. oog plus minus
20 a 30% beneden het salaris

Aanstaande Jaarvergadering.

=!!~~::~~~~~~~~~t==
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te lug werden bezoldigd, terwijl hU~l pensioen Vel' beneden
normale levenspijl lag, werden
door de invcering van de Kortingswet 1934 op datzelfde lagc
plJl geboudell
Ret kall onmogeliJk III het belang van bet Leger worden ge·

ONDEROFFICIEREN BELANGEN.

:

1936

com pIe e t mer pomp. bagage.drager
met staodaard, ekctrische lucils-hlmp .f
kilometerteJler.

KertO!ionOW~1I

BOIBrllS

1926
.

in

In Duitschiand zelf staat,
naast deze economische deugden, de opvoedende werking,
welke van den arbeidsdienst uitgaat, haag aangeschrev~n. De
leden van den arbeidsdlenst
behooren tot aile kIassen der
znaatschappij. Zoo worden ook

Bclast ;<Jch \P~rne met:
In Cll5so -Adm!nlsrJUe-Ass. bezorglDo;j
_W()n! ngb~ccT. VerhUUf «Vetkoop.
0010: wonin!)bouw, ~ v~nt. ond~r bouwc[cdh:t.

VAN

waarvan

afgeloopen jaar niiIn 2000
roaal gebruik is gemaakt.

C· A. H. Keesmaat

behoudf U

_k_om_s_'._ _ _ _ __

Gij zult het weI vaar lief willen
Hij zooht toevallig een secre- goed mer,ken, dat hij tevreden
nemen. Ik bcschouw het ala taresse en was er bijzonder mee over haar was.
menschenplicht, u te helpen.
ingenomen, dat zij twee vreemHoewel bij e,en jonge ,vrou~
Diep bewogen danitte Nora de talen sprak.
en . een zoontJe had, ..gmg blJ
hem voor dit aanbod. In ernstig
De zaak was spoedig beklon- noolt onder kantoortlJd naar
gesprek verdiept g;ngen zij Daar ken en Nora kon reeds den vol- huis Hij stelde zijn plicht bode waning van haar beacher- genden dag komen.
ven alles. ,
..
mer.
Opgewekt keel'de zlj naar het
Nora, die dagelijks met hem
Deze had vroeger een wInkel echtpaar Bondal terug, dat samel!- was, .~e~erkte heel
gehad, maar had zich reeds ja- even bIij was als zij.
Spoed.lg dat blJ met opi;"ewek;
ren geleden uit de zaken terug·
Thans moest zij een kamer was,.. Waaman zou dat hggen,
getrokken. Thtms leefde hlj met bebben . Ook daarin wisten
H~ k.~. er V;;k z~r beko~:
ZUn vrouw op be~~heiden voet mijnheer · en mevrollw Bondal ~'i:'eeIUlinle;~dac:t~n o~;~~ep~~
van de rente v~n zIJ~.vermogen. raad.
Zou hij in zijn huwelijk niet
Aan het vrtendehJke gezlcht
. .
gelukhlg zijn?
van den heer Bandal kon n:en
Een verdiepmg lager woonde
Op zekeren dag kwam zijn
zien det hij cen goed h~rt had. een oude weduwe. Deze had al vrouw op het kantoor. Op bet
Wat was Nora bliJ, dat de eens tegen mevrouw Bondal ge.. eerate gezicht maakte zij een
Voorzienigheid dezen weldoener zegd dat zij graag en kamer wiI- verblind'enden indruk. De geop ~~ar pad had gebracht!
de verhuren, maar alIcen aan stalte was stank, het gezicht
ZlJn.. vr~~w was even g~?lg een nette dame.
mooi en .frisch. De oogen hadalf' hij. ZiJ toonde harteliJke
Reeds denzelfden dag nam den echter een koude uitdrukdeelneming in het lot van Nora Nora haar intrek bij de weduwe . .king, die Nora niet beviel. Zij
t oen zij boorde in welke treuriEr was haar e.en pak van bet yond in de geheele verschijning
ge ornstandigheden deze ver- hart gevallen. Nu bleef zij ten- iets afstootends.
keerde. Voar dien nacht maak- minste dichtbij baar weldoeMevrouw Pontier was blijkte zij dadelijk eec bed op.
ners, die zoo lief voor haar wa- baar onaangenaam verrast, te
Tot laat in den avond zat ren. Hoe beerlijk, dat zij met zien dat hur man een sec.reNora met de beide brave men· meer zoo alJeen en verlaten taresse had, die er zoo jong en
schen te praten en te beraad- was!
voornaam uiuag· Van tijd tot
slagen over baar toekomst.
Met een kloppend hart grog tijd keek zij Nora Ioerend en al~
Den volgenden morgen vroeg zij den volgenden dag naar haar leshehalve vriendeltfk aan. Zij
ging Nora dadelijk op weg naar nieuwe betrekking.
~ e1~t. maar eeu weinig
~D , kantool', waarvan de beer
.
"
opzlC:htig gekleed.
Bunda! haar het .!ldres had mee- . "Pontier & Co. hectte de
.
gedeeld. Daar hti den.. directeur firma. De compagnon was
Na haar bezoek was er tb.~
goed kende, gaf hij haar een overleden, maar de naam was tusschen de echtgenooten bl.ijk·
aanbeveJingsbrief mede.
geble,:cn. Het was een export- bau een oD.aan~naam tooneel
_ Het" getuigschri:ft van uw ,zaak. 10 koffie en thee ..en han- voorgevallen. Bij keek altbans
V1'Oegere betrekk:ing konit u delde veel met het. bwt.en1a:nd. den volgen.den morgen .zeer
_ Zoo gaat het met vrouwen tbans misschien goed te pas,
Dat de heer POlltier een £link somber en at en toe _~ er
die aIleen in een groote stad zelde hij bij het afscheid.
koop~an .~ merl..-te. No_~. ecn,D%oede
zgn mo~d.
g.
t h~~~
staan! Het is werkelijk schanHet was een groat kantoor,
m ~ gclukkigvro~
de! De wereld wordt iederen dat Nora eenigen tijd later bin- sch en ~~en~
~ eJ.- Nora. Zij . heel en, "
dag. slechter. Wat wilt gij nu nentrad. Zij w~ naar de ka~ .zeer~komend, hetgeen. ...~ beeft b1tjk~.r ~~::
begmnen?
m~ van den directeur verwe-. natuUrlijk. beet aangenaam wBs.. rakter Mijnheer had waarlijk
- Ik wect het Diet, antwoord- zen.
.
Nooit vroeg hij naar haar een ~tere vrouw verdiend. Zij
de.zij moedeloos. Mijn groQtste
Een beer ~et een zeer emstig verleden::.. Wellicht verm.oedde is een kokettc. die alleen maar
zorg is op het oogenbJik, waar uiterlti'k stond V8:D zijn stoe1 0P- hij dat -- .vee! verdriet h8d. &an zichzet:f derikt. ..
ik va.nn,acht on~r ~ ~om_ t~ · zij binnenkWam..,
' . ~ hij ~eed, ni:Duner een .:men paar ..dagen later ntte
DaD. lean ik morgen weer verder
Bij zag,op het eerSte:~t vraag die ·haar .h8d kimnen Pontier ·" eeri'·~ lroude. .Dit
naar werk zoeken.
. .
dat bij een dame van opVoeding krenkeD.
.. .
hield hem. · er eehter met "Vall
Hij keek. peinzendnaarden Voor. zi.ch ' had.~fijn.gevoenge
Bij hieltfzich. eeDJgSzinsop at: zijnplichten .na,.telroplen..
grand.
. . ..
m8Dier. waarop hij ·met h&sr een.a1'stBl1d. hetgeeb ~ zeer Tenslotte ~ hij eebter 1iIO'n
- Ga · maar met mij m.oo!. spr8k..deed b.U.r .goed. De" aari- ·weIkom was•.
..
hevige lroorts. dat hij ,wet ge:Mijnvrouwz&J.VGOr
.. dewlM.·Cht.
·
be~ van. den · beer Zij ·was apoedig aan: ..-"ldWongenW8Sinbed.te~.
we! -.puld weten te ~ a]. Bondal atemde ~ nog:gUnati- nieuWen ~ ~ en '..
. " . , . .' .
hebbeD. · \vii ge"en .1000000kBmer. pr ...... haar. ·· ··
. . .. Iron _ _ _ I'mdior.heoI ,
_ ._
~).

_

_

En nu dit ontwakcn...
Zij zat in de schcmering op
een bank en vaor haar stond
een onbekende, die haar medelijdend aankeek. Zij rilde. Ach,
was zij maar niet meer wakker
geworden!
_ Gij bebt ge51apc1l! zeide de
onbekende. Dat is gevaarlijk!
Hoe gcmakkelijk had men uw
koffer kunnen stelen!
Hij had gelijk, dat zag Nora
in. Zij richtte zich op en dankte
hem bartelijk dat hij haar gewekt had.
_ lk was wo doodmoe, dat
ik op de bank ingeslapen ben,
zeide zij.
_ Ret wordt a1 koel. Gij doet
beter, naar huis te gaan Zij begon bitter te lachen.
-Naarhuis ? Ikhebgeep.tehuis. Ik weet niet eens waar ik
dezen nacht een onderdak zal
vinden.
_ Hoe is het mogelijk! Rebt
gij bier dan niemand, die u voor
een nacht zou willen opnemen?
_ Geen sterveling; ik ben
hier geheel vreemd! .
De tranen rolden baar over
de wangen.
Daar de oude beer baar vertrouwen inboezemde, vertelde
Nora hem dat zij in betrekking
was geweest en am welke reden
zij ·had moeten weggaan.
Medelijdend schuldde h.ij het
hoofd.
'
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"DEOCHTEND 1"05T"
levmg in het Oosten te met
gaan. De blanken hebben d~
ziJ.lk een hoogen standaard voor
anderen ingevoerd, dat zij daarnaar zelf moeten leven, als zij
11111
niet willen, dat de - achting,
( ) lUll
wl!lke zij yerwierven za1 verkee-'
ren in verachting.
DE REGELPRlrS DEZER ADVERTENTIES · IS F 0.20
Lambert is door rasgenooteo
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.
met strikte onpartijdigbeid be·
. oordeeld en verooroeeld. Wij
hopen, dat hij de eerste en.de
TE KOOP GEVRAAGn,
~nt\tangen
nieuwe
collectie
Te Koop aaogeboden:
GedipL Coupeuse.
1 vaste wnscbtafel compleet Geeft naai- en kniplessen vol- LUXE-SCHOENEN, oak voor Malthezer of Chioeeseh leeD\\,- laat5te Europeaan moge zijn,
die voar zulk een delict moet
gens zeer gemakk. sneDe me- de iijnste smaak, wij passen tje (teefje). Aan te biedt!n:
Grisseeweg 31 pay.
thode. Sueces verzekerd. DipI. gaarne .Imnder verplichting.
Salemba 65-paviljoen.
costumiere na drie a. vIer
TEHlJUR,
.~ - 'I.",
Dames!!! Waarom moet gij nog
mud. of eigen gebruik. 3 lesuren
Tennis banen Petadjo Oedik. p. w. J 7.50. p.m. Tevens bloc"""""""
altijd die dure maakloonen betaBij Afkenring geen Sehadef 5.· en J 6,50 (Zat. en Zondag) men- en eorsagecursus. Groote Postweg Noord 59, teler. 4302. len? Wij maken Uwe toiletten
Vrn-gO€ding
Te beyr. Petodjo Oedik 17.
tegen aann. pro Reeds v.a. j 2._
keuze verschillende modellen,
STELREGEL
TE SINGAPORE
Dr. R. A. OLDENSTMI
Coupe en afw. onberispelijk.
2 uren per week f 5.- p.m.
v.d. Zee, Kroesenplein Keel-neus-oorziekt.e. stem- en Bel. aanbev. Die ele g·:l.nt ~ Wle.
,,-De
slager
krijgt geen sehaCURSUS BOEKIIOUJ}EN A·B. Mew.
spraakstoornissen.
Derin,
Sluisbrugstraat
55
No. 13. (van Daalenweg) Senen. Waterlooplein, hoek Willems- _---'-_ _.....::._ _ _ __
Iederc Woensdagavond 5,} -!:},
devergoeding als zijn vleeseh
Tel. WI. 6237.
voor de eonsumptie wordt afgeTE ROOP :
Iaan, telef. 1353 WI. spreekuur:
Vrijrnetselaar.sweg 7 A
Lcsgcld min. j 5,- Nieuwe _ _ _ _ _ _ _ _ __ 7-7.30 v.ro. en 5--6 n.m.
Studebaker. Uitmuntende con- keurd.-'· zei Mr. Langdon
kJasscn 6 l\lel a.s. Tel. WI. 3866.
ditie. Tegen elk aannemelijk Wiliams, de leider van de Singa.
OOK UWE VOETEN
Gedlpl. CO,upeuse maakt patro- bod. Wegens vertrek naar Eu- poresche woningverbetering. Hebben geregelde-vaJtkwldige Den nallr maat it f 0.75, elk ge- rapa. InJichtingen 2198 Wit.• n a
"Slecht voedsel. is gevaarlijk
Twee werkende en stud. jonge· behandeling noodig, ter voorko- wenscht model. Mevr. Peeters, vijf uur 's middags.
lui :we)(en p. 1/ 6 in rustige omg. men van vermoeidheid, ekster- Molukkenweg 15. Dinsdag en --C:._ _ _ _.:::.-_ _ __ v~r de gezondheld van b~t p~bliek. Een ongezonde wonmg IS
gebeel \'rjjst ., gemeubU. ptwilj. oogen, eclt en andere voctpij- Wocnsdag tot half 10 v,m. afE]H'OSITIE VERLENGD.
m.gar., bij voorkeur nabij Cen- nen, La:at U zicb behandelen in wczig.
De I.E.V.V.O.~xpositie, op Goe· dat ook en daarom zegt de wet:
trum WCltcvrcdcn. Br. m. pr., onze PEDIKUUR
-:-:-~:-::::-:::-:-:----:-:-- noeng Sahari 10, (kunstvoor- Geen Seh~devergoeding! -:Bovendle.n staat bet te SmgaVriendelijk tchuis gezocht voor werpen, schHderijen, e.d.) blijft
enz. No. 68. Reclamebedrijf Pre'1~~
jonge llOndjes, 7 weken oud. Ai nog toOt en met Vrijdag 8 lUel ~re nog met eens va~t, dat de
ciosa N. V. Batavia. C.
t e halen: Alaydr6cslaan 74, geopend. Van tien t ot twaa.lf blJ het afgekeurde hUIS behoorende grond za:l worden ge~
Postweg N oord 59 Tel. 4302. Batavia·C.
uur des morgcns; van zes tot koeht. Dat geschledt alleen dan,
TE HUUR,
per Juoi of JuJt groat gem. of - - - - - - - - - wanneer de gemeente den be·
ungem. huts m/pa\·lljoen. OranTE KOOP:
doelden grond geschikt .acht
je BOUlevard 14, telcf. 4902 Wl. wegens overcompleet cementen f{erklnan 6 pay. Passer Baroe. veri men haalt uit 1 blik van 10 voor een van haar bebouwmgsK.G. ELTOSIN HUIZENVERF plannen.
lJOtten m/planten en bloemen· Bat.·C. Tel. WI. 1014.
Evenwel ook te Singapore
Standaards, z.g.a.n. kree. Te beLINDETEVES·SCHOEN.
TE HlJUR,
OZON
wordt or voor gezorgd, dat de
Nieu,,"c steenen ,,"onlngen, voor- zichtigen: Laan Canne 33.
LAIUIlEN
BLAU\l'E EN ZWARTE
uit afgekeurde woningen verzicn van gas, clec. en waterleizUn overal \'erkrijgbaar
Angora. kat-ten, van ouders m / jaagde menschen andere huizen
ding en put . Te beYr. bij Vall
VAN WI,THE'S leesinrichting ~lEVROU\V !tl. FLISSINGER ~":bTr~e7:f5, tel. WIt. 2425. gereed vinden.
Swlctcn, Drossaerswcg 59.
Kebtln Sirib 9, best beheerd en
Salemba 27 - Tel. 418 Me,
SULTANE PER K. L. 1\1.
verzorgd. Goedkoopste adres
TEKOOP,
voor Uwe Iccstrommel of porte·
Broer te
Moole dh'un(m/ veercn)
en fl'uillCl naar kem·.c, (min. 1,50) . voor Mode·vakschool RotterUITVERKOOP
NAAR ENGELAND.
kleed , boekenkast (Fabr. v. d. Direct bcsehikbaat cplte trom- d
(ed k b"" K
Resl't Heeren-, Dames- en kinder·
Pol). L .... Rn Canne 320..
mels van 2.50 en 3.50; uitsl. v
sehoenen.
De echtgcnoote van den sulHoll. tijdschriften 1,50 en 2.p.m. Romans (nieuwe) 2 p.w. ~~~ ~~~~t :k e~~i. ~f:Lu~~: :i~~:e~:~O::;e pri~:b~~l~~ tao van l ohore, een Engelsche,
Onderhnnd ::ch 'Ie Koop :
1.50
p.m.
InI.
tel.
4821
Wl.
Djatlhouten flJlll:ulllcment m!
Geeft club en privaatl. v. eig. voor f
hocdenkapstok , bureau m/ stoel,
bockenkast, eetk. ameub1cmcnt,
TE KOOP :
aangew. adr. v. toil.
Kramat 24
broeder, die beambte is bij de
licht gccircerd. TclcC. 4902 WIt.
hutkoffer J 8,50. Uitseh. etens·
Anglo Persian Oil Coy, te onttafel m. 6 bekleede stoolen f 30.· i
I moeten als zij te Gaza aankomt.
Wilt U Uw huis gezeJlig maE en
ken? Laat ons Uw huia behanVERFRISSCHEND-VOEDZAMI_GENEESKRAOUTIG
gen en U het bchangselpapier
ctu~
en door H. H. Doktoren warm aanbevolen. Verkrljgbaar
leveren! Dat bespaart U min· Gem. Paviljocn met VoUedig
bij alle langganans; waar Diet bet geval, aan te vragen
..,
stens 50 j'~ aan kostcn. Behans:- pension voor 1 of 2 personen
bij de firma Jagtman, Laan Holle No. 33, telefoon
... ,_
t>efpapicr en ru.ndeo Sluisbrug- pf'r 1 Juni beschlkbaar.
. Weltevreden 1654.
Serang\llcg 5, telef. 5428 WIt.
straat 55
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Bezocht
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De tockomst van vele Ond,
Off. is thana niet bemoedigcnd;
tEo wetcn dat men eens met ecn
minimaal pensioen het Leger wi
moot verlatcD, kan onmogelijk

-===================;v:!t~!:U~~:~Z!~id~r:!~'b:~~!~~eld.

11.......
0v.
~~~;,~~~:~~I a;Sa:ng~:c~:' ~f~' ~t~a~i~~~~e=~~ ;:~

deelnemen.

wezig is, nagenoeg ondoenlijk is

t"""tand van d;en aard, dat men
zond:r VC(!) ~~(!itk~.:~a kJ:>C nsi~n.
neenng ecn ~ ..Te K..Wg on vm·
den, waardoor men net gemis
van t ccdn jbehOorlijk . L[Jens~c~
groo en ee s, zoo DIe gc ec
.kon opheficn, thana is dlt zoo
goed ats uitge:dotco.
De Ond. Off, zuilen dus in de
toekomst uitsluiteud zijn aangew' zen op het pensiocn, dat
nen na cen lange reeks van
dienstjarcn wordt tocgekend.
Indicn dus het peosioen wet
in overccnstemming is met het
laatstgenooten salariB, zal de
gepcnsionneerde Ond. Off. onhelToepelijk in armoede worden
gedompcld, 'feneinde dit te
voorkomen zaJ in de cerate
plaats moet.en worden verzocht
de Kortingswet op de pensioeneo van 29 December 11:134 wet

op
derofficieren op ~n ander tijdsUp inspectie maken.
'l'l."ouwens, wij mogen toch
wei verwaehten dat O. D. die
zick zijn, zich zoo spoedig mogclijk onder geneeskundige be~
handeling steHen. Nadere toeliehtingen z.n, ter A. J. V,.
..
Het H. B. teekent hlerblJ
aan, hoe Art. 4 van het
V, B. G, en bet desbetreffende
artikel !n het ~glement op ~7n
Inwendig.en Dienst wei degellJk
voorschrijft, dat de O. O. op
een ander tijdstip inspectie
moeten maken.
..
De afdeeling Tjimahi stolt
voor het H B te verzoeken
pogingen in bet werk te .stelle~
ten einde te verltrijgen, dat de
voorbereiding voor bet Ond.

brachte wnpens grondig te bestudeeren.
Evcnmin zal het de O. O. in
de buitengewestcn gelukken de
werking en inriehting del' KM.
te leeren, zonder hierbij het
wapen ter beschikking te hebben. Ook zal bijvoordeeld de
werking van de ontstekings~
buls van het projectiel der mortieren van 8 cm. (Inf. Gesch.)
nooit van cen plaatje kunnen
Jecren, zonder dnt men hierbij
beschikt over cen doorsnee
granaat en dit moot toch wor.
den ondergebracht bij de wer.
king ell inrichting der Inf.
vuurwapens.
.
Zoo zuUen
peel aaI de
0 0 Instr en ~e;!t s. d b i
te~g~weste~ ove h~t ~ eme'!~
niet over voldoe~de hu1~e kun.

H';t.~:,':;ja:;j~~~ zJ~~e~e v~: ~; ~jk~~;; l~.;.er~i~cfe;;e~

ver~a, ~::. ~:~: i~l:~te~::tce;' ~en beschikken van

Officier:-n
trale-Cursus.
Gezien bet groote aantal
1 D red b'
's
vakken waarin de Aspirant- a~O;- ~~~rale op d~npo~~:a~v~~
Ond. Lt. zieh zal mooten be- het algemeen maar 1 Off aankwamen teneinde met eenIge
. . di
't d
'd d
kans van singen aan bet exa- ~~g ~~ak eopU'pat~~u~: is:!
men deel te nemen komt bet d e '
.
Aid. wenschelijk voor 'een verlijkwaardigen colJega in Neder- ' zoek van die strekking tot het bhothe~., welke~ boeken blJ de
land en zlch dus in Nederland Leger-Bestuur te richten, mede lessen In.. sonuruge v~k~n ~ot
moeten aanpassen op een finan- in verband met de hieronder te het verkl1Jgen v.an ee~ JUlSt mcieele positie, welke 30 tot 40% nOen1en bezwaren aan bet buidi- zicht in ..~e leersto~. eveneens
lager is dan het loonpijl in Ne- ge systeem "zelfstudie" verbon- onontbeerlijk zullen ZlJn. .
e
Off. doen daarom
meest
voren treden: : d: b : : : e : t :
eerbieding een beroep op de Re-· de bezwaren ZlJD weI:..
vaak ~n SOlDS langdurig door
geer4Ig:, om. de' Ko~gswet van
Iste. dat vele O. 0, hij deze patrouille-dienst.en .onderbroken
29 'December 1934 met langer zelf-studi~ ?-n .het nad~1 zijn worden, he~een oak aIs een
van toepassing te verkIareo op. doordat ZIJ, die m de 'B wtenge- nadeel is te beschouwen.- Verde-tach reeds min.imal~. pensioe- ~est-Ga~en
verblijven, der moet het a.1s een gloot benen van de Eur. Onderoff. van met R:"-e .1eenru.dde1en·:e. hunner zwaar worden aangemerkt, dat
het K.N.LL.
beschikking .heb~o, .die toch de ·Adms., die . ~t den nard
voor de ontwikkeling III bepaal- hunner betrekldng vee1.al voor~e valtken. a~luut onontbeer- wat betJ:eft de practische men..
.
lijk lnoeten worden geacht.
sten bij de Instr. ten achter
De at
TJlDlahi en
.Als voorb~ld!m ~eryoor zullen ' staap., hetzelfde examen
en .Bat
stellen voor ~ol'den. genoemd de. geste.Ide als d~e la.atsten. zullen moeten
<la.t ·het .
~chte.n de ~~: ~gem.eene k~ van · ~ .8:fleggen,. waudoor ' het voor
onderofficleren te ~oen vrti~- mnchting.. de werking .en lfet ~Cn. zeer moeiltjlt zal zijn.. .a.an
lcn.vande~~~dige~l- v~ogen ~.~.ebij . hetK.N. de gestel.de ..eischen·tekunnen
tatics: .
.. ..~.: . . LL. l,D. g:ebruik .zunde.lnf. ·~ ·vqldoen. ··
.
.' ,....
, .. ' ... '
'~~t is !l;18r ~.~~eeDplg. ~ .wapens;·· kennis van het yermo- .. Door: bet '. ~en. van. een
d."afdeelingen In .trijd "",t d~ gen der totde Art.behoorende Centnle-Cur.us : ..~ ook <lit
,~.cI1"'dM gnderqfBClereD .vuurmonden en. van de SQOrt~ ~te niet pdunwonlen.
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DAGBLAD-BESCHOUWING.
De Straits Times wijdde een
hoofdartikel aan het vonnis te
Singapore in eerste instantic
gewezen en in hooger beroep
bevestigd tegen den Naderlander W. D. Lambert, die veroor~
deeld werd wegens cirie meineeden.
Het is de eerstc k eer, merkt
het blad op, dat een Europeaan
te Singapore schuldig i~ bevonden aan zulk een debet.
Daarom trok deze recbtszaak
algemeen de a.andacht,
Het blad wil weI aannernen,
~~!n\a:~!:, ;;;::r 'd~~r:or ~o;!
schork, doch het stell in llet
licht, hoe ernstig het delict was
Lambert veroordeeld

=~voor

De' Eul'opeaan, aldus het
heeft sinds hij in het
osten kwam, in de oogen van
d: dsOost~rscbeti sam;nJe~~
~ e.~ hV~ ?res ..~e get a . be
n se e elzerrlJ rus op et
presti'tge vatndden blank ~n mDan
en h e rus aarop St eVlg. a t

~:~of~fci::eir;;~~~~:e:a~ b~~

~~!,:~a~d:a~~::e~t~:~h~':~ ~Iad.

~~r::o::n2~~~;;~~ b:::~~~

~~~kw~;~enka~~es~J:~.~~~ ~:~~~,~~! dr:~~.~!o:~i~

pE::nsioen van veJe ambtenaren
gelijk aan het sa.laris van hun
ranggenooten van ge1ijken leefCd ' N drI d De Ond Off
d;ar~ntegee: aZ~~deD ~ond~r d~

~,-ojeg:ndOnd.

d~

~

.~~~

.... >:, .

~~~:o::: :~~j~;-E~~~~j::;

staatslieden in nag grootere
verwarring
brengen".
Het
woordje "nog" is een kleine onhoffelijkheid van de heeren astrologen.
'f
d
In het maw est,
at van
Londen uit verbreid werd,
staat OOk. een ho0,rvo! iets.
"Wanneer
d~n ti~d I
~r:~:. o~~e~~~n ~j ee~ a:;:;
gelukkige toekomst tegemoet."
Dit manifest is opgesteld door
mevrouw J Norman Rhodes
die als astroioge in Londen ee~
grooten roep geniet. Reeds
twintig jaren lang verheugt zjj
de menschheid met haar prognoses. Wij betreuren, dat wij
al deze voorspellingen niet bezitten en dus ook met na kUllnen gaan, in hoeV'erre zij uitgekomcn zijn.
.Mrs. Rhodes raadde den
Britschen stnatslieden ook aau,
slechts op die dagen te werkEm,
waarop de &terren gunstig voor
hen s taan. P echvogels, die een

m

geen

~~~~~~c~~~~~r~ijeO~:':e~eb=d

opvolgco, dus eeo lui leventje

~:~.n=~~::=~f: :~~o=

nog niet gekomen tot inzieht

van het idiote, het misdadige
van een maatschappelijk bestel,

~:a;;~~e ~~:~~rto:~:~

risme vervallen, terwijl door
God's genade de aardc toch

rui.mschoots.genoeg
.oplever t
voor elk-ceD, tenvijl door het
nog immer voortscbrijden der
techniek, het noorug Yoor A 11 e
Dlenschen gemakkelijker en
overvloediger dan ooit geprodu.
ceerd kan worden.
Ach, wanneer men zieh
sleehts v.-il losmaken van en
verheffen boven een betreurenswaardig en dorn conservatisme,
wanneer men tot cen onbevangen en kIaarder inzicht komt,
dan duurt het stellig niet lang
of de maatschappelijke iw:ichting wijzigt zich naar de grondslagen der

~,Bellarny"-g~dachte

~:;:~oo;a:e~::~~l:~g;::;

op "onderlingen
boop, dat de Britsehe politici sh'ijd", op het onmensct.elijke
zich aan haar raad zullen st~· " ieder voor zieh, en God voor
reno In het parlement heeft men
belaa~ gcen t ~r .hooge~ dunk sametl1cerki"y grondslag zal

~:~:~Ie~~:.:::r :~~:~e~~

::£¥.i!fnfh:~Fk},j~~~:: ~~r.t:~I~;s;::~~riE: 'ij~e

(mecste) Christenen mo.

i:~s~~rd~~~m~an~:;/:o~~ !~~de~Chva:el ~:de~~tz~=J
dus misloopt, dan weten wij groot tekortsehieten door, naast
tenminstf', waaraan het ligt. het Congetwijfeld in de eerste

~""''''''''''''''''''''''''''''''''''''~ ~~~t E~J~isc~:;-a:::!:gis;;~ ~~~~~~e::~di~~ S:~:~~a~:
.)4.
wijsbeid.
met onomwonden te E i s e hen
el.
Overigens hebben de Brit- dat de Christelijke beginseleg
scbe astrologen zich geenszins
tot de EngeJschc politiek beperkt. Van president Roose\'elt
werd beweerd, dat bij zich in
een onrustige periode van zijn
OORWGSZUCHT
leven be"ond. Om dit vast te
stellen, beboeft men eigen1ijk
Uitputtingskrijg
geen gebruik te maken van de
CHINA TEGEN JAPAN
astroJogisehe wetenschap. Ieder mensch kan in zijn courant
De militaire woordvoerder lezen, dat Roosevelt juist met
van Kwangsi, geoeraal Li ~~~~e~~~ezingscampagne be-

van reehtvaardigbeid, humaniteit, naastenliefde, ook oover-'wijld in de maatschappelijlte organisatie tot uitdrukkiug komen,
Helaas wordt tot nu maar fll
teveel toegepast: B·idden om
vrede, doch in h~ndeleD, berUi'
ten in cn ~ch laten commandeeren voor oorlogswerk of

•

~:~~:UgChris~~oegebode~f

Bidden om uitkomst "oar de

~~;'1ti:;::"~~~~;: ~~p":; pj~ n:~~nm::[~\:~~~i~i{~ :;~;ul;g~l~te:n ":z~~!e~~d.:~

Dat is, vo1gens he~'dhet eenige
middel om een em te maken
aan de Chineesch-Japanscbe
crisis. Er is, naar zijn meen'ng,
onder de hedendaagsche omstandigheden, geen reden om te
verwachten, dat Rusland, Eogeland of Amerika Japan zullen aanvallen. Daaroru zal een
langgerekte oorlog gevoerd op
China's uitgestrekte vlakten,
vergezeld van een guerilla-krijg.
het eenige middel kunnen zgn
om Japan een toontjE: lager te
doen zingen.

ziin. (V. P. B .. bericht).
"\I

b b
.
hri t li'k , _ tel
ar aarscn, onc S e ~ ue-S

~~""'''''''''''''''''~~~~ gehandbaafd blijft. Waarlijk.
:!:u;~e:sp a~:jg~c~~::,' ;:~
INGEZONDE1~•

Hij den rueesten der zich·zijnIN"DISCHE WERKLOOZEN IN volgelingen-noemenden wederom
NEDERLAND.
toedonderen: "En wat noemt
Hun EUende 7.onder eeDig
ge Mij Heere. Heere en ul;doet
met hetgeen Ik zeg?" {L -as
'·ooruitzicht.
7: 46).
Geachle Redactie,
Ik weet weI, dat voor :ille
"verdrukten en bongerenden",
Beleefd ver zoek ik U, het on- die het ware begrip van God en
dervolgende plaatsing te willen het ,>olle, gerechtvaardigde ververleenen in Uw blad.
ttouwen in Hem hebben, aUe
AZ. VOLKENBOND
Het hoofdar tikel onder bo- moeilijkheden. van welken aard
Door J a mlR geleld
v€llstaanden titel in Uw blad ook, door de kracht God's in
..,..van Zaterdag jJ., belichtte het bet Diet verdwijnen ; dat Zoe geen
DENKBEELD HERLEEFr. sehrijoend Ieed van cen catego- hulp van menscben van noode
rie menschen, i.e. de werklooze bebben. ·M aar vele voorschrifAls cen gevolg van de Pan- (naar Holland gerepatrieerde) ten in den BijbeJ, al dan m et

=;i::=~~l~ ~::e~:~:l:: pla;!:::~ndankS

alles bet meegevoel G<lddank wet de wereld
uit is, zuJl~n \'elen groote deernis met die menseben geyoelen.
Ja, wellicbt zullen enkelen neh
er misschien v66r spannen om
't e' en of '~der te ondernemen
......

~:Jen 1::~.S t~:~~r:~:~e~:~

van den Volkenbond van Europa, is in Japan het oude denk·
heeld van bet stiehten van een
Aziatisehe Volkenbond, g€Ieid
dear Japan, weer opgerakeld.

delijk aan dat, Als men nog Diet
bij maehte is om afdoend geest.eyk te helpen, h et Toorloo.
pig-helpen op stoffel-ijke basis
{weerspiegeling "an geestelijk
yedangenJ P Z i c 11, t .is.

lende.
Een nobel, prijz.enswaardig
streven! 't Welk. toejuiehing,
",-a.ardeeri.ug, verdient '\'aD. een
leder.

wezenlijking, zoo spoedig moge1ijke Yestiging, van God's ko-oinkrijk op aarde! •
Beleefd dankend voor de
plaatsing.

3e VLIEGTUIGFABRIEK
van zulk een aard, dat zij het
In Kwantung
verlrouwen in de waarde van 10 TOESTELLEN PER DAG.
bet woord van den blanken
man kond.en ondermijnen. De
De PrO"\rincie Kwantung (d.w.
vurigste anti-Imperialist 20U z. de regeering te Canton) za1

~~r h~e~~:~:!;-l;:~~n~t da;:~t:e:o::t~~~:r~

=;!~e~~:~~=~: ~~;!rd~a!,~1!a~ek ~ m~~"~ ~\il~=e=

ging wilde richten, dat dezen
zouden liegen.
Maar hoe lang kan dat aldus
blijven, als bIanken zich ged.ragen op zulk een wijze, dat zij
wegens meineed terecht moeten
staan.. Nog twae of drie van
dergelijke ge~en en een posi_
tie, welke met moeite is opgebouwd gedurende vele ja.ren.
Zal ineenst:o:rten. .
.
Da.arom. . km.. . de jaridiscb.e
ztide van deze zaak met alleen
bescb.oJlWd wurden. iDe wa.arlieid mOet. niet ·aU8eo.' ge4ieDd
WOrcIen iIi ' reChtsraken, .doeh.
Ook in· hat oileDhare leven. A1s

den opzet der samenlevillg,
reeds lang driugend DoDdig waren? Dat "op1appen" binnen het
raam van het huidige bestel

in

~:;~~O:!r~~~~' ~:~~e:e~o~~ ge~seerd

J'1'-Leuw4.

••

en Minderen gelijktijdig genees- en de ultwerking van Art. prokundige inspectic maken, welke jecLie1cn.
inspcctic zich uitstrekt over
Het zal toch duide1ijk zijn,
het geheelc lichaam en waar dat het bijvoordeeld voor de

t~~:P~:~~~naa:~e~~~!:e:~

meer van toepassing te

resultaat ' \-'an bun onderzoek mandje} , wanneer men, D.iast
wa.arscbuwden zij ·den. Volken- dat (prijzenswa.ard:ige) .Japwerk". met den ellende-bomn
ten van vetdrBgen in de.ma.and 66k btl den wonel wi1, aantaso
Juni 1936. Deze zouden de we- ten ?
reId geen zegen. doch sIechts
Want, behalve de ca.begorie
onrust breogen.
werklooze
cu1tuur-menschen.
Natut1rlijk waarschuwen de zijn er zooveel andere catego-Britscbe astrologen maar niet rieen van menschen die er even
in h et wUde weg. Zij weten bekJagenswaardig aah toe $ .
beel precies, waarom JuDi in Zelfs bij niet-werkloozen, ja, OOj
politiek opzicht een. ongeluks- werkgevendtm, zijn er onteJbaar
maand meet zijn. De toble velen wier Jeven stee(is..meer
zonsverduistering, die in eem- een hel gelijk wordt.
bond. ernsli g tegen bet afslui-

Hoogachtend

lioen doll~ ui~kken. .
t
.
boed ( f et een Bata . C 4Als deze fabriek m werking me een vmger
0 m
I
-na-., v'36.is, boopt men tien vliegtuigen I
per dag te kunnen afleveren. I:
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Wol'CIt Dog haden lid van de Y .. O. S. _. G.
{Vc:rc-enigi.ng On;kdingen StwD. Eu~5Che
G tOO t.b all d els gel:mpl c. yeerde:n)

Zij ~ u ~ en fin.mtio..--clen s:(",tI, iDJlcn U hWl.:u u ..
In deurpolitiek bewogen t§schaId ~ge -.u, dt: tijdsomstandigx&,,- bwun v,'ft'Urtrog_
den hebben' oak de Britsche
gc:n,W: ar. ~~'OI.ge In moriIijkhedcn vcrl::ctt.
estrologen een· eooju:ncbmr
~ I',. w.n.u... EUaDde:lijksd!. s;:o.aris Tn« ecu.1DIDiIDum
voor zieh zeh!en ontdekt.
vau I 1.;- c::zI tuuiaRmH:ontri'batii u,,- f 2..50 pa- ~
Onbm:gs
kwamen
zij
te
Vr&aglInDcbllngen
datnithet _ Wordt verioren,. Umd... bijOen ... ~
To.a.l_e. 8 0
.el. WI. . _ _
~ Q\ de w~ samen. :ijveI;g de _ _ AIs I_-'-~_~...,.~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....:

1

.:, ....

