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Van Oag tot Oag.
W:t;;CIIS

van do:

B!lta\'ia~

Dc

nlotol'ficL~

welke uit de

f>t:lk , ·h-<:tl'i:;t:ht, ll"llll }1djkcII Oil gaJ'age van cen inspl:ctcul' van
hd, ()(JJ.:dlbtil( Illt·t ;;!·oot,. , roei- politiI..' is ge1)to]cn, is tcrugge-

lc{:lijk(! plukl:alt:u, w!.!lkc den \'(J1H]cn tell huizc vun een Euro\tul~;I ~ k(Jml dUCIl, dal hd 1.1t;l'tlc pc('schcn horlog-cmaker, waar
• I:b:i.':ll' t ::l i :· ( "'''01' cell !Sc(;lic 011 hel ....ocl·Wig rceds b"'C h ccl cn Ii)
\ it'I'

lwt i!l

~ , ·!;ll'ld.

dgt'll 1~' d:I1Y1t.!
•

voor

Oil

j ~ (.'Cu

d~ t11ltn

gcd~mtlntccl'd WllB.

Deze man is
bcu gt!worden van de
!el<:ine raadjeB en v~ertje8 waarmcde hij 8~:cds te ,docn hnd cn
wlIclc nu <:cns ictJI steyigcrs ond(~ r handen nemen om:zijn techniscitc vaardighcid te bcproc\'en.
•
H
11
....
ct rc eLje, da.t is opgcga.an

en t lijbaar

I:an \~I' rh:!\!lo(,(}!; no;; bij door.
M l l ld' q'll haud]:.:- zakcmwU!

h. ·I·ft ":lnlhldvl~ijl, vim de gelcHt::>.hl!id J,:t'lJl uik ;':t'nHI."kl om
o.HJk \,(,'"' zijn I':.ak (IJI d<: buill'llkwl \'1111 de tmm n:clame tc
n,::bm CI1 hi] Bel l'ell (:\'cn lce~
Jij k . ',<:it P:'1,i:'I- mcl zwar lc let lU!l f'JI UC .n,111 plakkcn. Waar¥

vuoI' hij natuul"lijl{ z.i1 b<:talen. ~:(d~C~e~~~~~::!U~~~i~~e~:::a~
Ell h/Jr:Wt:1 lid. duiddijk is , dat clc rillg om . cen bedrag van
de lI'am l.l(;l'gi.'lijkl.: extra.-inkom- f 1000.- tc votcercn, teneindc
!-itt'll in d(:1..(,n Lijd w(:1 hUD gc- dell voorzittel' en den sccretaris
in uikvB, 1II(:CI1t:U wij lrJt'h, tlat ill staat te stellen om gedurende
lll·t /:\'1:;1 lIoo:ll'. akdijk is. dul diL hun vcrblijf in Europa vcrschilI el:lllmcm:d,(:n op dc tram lIan lende dicrentuinen te bezoeken,
t( :Jl~I:,l dc :'C;';"!H wOl'dt gebond..:n
~~t3~r~~: n ~,~~ee in!eOh'·ffiouedeelenve,.'s".
1:/1
dat tiaal'a:m cenig-c eise"cn
"...
Villi :I I ':-ILNh-a worden gcstcld. uilgedoofd,
\Vrlt tlm!l:; g'U])f!Ult i,; f()<:i-le~lijk
Het blijkt, dat de voorzitter,
zoowei
als de secrctaris te kenc'n t'.':~!1Jl1:1.! 1' and!!t"en hl'l \'ocrbcch. g:wll navdgcn, worden cle Ilcn haddcn gegeven, geheel bewaJ{i'ns vail dt! lram rijdcnde l<lngeloos in Europa een kijkje
:u.npl:l,kr.uilclI, (lil' r.ekcr niet tot lc nemen , Vlaarvan het voorstel
\.-· (·l'hl'''I )II;~ \ ;tll dl~ vt:rfraaii llg Oln daarvoor een bedrag uit te
\';'11 hd :;Iath;';, (,l;] zullen slrek- lrekken van een der leden kwam
I:t'_rt.
'g'~dgd°ek.o~u~~. vergadering wer<l

•

E inut:\ijl( WCJl'(]L el' een bcgin

g~mmd:t md (~~n bctere verlich~
ling- v:m hd Koningsplein Oost,

onder ll'Ie!:I' nm het gedeelte dat
\ ' UII !tct st.'l.lion nanr de groote
hotels leidt. Een icdcr zal dit
loejuichcn , doch het is jammer,
oat ue7.e ycl'i'Jclering- &,esehiedt
t~n koste vttn het lJlaveisel. Wij
• gaa n niet ten onreehte prat op
de kcurlgc geasfalteerde wegen,
welke wlJ habbl':l1, doeh waar nu
dwars over clen weg voor iedere
lnntaarnpaal.. sleuven worden
~~~v~n. bl')ft er van d~e gcIIJkmatlge ~sraltbaan met erg
veel .meer over -en zullen wij
Spoedlg over het Koningsp'lein
hobbe~en inplaats van l1iden.
Afgezlen nag van de ~ans op
ongelukken zooJang dlt gedoe
op een drukken verkeersweg

pugillg clocn ::ijn wngell ergens

'Naar

oog van de politie niet uitgesloten Is, Ook overdag trcdcn dczc
knnpen tcgcnwool'dig op. Wle
y.ijn wagen Oil Molcll vlict voor
hcl Hotel des Gnlerios wil par/Hi('rcn. wordt onmiddellijk door
een heirlcgcl' van dezc stl'llatjongellB anngckJ:lmpt, die blj
ccn wc[gering om le magen
"dj:lga" brutaal genoeg zijn om
schcldwoordcn tc lancccren .o~

~ie t

verkrijgbaar.

wende mer. zich

dell, a~n CC:1l waa.l·vftn men de
"hcwakillg" vall zijn wa!;,en dan

tOt

de

fmporteurs :
.... CORRUPTIE IN SIAM,

JAPAN EN CHINA.

N.V. HAN DEL Mil"

Nieuwe verklaring va n Tada.
W at er gebe urde ,
Eenit;en tijd gelcdcn ontleenden
w;j aan de Sh', Times ecnigc bel'ichtell omtreut Siam, waal-ln
melding werd gemnakt van een
chaos in de binllenlandsche polilicIt, V!ln corruptie van lcidende
ambtcnarcn in ver'band met een
pogmg om opium te smokkelen.
van de mogchJl(c terngkeel' V:UI

Uit Slmnghlli wordt gcmeltl.
dat gc n cl~J.al 'l'nda in E:ea n:euwt!

"ARCA.N A."

verklaring heeft GI..'zcgd, d :lt Japan niet langcl' liet vocrtbestaan kan duld ell van toc.-sianclen, waul'bij uc anti-J& pa n~che
netic cloor dc uUi.odteitcn oog-

L

RAT,\Vl' " CEN T RUM
Tanab Aba[lQ \Vest 34
Tell!"foo[l \Vert. 2-i(H

f:;:::===~=============~~

Uit bclrouwb!ll't'
bron wordt
luil{eml
wordt tocgestaan.
vel'l1OnlC!1, dat de Japansche mivan Jita:rcn druk uitocicaeJl op Nat}·
Rookers!
l.ing om milito-ire hllip van de
8atoe kctip" Het wordt tijd dat
Japanners ie acceptcc rC'1l tegen
..
.verge« P E tl E C 0 o;et I
er cens fUnk tcg(!n ' dlt tuig
hi~t;ge~i~:~C~~~~~sti:~~;t':c~
~~~~.dC
trbepen
in
Noortl
We3t
.
,
..
.-.
.
'.
','
,
.
'
wordt opgclrcdcn, Desnoods als
HET BE HOUO UW ER TAH DEM
in SingaYKlre, waar zij over de kcnd doeh de Str. Tin/£3 blcef
Vernomell wOl'dt, dat de Ja·
Houd t tanJen en mond,
knie gaan.
zoo pertincllt de juisthcid van de pansche autol'itei~en de NanMet PEBECO
door haar gelanceerde berichten king Regeel'i~lg hct.b~n vcrwit·
iiiu.JU .z;:.~
volhouden, dat het duidelijk tigd, dat indlcn het ,Japclllseht! ~~::::::::=:~~~~==~~:::::::======
De Walravp.n II bestuurd door was, dat het blad meer wist dan aanbod om hulp te verleCilen ~
- --_ - den heer Khauw 1(e Bien cn lui- het op dat oogenblik nag kon niet wordt geaccepb.erd, de Ja- \lergeet V AND A A G de bloemen niet
tennnt Tcrluin heefl de ter
ng-?eWtllis
inderdaad
juist
geble~~~~hCZjj:il!~~l~~a¥~~~:ij~~
Voor
de
maiJ
boot
morgen
;
.,FA
VOR1ET"
~e~'! ;:tn~ ~n~ie a:.nvaardt'twaar ken, want de Str. Time8 van actie te beginncn.
e hoe: e us mnenkor ver- Donderdag j.l. bevat cen zeer
Nanli'ing is a.ldu3 voor de keus
Djoharl3.a n 25
wac tl "ll~kw~rden . Zou het nlet uitvoerig artikel van James gcstc1d om b;nnen zeer korten
wense le J zljn den hecrcn cen
t
~~~~:!? hartelijk welkom te be- ~~:t~~d~::C~-de:~n 19:2Si;i~a;. ~~a~~~nitief ziju !>tandpunt .e Bel dus op v6ar U '[ vergee[ WelL 1927

~~nnc;r.S!~~~~~nlid~O~~~~\aj;: ,~~~~~~1 m:~!adhipOk

en

gezend!

...

Het it! de eerstc sportvlucht
Ik
I d"··t
E
we evan n Ie III naar uropa en terug wordt gemaakt,
door cen in Indic opgeleide
sportvlieger en wat het meeste
zegt met een in Jndie ontworpen en gebouwd toest-ell Wij zijn
voor mindel' Indisch initiatief
wei eens entho~\iast geweest!
Tien vE'rdaehten van cen ramk f'
b" B
Den voonitter en den secre- po par .\1 nn IJ atavia, waartal'is treft dus niet de aUermin- ~~r e~~e;:dhin~:~~;o~~r~no~~~
~~;.c ~~~hi'ectel!i:inz~nzgn~~[_ door de IAndraad wegens getig parket gekomen en stel, dat brek aan bewijs worden vrijgezij Dcn Haag als hun vcrblijf- sproken. Beslissend hierbij was
plaats kiezen, dan' mag op hun de verldaring van een getuige
declaratic na al het gepraat dat 'deskundige, die moest mededeeor gcwccst is niet meer voorko- len of cen lidteeken op de ltepamen dan twee eendaagscbe re- la van een del' verdachten van
tourtjes van Den Haag naar stomp of van scberp geweld afAmsterdam, twee pasjcs op lijn ~omstig was. Volgens v-erklanegen van het station naar Ar- ring van een getuige, zou deze
tis en twce entree-kaartjes voor verda.chte door hem met een
Amsterdam's diergaarde met r ijststamper zijn geslagen en
hoogstens voor elk der beide -claar zijn lidteeken van hebben
heeren een glas melk in de rnelk- overgehouden, terw\jl de vcrkiosk . Belegde broodjes kunnen dachte beweerde zich zelf
zit van bUis medenemen, zooals met zijn golok t e hebben
dagjesmenschen dat plegen te "Verwond De getuige deskundige
doen. ............
kon niet andel'S verklaren, dan
h-Ian.r de verga,.dering, die de oat stomp geweId waarschijnvier mille voteerde heeft toch lijk, maar scherp gewe1d niet
wei een beetje gek figuur gesla~ onmogelijk was. De beeren ont-

I

.*.

U I,.,jndt het op do: tarel
(Jan iederen /ijnproever.

Kort Nieuw s .

nee<' te ,et"'n. ,cnde, cen lege,'

k lltj(JIIgS om zich hecn te vin-

~~~~I~g ()1~~'::~l~t, r.~~~~l U~n~:;c~~~

___-:::-.::-:-:::::=t:=_
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Deze

sp~ngen

Nke

E n van hel: sttlur tot a an de naven.
Is een BA.:rAVUS .fiets .. je "dat".

RIJWIEL AFD. HANDEL.- MIJ. LUYKS~

De O1utoriteitell hebben on.

_ __

GAAT ARIYOSHI HEEN7
Arita z jjn vervanger7

d

(S.T~)

~i~l1.m~:g
..

l

'
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INLEG GERS
:'~:~t'z~~ ~ht:!,a~S:::~~:h~b~t
de gunst zijn geraakt bij de militaire groepen in Japan, die op
het oogenblik feiteJijk de Chinar - k 1 'd
d t " t
po ltie Cl en, zoo a zun erug·

~.?:a~ :o~~~r:::e~~~;:°S:~~

enn halve c e n t
p er 5 t u k

wo r e n geva ngen genomen'l Ti" 0"
_ ....
: _
De llrrestatie van San t iago I t e ';~~nil~~~ie:~~~~t~~~~~htte;~
Salvador een del' voormannen 1w"dl oak versch' ll d detn b _
Va,''l de Sakdalistell, bij zijn
mlenten politie IV:~ :uit~n ~n:i
rug~·eeruitJapa.nte14'anilla is .... cd
'd- h fd't 'd '··
a:::.ni~iding aeV:eest d;t de ~u- I .."t~ ~a-l~Ll .: 00 l)..!. ZlJIl g.?toriteiten t~ Manilla een plan {l1lgcc:r",.
hebben ontdekt V8n cen gewaDc opstand zou begin~en mf':
penden ov~rvs.l.op de stad door I eeu ~ .opmarsch van eelllge (1\11de ~kda!lsten op den dag \'an i zer..:.:.en landbouwers nasI' dede mstelllDg vau het Gemeene-I hoofastad, d~e daar z,)uden de~
test.
rnOllstreeren !Il verband met het
De bedoeling der Sakdalisten vcedseltekort en de toenem(:nde
was om met een gewapende \ye~-kloosheid.
maeht n aar Manilla op te trek~
ken, de reg~ringsgebouwen te
Terwijl de aandacht del' polibezetten en de stad op verschil ., tie aeheel op deze d"monstr!llit;>
lende punteD in brand te st;ken~ gerkht was, zouden ~derc: sakdalisten ztch tegelijkertijd me-egVerder cmvatte bet ohm de tel' n>!'ken van de benzinepoUl~
gevangennemin~ van den Gou- }..'Cll 11;- de s tud en deze in brl'.Jt,1
verneUl' Generaal Fral'..k Murp- steken.
hy en cen nieuw gekozen presi.
dent van het ~meenebest ~1aOok zeu op hetzelfde cog~nuuel Quezon en andere Regee- ,tIll: - brand worden gesticbt it!
ringspersonen
I' \-erschi11ende ~oote aeOO'twen
De t;eg~ngs~wegen tot ~f\lnn~
Het plan is uitgewerkt doo!'- i In worden I;c·.v&.akt, t~rwijt op

te- I

vcrdere penetratie in MongoliEL
Men vree!jt dat Japan tot de uitvoering zal overga::tn. van net
volgend gedeelte van zijn :.::~.
continentaal programma, waartoe het de kans sdlOon ziet door
de O"ebellrtenlssen in E~ropa.

Naar uit Shanghai wordt ge-

i

I

.

'

.~~=~!~~~~~~Beni~~.gn~o:Ra~rn~C~S~d~ee~.
~Ie~;d~sederl
'~.~der~I~'geweren
·~.=~b~il~len~d~e~p~un~t~en~m~aC~h~U~'
,,"
Sakdalisten, die r eeds
zijn opgesteld.

VLlEGEN OVER DEN
PACIFIC.

I

RIJWIE.L CENTRA.LE RIJSWIJK
Ililsluile.d

Ho~gkong geen einCipunt.

De Regeeri.ng van Hongkong .
onkent officieel de ' beioichten,
dat a.an de Pan Pacific Airways .
toestemming zou zijn gegeven
om t e Hongkong het eindpunt te
maken van den vliegdienst over
den Pacific. Voorloopig za.l ~
"nina 'dus bet eindpunt van deze
Iijn ~n. . (S-T.) .

" -. - '- '- '

~~~,jd.('I"~I~~~,~.r.OOdigC m:l.:lb·cgt;> ·

Mur phy en Quezon zouden

~~~t~n;,c~~~j~c~~~a:~e~no~~~ ~\~~1(7:p:!:~~n p~;~~~::a Vt~~

gelijlt lijkt, dnt ook de Volken~
bond dch ten slotte met dcze
aangelegenheid oml hebbcn to
bemoeicn.

1==~~~==··~~T=====~w=a~~a~u~to~s~W~O;'d~.~n~g~.p~a~r~k~~ro~.~.~te~n~;e~t~~~d;a~~.==·======~

BA1;"AVIA is onze stad .

OVER VAL OP M A NILL A . eenige jaren in Japan VE'ltocft.

z

het Bat. Nu}sb1a.d cen!
•
den dans,
betgeen
wet den
legellwoordigen
Japanscben
duu.
t, waals
te~~ht
opmel'kte.
'
teleurstellend
is voor
de politie
~ant
in Belgii~, Arita.
(S.T.)
Het katjongeuve}. op plaatsen die haar moeizamen arbeid zag

W ij stammen a f "'an de BATAV E N .

I

sche Rcgecring is geweest en die
Intusschen .mankt een OUIals zoodanig is afgctrcden in cieus bericbt Ult ?w~osko\l et· me.lverband met de onjuiste behan- ding van, dat BUlten M~ngohe
deling van het opiumschandaal, den eisch van Mo.nrlsJoekwo
f af
com
~~rb~~e~~~~t!~~~~g~fr:~ ~~:s~e te ~~'~~~.:~:lrot~~gelill~
S
kk I
d
hill
iam binnell te smo e en.
e~r~~~~ld!l~~'ll tussch~n
~ij komen .op dit uitvoel"ige Ru~.land en ~:lpan, die l'eSp.:!ctIC,',
arllkel, waann de oorspronke- vehJ\( hun .~:1Vlc(..'<1 doen .gcidc
mededeelingen vall de Str. il.~ M?ugohe c~:. 2~ndl~~~~1{\'~~
lImcs wOl·den ollderschreven zlJnluerdoor _e 1:1 pa ~ g
nader .~erug!. aangezien het een worden. De Russc? beschouduideltJke klJk geeft op de Vel'- wen het voorstel ,'an Mand-
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HoUandscb en Engelscb Fabrika.t.
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.'' ',. nio~izuCht-te:b~tichten.;
Deze tu.ade in de hoofdstede- kaartjes
te hebben .geco.tro·
'1
...
B.
geselskap"""", Netler·
U

lijke conespo.d.,Ue, aan het ~-: (~~~:-:::~:~~tel~:

.

land.

.wa~en::~e d:~~~~~av:d::; :e~:~:'n ;!i':~v:;,ceJ=;: t~~E~~vo~~:E"~;B;F~; ~;~:~:~~~i;;~~::l~ G~~~~~~~~~ ~~N ontkon~~~::i~§i ~i::~1f§~
de vorige week t er zi€le gegane Iandsch Indie", terwijI in een zeer velen grOotlil verontwaardi- e;r wordt·weer gecontroleerd!
.
. Bij de. S. S. ondervindt men B:,~~e;:dern;::he::"fenuid~""';!;~a
Vereenigd- Persburenu doet gel- correspondentie uit de Hoofd- g:.Jg gewerkt.
den, welke bijzondere in~loed' stad aan het ~lgem~en Jndisch
Want hier wordt een figuur ~:~~~~~ ~~~1e~=e!e~~.~~:
.aangehooZtl

;:~s:::!:di:~ bd~:e:.~~;:: ~e~;'~Z::; ~::~~a~~::~~e~t:~~ ~::fte:~!e:~n ~~D:~ i:::::' ;:;~~e h!a~~~nbUm:rv:r:k:u!~

sprak b.v. te Pot- daar het drama van D.C. Postprof. Besselaar rna "Oom Paql" op te voereD.
aan de universiteit Tot eind Februari zal het gezel-

"Oom pa"t;,~~,":e:::erland en

ov::~e ~~g=~~J~:f.

strijd een scbijnbaar einde is ge~ te onderkennen viel, buitenge- groot of klein van welken lan- schenstaUons.
Pretoria, September 1935.
komen door den vrede van de ,,,oon onhebbelijke din~en we:- daal'd of gezindheid dan ook.
tr:~sd~lu~~~:n~ia~~~ staken de Prof. Dr. L. C. Hofman, hoogBinnen Nieuwpoortstraat, valt ~en gezegd over den VICe-p.~~S.lBier wordt een positie gekIei- te weten am 6 uur n.~~;'~:~ leeraar in Romeinsch-Neder-

;~:I:~r:~::::~t!~1::::t :'Et~:~~~~I~::F:~t:~I~~~ ~:::d~~~:I:;:k:d:'~=;=~ ~~~:.~m~r~!~t~~~'~~j~~; il~d:i~n~l~~;!:~:~~i:;;!~

R:egeering van Ned::landsch In·
dIe .'loov~:l moge1uk onaange·
n.~am ~~ .'llJn en om :e. tra.chte.n
lolJn blJzon~ere pOlllbe In dlt
land te kJemeercn.

van den heel' Gerke.
Majesteit de Koningin p ersoonHet geheel vestigt zoo eenigswordt benoemd.
,
?ins den indruk of er in deze
Bier wordt op een volko~en
kl'ingell cen zeker gevoel van ontoclaatbnre wijze het ltoogs~e
wreve! llestaat, dat de een ging Gezag in Nederlandsch Indle

Jijk

de~ij\'a~l~a::nv:~ce-Je~:~ enJ~~\~~:~~I~~~;!!het niet in de a~~ge~st

.de~

en
netie komt
lilt krlng-cll, dIe ZlCh breed op
land<;ch lndie, Dr. J. W. Meyer hedoeHng van dit artikel hicrop de bOl'st SlllRtl als schragers van
RUnneft.
verdeI' in te gaan,
Gczag. Er zijn voorbeelden die
In het But. N-II)sblat/. \Verd op
'Maar weI zij de krolllllle ge- school beginnen te maken!
hct onbi'hoor1!jl;c van deze cam- da(.'hlcngang gesignaleerd dat
Wij herhalen dat zulke kui.
d
'd'
d
'G
..
.'
pllgnc cn de wij7.e waaa'op ziJ ~all en man , Ie ua en o~- llel'lJcn . flg.urell als Dr, Meyer

reeds eenige "(:t'IlC~Ii' ?,cnel'~1 d~ eerate. faguur JI] dlt land IS, dIe a is Vlt!epresidenL van den Raad van Np.dcrlnndsch IndiC de eerste en
vOOl'nuamHh~ l'aadgevel' van den
Kring te
opdnt het Landvoogd is, wordt verweten,
{10k ell voornl under oogen komt dat hij tocgullkelijk i s voo!' ve\':.n hen. die met olnct vcrkcel'd len.
worden \'oorgclicht t'n die fontc
Dil t aall cen dcl' volkomen inconclu~icS zonden kil'nncn trek· t~gJ'e figuren, die ~et ~estuur
lWJI,
V,IIl NL~crI!lndach Indle kent,
Waarbij wij o)J den. voorgrond ''.(It VCI'IA'lJt voor de voetcn wordt
willen etl:lI('n, dal net kwaad- geworl)en , dnt hij wil mcdc-re~;;~~~~r~~C:ntee~a~g~~~ 3:a~: geel'cn, dllt hij zijn invloed wi!
\'un lndic is, niet kan deren, Olll- stellcll bov~n ?i~ van d~ Algctlat dtle daar nit den :1ard del' m ccn.c Secret.mc (waar deze
"au k vel' ell \'~r boven staat.
ook mdl~rdaad boven gnat) en
ne heeren, die zich in hct dat de groote wCl'kl<raeht, de
worJt

gevoerd,

malen gcw(:zcn, doch het lijkt
noodzakelijk om dit bedrijf, dat
ltel land en zijn bcstuur slechts
schauc kan uoen, in breederen

~ignlllee~n,

Ranneft Illct l<un.~cn deren.
Daarvoor s lekcn ZIJ torellhoog
uit boven hen, die llell op deze
wijze trachten le beJagen.
MI'
d

\'crbondcn cn die ook \'er(It:·,· zullen blijvl'!n !-J3nlengaan in d
iX'I,aalde acliea en campagnes, illand vall Dr. Meyer Rllnncrt,
!;th'n zit'h hicrbii I{~idcn door den aanlt:iding lotin om hem vnn be"
..
hoofdr..'<1l1ctcur van de Java
H(~lt:, den h('('r Zcntgraaff, die
\TO(:I,NI' rCl'i.is Llijk heert gege-

belan g-ell worden

\'cn dell \'icC' lll"csident van den
Qndcr dlt hoo[d kon men III
Rluul van Nedt:tlanru.ch ]ndie "Dc Ochtendpost" vnn Zater.
!liet vri('ndMchapllc:lijk gezind te d,lg, 26 October J I., een arbkel
;: iju.
lel':cn, betreffende de lcvenskan)fl;1I h<:tinn<:rc zich de destijd."l sen van de Bataviaasehe tram,
(J(Jk in (Ins bind ocilproken minWanneer we t.erugzien op de

hocftc hebben aan een goede en
vluggc verbmdlllll met dE;~Btad,
lk hcdoel Nlcllw-Menteng. Dexc buurt Iigt a.h.w. gehecl gcisolcel'd. Bewoners van b.v. den
Mampnllgweg en zijn zijstraten

v. W.

Bet Stadsverkeer.

Ilt:lwaal'digc

het niet aangenaam .'lijn, wan- :erklaart hij, "dat d.e studenten ~~a~~~i~es~~ ~~:~~l~:r :~:d ~:~e~~\~:d:;r-~~e:~~i~_'ti:
n'eer ~e~ dan met de tram naar lU de rcchts~acultelt geen vol- door vele v~l'a~nstaande Zuid- rika de belangstelling voor elNoo:owLjk, Pasar Baroe of naar doende ken~ls va,~ de bronnen Afrikaners bijgewoond.
kolal' niet .'lullen verliezen.

~~~~~o:tz~~I~N~~~torell

de
die
oorzaalc zijn, dat het trambedrijf
te Bat..'l.Via niet l'elldeert!
Nu vermoedt men dat 'm de
schoen wringt bij het tarier.
Maar, heusch, het ligt niet
aan het tarief. AI zou het trambt-xlrijf cell rit stellen op 21/:>
cenl of 1 cent, dan nog zal dit
gL'€ll vCI'hooging van h et aantal
passagicl's tengevolge kunnen
hebben, ulJecn om bovenvermeldl~ l'edel1en. .

bl'eiding van de stad, heeft zich
le veel gehoudcn aan het oude.
Met de uitbl'ciding van de stad

r~'l~vo~~nh~lit~t~~~e~~~ b~~f~:~~

!liet gescitied!
In het bedoeld artikel in "De
Ochtelldpost" van 26 Oct . j .l.
maakt dsehr. , een .vergelijking

~~!t:~, :~~a~!e;~~n~~!~,\;~~~~

kong, Singapore, c.a. Sehr. had
nog bij kunnell noemen
Amster-dam; Rotterdam Den

{Or

~~~f,: :l!~~~~o~~tz~~~~~ ~:S~:t

zoover mekell ' Laten wc aileen
1~a,'!. 1· e~ell eel; blik vestigen op
Sucl'abaia, wan)' ook trams de
slad doorJ{I'uisell Aldaar is de
tram B ET vCl'voermiddel, niet
allen VO(JI' Europeanen, maar
oak V001' Inlanders, Vrecmde

O~~lcl'~~lI~~'~~i e~~~ichten

is het
verncllil tusschen de Soerabaiaache en de Biltaviaasche tram
vcrh:ll':end ! 'l'e Soerabaia maakt
bijoa ied(:reen gebruik van de
tram , terwijl men te Batavia zoo

a~lic .. tegp.n .D~. ~~'~~~:i!:~~~:~~:c~~n~e~~~~~ ~~~ ta~f~~~rV~~P~f:~ef~~r::~ ~;;: ~o~~~~! ,~:b~~~~a~:f:~!

~)(-yer n~nncft m ZlJn kwal~tc~t Bataviaaachc ~ram nan cen kant 7.ooals Pa~r Baroe, Noordwijk, van wissels, waar de trams op
:t Is: v(j(wl.ltt(,r van de COmml8!fle \'Ccl verbet~rmg hccft onder- cnz. te begeven, hetgcen cen elkaar moeten w'lCllten, geen

dt· handcillb('sprekingen g-aan, tCl'wIJI ann dcn anderen vrij
kostbnl'e
gcschiedenis
wor dt, tCl'wiji men antlers voor
cen dubbeItje dezelfde ril per
t~am zou kunncn m~ken. ~f
vmdt het TrambedrlJf mlSschien, dat de tram uitsluitend
Ifl de 311ercerste J,laatB vo)ko- ;rij1.en
aanhangwagen. even in het laven gerocpen is voor de
men bdrouwbare pCM!on€:n noo- lomp en hobbelcnd, hebben kampongbcwoners, pllsarlieden,
rJig waren, die hun mond naar plaats ge~aakt vo?r moderner o.d.? ?
Waat'om blijft lijn 5 maar
tmiten niet voorbij praatten :~ena, ~c ~cn frisch aan.'lien
werd do"," den heer Z. volkome~ d~re~~' flu~te~~~m:rSa:~d:o;~i: ~~~:~~ J~jd~3n ~~ ~~~~ !f;~~~~
gencgeerd, of is wellieht uit fend en beUend, de scbrik van een zijlijn naar de nieuwe wijken
ce n depit, dat de zucht om ge- Molcnvliet We.s t, is vervangen aangelegd?
.
Waarom IS het eindpunt van
hcimen ie ontdekkcn cen del' door: e~n electnsche b'a'!l '
wcinigc mal en in zijn journalisDa t IS ~us de verbetermg, die lijn. 2 nag maar stee~s b~ het
tiekc carrKre geen kans van de Batavmasche tram heeft on" l;:rUlspunt Menteng-TJlkim-Van
dergaan.
Heutszplein-Oud-Gondangdia,
Maar nu.
. en waarom is deze Iijn niet ree,ds
slagen had, aanlciding geweest
t.ot deze onbehoorlijkheid.
Waar~m wordt e.r, na al dIe lang doorgetrokken tot he; emSedert dien is deze aetie door ver~ ete rmgen dan nll!:t. rY'Ieer
dl: van .d~n Ma~pangweg.
den hecr Zentgraafl vooortgezet brulk gem~akt van onze eIectrl- .. J~, nu .IS dat met meer mogeen hij hecft than!:! ook andere sehe tram . .
llJk : Nu IS er geldgebrek!
Het antwoord hgt welhaast
In de tweede pInata neemt
bl&.den, waarop hij indirect zijn voor de hand.
een rit met de tram veel te veel
In <Ie eerste plaats rijdt de tijd in beslag. De oorzaak hierjr,vloed kan laten gelden, v~~r
xijn wagentje gespannen.
tram door buurtel1, wanl' men, van moet gezocht worden in het
Een paar malen werd door als Europeaan nimmer behoeft lange wachten bij de wlsse1s.
hem reeds het bericht gelan- te w(!zen. Wanneer een buiten" Het is mij meerdere malen over_
\'Ot.l·

1Il(:l Japlm in vcrhand met de kant toch ook weer niets is verb<:uoeming' van ccnig U'r1clijk and.cl'd .. :"erbetering is gekomen
J
cellige Jaren geleden: de groote
!cnwneel.
I.
lompe nobbelendc donker groen
. H€:t felt, dat vool' deze posten gc~erfdc wagens met ecn licht

g:-

ccerd over cen vervroegd heengaan van Dr. Meyer Ranneft; in
t,(;:11 verslag omtrent het vertrek
van den Aigemeen Secretaris
werd l'..g. geestig opgemerkt·

~~~l ~!m;~!~~~~~~~:~~c~~ ---,;,..,;~---~....;-~~~-~~~~~ __
~J&,t

l'echt bezitten. Mijn onderviuding Ieert mij verder, dat als ik
een Nederlandsche tekst voorlees de stu~e~ten zitten te kijken, alsof Ik 111 een onbekende
taal spreC!k,"
Men treft hier UliS het eigenaa~ig ~el'schijnsel a all, dat
Ztud-Afnkaansche
studen ten
hun moedertaal spreken noch
verstnall kUll~:n. VoIgens prof.
Hofma.m~ , 1~~IJft den studentell

11.:'
.. .. /J __ IJ

~~.

van bovengenoell1den aallslag,
enz.
.,Heb je hem uit 7" vroeg Pi~t
JOHAN PAAUW.
teen. "dan moet j, dit eens leze.n." En weer legde hij tell brief
\'oor ons neeI':
Mijnheer,
Uit mv schr ijt'el1 dato .. verlicem 11-:, dat u gaune eenigt>
inlichtingen omtrent mijn maatscQoolvak j ll lc voeJ'en. Naar
schappelijke positie, vooruitzichten enz. wilt hebbeu, alvo"'ijn mecn in: is dit van belang
rens u mg toestaat te~" Uwent t f'
",?or :Ik~n ~uid-A~rikallcr, of
komen om mondeling.aanzoek
!~Ps l~~~l~~~t~~~:l,f:~~'S~le l~~~t
llaar de hand uwer dochter Clamcdehelpen tot de ontwikkeling
ra te doen. Als sChrijver van
vall het Afl'ikaanseh.
cenige romans, die algmeen de
welwillende aandacht del' critiScholetl m.cetM .'1lll itclI.
het is geen novelle!" ci trokken. als medewel'ker aan
Del-;(! opicssing is op zicb zelf
Piet 'Zich , die met diverse vooraanstaande tijdtliet moeilijk, ware het niet, dat
. nlfkennis de gehllichel- schriften, w"l.aronder buitencr in Transvaal een groat tckort
doorzag. laodsche als "World" en "AujOllId'hui", en a Js corresponaan kundige leerkrachten bedent van de te Washington ver~~~~ddit~~de;~~:;!~~~d;~;p~:~
schijnende "Latest", betrek ik
een inkomen, dat mij .'leker in
met een ambtcnaar van bet Dcstaat stelt, eell huishouden op tc
lJultement van Ondcl'wijs. Dcze
verklaa r.de, dat de toestand zoo:
zetten met ee:n 1iefhebbende
vrouw, die aan eeDige luxe geerg was, dat men zijn toevlucht
wend is. Uiteraard sta ik nag
w'eer tot de getrouwde onderwijzeresscn had moeten nemen,
aall het begin mijner carriere,
zoodat mijn fin anciele positie
omdat l~r Iliet gelloeg ong'Czteh spoedig nog aanzienlijk za1
Lrouwde dames met de noodigc
ve;·beteren. Hopende, dat u in
lIit het hono!"!3.rium , dat ik voor deze regelen aanleiding moogt
aan lecrkrachten wei is, blijkt mcdewerking a3n 1mkele tijd- I vinden, mij tot cen persoonlijke ,
het bcste uit het onderstaande schriftell betrelc Voaral in den kennisll1aking uit te noodigen,
gcval. Een tijdje geleden kregen l.!:latsten tijd is de betaling die enz.
..
bvee ondcrwijzers aan eell de uitg'evers toekennen, zeer ge_ ·,.NOll, hoe is-i!?7" informeer~~~t~sf~C:~~~I~~,,~~~r~~naan~!~~~; ring. In totaal heb ik dit jaal' de Piet, toen hij aan onze verbijniet meer dan .f 850.-, sterde gezicbten zag, dat we aan
ander vijE weken. Ond.mks a Ile
J 900.- verdiend. het eiud van zijn leugencampagpogingen van bet Departement
aftrek VOOI' mijn levenson- ne waren gekomen. "Niet
va n Onderwijs kon men geen dcrhoud, J,amerhuur eoz. blijft Invaad", oordeeld.e Ka~l, "alplaatsvel'vangers vinden. Thalls een zoo miniem bedrag over, dat leen mag js wei bliksems goed
heeft het hoofd van de school van mij bczwaar!ijk verlangd oppassen, dat je ze niet in M
avondklassen in het leven moe- );;all worden , dat ik daarvan ver.k@erde enve!oppes doet!"
ten roepen, waar bankbedicn- meer dan enkele guldens belasTwee dagen later bracht de
den, enz. de lecrlingen de noodi- t ing lletaat Hopeode op revisie post gelij1dijdig eell kautje van
ge kennis moeten bijbrengen.
Oak de onderwijzeres voor Engelsch aan deze plaatselijke
school heeft haar betrekking

TWEE BRIEVEN
door

sprake.
'l'c Batavia rijdt men nog
gecll vijf m~nu t.en, of men on~"!.oet een WIssel. 'fe Soer~baIa
rlJdt men VOOl' z'n plezier III de
tram; te Batavia is het rijden
in de tram eell paskwil en men
maakt er hier aUeen gebruik
van als men erg veel tijd heeft
en als men toevallig in de buurt
van een tram woont.
wat het
vaer per autobus betreft
De autobus 'Zal op den duur
zeker meer opgallg maken, dan
thans het geval is met de tram
Allereerst al heeft het vervoel:
'Per autobus op snellere wijze
plaats. Er bestaan geen wisse1s,
tCl'Wijl Olen langs of am eventueele
verkeersbeiemmeringen
heen kan rijden.
De tijd liot noa' niet zoover
achter ~ns, 3at au"tobussen del'
N.I.T.M. de stad doorkruisten.
Er wel'd een veelvuldig gebruik
van gemaakt.
Wannecr mcn nu weer eens

Nu

:e:

kom",.nt,elastirlg.

J{e~~: b;~ik~:Z~' :e~l::~sehte

Ibeli,tingbiljet

~~f~:~<;~~ d:~J~:~~o~~~~~:~~~:

!len de eerste maanden geen
plaatsvervanger zal kunnen vinden.
Hieruit bIijkt weI, dat bet In
de practijk niet zoo gemakkelijk
zal zijn de seholen onder deze
omstandigheden nog met een
nieuw Ieervak te belasten. VoorIoopig zal prof. Hofman dan oak
weI niet veel aucces met zijn
voorstel hebben.
Banden Met Net.l.e.rll.md..

Hoewel er dus vooreerst nog

~~~~s~~~v~~~k~;~:, s~~~~:d:~i
worden on.derwezen, kan toch

~::;~":~:~:; II"~~

~~~~: ~:~~~~v:i~:t~~ ~~~:~ waeht(Jn
~::::nda,~a~~kk~r:fe~
:i::: ~~:r, ~:~f::t" h~~t ?;~!~b::~:~ :~~~~~!~j 'C "m"S"lkabc""H
op de tram van veling 'hiervoor betere soorten

zal hij na. bet doorkruiSen van
tallooze kampongs en kampong~uurten, zell:er ni.et . d~ besten
lndr~~ van Bata~la knJgen. En

. de tegenovergestelde ricbting! auto's uit te zoeken dan men in- [olichtingeo :
Nu ~eef ik direct toe, dat er dertijd gedaan heeft. Indertijd
Teldoon 2100 Weltevreden
waren' het rammelkasten, die
265 Soekaboemi

Isommlge wegen te Batavia geen

_"o:lI:de:"=:de=:n:ie:t.:aa::n:w:eZ:ig:e:~:b:e~:U::::~~:'t:~=.~:::~~=~n:'~:~:'~:'::en:a:=ed=~~:;~ spoor
;;:,~~~ ..~~~~a':~~u
e~~t ::~~ !~ s~:~~et~~1 :ee~b~~ru~;~~:~
b:v. door een andere - oorloofd was. Dan gebeul'de het

i

I e lop het in de hals ingenaaid
e1lket

"Die~~~~;:~~~g~ fE:~~h~\~~~:~~~!:'=:

nacht~ rIJden. In,~ndl~ gaan del~~~I~:e: ~ 11le~n;g~,rtis~:
bestond er i n de middeleeu- gen te geven, die er uit den aard
~~ ~~s~; j~~::c~~ne: ~:~~d:!! marang. "Mij is iebleken", zoo wen ee.n overeenkomst tusschen vall de .'laak toe zullen medewer.s

me~~e:l;n~et ~~~~~~v~;;BC~~~:~~ aa~~~ae~~am~!~:~~ea~~e~eg~f~ ~cd:'~~~~s~~d O":~:~i~~~aIS1~1~
dal leg-en het belung vo.n NedC!rhllldsch lndie in om kwestics vnn zuivcl' pe'l'soonlijkcn
aard, in het oJ,lcnbaar ~mlkc
campagnes worden gevocrd en
Llat xij, dic aldua bcvl'ediging
l'.oeken voor hun persoonlijke
wr aakzucht, blijvcn geduld ais
!eider!> van ~e publiekc opinie.
HUll motJevcn kunnen hen
niet andcrR dan 01) d011 s Jechtcll
we·g lcidell, waardoor grootcrc

::;:~n~l~e l!~~~~r:~f~:l d~~n~~:dv;~ ~:St:~:;:~d!C1'C

V.I'.

?=t~;£::E~;~:!~~

banden, die bestaan tus- werken van den gezant van de
Zuid-Afrika en Neder- Unie te 's-Gravenhage, Dr. H.
Hij wees er op, dat het ~;tV~~~~~~k~~::~: =:e~~

I aroset

collar

I

het is uw enigst juiste .
garantie dal dil het

nieuwe arrow-shirt is

met het wonderboord
24 geheel nieuwe dessins
14.~ I

JaUee~-~verkoo"p: java. stores·

eve~WlJdig loopende geleld .wo~rlen , .'looals

str~t vaak, dat, wanneer iema.nd op
dat b.v. den weg zijri band opstak, de
te Soerabrua het geval is. Het autobus. plotseling dikwijls midvervoer per tram te Batavia den op den·.weg stopte. terwijl
blijft een tijdroovend iets, en bet hiervoor geen enke1 stopteek~
is dua begrijpe1ijk, dat men voor door eonducteur of bestnurder.
hetze1fde geld liever gebruik : werd gegeven, zoodat het meer~
~aakt van de 8 :8. (riDgbaan) ' dere malen is voorgekomen, dat
.ole voldoende-zekerheid biedt, : een achter zoo' n autobus rijdend

RIJDT VANDAAG IN EEN

Tel. Welt.OTEVA.
1770 _

1772 _ 405

Irnp0l'leurs: EVERARD &
zoo

~aa\ o~e:an:~r~~~~z!:..et te o~c:r~;.:~~~u:.otsing kwam

er

In de .derde 'plaata.is
altijd
!ast met de betaIiug; zulks in
lD verb~d met 'de verscbill~de
secties, ' waaraan· ·dan · ~
~k . DOg :de kwestie van het
overstappen~,ver:bonden..is.. .
..In de :Vl~e"p1aats. onder~
Vindt bet, reu:end 'pubHek vee!
last van \ oon~Ieurs,', In iBtlets
~ .be~~t zieh.,een " ~eemsChe of ~ok::w.el,.eena~· ~
. ~~ch~,::cantrole~. ~~ .na. :~

De autobussen van. S.S. te
Tandjeng-Priok zau ik voor
goed: autobus-verkeer in de stad
als, voorbeeld willen;stellell.: .
Wanneer ' de B.V.M:. .echter
· ooklD,t .methet in di~
stellen ' va.n. autobusjes;:zooa.'IS
we die kemien ~ eenige' jaren.
ge1eden, ,dan ben ik e,r·zeker
van, dat 0Qk ~t autobusbc:drtif

een

:weer

bitinen '8!zienharen ~d : in ·. z1jn
graf~ :. li~! ·
.
C. V.

zap
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';.DE OCHTEN[} POST" .
de belast;;.ll'Cinspectie, waarbij
Piet uitgenoodigd werd, zijn be-.
-zwaren-tegen zij"n.aans!ag lp.ondeling te komentoelichten, en
" eell zakelijk briefje van zijn
schaonvader-in-hope, die hem
vroeg dien avond even aan te
komen.
Dat beteekende, dat Piet·s
middags in de oudste lorren, die
v..ij uit onze kasten. konden opdiepen, werd gestoken. Karel
smeerde wat extra-"et aan den
rand van een afgedankten vilthoed zelf maakte Piet wat ratels 'aan een oud bool."'dje, een
ontoonbaar 'colbertje van onzen
kostbaas trok hij aan boven zijn
veel te hoog apgehaalde broek
en zoo yertrok hij naar het belastillgkantaor.
Na een uurtje kwam hij zege'
vierend' terug met het relaas,
ho h'] ze" te pakken had gello~lel;. "
,,£el1 ouwc vent is het, die inspecteur. En. ik heb hem mijn
urmoc geschilderd... Ik kreeg
bijna medclijden met mezelf en
iJ.: geloof waarachtig dut de
mUll t{anen in z'n oogen had!
Als lk llOg wat wag doorgegaan
had-ie me ze}>:er uit 7,'U eigeu
zak nog cen guldclltje toegestopL Hd zou' \vel in~ ol"de
komen, X"~i die goeierd nog

He''. Dl"euwe Werelddeel
_,

•

•

'Wlen behoort
het ZUldpool• d?
geble
toe
___

Woestijnen, bergen en zelfs IbljtIJds blJ was, om baar rechten
zeee~ hebben de naties onder te kunnen verdedlgen, wanneer
elkaar verdeeld. Dit neemt ech- men van andere zlJde eveneens
ter niet weg, dat nog heden ten opdaagt.
dag.e gestrcden wo!dt om het
Die "and.ere zijde" z~u dan
beJ'at vau groote gebleden; men aIleen Amerlka kunnen ZlJn. 1mzalnog moeten afwachten, wel- mers, aIleen_ ~e Vereenigde
ken keer het conflict tusschen Staten ~.ebben In b.ooge mate
!talie en Abessynie zal nemen; beIan~ ~lJ de Al1tarctts, door d.e
Minder a'lgemeen is de strijd, expedlttes van Byrd en op Zl!l~
die langs diplomatieken weg vere machtsg"l"onden. F:~nknJk
wordt gevoerd over de verdee- maakt hoogstens aansp~c:-ak op
ling van de beide polen, aldus het z?o~ena~mde. Adehel~~d,
W. E, J. van Weerdell in het een llletJg ellandJe, dat blJna
AIg. Hbld. v. N. 1.
g~en rol ..speelt. Van ~eer gewIcht ZIJll de. ~al1spra en van
Bij de Noordpool Ioopt de Noor\~egen, dat m den loop va~
kwestie slechts over enkele d~n wmter 1928/29 ~et Bouveteilanden, dil~ men in den loop elland e~ het I~ter-elland bezetvan de eerstvolgende maandcn te, t~n emde hler bases voor ~c
of jal'Cll denkt i.e ontdekken; walvl~chval1gst te l~eb?,ell. Dit
ven1el· vindt men 01' lliets an· vraagstuk ~peel~ tl?U'i:C~S ook
dcn.; dan reusachtige watel'* eell.~:18ngrlJke lol \001 e Vervlnkt'?~' YOtW ,het gro~tste deel eelUgde Staten.
door IJSIl18SSa. s bedekt. Cche01
-"
andel'S 0vcnwel staut hel er vom'
Nu lwcft F..Jugeland kart gelemet de Zuidpool, die men cen den openlijk verlrlaard, dat het
nieuw \:cl'e!dde~l kan besch~lt- nict aileen aanspt"aak l11aal,t op
wen. Hl~rll1t bll,lkt wel, dat hler den geheelen s~ct.or Val~. de

mt een en ander mage I>Iii"
ces gebleken
ken, dat het Instituut Schoevers
HierblJ dlent te worden aan- met een goed doordacht en uitgeteekend, oot "'de toepassing gewerkt programma zijn work-

wezen, IS Ultgerust met de modernste toestellen. voar Poolonderzoek; bovendien heeft het
een VhegtUlg .an booM, d.t
Ellsworth de mogellJkheld moet
bleden, oak het laatste geheuD
van de Antarchs te onthullen.
Zooals men weet, vloog Ellsworth kart geleden met het
Zeppelm-luchtschlP naar ZuidAmerika, nadat .hij d~n Europeeschen zomer m ZWltserland
bad d~?rge.brac~~t...In ~en tu~schentiJd w~st .hU zU n vnend, SIT
Hube.rt 'Yll~ms, ove~ .te halen
om. zlch bIJ ;;:lJ n e}.'Pedltle aan te
sImten en zlJn plan, om met een
onderz:eboot naar de N~or~po~l
te ver"l'ekken, nog wat mt te
stellen.
.....,
..
HIJ.. z:ll dld:n aa1 weI lllet bUlten zlJn baekJe gaan, zooals Ollgeveer ee.n jaar geleden, toen hij
de Amenkaansche vlag' plalltte
in gebieden, die reeds lang als
Engelsch be:lit waren cl'ke!ld.
Men schijnt hem 0 1) het Witte
Huis deswege ook niet buitengewoon vriendelijk te hebben
ontvangen.
De Amerikaam:ehe regeerillg
heeft de Engeische regeering
duide~~jk .le verst~all gegcvel1,
dat dn: elgenU1achtl~'e oph'eden

is over de geheele linie een sue-

van wt rueuwe systeem geheel
m overeenstemming gaat met
den samensteller ervan, den
heer Groote.

zaareheden In BataVIa begint.
De spreekuren van den
teur zgn dagel1Jks 9---12 en 5--7
of volgens afspraak (tel WI.
3333) ten kantore Molenvliet - - - - - - - - - D eTa c hot Y p e Oost 1 P.

Ze.er . b€Jan~ijk is de introduche l!1 lndie door het lustituut Schoevers va.n de nieuwste
NederlRndsche uitvinding, de
tachotype.
De tacho-type is een kleine
handige
snelschrift-machine,
niet groater dan een portable
schrijfmachine, waarop de toetsen in accoorden worden aangeslagen en iedere aansiag een
lettergreep is. Deze lettergrepen
komeu onder elkaar op een
strook papier te staan, niet in
stenbgrafische teekens maar in
gewoon, voor ieder 'leesbaar
sehrift. Enkele kleine spellings*
vcrecnvoudigingen zijn in een
pam' minuten te leeren, zoodat
iedere typist(e) in staat is de
tachogl'ummE'l1 uit te werken. In
denzelfd"n tijd die bij het aanleer~l; -',:'an de' handstenografis
lloodig is om een snelheid van
130 lettergrcpen te bereiken

I

llr~.ijl~ ~1il \j~~~in~;~1l D~lij fi~~~~ ~.~~~~~~ ~~t~~~\~~ei~~~~:~~;~l~;'~i~ :'~~,\~~l{i;~~:~l dc~~~~~;~~e~i)k.~l~ ~~~~ ~~~~ ~~;~~~~:~g~~.t strookte ~:~~~~el~7t~n ee~f ~i~eil~~~ot~K~

sus. ,"'Iaal' nOli

moet ik gauw
die smerige toddcn uitdoen en
Kart'l 7,'11 goeic pak tc leen heb1J(.n. Vanavoll(l gaat Pietje bij
~('hoon)Ja uit eell heel ander
v:laljc 1I\ppeJ~!

~;P~~'~::{lll~~~~~lkl~a:Gl~~~~~~·c~I~~

in pontmcoal ergens

hc1:l on~c:' Jlet I.1 S, :yaarmcdc
het b0ueh I,;, Ol;~llC:ehJke 8ehattl'Jl verbcrgt. _'l0IlSJOttC hebbcn
~yrd ~Il anderel! de laatste 5
.laar llleL \'OO/' 1110t~ vcrkooldc

i{.os<:-%ee en ~et Zmd·VlciOL'I:tland. V?Ol"ts beL het .er. door de
De re8ultaten, die de Gi':.thamA~_~sh'allsche alltor~.tellen op expcditie zal bereiken, het onwl,J7.cn, dllt natuurhJk o?k ~lk derzoek van Ellsworth en "iil_
gebied, dat in het bCl'elk hgt kins gezamenl\jk, de beslissing

b~o~~~~t~I~~l~\~I~~~~:~~laf~~£ehc~~rS ~~;~ ~(;~~~:~~21~~~~dl~i:1~i~{ ;~;. ~~~t~~~~:!'~~~~~!{~dQf d~~~' !;~
mc('gebracllt.

Dc rijkdommcll, Eng"('lalld dient toe tc behQoren., tlirecte vcrbiliding tusschen de

~cen r.~g~~~te~ij:,el;~~;~~d~~"~~:'t~~ J~ezc uilecn,ctliug was nood- i;~::-z~:CI~~ i~"v:d~~l~~-~~~l!~

~~~~~~~l \~:;~\~~ ~~;;J~I1~c dri~~

schattcn, 1?it.!s ,?cn reacn te zakehjk, om het gewicht to doen bij

den impel'i3.listischen stl'ijd

Direc-I

.................................."'ij
:
i
i
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I
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ta~llOtype

sp~n.nm'l~'
e

dm

h

~

MeVf_D. van Donlen
Gedipl. Gaupeuse

ill Ii
11 III
POTT. IiIlR'(II.l LIhiervanl~~~~~~~~~~
Japannen en Knippatronen
tegen bdlIjk tHief.

Het dagelijksch gebruik
voorkarnr HOEST. HEESCH~II
HElD en KEELPljN en werkt

~epve~~~d~v:~~~~1~7.gVa~!~~~~:~~

verkrijgbaar in

ORAtlJEBHE 6L1KJES
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is NIET DUUR!

a f 0.40
lmponeurs

Vraagt ons

ELLINGER & Co.

STU 1VE RS TAR I EF
voor ilw woonhuis.
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. t() ill

t

"'el~:i~:~r~a:ti~r ~f~;-

I~au d·~~p·~n ~ w~r
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STROOMVERKOOP

AFD.,
Tel. Welt. 300 toestel 14:,

e

~r~~k 100el:~~er~: !~e ~'~:'d~:- r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

en

Pro vis i

enD ran ken

het voordeeligsr bij

TOKU "LAY"
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Pasar Baroe 89-91
den opgenomen. Dat hiermede, "===T~e§le§f~.~W~l~,§2[§)5=====~T~eI~ef~.~W~l~.~20~1=-~2~O_~7:o:
vooral bij intereommunale tele- :;;

INsrrI1'U UT SeH 0 EVERS. ~~~tlg~~~::l~~~, e:~ef~~~e:~~

,,\-Vorld", "Aujolll'd'hui" ell IIkllWe wel'dJded cr uit zict.

I
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175 lettergrepen of meer. Deze SOERABAIA
BATAVIA-C,
snelheid, die voor heel wat ste- - - - - - - - - no-beoefenaren een ware presta9 mri
...
tie is en door velen nauwelijks
of lliet te behalen was kost bij NETTE HUUR~AUTO'S

dan is de sti'ijd am dc Zuid- hen wo~rd -

zulke go('dc diell:,tell llPt·n be- pool opllieuw begOllllen.
kwalificalies uitend, die in cen f('11 ell gcologcu de voornnarrJ!.:tc
""_---..- ...--,-.-, -,- _
krant als de amc niet afgedrllkt :.;dvi;-;!.'ul"s Zijll. En dan g"nat het

pl~~~~~et~o~~:~~ll::'n illfornH:el'cll ~~~~JOi:,~~~I~l~~~ ~~~~~l:~~'~~~l,O~~C °3~t

'

!

---------.--

~~~~t~;~id~or~~~~d~~~~~git~~O~~i. ~~z:t~ t~;ai~~~u:~;~ ~~el;~~t~~

of

SOEKABOEMI
Hoog 3500 Voel. Tel. 203 I

I Prima Familie pension

fijI1Ct(!, om niet 'lC j:eggcn, heele,
Zooab wi.i l'l.Ctb '>pmct"klen,
yan een' gro"oter? groep beoefePi(.t, dic nll het clen nnar Cla- l_lp.C'f'll de:<~ sh'Ud Zi~~l .i.n Cllk in de eei"ste dagen van October begint, als in het Zuidpoolge- naren, zoodat lD de toekomst
I·a·" IH'jJ,t tocstaple.
fittltc t'll III c1e~1 hoJ./chJlu;leJl zee kie%en. Het in aBe opziehten bied de lente hUH intocht doet ook op kantoor het snel g~spro-

2IJaal' VUll d(·z(; expeditie was vonn ar op de minh;tel"ies van ct>l"stc- klasfJe Scllip, dat reeds _

BUIZE ITAGROI[

I

nan, ell nu was het H:arl'l, die meet', om z:\'11 lJVt.'l'lg op te ma.- uiUwmen van de Ellsworth- om de Zuidpool ccm groote rol
lh' ni(;lIwstc spull n hlld.
~:~':l. Lot, h,ct V(·[OVi.'l'Cn van cleze c:<pe?it.i~, welke l~ans te Rio de spelen. Walvissch~n robben- Snelhcden va~ 25g~~tfe;grepe~
e
H!!t was dnn oak cen vrij wat IJ%lgC \Wl cld,
Jancli'o III aile sulle en met de vangst, bodemschatten en bases en meer Iigcren n11 in het bel'eik

~~}L~~.ld~I~~ ('CI~li~{~\J'~I:~:~~~nnl\l~,~; i~.~,~~~:~~.~l~l[~~~~;~, \~l~;\~~~j ~~::'g~~~

I

Hoek Brug Pasar Baroe

EXAMENS DER

FE~~:c~;~:I~c:"~~:d5~~~:d~eGRC\FIE

"GROOTE"

voordeelen verkregen worden
E
Yestiging te Batavia,
in Batavia
29j30
!
der
9 Nov. 1935
_ 'rju, ::00 vcrtelde ons de dat wij ann de7.en drang gevolg ganiseert nu dag- en avondeurl ./I1; rin ll d",. 'Hlnme!d,ng H Dec. 1935
heel' Schocvcrs, het is met onze hebben gegeven en in zeer lwr- Sllssell in Tachotypie, de vcr, ~!s.<~~xn!lG~~~.;,~.~E::!,:~~~~ ~'l'.}~~r'R~Dpc?~~~·2':t~~~:;~~. (~&li' !.~~;,!;~~ ~~~~;~iii6~~~~;:~,~::~
Indischc plannen eigenlijlc een ten tijd de voorbercidingen trof-I koop is echter in handen van de r':.,;:~;'·!,;~::.J.~g~:~:~~: ~:~;~:h:,?:~~~h . . ~;~~:~~'~~E~:~~~~:;i:.. l~~;;~.t,.p",. Em::.r.~.ld i 20._
beetje anders gegaan dan wij fon om reeds deze week met on- N.V. Carl Schlieper Handel Mij., all slag en 9 0 e n dlplornz>kO<£i.len. Aa n,".!dinQ bij d<n A,d.,ini",.."m, I· A.

~~:;.l'l,~;~jZhl~~~~r~~I~~~~c iTlf:~;~~~~~ dc'~~~~t1~~~~J!~\!~'ilf~l~?C~/~l~~~

sP~::~~:~;:l~~;t

Kltrel voorzithtig, die even- Zij antving een zoo royalcn gel~;teun V;1O het I{ollinktl"OlIv:dag allcsbehalve vastge- lijl{(~ Aai'drijkskundigc Genoot~leld WIIS,
schap in LOl\den, dat men het

, rl{'

al!; ik \\'l'l bcgrecp, dal Pieijcs deJijkcJl

d(!~~~l~~~~~~~~~el~~~a~~l:'l~~:a~d ~~ al!f~~~cn(,~~~l~te~~~l \;~b~~~! ~~~;O:~j~lij~ij~lad~;~u;e~~c~i~ ~~n.cursussen

te kunnen begin-

m'~ ~1~ReIANG

ri~~;;::~ec,r ;~~~ s!lliting

,,!!nm~lding

p2)~~lA\AI:\ ~ I=~~:~: ~~~

(~~~~~~gKes8ef;:).toormaChines ;~~f::~~~;'lO~~;'~;:~~i~~~~~;ti~;t8~'1I2T

EXAMBNDICTEER.BOEK,

.on

"f"'01.I!~~

jpgenover dell bclasting-in- rtc:htcr zaL De Engelsche re.l?ec- naar lndie toe gingen toen
011%e typczaal is, zooals U
De Practijk-examells in Ta- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
van vnnmidclag!"
j'ing beefl gezol'gd, dat 7.lJ er gingcn onze plannen eigen- zi0t nog slechts beseheidcn van chotypie worden eveneens afge- _ _ __
lijk niet verder dan de vesti~ cfmeting, ging de heer Schoc- nomen door de Kon. IDrk. Ver.
_ _
......... ging in lndie van cen bu- v",cs voort, ons naar het eigen~ van Leel'aren.; het laagste exa-

ik

!-'PCCl':lll'

ISH E TEE N B L 0 E M W E R K - ~e:z~ C~~~~:in~n~~~w~;S~~d~~:lij~ ~~~~lsl~~l~i~~a;ol~~:~:~jd~e~:~~ ~na~l i~~·eel~~t~~~~e~~~ s;ee;h~~~
~:~~e:!a~:~ %i~nd:l~jt~~~!~~~~; ~,:o~~se~~en welke gesteld moeten ~~~i;,!~ ~!Vi~~:;' ~;~i~: r~~~

V A N B IJ Z 0 N 0 ERE " SMA A K

aangeeft voor opleiding voot' de
prrrktijk van abiturienten Mulo
en middelbare school, in Indie
weI eenige behoefte bestaat.
Door talrijke Indische jongelui die in Nederland vertoeven,
hadden wij namelijk al een zeer
sterk contact met Indie, hetgecn
den Jaatsten tijd werd geaccen-

DAN I S I-l E T

"DE BLOEMEII1 STUDIO"
OlE HET' BEEFT GEMAAKT

SIlCRETARIEWEG 12 - Ii
Tf,LE,I'OI)N

~
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Il"TAV!A~CENTRUM

il2Q

DAG- EN NACRTSEliIVICE

""~.~~~~~~~~~~~~~I1~t
~~_~~~ I tuut
tueerd
-doardatecnaan
het lnsti
'q _
Schoevers
oud-Indisch~
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van de

VEREENIGDE
• ZUlVELBERElDERS,
GC3te riliseerd f:J Evaporated.

I

van de

VEREENIGDE
ZUlVELBEREIDERS
Het beste Vee is strijk en Zec,
'c welk weidt op Holland's grand.
Dus melk en boter van dit vee
Is' prima en gezond;
cen huisvrouw eische dus per se:.
't Garamie-merk V. Z.
cler 'Vereenigde -Zuivelbereiders
Overa! 'verkrijgbaar. <
INljlORTEURS:

~
~

L'AUW

TJIN

Examens.
Wat deze examellS -betreft,

S

=1

p

all

GOENOENG

Dcze organisatie heeft in Nederland met 16 bekende inrichtingen van onderwijs een combinatie gevormd, waarvan het
kantoor in Batavia dan in de
toekomst oak de belangen zal
bf:>hartigen. Hier kunnen ouders
koste1oos aIle inlichtingen verIn'ijgen omtrent onderwijsmoge~
lijkbeden voor hun kinderen,
zoowel in Nederland als in Zwitserland. Niet allen worden deze
adviezen gegeven voor. neutraaI
of bijzonder: Iager~ of middel'
baar onderwijs, doch ook staan
seholell ter beschikking voor
speciaal onderwijs (b.v. voor
moeilijk studeerende en achterlijke kinderen), alsmede voor
conservatoriumopleiding. ,autohandel, zeevaart enz.
Zooals ik reeds opmerkte, vervolgde de ~eer Schoe",::ers. ging
onze bedoeling eerst met verder
dan de vestiging van een dergelijk hureau in IndiiS•. dat op het
Nederlandsche zou aansluiten.
Maar toen bekend werd. dat wij
hier ans eigen kantoor zhuden

grootst mogelijke efficiency is
iugesteld en zich voar alles richt
op de praktijk en op het bruilrbaar maken van de abiturienten
voor de betrekkingen waarvoor
zij na afg-elegd examen in aanmerking komen. Als aardige bijzonderheid zij slechts aangeteekf:>nd, dat de rythmiscbe muziek
een belangrijk onder-deel is van
bet onderwijs in het machineschrijven, aangezien op_ deze wij.!'.e gedurende de heellesduur het
tempo wordt vastgehouden en
gelt:idelijk aan wordt opgevoerd.
S

ten 0 g r a fie,

Oak op steno,gebied wordt
iets nieuws aebracht
nl. de
b
laatste reviaie van het stelsel
"Groote", geheel aangepast aan
de onmiddellij"ke toepassing in
de practiJ"k. In. de 22-jarige on.
.
beterd konden worden, zander
het karakter van. het stelsel aan

SERA R!

TEL E F 00 NNUMMERS

'582

46

583

WELTEVREDEN

PER I 0 DIE KEN

Kon Erk Vel' van Leeraren m
Nederland, tot overeenstemrumg is gekomen om stappen te
doen, dat deze praktIJkexamens
10 de toekomst oak III West Java kunnen worden afgelegd, m
armstlll1tmg op de exarnens zoo'

PROEFSCHRIFTEN
B 0 E K W E R KEN

FAf.11L1E

DRUKWERK

VISITEKAARTJES

!~O~e~:;la~~s~~t~~~r;~~~~:~~ ;~~~t~~e~~a~~tSI~~~~ ~~ g~; ~~~e~~l~~ :::asO;::~tose~e~be~~t

HOLLINDSGDE
MELK

DOLLINDSCDE·
ROOMBOTER

I

Outer, zelf beroeps-stenograaf
en lid dezer vereeniging, heeft
het Bestuur gcadviseerd bij het
vaststellen vall de examen-ei~
schen.

kan de
nogheer
worden
medegedeeld,
- - -... dat
Schoevers
met de

II

bestuursambtenaar is verbonBON E F A A
den, die desgewenscht na
schooltijd toezieht uitoefent op
G 0 E DEn
de studeerende kinderen. Deze
G0 EDK 0 0
directe zorg is een uitvloeisel
van het algemeen bureau voor ~
onderwijs-adviezen, :moals dit

EeRTE ONGESUIKERDE

PRlM'A

Een opmerking van onzen
gastheer, welke wij zander eenige restrietie konden onderschrijYen. Tien spiksplinterni'euwe
Olympia-schrijfmachines staan
er op de leerlingen te wachten.
Het zou ons te vel: voeren cen
volledige uiteenzetting te geven
van het onderwijssysteem, dat

WEE K-

Tenslotte zij nog een en andel' medegedeeld over de

EN

0

•

M A AND B LAD E N

s c h r i f tel ij k e
1 e sse n .

W 0 R DEN I NON Z-E
ATELIERS ACCURAAT
EN VlUG AFGEWERKT

Sedert drie jaar wordt in Nederland onderwijs per brief gegeven volgens een geheel nieuwe methode, waardaor dit
schriftelijke onderwijs gelijkwaardig is aan het mandcling.
De lessen dragen een gebeel
persoonlijk karakter, iedere volgende les is mede gebaseerd op
de correctie van het ingezonden
huiswerk. Ook in Indie telde deze afdeeling reeds verscheidene
leerlingen, doch door den langen
afstand konden de groote voordeelfiln van dit systeem zich-met
zoo duiqelijk demonstrereen a1s
in Nederland:, Door. de v~oi::og
van een Instituu~ m Indie kan
nu ook dit onderwijs in Indie op
dezelfde wijze gegeven worden.
De lesbrieven worden nu "':'&'zonden. van uit bet kantoor in
Batavia,.waar tevens het inge-

ONS BINDWERK
GARANDEEREN WIJ
VOOR DE MEEST
ZWARE BOEKEN

NiEUWJMRSKAARTEN
VERLOVINGS- EN
TROUWKAARTEN
ROUWKAARTEN
CO RRES PO N D ENTIEKAARTEN • •
BRIEFPAPIER EN
ENVELOPPEN
WORDEN BINNEN 24
UUR AFGELEVERD
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leDde 'kanten binnen om om:en van aanleeren aanmerkelij'k be-' brief· .woroen - gegeven in - de

maar bier oak direct praetiscb. ~ddOel bevordei'd Deze metho- Franseh, Duitsch, Bam1e1Bcorwerk,te~ch,tendoor.hetaan~ de, die,nu _bijna, eo"n -jaar op de respondentie. T:W::hotypie.,
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~~::l~S1:i:i~~enO:~n ~~~: ~;n vanv~;~o~:gna d:~a~: n: ~ ~. M. ~at speciale v~nlet JUlst, want de vroegere zoeken.
canhebilJetten Ultgeven. Dat

maar dat de afzonderliJke lllt- waren mgerlcht en waar lieftal-
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GEMEUBILEERD
HUIS

MODERN

Een fauteuil door

zeggen wij bij voorbaat, dat er
van te vorell tijd genoeg is geweest, een en auder te regelen.
B<:zien wij verder den geheelen opzet van het kantoor te
Socrabaia, met studio's en personeel, d nnw ij s t n~. e t s
e r 0 p, d a t a an e e n t IJ d eJ ij ken ·m a a t reg e I we r d
g e d a c h l, of aIleen om, zoo-

'I'E l\:OOP t.e.a.b. zakrevolver,
~mith en Wesson, 5 seh. kal 9,
1Il·/led. holster, riem en patr.
tasch. Enkelgludl. gewe-e-r kaL
20.-O. Tam,H'imleinan 153(1..
Mouerne keuketi en garage. Vel'·

~::~c~~~~~;~~'

~~l~ 1~~::~na<~~1~:~~iij~1~ZJ. mote bcvl'ngcn Hospitaalweg ll.
%EEH. ZELDZAi\,\l PRACHT·
W~HK: .Gerard V:J.1l Loon: Hist<?l·lpcnlllll~en. COl1lplcet in odgllllcde ]nauen Vijf tlcden lll('t
drie :;Ul;pl,'llw·llten. To J{'lO'p
IfJlJ.--. BI'i{'ven ontler
L d. blau.

°

'1' E K 0
P
CHEVHOLET SEDAN, in priII:a eon\litk, Spotkcopje, Sleeds
UODI· EigelHHu' gcreden.
'1'e' b('zidltig-cn:

Hospilaalweg 11.

I

--:-D-;; OCHTENDPOS1"
GO E N 0 ENG S A II A R I 4()
TEL. WELT. 583

~~ke~U l~~!n~i~:eel~l v~~wa3~~~
st~~~:e~e ~~r ~~~~~~f~~g het

eveneens geheel

Compleet te huur

aangebo- feit, dat llooit over l;et enkel-

te

bcrClk<.:ll.

ovc~ t meel'de~e

_._----,---,._._----

weigeren.

·
rTOKO EUROPA heeft een nieuwe collectie

~===================_~

I

BUSTEHOUD. ERS

L.J

- CORSET TEN

onlvangcn.

Pasar

Baroe 80 Tel.. WI. 1162,1148

Nogmaals programma·
centralisali('.
___
o

d
n ~l dezen btel wordt III de
nom ode Vt~ deze. week weer
~en bu~eellze mg gegeven van
:
~ Oelu;g ~nl kd e bllliJkheld
V n
e Ul em e IJ e algeheele

van
l)lzor.dere
pl ogcrrmn'udeelen, vOOlal van sp2ctale concerten, met aUeen gemohveerd,
doch zelfs wenscheh]k, omclat
hierbI] de zl\lVerheld van toon

~r~~~~~~a~~ ~:~ ,~~~;:~~~~:~~ :]n:e~~~:,t~~t b;~r~~~~~~~cl~

den mvloed op de tegenstanders
Ult te oefenen "
Er WOl dt m den aanvang van
het artlkel ge~onstateerd, dat er
reeds veel over het onderwerp
"Centralisatie" is geschreven,
en dat he~ daarmede beoogde
~doel, den llllteraars een jmst inzicht te geven in de overweginge!!, die daartoe geleid hebben,
vrIJwel werd bereikt.
Dat is n i e t waar, meent de
"I~? Crt." -want de Nirom beeft
altiJd am de werkelijke redenen
he~:r;- gedraaid; het is ove:duid~~lJk, da.t het .gaat am de fmanoen, en niet in -de eerste plaats
~:s~e belangen van de luister..
Zooals ..\\'1.J reeds eerder op-

me~kte~,

is

~ntr<¥e uitzen~ng

belang zijn van de 111isteraars,
voor wie naar de Nirom be",(;ert, zij ~oovecl over heeft.
Ten sloUe blijven wij bij onze
conclusie: twee verschillende
Westersche programma's, Of een
gedeelte vaD de omrcep-bijdrage
aan de vereenigingen.
Laat men van hooger hand
maatrcgelen nemen, en laten de
luisteraal's eindclijk eeDS onom·
wonden hun meening te bevoegder plaatse kenbaul' malwn.

II

De Nirom.

N

monopoliclunl
W a a 1.' 0 In W 0 r d t hie r
n i c t ee n g e d e c1 te van
del u i s t e l'-b ij d rag e a a n
de vereenigingen gege v en. die to c h h 00 gst
ve I'd iell ste I ij k
we 1.' k
v err i c h ten, en die terwille
van de Nirom, thuns een kwijnend bestaan moeten 1eiden?
De Nirom lwn haar exploitatie-kosten aanmcrkelijk vermindcren door verschillende, nu
overbodige zenders op enkele
plaatsen uit het bedrijf te nemen, als zij toch aan harer centralisatie-pla!lnen blijft vasthouden. Een klein gedecltc van de
verplichte bijdragen zou VOOI' de
verccnigingen een belal1grijkcn
vooruitgallg beteekenen en het
zou dus vanzelfsprekend in het

I

UJT '..,ORDEN I3ETAALO.
De ;Jdministr.1t1e bchoudt zich het recht voor bCpCl;Jlde

PSTOS K

zendstations,

~'~~r a;ijn~~:d k:{;~t ~~~e~li::~~
OilS

I

te

ODS

gestoffeerd. is

0 N V E R S L I JT B A A R

Onze collectie BEKLEEDINGSSTOFFEN
is SMAAKVOL en ZEER UITGEBREID.

II A

Vraagt stalen aan
ge'beel zonder eenige verplichting

ROTH

+

I

tel. 1231.

Noordwijk 6f1

I~;;;:;::;::;:;;.;:;;;~:;:;:;:::;:;::::;;:::;;~;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;::==;:;;;;;;:;;;;;=;:;;;;;~::==~
b. v n.n J a v ~ naar aIle rru~'1m~I~'mImH1fI!iaDlmm.nm~ifI~ilfi!Mim1fJ±1~mBmtl'
havens m de bmtengewesten,
alsme~enaar.Singapore,.Penang John Kappee == Goed Drukwerk
ell Timor DIlly, met mtzondedng .van he~ locale traject 800rabaJa-Bah.

IIIIIiBlWi'lmmUfrW~mun.m-D1~J~gllm~1D.li.1LIDJ.H~t1.aJ1~1

c. van Singapore en Penang
voor reizen naar Snmatra aIleen
gedurende ue Paasch- en Kerstvacantie.

I LOVE YOU FOR EVER.

Behafve '1001' retourreizen
zijn vacantiebiljetten eveneens
In het Capitol-theater wordl verkl'ijgbaar 'loor aaneengesloten of anderbroken rondreizen
met in de hoofdrol Grace Moore, met teruglwer tot de vertrekhaven, in welk geval het to.rief
de sublieme zangcrcs die in is gesteld.op de helft van de
haar vorige film "One 'night of som van de normale enkele reisLove" de harten van het publielt tarieven voor de trajecten waarstormcnderhand veroverde.
En uit den aard der zaak wa- \angs gereisd 'i'lordt.
ren de vel'wuchtigen van veJel
hooggespannen. Daal"Om is het
jammer te moeten constateeren.
dat deze hveede film van GracI.
Moore in vele opzichten cen te.
leurstelling is gelVorden.
Niet wat het t a len t van dl
zan g ere s bctl'eft. Dit YaH
volkomen builen cdtiek.
Maar bepaald pijnlijk doet
het gebrek aan smaak aan yar.
de Amerilmansche regie, Jic
met zulk materiaal tot haar beschikking er niet in is geslaagd

FILtv1BAL HOTEL DER
NEDERLANDEN.
Het filmbal in Hotel der Nede.'lan:::len een der JaarliJksehe
(';venemcnten III het mtgaansleven ~"a;l BataHa heeft ZaterdaO"avon~ plaats ""ehad en zooweI de dlrecile VD.~ het hotel en
haar medewerkers als de talrlJke feestgangers kunnen op
ce;! zeer geslaagden avond tcrUt:>zlen.
Er ,,:as stemmmg van bet
b~gIll ,an den avon~. to~ het
emde, waartoe na~u~rliJk m. de
eerste plaats ~e pltuge muzlek
van Foorman s .Band en de
Brown Sugar Ba.bIes ~edewerk.
te, ~aar welke-met mmder v:~rd
lre
gesbmulr:erd door de feeste.JJ
aankleeding van lobby, eetzaal
en te:r- as, waarvoor wat de de-cota?e betreft aan de Reclame-stUdlO .. van den heer Waltman
ongeWlJfeld een woord ~ ~of
toekomt en ~or.wat de artisticke tafelve~~ aangaat de

om te beweren, dat een algeheele centrallsatie cen verbete
rmg vaal' de radlO-bezitters zo~
beteekenen. WeI wordt met een
groot gcbaar gezegd, dat een
veel betere verzorgino- van de
dagelijksche
muzickuitzendin_
gen daarvan het gevolg is geweest, zooals zan blijken uit de
vele waardeerende beoordeelin.
<ren van de zijde del' luiteraars
doch wij mogell gerust aanne~
men, dat die waardeering in de
meeste gevaIlen slaat op de verbeterde. indeeling van de programma's, en met in de eerste
plaats op de k\\"aliteit.
•
VerdeI' wo~t aangevoerd, ~~oe::s:~o:oe~~~:::
dat de verzorgmg van een dub-- noemd
bel Westersch pl'Ogramma nooit _H t'
stam
stiun vol
iJ? de: bedoelin,gyh~ gelegen,
~e ~~:~ ~

en:

het handige· "vest·
pocket" cheque·etui
de Escompto.
den particulier het
ngewezen betaalmiddel.
Cheques gedrukt op
Safety Paper, waardoor
vervalschingen praktisch

Combinatie van lste en 2de
klasse op verschillende traj2cten is hierbij toegestaan.
Deze vacantiebiljetten zijn 2
maanden geldig, gel'elwnd van!if den vertrekdag tot den datum
van terugkomst.

biI;~;~: ~~~ ~~~~n;~~:f:;;U~~~~~

~~~iO;~~t~~~rr~t~~ ~~~~:cl~:I:~i~~ Het scenario, dat men heefl
wordt de opbl'cngst verdeeld ontworpen am Grace Moore ge-

PLAATSINGS·OPDRACH'f

.ld':~I·L<:Jltie~;

Bandj,ermasin

derjaal' slechts eenmaal worden
gebruik gemaakt door een en de
zelfde persoon, en weI uitsluitend vanaf de plaats zijner vesti~~~ze~.tel~~;te a~~~~:ta6~s~:rs~~~ am een film te maken, die in g·bg of de mcest nabijgclegen
landen, waar een verpliehte ~~:!~:~lS~~~a~:~~.iS met kunst- K.P.:M.-hn.\·enplaats.

Onze O. P. tjes".

De !"e~Jclprijs bedr.l<lgt 20 cent, mct cen minimum van vijf rcge!s.
ADVE!HENTJES IN DEZE RllBRIEK MOETEN VOOR-

De toewij?ing van de talrijke
prijzen welke ter beschildring
waren gesteld, was dan oak geen
gemakkelijke taak.
Het feest heeft tot vroeg in
den ochtend geduul'd en de tallooze feestgangel's keerden voldaan huiswaarts in afwachtillg
van de reprise het volgend jnar.

Koepang,

•

k~~~~~~:~~t~:~~e~etl~egf~~~~: ~gon~et "Io~~~~b~~/~:~~v:~~';

den, inclusiaf modern mcubilair
('ctscrvil's, glaswcrk, electrische l"I;~g daarvll::1 began, dan kunnen
lwcllmst, kl'ukengerei etc.
WI] gevoe~'llJk conc1udecren, dat
Condilics, ua beziehtiging, de,,,bcdo~h~~ hee~~ voorge~?ten,
mondolin"
be:;;prcken.
1\\,.C ]JlOb1,unnm s tcgeh]k te
r
t::o
broa~?astcn, ..he~geen oak wenl'(' bcvr<~g?n on~~; No. ~2 aan schehJk zou zUn 111 vcr~alld. met
de "AdmHJlsLmtlC vall dlt blad. de. al. ~eer hooge .retrlb~~~lC en
- - - - - - - - - - - - - hct felt. d[l~ :118n III II~dIC t~ch
'i'~
KOOP AANGEBODEN n! ~oo welll!g op radlO-gebled
.
.
tH(JO M:! grand met gebouwen, heeL.
Tn heL artllwl in de NlrOtnzeel' gesehikt voor kleinwoning_
oodc w?rdt nog opgemerkt dat
bouw, gelegen langs een cler een d:wbcl pro~I'U~ma eld?rs
drukstc wegen van Batavia.
ook met gcbrul!cellJk zau ZIJI1.
Gehcel vdj in cigelldom.
Dit is n i e t juist, want in
Bricven onder No.4 v. d. blad. Frankrijk en :E:ngeland 8"Cschiedl dut wei, en overingens
gaat cell vergeUjking met Europa of Amcrika geheel mank,
"
omdaL men claar tl::11 allen tijde
--

dodm.:tf"cnJc miJdd om

Gedurend~

het geheele jaar
worden specIale vacantie-retourbilje-tten voor eerste en tweede
klasso::. tegen enkele reis-tarief
verkrlJgbaar gesteld:
- . .
(I.
van aile havens 111 de bUlt:ngewesten met inbegrip. van

~~n~~~ci~~r:~C~~iS~;~~f:~,or~~~ li:f~a~~~ J:~~ett~O:ac ~~nafd. :~~'.

(MET DAKTUIN) TE

HUUR AANGEBODEN IN
BET CENRUM VAN DID STAD
\ (IN KOEL WOONPARK)
Huis, bcstt\ande uit open voorgalerij, meL terras, eet- en zitkamcr "en suite" wcrkkamer, twee
mime s1aapkamers, geheelmuskietenvrij, met vaste waschtafel, etc. Gemakken binnenshuis.

NaUQ/I:wl Kasl'egister te koop.

heeren waarmede men Zaterdagavond kon kennis maken.
Een enkele willen wij noemen,
En als eerste daal'van de zeer
geslaagde uitbeelding van MevrOllW De Boer van Ryk als
Kniertje. Het deed goed op

~~!~~~i~~d~~~~bd~I~~B~~ac~: ~~ ~::~ee~~~s:ii~~e a:j~: ~~~:~~: ~fn~ap~r:'a ;e~~n~ a e~n 'l~:~~
ri~~!~OI'm~~fI~~!e~an~~ere~~~:i sc~eo~il~~~~~st~~re trok aller :;~al~e~~~~ik~~~~~~~l~a;~:~~

a.b. Gan g._B'_1l_,_4_0._ _ __

HOEKHUIS direct teOaanvanrden Th€l'esJakel'kweg no. 26
met ovcrnall1e van een complete
modernc inbaedeL
Huurprijs J 95.- per maand.
Ruiffi frisch lmis, benevens zeer
grootp i.uin door hek afgesJoten.

r~~~~rr~~~~~:e~~ ~;o~!~tr:~

.

11 9 t a and e

BI NN EN STO FFEERIN G

I

Tene.inde onze lezerS in 'de gelegenheid te stellen op een Java, doch oak ver daarbuiten vele fleurige costuurils welke on.der ...-algen.
goedkoope wijze artikele~? betrekkingen e.d. aan te bie ~t:n ~l~f:el~~:~~~:~~' ~:d;ij~nw~~~:
enlof _tee vragen, hebben WIJ besloten vanaf hede.o eeo rubrlek steld was de zaak heelemaal in
"D.-P.-tjes" te openen._De regelprijs voor deze advertcnties orde.
is f 0.20 met een minimum van 5 regels.
'l'ronwens, wij zien absoluut
=========~========== Iniet in, waarom vroeger niet
centra~ll had kunnen wo:r:den
uitgezonden; de telefoonh]nen
Mrs. H. Pors.
COLUM:BIA-GRAMOFOON:
Experienced teacher of English Inorlel 101. z.g.a.n. te koop t.e. waren er toen tach ook al am de

.

van. e e n f aut e U 1 1·

is

~~ge~~~~n~eisg=~~~e~a!:e~l'~~~

@

onmogelijk zijn.

NED. IND.

ESCOMPTO MIJ. N. V.
~~.

draak en het is duidelijk, dat dit
van. invloed is. geweest op de
gedlSp?neet.:dheid van de zangeres, dIe. zlCh onder dergelijke
omst~ndlgheden als kUllstenare.s met h~eft kunnen geven en
Wler zanl!; m het eer~te gedeeltc
va~ de fIlm, hoe z~lver en hoe
krtstalhelder ook, met aansloeg.
Slech~s aan het slot, in de
scen~ Utt de eerste aete van La
Bohem.e: kreeg Grace Moore in
een mIlle? dat haar paste, de
?"elegenheld tot volle ontplooimg te ~omen en aan het slot
van de fIlm bewaart de ~.oehoor
der dan. Oak. ongetwlJfeld de
beste hermnermgen.
. Voorzoover d~ze ten minste
met v~rstoor~ Zl]l1 door het de
7..<11 blllnendrlllgend geluid van,
het ~:chest op het terras, ciat
vroohJk~ deunen speelde tel'

VERSCHIJNT DRIEMAAL PER
WEEK IN FEN OPLAAG VAN

te Batavia en Mr. Cornelis
en aan aIle Hotels over
geheel Nederlandsch-Indie

ve::hoogmg ,van de gezelligheid
blllten.

. Maar v~or d: rest is deze
film. ee.n mlslukkmg geweest en

V erschij n t Zon d ag smo r 9 en s
met een verspreiding ~an

het IS Jamme~, dat op deze wijzc
door de fIlm-maatschappijen
wordt g~tI'acht geld te slaan uit
een -Y0rlg sueces, do.t volkomen
verdiend .was, maar waarbij de
toe~ moelZaam gewonnen reputatle van eeD kunstenares wordt
geschaa~ door eeD onvolkomen
producbe welke eI'o~ voIgt.
Hoe zou men met genoten
hebben indien Pueini's opera,

lD!9JJ rg~miltlij!tI
te Band oeng en Omstreken
w. ~ 96 Ondernemingen
TeIi'. 334

~!~h:~~i~eh~~:~~:~:~r~~~~:
ma hadden gevuld, instede van
de bombast welke thans te zien
werd gegeven
Maar over smaak valt nu
eenmaal met te twisten en de
Amerlkanen denken er waalschlJnlijk anders over dan WIJ!
v. W

---

HOTEL
DER NEDERlANDEN.
Programma
op DINSDAG

2. Rosen

auS

Walzer

3.

Ouverture
F. "on Flotow
dem Siiden
Joh. Strauss

D_ Trovatore

Grande Selection G. Verdi
Herzog:in von Chicago
4_ Potpourri
E. Kalman
5 Serenade
TosseIli
.
Cannen
FantaiSie
-6.
-G. Bil!et

.

.

in beide bladen
DAGELlJKS Telefoan Nos. 582 - '583 Weltevreden
Na 5 uur 5238 ·5050 Welt.

DISTRIBUTIES VAN CIRCULAIRES
EN ANDERE RECLAMEDRUKWERKEN

EEN HALV.E CENT PER STUK

5 NOVEMBER 1935
Aanvang 7.30 uur n.m
1. Stradella

I

Inlichtingen vaOr

.

Speciale wij~en der stad
dus niet in de .geheele opJaag

ZONDER' PRIJSVERHOOGING
DE U1TGEVER

JOHN KAPPEl!

