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De Redactie van de Dchtena Post.

In het'in Uw blad van Donderdag 13 Februari j.l. voorkomend hoofdartikel: "Hoofden
koel" komt de volgende pas·
sage voor: "De Nederlandsche
am.bulance in .A.1:Jessinie is uit~
gezonden op grond van een
verkcerd Roodc Kruis beginsel.
N. 1. dit beginsel, dat men
Abessinie van zijn sympathie
·wilde blijk geven. Dit is volkomen strijdig met het Roode
Kruis beginsel, dat hulp geboden. moet worden aan aIle
strijdenden, aan aHc gewonden
en lijdcnden. Natuurlijk zullen
..ook Italiaansche gewonden, die
in handen der Abessiniers vallen, eventueel verpleegd wor'den in de Nederlandsche ambulance (wanneer de ·Ethiopiers
hun er althans de klllS toe geven) maar daaram is het niet
begonnen. De heele stemming,
waarin de Nederlandsche en
Zweedsche en andere ambulan~
ces uitgezonden ..;ijn, was syropathie betuigen aan de Ethiopische zaak".

Den 5den October antwoord~
de het Ethiopische Roode
Kruis dat het inderdaad hulp
behoefde onder opgaaf van
het meest noodige.
Van het Italiaansche Roode
Kruis werd telegrafisch berieht
ontvangen, het men zeer gevoe~
lig was voor de geboden hilip
en g2.arne da
het nobele en
bod, dat op ho
gesteld, doell dat de llIpmid~
delen waarover zelf werd beschikt, voldoende waren voor
elke eventualiteit in Oost~Afri~
k •.

Den 14den October kon het
Comite international aan alle
nationale ·Roode Kruis vereeni~
gingen melden, dat van het
Ethiopische Roode Kruis te~
legrafisch de dringende bede
was binnen gekoroen om, in
vcrband met de "unparelleled
need" een oproep om hulp aan
ane nationale · Roode Kruis vereenigingen over de geheele weIk aeht het noodig op te ko· reId te doen uitgaan.
men· tegen dez~ onjuiste VOQrstelling van zaken.
Onder dez8 omstandigheden
Artikel 11 van de Converitie bestond er geen noodzaak en
van Geneve van 2'{ JuB 1929 ook geen gelegenheid hulp te
bepaalt:
bieden aan het Italiaansche
Roode Kruis, doch weI bestond
Eenc erkende vereeniging. van
voor de Roode Kruis vereeniecn on.zijdlg Jand z!ll de IDcdcwergingen de moreele verplichting
king van haar per50neel en hare
zoo eenigszins mogelijk, het
geneeskundlge fonnaties sleebts
Ethiopische Roode Kruis, dat
aan cen oorlog>·oerende IDogen
bleek in het geheel niet opgeve~leeDen met de voo~afgaande
wassen te zijn tegen zijn taak,
goedkeuring van haar eigen Rete hulp te snellen.
~l ling en de machtiging van den
oorlogvoerende zeit.

Toen op 4 October de vijan~
delijkheden tusschen Italie en
Ethiopie begonnen, liet het Comite international de la Croix~
Rouge te Geneve twee tele&rammen uitgaan aan de na~
tionale Roode Kruis vereenigin.
gen in Italle in Etmopie, waarin het Comite international

Het Roode Kruis staat bo-
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Gewrichtsp;jnen?
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B.a.lsern
hoar Vader. Moederen Kiad)
Overa' ~erluiigbaar

welke zich
ten doel stelt propaganda te
maken voor de producten der
Chineesche industrie onder de
Chineezen, die buiten China
Wonen.
De comm.issie zal ook weI in
Ned. Indie komen, waar zij met
meer genoegen zal worden toe~
gelaten dan Chineezen, die
ageeren tegen Japansche pro~
ducten.

Hoogachtend.
.T. G. ,A. ten Siethoff

Secretaris van" het Centraa!
Comite- voor Nederlandsch-Indie van de" V"""lPiging ,,Het
Nederlandsehe Roode ·~XruiS~·.

Europa moesten worden

~ewei

gerd.
FAROKA OPERA

Te Singapore
RUMOERIGE

PRE1ITeRE.

De Inlandsche Opera van
de rec1ame~afdeeling der siga~
retten-fabriek Faroka te Malang vertoeft thans te Singapore, waar voorstellingen worden gegeven in het Theatre
Royal.
Op bet programma stonden
enkele nummer's, welke het pu·
bliek blijkbaar niet bevielen.
Het gilde net zoo lang tot die
GEV AARLIJK RELLETJE
nummers ontijdig waren afge~
broken.
Enkele
krontjong~
Tegen de Japanners
nummers vielen daarentegen
MOEDIGE AGENTEN.
zeer ill den smaak. De dagbladen oordeelen, dat de Faroka
Woensdag den 12 Februari in Opera bijna zoo goed is als de
den vooravond liep te Singapo~ bekende Dardanella opera.
re in Weld Road een vierhon~
derd-tal Hylam Chineezen, dat
bedreigingen tegen de Japan~
OPALEN~SLIJPERIJ
ners schreeuwde en dreig~nd
met stokken en ijzeren staven
SingapGre~bedrijf
zwaaide. Deze Chineezen voer~
den banieren met zich, waarop
verwenschingen aan het adres
WERK:r' VOOR EXPORT.
van de Japanners standen.
Een Britsch Indische politie~
De man van de opaIen, Pros~
agent en een Maleisehe recber~ per Ralston, heeft te Singapo~
cheur in burger trachtten hen re in· ·Waterloo Street een sier~
tegen te houden en den leider steen~slijperij opgericht, ·welke
te arresteeren. Dit lukte hun, met 20 Maleische werkkraeh~
hoewel zij door de roenigte ten, die hij opleiden zal, is be~
bont en blauw geslagen wer~ gonnen. De opalen, aikomstig
den. Evenwel, door het moedig van '5 mans Australische mij~
gedrag van de beide politie- nen, zullen worden uitgevoerd
mannen, kwam de troep tot naar al die landen, waar het
staan om zich kort daarop te tarief niet te hoog is. Daar
verspreiden. Inmiddels kwamen Ned. Indie tharis een goede sier~
nog een Chineesch en cen Ma~ steen-slijperij heeft, zal het,
leisch politieman op het terrein dunkt ODS, die opalen niet noo~
van den strijd, die eveneens dig hebben.
enkele demonstranten in arrest
nam~n.

Toen er alarm was gemaakt
en de politie versterkingen
kreeg onder leiding van Euro~
peesche commissarissen waren
de Hylams verdwenen.

PERSONEEL-TEKORT

Op Britsche vloot
GEVOLG VAN BEZurnI~
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een onbekende plaats is
steeds een gok. ze kan
aangenaam

zijn,

maar

ze

kan oak tegenvallen.

Een gang naar Pasar B~lIoe

waar ooze zaak gevestigd
is. blijft altijd een aangename

.mORD OP JOURNALIST
Die geheimen onthulde

verrassing.

DOODGESCHOTEN.
De journalist Carl Taylor,
die veel door de Philippijnsche
eilanden m.ierf, is thans op
een reis door New Mexico ver~
moord geworden. Taylor werd
doodgeschoten door een jongen
man, terwijl hij bezig was aan
een artikel voor cen tijdschrift
over een eigenaardige secte,
welke zich te Albuquerque in
New Mexico bevindt, namelijk
de secte der Penitenten, welke
geheime bijeenkomsten houdt
en aan zelfkastijdingen doet.
Daar Taylor tot in hun kerk
was
en schreef
~:;dtdoorgedrongen
W~~r~d:~~l:.ezi~~t
hag~
moord op hem een wraak-oefe~
ning is. Doch de moordenaar,
die gevangen werd genomen,
beweerde, dat hij Taylor heeft
doodgeschoten. omdat hij hem
bestelen wilde. Inderdaad zijn
enkele kostbaarheden, welke
aan wijlen Taylor toebehoor~
den, in het bezit van den moor~
denaar gevonden.

Wij zijo
Ooze

goed gesorteerd_

artikelen zijn eerste

kwaliteit en wij blijven de
laagste in prijs_
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~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~
,

Nederlandsch...
Ind· i s_c h e

ESCOMPTO

M A A T"5 C HAP P IJ N. V.
OPGBRICHT IN 1851

JAPAI.""lSCHE TEXTIEL
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HOOFDKANTOOR TB BAT A VIA

KOOP EN VERKOOP VAN

In de Philippijnen

NIEUW MAXIMUM GESTELD.

WISSELS

Japan en de U.S.A. hebben
een nieuw contract gesloten
betreffende den invoer van
Japansche textiel~goederen in
de Philippijnen.
Er loopt thans tusschen bei-

REISC R EDI ETB RI EVE N
EN TRAVELERS CHEQUES

1:

de landen een overeenkomst.
~e:~~~~s
;:7. ~::t ~~:

re sIagschepen weggehaald,
welke slagschepen daarop we:~
den opgelegd. De ~serve-krUl~
sers hebben zelfs met eens vol~
doende personeel meer am de
schepen te kunnen dcen onder-

pen buiten de beperkiogen om_
Dat is thans omnogelijk gemaakt. De invoer van Japansche textiel~~ederen in de P I
is nu beperl.:t tot 45 m.illio~~
vierkante meters per jaar.

De Japansche Regeering
heeft ernstige bezwaren tegen
het rueuwe Chineesche douanetarief, dat 1 Maart a.s. in wer~
king treden ZOllo Maar de Ja~
pansche Regeering heeft . ook
bezwaren.. tegen de "onoprechte houding" van d.e Chineesche
Regeering, welke tot het opstellen van dit nieuwe tarief leidde_
Vandaar nadrukkelijke protes~
ten, welke er toe hebben geIeid, dat bedoe1d nieuw tarief
voor onbepaalden tijd werd op~
geschort.

KAPPEE

Den jongen Malcohn
nald, die korlen tijd aan het
hoofd van illt Yoor Engeland
zoo belangrijke ministerie stand,
en die dODr het blad een "brilliant young man" genoemd
wordt, zag de 8tr. Times ODgaarne het departement van
kolonien verlaten. Zijn bekwaamheden werden door de
meerderhei.d van het Parlement
gaarne erkend Men "Weet, dat
Malcolm Macdonald zoo juist
wee~ in het Parlement gQko~

GING.
De beide mishandelde politie~
In Enge1and heeft de vloot
mannen moesten naar het hos~ oak een groot tekort aan ge·
pitaal worden vervoerd. Zij
waren er naar aan toe. De arrestanten konden in verzekerde sche Zee moest varen, werden,
bewaring genoroen worden.
om de nieuwe torpedobootja-

een van beide partijen hulp
beeft verzocht · en de andere
partij nadrukkelijk iedere hulp~
verleening als zijnde overbodig
heeft afgewezen, is oorzaak,
dat . de internationale Roode
.Kruis~hulp zich heeft geconcentreerd op het Ethiopische
Roode Kruis. Ware het anders
geweest, dan had het lta.liaanscbe Roode Kruis zeker in geVLIEGTUIG REGELMAAT
lijke mate hulp, welke bet noo~
dig .zou hebben gehad, verkre- Goed Figuur van K. L. ilL
gen.
Met dankzegging voor de
verleende plaatsruimte.

Tijger

handelscommis~

Door aan den oproep van het
Comite international gehoor
te geven heeft het Roode Kruis
in aile erbij betrokken landen
niet anders gedaan dan uitvoe~
ring geven aan de hooge
roeoschlievende roeping van
het Roode Kruis. Geenszins HET CH1NEESCHE TARIEF
heeft daarbij bet beginsel \'oor~
Japansche protesten
gezeten. dat men Abessinie
van zijn sympatbie wilde blijk
ONBEPAALD UITSTEL
geven.

vereenigingen in andere lan- ~: ~~~~~nsv:uanhe~~ei~tl~~
den. Tevens werd verzocht een het
andere
oorlogvoerende
specificatie te geven van het land. Het stelt zich slechts ten
eventueel benoo'digde perso~ doel hulp te bieden claar, waar

stel met de mail- was op tijd.
Het blad stelt ook vast, dat het
uitgaande K. L. MAoestel volgeboekt was en dat er nog zes
gegadigden voor' vervoer naar

Naar het zuiden is onderweg

cen Chineesche
I sie
uit Shanghai,

HET ROODE KRUIS EN AB'ESSINIE.
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panners werden er van ver~

~:fe~foorer:~~:e~e ~~~e~faa:a~ ?:c~~ o~~~ee!~::1:!~~:~

legd overschreden Goor eerst
goederen naar de Oostkust van

~e:sc~~p::!tb:~~e~~l: ~a n~ z:=~ ~: v~~~

Er ZlJD genoeg recruten ill
het er niet
toe vanwaar
de
houden...
. doet
Volgens
het nieuwe
contract
opleiding: zoo~at bet tekort Japansche textiel~producten koover eerugen tIJd weI zal wor- men. AI wilde Japan ze eerst
den aangevuld. Het is ontstaan naar Europa .zenden, ze komen
doordat enkele jaren .geled~n in roindering van het toegelaop het personeel drastisch IS ten maximum.
bezuinigd
.Amerikaansche
importeurs
A1s de nood aan den man te Manila hebben. tegen het
kwam, zauden de reserves na- nieuwe contract het bezwaar.
tuurIt"!t word~ opgeroer:n·.da.t het den invoer van JapanDoch In vredestijd kan dat DIet sche kunstzijde ruet regelt en
gebeuren..
die rovoer neemt den. laatsteD
tijd steeds toe.
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Mauritius-MrikaIijn _de namen
Ruys, Tegelberg en Boissevain
gaat geven.
. Ret schijnt een zeldzame
nlOeilijkheid te zijn om aan
dingen zinrijke namen te geven,
namell, die onmiddellijk in ieder, die hen hoort of leest een
wee~klal1.k wakker-roepell, onI~riddellijk de figum' van een
persoonlijkheid
voor
oogen
brengen. Daarover Wordt sedert jaar en dag geklaagd door
allen, -die aandaeht hebben
.... OO~ de namen, waarop bun oog
valt.
Zoo schijnt het voor stadsI::estuurders een heksentoer te
zijn om namen voor de straten
te bedenken. Er zijn stcden,
waarin men de gehe.ele fauna
nage9luisd heeft, zooals in den
Haa3" achter de Laan van
Meerdervoort, waar de Goudenregenstraat, de Beukstraat ellZ.
zich in hun volle glorie van
boom- en bloemlooze woonwiji{
verheugen en waar hoogstens
een teringachtig plantje voor
een ra:lm aan de fallna herinnert. Wij k~nnen een overigens
zeer ·nedehevende stad, waar
men aan de onderdeelen van
geweren en !mnonnen de namell
van straten ontleend heeft, zoodat de een woont in de Loop~
n~raat ~n de ander op het Vizler-plcm. .
.~ BatavIa beeft men hee~e
\VlJkcn gevuld met straten, dIe
heeten naar de eilanden in den
Archipel en wanneer men daarmee klaar is en die eilanden op
zijn, dan kan ?Ien beginnen aan
..lIe andere ellanden op de wereId. Want ten stotte zouden
we nog liever willen ,,,"onen in
de Madagascar-straat dan in
de Poeloe ~apal-straat. al is
dut natuurbJk cen kwesbe van
smaak. Maar de vraag blijft
bestaan, \Vat eilanden te maken
hebben met ~~raatnamen. Want
zooals ze zlJn samengevoegd,
ka.n men .. er de kinderen niet
cens aardnJli:skunde V:Ul leeren.
De Java-weg en de S.umatr~.
~\:eg efol Soenda-\veg hggen III
e~.n dnehoek en dat kan goed
zl~n, maar plotseling buigt uitdlen Sumatraweg de Soembawawcg en dan raakt men de
kluts kwijt, want wat heeft
Socmbawa te makcn met Sumatra of met Java. Als men
(lien Soeml::awaweg uu nog
I\rakatau-,veg ~ad l?enoemd,
dan ~ou het nog .lCtS zlJn, maar
nu IS het onzm, opgcmaa-kt
door een onnadel1!kend ambten?-ar, die uit cen aardrijkskundig woordenbock maar een
reeks ei1a~dnamen heeft gepcurd c';l die over ~en stad~wijk
In wordmg heeft UltgestroOid.
Dat onze Inlandsche broedcr3
de gel,stc ~amc.n geven aan
hun autobusJcs IS reeds lang
~?~end. De Kok~ie's, de Hen~
~le S, de 1(luc BJr?s, de Had-

tach namen gegeven worden,
welke meer onmiddellijk tot
iedereen spreken dan die namen: Ruys, Tegelberg en Bois~
sevain. Deze drie menschen zijn
ongetwijfeld heIden geweest in
de Nederlandsche sCheepvaartbeweging en zij hebben hun
maatschappijen opgestuwd onder de wereldscheepvaart-concerns, maar daar.:mee zijn hun
namen toch slechts bekend gebleven tot een betrekkelijke
engen kring van Nederla.nders
ell wanneer de Tegelberg of de
Ruys of Boissevain eerlang
hun ligplaatsen _innemen in de
havens van Kaapstad of Mozambique of waar ook buiten
Nederlandsch Indie, dan zuBen
tientallen zonder.eenige echo in
hun geest of gemoed die namen
iezen. En zelfs in Nederland
en Nederlandsch Indie zullen
velen zich afvragen: welke
Ruys, welke Boissevain? Want
de Ruysen en Boissevains behooren tot geslachten, die zeer
vele verdienstelijke mannen
hebbell opgeleverd en wanneer
men die allen had willen eeren,
dan zou men den eersteling
moeten vermclden op de boeg
van het schip of nog zinrijker
zou zjjn, dat men, naar de tach
niet gehcel verwerpelijke methode van de binnenvaartschippers, den naam uitbreidde tot
"Het Geslacht Ruys, Het Geslacht Boissevain."
De K.P.M. is pas in de Iaatste jaren afgeweken van haar
gewoonte am aan haar vloot
a!s een soort voorplecht~hista~
rIe te verbinden de namen van
aIle Iandvoogden, welke ludie
in den loop der jaren gehad
heeft. Daar bevinden zich tegenwoordig nog altijd hiaten
onder; achepen, die verkocht
zijn, enz. Men zon nog verschillende schepen kunnen noemen
naar oud-Lan-dvoogden, die nog
aan geen schip hun naam hebben gegeven. Maar dan levert
de historie van de Oost Indiselle Compagnie nog zoo'r.
stoet van figuren wier narnell
gce115zins zouden misstaan op
de voorplecht van sehepen, die
behooren aan een rnaatschallpij, welke de wateren bevaart
in dit erfdeel der Compagniesvadcrcn (wij -denken aan flinke
figuren onder de leden der
Kamers in Nederland, aan verdienstelij!:e oppenkooplieden of
hoofden van factorijen in
Britseh-Indie, Japan, Malakka
enz. enz.). En die toch eerder
zouden appeHeeren aan een
groot verleden van een yolk
dan aan een tijdperk in het bestaan van een maatschappij.
De vraag: "What's in a name?"
is zoo misbntikt, dat men er
groote waarde aan pleegt te
hechten. Maar dat is niet juist.
Er zit meer in namen, dan wij
tegcnwoordig aannemen. En

sterende snclheid langs ons
heen op straat en ~ij m~cten
maar ~?S5en naar de ln~enreuze
bedoel~ngen van hun Clgenarcn
met dIe namen. Erg druk maJt~n we ons er trouwens ook
nu:t ?ver. Aan namen hechtell
wiJ met me~r..
En toch l~ dat Jammer, want
aan de drw grootste schepen
van een aanzienlijke vloot als

nag altijd op de voorplecht va~
crisis, vervaagt' hngzamereen van ODZe Nederlandsche
hand in de U. S. A., zoodat
of Ned. Indische sehepen den
deze thans de kwestie van de
naam "Prins Hendrik", de
onafhankelijkheid der P. I.
broe:ier van Koning Willem III,
zonder vooroordeel nag eellS
die meer voor den Nederlandzouden kunnen overwegen.
schen naam op scheepvaarlgeDit is in het kort de inhond
bied gedaan heeft dan vele anderen samen.
geweest van het artikel van
den heer Howard, dat, ware
Civis fidelis.
bet juist, voor de U. S. A., voor
Engeland, voor al de Pacific~~:de~~ d~~d~~t;~or vr:;:d. ~t

~~~en,~a~~:ie~e~ D~~po~:~b~~ ~~~ ~~~~:n, n:~ t~~a:e:l~~s

MOTIE AANGENOl\IEN.

EENLES VOOR ONZE NATIONALISTEN.
Men zal zich de opschudding
hp'-inneren, _welke een artikel
vaN. Roy W. Howard, presidentcommissaris van de reeks dagbladen, yereenigd onder den
naam Scrips-Howard, over de
Philippijnsche
onafhankelijkheid in de U. S. A. en in de
Philippijnen zelf ten gevolge
had.
De heel' Howard, die van Manila n~ar .~eC!. Indie voer,
heeft hler zlJn mdrukken, nader uiteengezet en toegelicht.
Zij kwamen hierop neer:
Den laatsten tijd denken
de ontwikkelde Philippinos
andel'S over de onafhankelijkheid. De wijziging in hun inzichten is het gevolg van
omstandigheden, welke zij
niet konden beheerschen, en
weI vooral van de dreiging
van een steeds sterker wor-dend Japan, dat in zijn optreden tegen China heeft getoond de belofte van het
handhaven van den vrede in
het Verre Oosten te hebben
geschonden. Nu de zekerheid
ten aanzien van het voortbestaan van de onafhankelijkheid weg is, verdween ook
het verlangen naar die onafhankelijkheid. Daarom zouden de PhilippillOS thans niet
beter kunnen doen, dan aan
het Amerikaansche congres
te vragen het Gemeenebest
der Philippijnen permanent te
maken. V oBedige opneming
in den statenbond der U. S.
A. is onmogelijk, daar de
landbouw- en arbeids-belan·
gen in de U. S. A. daartegen
zijn. Mocht de U. S. A. aan
de P. I. niet toestaan een
permanent Gemeenebest te
wezen (m.a.w. de P. I. toch
de onafhankelijkheid verleenen) dan is het rnogelijk, dat
de zakenlieden onder de Philippinos zieh tot Engeland
zullen wenden en zullen vragen onder de Britsche vlag
een dominion te mogen worden. Engeland zou zeker
gaarne bereid zijn am de P.I.
over te nemen. Er zijn echter
twee redenen, waarom het
voor de Philippinos mogelijk
zou wezen aan de U. S. A. te
vragen nog eens te willen
overweg~n of zij weI aan de
P. I. onafhankelijkheid zullen verleenen: - ten eerstte
de U. S. A. hebben de voldoening, dat zij hun woord
hebben gehouden- en daarom moet het gemakkeIijk
zijn hen te overtuigen, dat
het onzedelijk zou zijn de P.I.
nu een onafhankelijkheid op
te dringen, welke slechta
kort zou duren of alleen in
naaom zau bestaan.; ten
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Dit inzicbt is nieuw voor de
Philippinos. Wie de politieke
beroeringen in Ned. Indie van
de laatste jaren heeft meegemaakt, weet, dat door welmeenende Nederlanders den Javaansehen nationaIisten steeds
dit vooruitzicht is voorgehouden. De heeren hebben echter
nooit willen luisteren. In de
bekrompenheid van hun nationalistische opvattingen meenden zij elke waarschuwing van '
Nederlandsche zijde aIs baatzuchtig te moeten afwijzen.

WEEK IN EEN OPLAAG VAN

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

an~~!dZsi~~t~et~ ~:~ ~a:~f~

Verschijnt Zondagsmorgens
met een verspreiding van

~e ~:=e~jk~~d mJ~is

te Bandoeng en Omstreken
w. o. 96 Ondernemingen

het verlangen van de ontwikkelde Philippinos naar onafhankelijkheid aanmerkelijk getemperd heeft. Nu de veiligheid van
die onafhankelijkheid onzeker

~gDDmmJ
Teli.
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Inlichtingen voor

tiJen er geen voordeel meer in

Dat is de heer Salvador P.
journ·alist, verbonden aan de tPh.
H era.ld~ die in het tijdschrift
C01nmenwealth Ad~cate, een
rustige bespreking wijdde aan
Howards artike1.
Lopez wijst er-op, dat Howard ten- re.chte de Philippijnsche. politiei: en de Phllippijnsche massa buiten.zijn :hesehou..:·
wing liet. De-massa ,begrijpt
niets van de oIUStandigheden,
welke - deze kwestie -beheer":
.p

I~:!d~f l~::n~~::~ bij een drukMaar Lopez wijst de moge1ijkbeid van bet zoeken van -een
toevlucht bij Engeland bes1ist
af. Daar hebben, zegt hij, de
Philippinos· nooit over -gedacht.
En,. zij kunnen niet aannemen.
dat de·U.-8.-A, ooit-de P. L
zouden willen gebruiken aIs een.
voorwerp voor een rnilbande1.
P. L zouden gaarne onder
deDe
beschermingvan de U. S.- A.
blijven. _Doch aIs dat om de een.
of _ andere Men onmogeltJ"'k

=_

aa:aa:aa::e:a::e:ao:a:aa::aa::~::i
~:=p=t
nlf,"vi:! r:!t,~t:'h~:
~~:
___,-.,.-,-,,-=======~~=:!.~=~~~~ . het ~estuur
kwam~, zij beeft
.oP.·, hun' eigen beenen
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DISTRIBUTIES VAN CIRCULAIRES
EN ANDERE RECLAMEDRUKWERKEN

EEN HALVE CENT PER STUK
Speciale wijken der stad
dus niet ipde geheele oplaag
ZONDERPRlJSVERHOOGING
DE UITGEVER

~a: p~tJ:r~~7:=~ ~~eied,!··~zoo_drokt-~en~gen,;
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NACBTBDST

g:~, zoodra een der beide par-

v~ bet felt, dat het aantal con- ~aatregel zoo spoedig moge- Lopez, een Philippijnsch

,
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ttlbuanten voar st~un aan werk- hJk wordt ingevoerd, bij wijze
loozen, steeds mmder wordt, van proef voorloopig uitsluiwaardoor de beschikbare geld tenc1. voo d E
h'
middelen oj:! den duur niet toe: zetenen' I' e uropeese e mgere~end zullen zijn om vOldoen-'
den-s_te~uittekeeren;
besluit·dezemotie.terkennis
re'Kerung boudend met bet te brengen van de regeering en
feit, dB;t. de 'Y:erkloosheid y~lksraad, de pers en- aile pogg:.noenulcn~:vewroSrdchijenn,sedloChmeeeern hbenekeg...en .Yo'ykveretroetenld·eginorgdene .y'an
t
van blijvenden aard;
den dag.
- ,
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. "He; be:>tu~ van de Vereeni- zins, waardoor ieder gedwon-

- Gij hebt Uw belofte gehonden, wij hebben ons idealisme gekoesterd. Doch de
toestand is nn veranderd. Gij
kunt ons geen onafhankelijkhei:! opdringen, welke slechts
schijn zau wezen, of welke na
korten tijd zou verdwijnen
als rock in den morgen. Bet
ideaal van de onafhankelijkheid beeft ons al die jaren
bijeen gehouden. Daardoor
zijn wij, Philippinos, tot een
natie geworden. Doch wij
hebben ODZe les geleerd. Wij

S

Howard beperkte zijn onderzoelc wijselijk tot de ontwikkelden, denkenden Philippinos
buiten het gouvernement en
buiten de partijen, dat zijn dus
de menschen die onbevooroorSteeds voorradig aIle bekende merken':
deeld deze zaak kunnen beschouwen:
Welnu, zijn dezen van gedachten veranderd, zoaals HoFRAAIE SORTEERING
ward beweerde?
Lopez geeft onvoorwaardelijk
ENGELSCHE TABAKSPI.JPEN
toe, dat dit inderdaad het geval
is.
Lopez gelooft, dat de veran~
dering in de inziehten betreffende de onafhankelijkheid zich GOEDKOOP LOGEEREN in een - - - - - - - - - - - - - - - - - U1TSTEKEND HOTEL
in de laatste. jaren voltrokken
heeft en dat die verandering in
NA EEN HE&RLI.JKE
de toekomst zich sneller zal
NACHTRUST ••••
voltrekken. Dan zullen ook
EEII GOEDEN MORGEN ••••
meer Philippinos den zedelijken
moed hebben om te zeggen, wat
zij denken, zonder schaamte en
zonder vrees voor een openbare verloochening.
Deze ontwikkelde PhilippiDUS OaK GEEN GOEDEN MORGEN.
nos hebben gezien, aldus Lopez,
dat onafhankelijkheid een veel
ernstiger zaak is dan het zinge-q van het volkslied en het in
verrukking raken, zoodra men
de Philippijnsehe vlag ziet wap100'/, VAN UW NACHTRUST
peren. Zij beseffen, dat de vrij(ODze staalgtweven m:!raSSfD zijn geeD haogmiltten}
heid van heden, de slavernij
van morgen kan zijn. Zij zien
in, dat zij bun verlangens moeten beperken en waardeeren
daardoor des te meer de vrijllA TEL. 2453
heden en reehten, welke zij
tbans bebben.
(Hooren Thamrin c.s. en die
Inlandsche afgezant der Ja. ook vom: Uw KIND
vaansche nationalisten, die naar
Manila toog am de gelukwenschen van zijn partij over te
UITKOMSTI
brengen, weI goed?).
Aan . belanghebbenden wordt hierbij beleefd
De massa van ons Yolk kan
medegedeeld. dat onze
dit niet begrijpen. Verzonken
in tropische indole_ntie of ellenPICCOLO GEYSERS zijn
dige armoede is zij onverschiluitverkocht.
lig voor de ware beteekenis van 8RAGAWEG 69.
Een nieuwe zending wordt verwacht in Maart.
de onafhankelijkheid, dan weI
DE NED. IND. GAS MIJ.
besehouwt deze zooals een PJIOSPECTlli
Jt..J
Tel. 50S. WI..
vroom Christen denkt over het INLICHTIHGEH
leven na den dood, "OnafhankeIijkheid is voar hen de economische vertolking van de komst
van den Messias," - merkt
Lopez op.
Slechts weinigen begrijpen,
zegt Lopez, dat de onafhankelijkheid voor de Philippijnen
thans of over enkele jaren, zal
zijn het voorspel voor een afschuwelijke onderwerping, van
welke geen maeht op aarde hen
VERSCHIJNT DRIEMAAL PER
weer kan verlossen.

grootste belang zou zijn.
van
Het Comite voor stE:unverlee- draagkracht bij te dragen tot
En daarom vestigen wij er
Daarom meent Lopez, dat de
nmg aan Werkloozen te DJok- steun van werkloozen;
bier met nadruk- de aandacht status van Gemeenebest moet
Jakarta heeft op de gecomblziet geen. ander middel om C:J;;.r::tar~rk~~i~h~~~f~a.:ak~: blijven bestaan, zoolang· de U.
~~~~e ~erJ~~e:mg ~d. O ~et doel ::ed;~ te bereiken, vestigd is door een onverdacht ~~ifue~~ dev!';~~u~; v:!e::
volgende moUe aani~n~~::. e o~n h:~n inko:e~n~~rh~~~~.; woordvoerder van de Philippi- profiteeren. Hij acht het beter,

~~g ~~~~c ~otA~t:~rgv:~ !~an ~ordt een bijdrage af te

de -'kWertie- ~ de

ciilafhankelijldleid der P.- L- nog
te wiDen overwegen. -zij
dat zullen doen.
De Philippinos moeten tot de
U. S. A. gaan met een hetoog
in dezen gee",-t:
~

Roy W. Howard had gelijk.

dat de K.P.M. zijn drie nieuwe die - van de Konink1ijke Paketschepen op de China-Java- vaart Maatschappij moesten

'~t- Om

JOHN KAPPER
.

noo....

dat~~-U.U.,wovIenaan-vrcr.o:o:cr~-:r:a_o:.O:O:cr,l:r.jOU....

"DE OCHTEND POST"
land, China.
Maar dat leert: den Javaan~
sehen nationalisten Diets. Dat
zijIi. nog nationalisten van. het
ongelichte, slag. De scheppen er nag behagen in om het
gouvernement, dat hun beseherming, vrijheid en recht
geeft, te plagen en te doen aIsof zij het hevig haten.
Die spelen nog gaarne aller:~i
konkel-spel en ageeren
gaarne in het duister. En die
kaesteren nog een ideaal, dat
maakt, hoe MandschoerlJe on- elders door wijzer lieden in deder die lellS werd opgeslokt. Zijl zelfde omstandigheden reeds
beleven dagelijks, hoc het pan-)I wordt bijgezet in een praalgraf.
Aziatisme zich gedraagt jegens
Breed 80 eM. f 0.52; 180 eM, het onafhankelijke Aziatisehe
LYNCENS.

veel minder doeltreffend _is,
kan worden gevonden door den
burgemeester vaOl" luchtbeschermingsmaatrege1en beschi!kkingsbevoegdheid over de stadspolitie of een thans -aan te wij_
zen gedeelte daarvan te verleenen. Bij _ oefeningen en luchtgevaar komt deze dan geheel

Neem SANATOGEN
dan overwint gij

\

die

of gedeeltelijk onder de bevelen

van den burgemeester.
Evenals in Nederland, waar
in December 1935 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal
met 80-2 stemmen cen luchtbeschenningswet werd aangenomen, is hier te lande een luchtbeschermingsordonnantie zeet
dringend vereischt.
Zeer ve1e vraagstukken, welf 1.10; 24~\~Of:.~; 260 eM . ."...~~~~~...
IN~G...E...Z...O
...N~D...EN'' '-' ' -.''...---'''--~-..-......
-.~~~=- ke zich voordoen bij de- organivan den luchtbescherI mmg,d","st door lagere autoPOLITJE EN LUCHTBE2ondheidsdienst, hauw- en womaatregelen welke
BATAVIA-CENTRUM
SCHER1\UNG.
ningtoezicht, em. een groote
treffen, behooren
.'
rol spelen.
oplossing te vinden in, of
Bij. de behandeling: der beDeze diensten zijn bij de
berusten op een wettelijke
•
grootmg voor 1936 In de Ge- thans bestaande organisatie en regeling, die tevens de contr6le
meenteraad van Batavia werd outilIage niet toereikend voor op de.ze autoriteiten behoort te
door een der leden de wensche- de zware eischen, die de Iucht- regelen.
lij:rheid llaar voren gebracht, bescherming in verscbillende
Waar de verhouding der po-

"ZENUWEN"

BONEFAAS

J 0 0 - KALI KlOR A
De betere Tandpasta,

Het dagcliihch gebruik van de,ze
~~:~:ro~:u~::d:: :~~f':.:~, ;~~k~.:~~
k"lIIt aile rand- ell tandvlceschziekten,
looal~ de gevrecsde

PARJ\OSNTOSE.
Gebru!kt da"rom allen Jod-Kalikloril

~v~~!: bu~~~me~:tere~~a;t ~~~ g~~a::~i{~!e~~:~:~:;S1~~ ~~~ ~!~:r ~or~~;~tt~~~~~n;:,e~~~ t~~

stadspolitie.
Hiermede is, waarschijnlijk
onbewust; cen onderwerp aangeroerd, dat niet aHeen voor
andere stadsgemeenten van ge-

hulpkrachten ,uit de inwoners
worden aangevuld, zooals ook
overal in den vreemde gesehiedt. Ook moeten de te treffen maatregelen thans reeds

!Q~~:i1Xe~'~ t~~. tH~~burij.
~irC!~S, d~oC~ofl~\~fa~~~t:TI~; ~~~~de~e~O~~~;~~~~hfend!o~~~
verdiend en weI op dat van· geoefend, willen zij bij luchtgegemeentelijken luchtbe- vaar voar hun taak berekend
Imp. ELLINGER & Co. den
schermingsdienst.
zijn.
\Veltevreden

Soerabaia,

SPQEP TE KOOP
In praCh!'c.ollo;!itie verke",r"'lld"
1936 \VILLYS SED}\N 77 (Nie uW)
1932 WILLYS OVERLAND Tour;n~
1932 PORD ~·cyl. TOllring

1930 CHEVROLET 2"scalcr
1930 PLYMOUTH SEDAN
1932 HILLMAN .MINX Touring
Slulab'UIIHr".t 5S _ RBtn"",-C

komcn nu tot U even oprecht
en u'otsch aJ.s te voren, maar
wijzer.
Howard heeft dc veranderde d~nkwijzc van de ontwikkelde Philippinos dus goed waar~
genomen en wcergegcven.
Vierentwintig groote dagbla-

den hcbbcl1 haal' vool'gchouden
aan het Amcrikaanschc volk.
be United Pre~s heart ge7,orgd,
dat heel de wcrdd er kcnnis van
uam.

Dc Javaansche llationaligten
hcbben cr de schoudcrs owr
op gchaald. Die .zijn nog in het
stadium! waarin de Philippinos
twintig jaar gdedcn vor-keerden.

Weliswaar hcbben zij contact
gezocht met de P. I. Doeh zij
wenddcn zich dttal'bij tot de po·
}jtid. En ovcrigcns hcbben zij

ren en I~~gei~~es~~ v~:~~~~~
daarvan tot een minimum te
beperkcn, alzoo een burgerlijken overheidsdienst, in tegenstelling met "luchtverdediging"
zijnde cen samenstel van zuiver
militaire maatregelen omvattende de bestrijding van vijandelijke vliegtuigen middels eigen vliegtuigen, luchtdoel artil·
lerie en -mitrailleurs, zoekliehten, ellZ.
Tot de maatl'egelen van
luchtbe.scherming worden gerekend.
1. tijdige waarschuwing der
bewoncrs,
2. verduistering,
3. blusschen van branden,
4. vcrleening van geneeskundige hulp,
5. ontsmetten van giftige
plaatsen,
6. opruimingen,
7. inriehten van schuilplaatsen, enz.
Met recht is hier dus sprake
van con modcrne reddingorga·
nisatic, waarin brandweer, gemeentcwerk~n,
reiniging, ge·

wordt aangewezen.
Hier te lande is de toestand
gedeeltelijk anders.
In de stadsgemeenten, waar
een burgemeester is aangewezen, als rcgel juist de belangrijke en kwetsbare plaatsen,
beeft deze autoriteit de beschikking over aIle bovengenoemde diensten, die het grootste doel der luchtbeschenningsorganisatie vormen. Oak hier
is deze dus de autoriteit om de
opperste leiding ter plaatse te
aanvaarden.
Over een (onmisbaar) orgaan
heeft hij echter geen bevoegdbeid en dat is de stadspolitie.
Doze toestand is uitermate
ongewenseht en voor een vlot
weI'kende
luchtbeschermingsdienst onmogelijk.
De beste oplossing zou waarschijnlijk zijn, dat in de stadsgemeentc de burgemeester tevens hoofd van de stadspolitie
is.
Een andere opiossing, welke
minder ver gaande, doch ook

plaats vinden. In mijn oogen
sebijnt dit kwaa.d eerder toe
dan af te nemen. Ais bewoner
van een perceel in de Alaydroeslaan heb ik de laatste maanden
geregeld last dat er voorv.:erpen in den nacht van mijne
voorgalerij verdwijnen. WeI van
niet veel waarde, zooals een
kleedje, e8n schilderijtje etc.
maar het bJijft hinderlijk.
V ooral de laatste weken staan
de electrische gloei.lampen in
bet teeken van belangstelling.
Een paar dagen gcleden ben ik
mijn nood gaan klagen op het
politie-bureau van Passar-Baroe. De eenigste ,hulp die i'k kon
krijgen was, dat ik 's avonds
aUes binnenhaalde, want volgens de dienstdoende ambtenaren, was er wegens personeelinkrimping weI zoo'n te korl
aan surveilleerende politie
hoe graag men mij van .
wall zijn, men onmogelijk
helpen. lk vond bet vreemd,
doch er was niets aan te doen.
Maar goede raad mag niet in

ren, doch zij bedacht zich en
verzocht den bediende, den bezoeker binnen te laten.
Zij voelde zich .z66 gelukkig,
dat het haar een behoefte was,
arme memlchen te helpen.
Even later stond de onbe~
kende voor haar.
Van dichtbij was zijn gezicht
bijna afstootend. In Zijll hecle
voorkomen lag iets dat haar
onaangenaam aandeed. Hij
maakte een diepe buiging en
begon:
- Ik zou gaarne gravin Zuzanne de Bourdon willen spreken.
_ Die staat voor u! antwoordde Nora kort-af.
De bezoeker sehudde het
hoofd.
_ Het is gravin Suzanne de
Bourdon, die ik gaarne wilde
spreken, herhaalde bij met den
nadruk op den v66rnaam.
Verwonderd keek Nora hem
aan. Zijn toon beviel haar niet.
Zij begon zich ongerust te voelen..:.. lk zeide u reeds dat ik

ik u door de bedienden de deur
laten uitzetten!
De onbekende begon spat~
tend te laehen.
_ Dat zult gij wellaten; dat
zou gevaarlijk voor u kunnen
worden!
"Gij beweert de vroegere
freule Suzanne de Lavaliere
te zijn? voegde hij er dreigend
aan toe.
Nora voelde zich een onmacht nabij. Zij bield zich
slechts met groote moeite
staande.
Zij trachtte te spreken, maar
haar keel was als dichtge~
snoerd.
Triamfantelijk keek hij haar
aan.
_
Blijft gij het antwoord
schuldig? Dat wiI ik graag
gelooven! Ret zou u weI eens
moeilijk kunnen vallen, voor
het gerecht te bewijzen dat gij
gravin Suzanne zijt!
"Dan zou ik u moeten ken~
nen, want ik ben tien maanden geleden met Suzanne in
het huweIijk getreden!
Met een kreet van ontzetting
deinsde Nora achteruit. Hoorde zij goed?
Deze man was de eebtgenoot
van Suzanne.....
Even verloor _zij haar zelfbebeersehing. Verbijsterd leunde
zij tegen -den wand en staarde
den onbekende met wijdgeopende oogen- aan.
Opeens daeht zij aan Jerome. Zij begreep wat er voar
hem en haar op het spe! stond.
Met een verbazingwekkende
wiIskracht richtte ,zij _zich, op.
TerWiJ1 de bezoeker_ nog
spottend Jachte" kwam ,er een
uitdrukking van ko~e -terugwijzing op ruu.u- geztcht.
.
Geen spoor van angst .of
onrust ~ er _meer- _op haar
gelaatstrekken te l~ _Hoog
richtte 'haar "slapke 'gestalte
zicli op.- Ik begrijp u met _en -vieet
niet watgij ' van- ,mij _:wilt!_ Bet
laat'mij koud,of gij er aan ~~
felt datikgmvin SuJmn"ebenl
En van .... huWeljjkvan mijn

Ok'

De kwellingen eener moeder
door
ENmco DE NOVARA.
8)

zau zlj het niet 'geloofd hebben.
..:.-- Zorg er gOed voor, Emma.
uide zij snikkend. Schi:ik voor
g~en kosten en moeite-tertig om
hem in, het leven te behaiJden!
:mn-:.stuu'r·mij
-den:anderen
dag ,beriehtt hoe het er mee
gaat, ~fl.nt ik Ieef,hier in v:oort~
durenden: 'angst. ,
•
Emma 'beloofde, liet, verwonderde er ,zich, over, .oat
d,e grayin, zoo ~~h~C'~t: _'YaJJ 'aan

am

,maar

het zoontje van. een'"Ve1'1'e_niCht.

Geprikkelde zenuwen zijn verzwakte zenuwen. Niets ongeneeslijks maar een toestand die steeds ernstiger wordt hoe
langer men wacht.

In Nederland is evenals in
Frankrijk, Belgie, Engeland
ZWItserland, Japan en vele andere landen, de leiding van dit
alles opgedragen aan het hootd

NOHA DE VALSCHE EHFGENAME.

levenslicht zou, aansch6uwen,

Geachte Redactie!
Ten zeerste zult U mij
plichten als ik met het
gende van Uw blad gebruik
mag m<1Jken onder rubriek "In·
gezonden stukken."
Reeds menigmaal werd in
Uw blad ge\vezen op de tegenwoordige onveiligheid van Ba-

.zooals bekend, verstaat men
"luchtbescherming" al
die rnaatregelen, welke van gcmeentewege getroffen worden
om de kans op luchtaanvallen

F E U I L L E T 0 N.

In koortaachtige spanning
wachtte zij totdat het avond
werd. Vroegcr dan anders sloop
zjj naar den zjjvleugel. Zij moeat
tnaatregclen nemeu. Iedcr 00-genblik kon het geheim ontdekt
worden.
Toen zij het vertr~k binnen·
trad, kwatn Emma haar reeds
tegemoet.
- Gij moet oumiddellijk met
het kind weg! flnisterde Louise
de vroedvfouw toe. Men heeit
den kleine hooren schreien !
Emma maakte zich dadeltJk
gereed. Zij hulde het wicht in
een warmen doek.
Met tranen in de oogen boog
de gravin zich over haar klein.
zaon heen en bedekte het ge~
zichtje fnet kussen en tranen,
Zij voelde een groote teederheid
voor het arme sehepse1tje, dat
geen tehuls, geen vader en g8E'P
naam had.
Als iemand Louise ooit voor~
speld had dat haar klein kind
onder zulk omstandigheden' het

ter Sl)rake brengen bij de begrootingsvergadering, zij het
ook op een ander gebied, een
groot algemeen belang.
J. O.

Toen zij weg was, viel de graYin met een kreet van wanhoop
naast het bed van Suzanne neer.
- lk kan niet meer! De last
is te zwaar Vaal' mijn schoudel'S! Bannhartige Vader, geef
mij de kracht om verder te Ie·
ven! Wat moet er anders van
mijn 40ngelukkige dochter wor~
den ...
DE VERGELDING.
Nora zat voor het venster,
gcbogen over een handwerkje.

~~r:~l ee~ij u;i~~i:ki~;r~~~r~::

ligen vrede op haar gezicht.
Zij had nooit kunnen denken
dat het leven zoo rijk aan
vreugde voor haar kon worden.
Zou er weI een gelukkiger
vrouw bestaan dan zij?
Zij glimlaehte stH voor zich
heen, terwiji zij bedacht hoe
overmoedig Jerome thans kon
zijn, hij, die vroeger zoo ernstig
was. Zij leefden 'als twee zorgelooze kinderen.
Verstrooid keek zij op, toen
zij iemand buiten hoorde 100·
pen. Zij zag een man op het kas·
teel toekomen. Hij maakte een
eenigszins 'verloopen indruk.
Onverscbillig keek zij 'we~
naar haar werk.
..
- Even later klopte- de ,lakei
aan en deeIde _omede, dat een
onbekende driugend de _gravin
wensehU_ te spr~en.

De zenuwen moeten gevoed worden en dat is
juist wat SANATOGEN doei.

~a;l d~~~~ht~~~'W~~:~~~~i:~~~ ~:~~ta~~tj:soor~e~aen d;e:~~:~

gravin Suzanne de Bourdon

b~erwonderd

week hij achteruit.
_ Neen, neen, gij zijt gravin
Suzanne met! Die ken ik heel
goed!
Nora werd doodsbleek.
Slechts met moeite bedwong
zij een kreet van scbrik':.
Zou er thans een onthulling
volgen? Was dit het uur der
vergelding?
Zij traehtte zieb nog te be-heerschen.
Wat beeft dit te beteeke-'
nen? stiet zij toonIoos uit. Wie
zijt gij? Hoe durft,gij beweren,
dat ik' gravin Suzanne niet
ben?
~ Zooals 'ik u_reeds _zelde,
ken" ,ik gravin _Suzanne zaer
goed. Als· gij beWeert SuZanne
te zijn, dan, speelt gij' bier een
va1sche roI!

ling?~~ch~";!~·'~~ ;~:n~:: le~~a,- __: beefde

over ,al haar

g~~'!.1M:e;~wegatu-l..,cl; ~hU"~;:.k!.V~

Sanatogen voedt de zenuwen en
sterkt ze zoodoende op volkomen
natuurlijke wijze.

De kleur op Uw wangen. de tinteling
in Uw oagen wIlen blijk geven van Uw

Geef Uw zenuwen eens eenigen tijd Sana-

Denk eens: meer dan 25.000 doktoren

,::!:~~::~~;:~, :~v~:~v:r~e:ij:~~:e~~~~
kelbaarheid, die slapeloosheid, dat gebrek
aan eetlust - aIle symp~omen van zenuW 4

herwonnen gezandheid en kracht.

hebben schriftelijk hun gunstige ervaringcn
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Sanatogeo '5 thans ook verknjg·
baa. in klein ere verpakking
tegen ongeve" r den halven prijs.

of toke om Uw Oesch Sanato en.

Het

Zenuwstcrkend Voedsel.

den wind worden ge-~i~n en
heeft er voortaan iederen
avond een soort verhuizing
plaats van de voorgalerij naar
veiliger regionen.
Dat sebijnt niet naar den zin
te wezen van H.H. Inbrekers, want hedenmargen op
de voorgalerij komende, hadden zij met een mes of iets
dergeIijks (vermoedelijk een

'suijde~d ~~o~erp. heet dit bij
de -Justitie) mijn lampekap in
flarden gesneden. Kijk eens, dit
gaat te ver, bezuinigen gaat
goed zoolang als er een teveel
is, maar de politie bezuinigt
op deze wijze op de kosten van
de burgerij.
.
Als er van de overheld geen
hulp te verwachten is, weI dan

moeten we het zelf doen en stel
ik een ieder voor, die last van
dergelijke inbraken heeft, en
dat is in de Alayclroeslaan, wegens haar schitterende verlich~
ting bijna huis aan hills, er
eens een nacht of cen paar
nachte.~ a~n. op te offeren en
dergeliJke lIl:dlvlduen eellS op
een behoorlijk hagelschot te
tracieeren, (natuurlijk zonder

zuster is mij niets bekend! Verder heb ik u niets te zeggen!
Kalm wendde zij zieh om.
Zij wilde het vertrek verIaten
en hem eenvoudig laten staan.
Weer begon' hij spottend te
lachen.
_ Denkt gij ri:lisscbien dat ik
mij zoo laat afschepen? Gij
doet werkelijk verkeerd, mij uit
de hoogte te behandelen; ik
heb u geheel in mijn macht!
"Ik weet dat er bier iets niet
in den haak is! Gij spc.elt cen
valscherol!Waaromzegtgijmij
niet waar Suzanne, mijn vrouw,
is?
Nora keerde :rich even om.
Met opzet deed zij aIsof zij de
laatste woorden niet gehoord
had.
_ lk zeg u nogmaa1s: hoedt
uervoor,leugensteverspreiden
die gij Diet kunt bewijzen! En
verIaat nu onmiddellijk dit
huis!
Het gezicht van den onbekende was verwrongen van
woede. In wilde drift balde. bij
de vuisten.
- Goed, stiet hij nit, ik zal
gaan! Maar lk za1 Diet rusten
voordat ik bewezen ,heb, dat
gij met degene zijt waarvoor gij
u nitgeeft! Gij kunt er zeker
van zijn, dat ik het bewijs zal
vinden!
Hij snelde naar de deur, die
bij krakend achter zich dicht

lijk ~el mijn papieren, .. maar
het IS zeer. goed mo.geliJk, dat
bij getuigen heeft dIe hem en
Suz~.nne kennen!"
ZIJ drukte beIde.. handen ~e4
gen de slapen; ZlJ ko~. met
meer denken. Nu was ZlJ werkelijk ten einde raad!
Dit kon zij nie~ aIleen ~ra
gen, dat moest ZlJ .haar stiefmoeder vertellen. DIe vermoed·
de niets en zou er ook zwaar
door worden getroffen! Gaarne
had Nora de gravin dezen
schrik en de opwiuding bespaard, maar het was beter
dat de bejaarde dame van het
gebeurde op de hoogte was.
Nora- had het trouwens niet
voor Louise kunnen verbergen.
Ret geheim zou haar te zwaar
gedrukt hebben. Zij moest ie 4
mand in het vertrouwen nemen, en dat kon aileen de gravin zijn.
Door haar angst gedreven
snelde zij naar haar stiefmoeder.
Toen zij binnenkwam, zag
zij Louise moe en bleek in een
stoel zitten, met het boofd
achterover geleund.
Zij sliep. Nora wilde haar
liever met storen en was joist
van plan zachtje.s heen te gaan,
toen de graviD de oogen opsloeg.
Zi;j had een vermoeienden
naeht aehter den rug. waarvan
zij het grootste gedeelte bij
Suzanne - had doorgebracht.
Deze was vreese1ijk onrustig
geweest.
- Blijf maar bier, riep zij
Nora
gij stoort mij Diet!
1k was maar even ingedut!
Aarze1end kwam Nora naderbij.
Nu eerst .. bemerkte gravin
Louise hoe vreese1ijk bleek
haar stiefdoohter was..
- IIemet.

moeite uit. Maar kom, ga eet"St
weer zitten, want wat ik u te
zeggen he-b, zal ook u weI zwaar
treffen!
Zij had naast haar stiefmoeder
plaats genomen en sloeg den
arm om Louise heen. Toen began zij uitvoerig te verlellen
wat er tusschen haar en den onbekende was voorgevallen. Zij
vertelde ook dat hij haar gedreigd had te bewijzen, dat hiJ
de wettige echtgenoot van Suzanne was en dat zij - Nora Suzanne niet was.
Opeens zweeg zij verschrikt.
Ret lichaam van de graTIn werd
plotseling zoo zwaar!
De aude dame bad het bewustzijn verloren.
Diep bewogen beschouwde
Nora het bleeke lijdensgericht,
dat gedurende de Iaatste we..1ten
tal van jaren verouderd v.."3.S.
Waarlijk, het ouderlijk hills, de
rijkdom, hadden Louise geen
ge!uk gebracht! Haar gezondheid scheen steeds zwakker te
worden.
Was het de dood van Suzan~
na; waar zij Diet over-heen kon
komen? Of werd zij gekweld
door gewetenswroeging?
Nora had baar achterover in
d6l..--ussens laten glijden en bette
haar gezicht met frisch water.
Dat hielp! De gravin bewoog
zich.
Even later sloeg zij de oogen
op.
Eerst keek zij om-erschillig
om .zich heen, maar spoedig
scheen. zij zich alles weer te he-rinneren. Haastig richtte zij
zich op en streek met de hand
over het voorhoofd .
_ Zeg _.. dat het .. _ met
waar is. staroelde zij, dat het. .•
een akelige droom is. De man.
die u ~ot. en beweerde de,

I

wierp.

Roerloos bleef Nora. staan.
Zij was niet in staat een vin te
verroeren. Met wijdgeopende
oogen keek zij nog steeds vol
ontzetting naar de dear, waardoor_ de onbekende verdwenen

too.

echtgenoot

$---

van

Suzanne

te

RiDend zweeg zij.
Vol innig medelijde1J. . s\oeg
gesebrokken?
de:armen weer om. haar
Zij was opgesprcin,.oen en 'V8.tte Stiefmoeder heen -en stree1de
de.ijslroudehond vanN"""
lietkoozend da _ _ _
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betaalde contant. Het geJd were

KAl\1ERS ~IET PENSION
TE HOOP
Z. KodaIy soUde belegd. Kindc.en hadden
incl. kleine wa8ch, varraf j 25,- nog 2 blauw~grlj ze Angorap.m. Eten b./h. vallaf f 15.-; katertjes, met stamboom, 2?t
(cymbaalsolo :
proefporties f 0.60- Laa.n maand oud. Scmarangweg 15.
dok)
goed'van leven.
Cornelius 5.
4. Rhapsodie in C-majeur
Ja, zelfs kcnden ze zich nog
E . v. Dob oanyi jets anders veroorloven.
,.
TE KOOP AANGEBODEN ,
1877
Er was nooit iets van gekoTransport Onderneming
Jonge J apausche spaniels 21- 5. Eerste s ymphonie
mf!n. Marcel had zijn meisje de
..N1E.BORG"
mnd. oud. Te bezichtigen tusL.v.Beethoven zaak in getrouwd en sindsdien
Noordwijk 41.
schen 5' en 6 uur 's middag. 49
1770.1827 hadden ze gewe,kt, verkocht,
JE adres voor vervoer en em- Oude Tamarindolaan.
veel verkoeht en ze badden op
En op Zondag, 23 Febru.ari,
balleeren en transporteeren van
hun tellen gepast. Maar ze
verhuisboedels binneD en buiten
aanvang 1.30 ".m.
hadden 'lbjd g.boopt ecru; zoo
:!~~!~~~C~~~?nder ga- vanaf 1 M.~~rt~t ga.meubi~ 21 .. Ouverture Hunyadi Erkel ver te komen als ze nu waren.
....
leerd bUis Soekaboeml, aanBank-ban, Opera-fantasi~kel Daarom besloten ze, het er
eerst eeo paar weekjes van te
8
re~b~_,
ge~~~~n~oo~u~~P~!~
3. 2e Hongaarsche RhaPsot.t~zt nemen, ook eens nanr "Het
BO~KHOUDING: Biedt zich
Zuiden" te gnan, waar concuraan voor onmiddellijke in dienst cantie. Te bevragen tel. 250 4. Zigeuner-primas,
renten over opschepten en waar
treding een geroutineerd Boekzij laatdunkend over spraken,
houder. Hoog Salads geen \'er- _M_r._C_o_r_n e_li_'.__ __ _ _ 5. ~.p~~~t:~~:~~~iat~~~~{m omdat zij nog niet zoover waren.
eischte. Wi! gnarne eenigen tijd
cymbaalsoJo gespeeld door Maar nu waren ze er.
TE KOOP
op proef wcrken. Brieven ond.
J. Zarandok
Op dezelfde dag, waarop het
woonlmis m. plwllj. (eig. perc.)
No. 670. Bur. v.d. bJad.
b. Raokoczy - Megterese
echtpaar Dubois te Cannes
oppervl. ± 900 .M~, aan groogezongen door J. Grosz
aankwam, arriveerde daar (en
ten weg Tjitjoeroeg, f 2000.c.
Csardas
Monti
de
kranten maakten er veel opTE KOOP wcgens vertrek nao.r Sr. No. 1205 V. dit bI. of tel.
vloolsolo door Ando::- Foldi hef van), Koning Gustaaf de
Europa: 1 snlon IlUleublemllllt WI. 3025.
6. Hongaarsche
operetce-pot- Vijfde van Zweden. Onwillecompleet, Europeesch import,
pourri
Seprii4i keurig voelden mevrouw en de
Rad.io-gramophoon
(wereld·
BRIDGE-CLUB,
heer Dubois zich gevleid. Een
ontvangst), kleerellka.st en toi.- Gevraagd 2 dames voor een
koning zou dezelfde Iucbt adelett"afel met bankje.
BorEL
Ochtend-bridgc-club.
Brieven
men als de beer en mevrouw
Ben Auburn touring, in zeer onder No. 1207 v.d. blad.
DER ~""EDERLA.NDEN.
Dubois..
goede condltle, steeds door etOat met alleen. Spoedig verGroot Vooravond Concert
genaar zelf bereden. Te bezichnam de hee, Dubois, dat de
LINGUAPJlONE·CURSUS
onder leiding van
tigeJ;l elken avond 6 uur, Flo- Spaansch cn Esperanto. Ver.koning, die eenvoudige man
JULIEN FOORMAN
risweg No.6.
toch, zooals gewoonlijk weer
minderde prijs; rcspectievelijk
zau deelnemen aan de openf 60.- en 1 40.- Luyks.
Progmn~ma
elulikampioenschappen tennis.
ZUURZAK- EN A...lVANAS
Op 1!-eden $0 Februari 1986
Als eenige ontBpanning hadSQUASH
TE I{OOl~ gevraagd I ,ichtc
Aanvang 1.30 Ul,r n.m.
den mevrouw en de heer Dubois
v. Siroopf. Preanger zijn over- lUotorfiets, ('t Hefst H. D.) .
in Parijs ook deze edele sport
heerlljk, verfrisschend en vj- Contante bctaling, Br. ond. 1. Pique Dame
Ouverture beoefend en Marcel, zoowel :lIs
taminenrijk.
No. 1204 bur. v.d. bi.
F. von Suppe
flinke vrouw, acbtten zicb
Hereid uitsluitend uit versche
Walzer zijlt
2. Grubenlichter
weI in staat, in dit tournooi uit
vruchtcn. Vraagt Uwe langgaC. Zeller te
komen. Waarom niet? Ze
TE ImUR.
nan.
3. Madame Butterfly
schreven in. ieder voor enkel,
.l\[ooern gemcubileerd huis,
Fantaisie
G. Puccini samen voor het dubbelspel.
Theresiakerkwcg 24; liefst yom'
Dagen van spanning en voorSCHOENEN REPARATIES echtpaar zonder kinderen. BitPauze
bereiding gingen voorbij. Einmet Europcescb materiaal, bU- Jijke huut'prijs, daar goed onlijke prijzcn, gratis afhalen en derhoud van huis en inboedel 4. Die Herzogin von Chigago delijk was de wedstrijdleider in
staat, den heer Dubois mede te
bezorgen. Belt U op Wit. 4302. hoofdzaak is.
E. Kalman delen, tegen wier.. hij in de eer~
Potpourri
ste ronde zou moeten uitkomeo.
UOTEL PENSION
5. J.1ussete & Air de Ballet
Postweg No. 59.
Hlj schecn h e~ niets . bijzonders
SHUTTE RAAFF
Offcnbach·Schenker te vinden. Ma~r zoodra had de
Tclefoon 1518 Weltevredcn. 6. L'Arlesienne Suite 2.
heer Dubois liet Diet geboord,
IVEGE NS VERTREK
Een bonboeltJe (IP het middagG. Bizet of hij rende bliar hun sierlijk
i.e koop een prima Radio-Toe- of avondeteu (5 gangen) voor
en
gezellig pehsion , waar hij
Kwl f ~5.- carih en cen grootc 2 [/Croonen 1 30.- afgehaald en
buitcn adem aan zijn vrouw het
,,'aste wa..,chtafel, compleet f 32.50 thuisbezOI·gd. MaaltljMIDDENSTANDSVEREEgroote nieuws mededeelde.
f 25.- cash. Senen 16. Bat.-C. den van 3 gangen f 5.- minder.
NIGING "BA1'AVIA".
"Ik moet in de eerste ronde
tegen den koning sPelen". Het
Hedenavnnd 9 uur zal in de viel als een bom in huis, dit
Denuo Lunchroom een Alge- nieuws.
pijn tc doen, anders bent U niet sprcckt in die wcreld en in In- meene Ledenvergadering plaats
De secretaris had hem nog
cthisch) en U zult z.ien hoc die boekdeeleu. Want natuurlijk hebben. D c agenda luidt als
gelukgewenscht. "U boft, mijnvlug we .van dcze plaag vcrlost heeft hij ook .zijn menschen op voIgt:
heer Dubois", had hij gezegd,
zuBen ZUn cn dat we weer net hun tijd moetcn ontslaan. Naals nooger in dien gooden ou- tuurlijk heeCt hij ook op cen 1. Opening door den Voorzit. "de koning is niet zoo vlug meer
ter,
en ook wat bijzicnde. U wint
den Ujd, 's a\'oDds weer gerust gegeven oogenbJik moeten bekunneD slapcn londer dat or slissen, dnt cen. zckcr "num- 2. Voorle.zing en goedkeuring die eerste ronde we1. '"
Jeanne viel haast onderstboder notulen van de lantst
cctat een groote volksverhui- mer" afgedaan had en vervangehouden ledenvergadering, ven. Ze moest bet direct naar
z.ing hocft pla3.ts tc vinden.
gen moest worden. Maar nooit
Inmiddcls met vricndelijkc hcbben die "nummers" ge- 3. Bestuursmededeelingen, o.a. de kennissen telegrafeeren ..
inzako de gevoerde actie Heb je weI schoon goed Marcel.
~ voor de verleende plants- klaagd. Nooit hobben zij te kla.
tegen
vUegelJde winkels, Natuurlijk trek je je nieuwe
nllmte,
gen gchad over de nfwikkeling
vervolgena rnededeelingen flanellen broek aan en we moeHoogachtcnd,
van zaken.
in7.ake
de in Maart te hou- ten die blauwe gordel l>::oopen.
P. J. C. de H.
Zoo blijft in NcderIandseh
den Handelstentoonstelling Koop nieuwe tenni.sschoenen
India de herinnering aan dit
en goed.erenbeufs (Heegob). Marcel, die oude krijg je niet
Oostcrsch Circus cn zijn verHARlIISTON t.
scheiden dirccteur levend. Wij 4. Besprekingen der aan de meer goed wit ..... .
Federatie voor te leggen
Samen gingen ze het dorp
Vit Saigon is het bencht ge- wotcn niet of Harmston opvolonderwerpcn ter behande- in, bespraken het geval. Was
komcn van het ovcrlijden vnn gers heeft die zijn naam draling op de Federatieverge.- het weI deftig am een koning
den circus-directeur Harmston. gen. Maar wic hct circus Harmte
verslaan? Moeat Marcel niet
in
Maart
a.s.,
dering
En voor ZOOVcr wij weten is het ston overneemt kan niet beter
doen alsof hij het niet· kon bolin de ]ndische pers bij dit be- doen dan den naam handhaven. 5. Rondvraag.
werken. En dan: hoe sprak je
rieht gcbJevcn.
Want die naam is in Jndie door
tegen zoo'n man. Je kon toch
VOORJAARSBAL1936
En toch mag Harmston gel- den laatsten drager geworden
niet zeggen: "U is aan de beurt
den onder den stoet van zcer cen ccrvolle naam.
IN
Gustaaf!
bekende Indlsche menschen.
HarmatoD, mijn brave, met
Wie kende hem niet? Wie heeft je hooge stem, rust in vrede in
"MAISON VERSTEEG".
Maar, "u serveert majesteit"
niet naast hem gestaan als bij het Oosten, dat je kende ala
klonk tach ook DOg al zot. J e
De bekende Muziek~ en dans- mag weI sportief zijn, Marcel.
de stallen bezocht en gehoord geen ander!
hoc hij de dleren liefhad? Wie
V.
vereeniging "BLACK AND ried Jeanne. Het is een Iee1ijke
hceft hem niet zien optreden
WHITE", die op het gebied gewoonte van je, om altijd eon
als leider van de vier witte
van feestelijke uitvoeringen bal in te zien als cen uitbal in
peerden? Wie heeft niet eens
ZIJ DIE AAN ASTIDIA
reeds haar sporen verdiend je nadeel is en andcrsom. Denk
of meermalen met hem gesproLYDEN!
heeft en thans o1t haar Winter- er om, dat je je tegen den koHet Merl. ·· Techn. Bureau slaap ontwaakt is, zal op ZA~ mng beheerscht.
ken en zijn booge stem gehoord?
,,sANABRON", hetwelk Wijn· TERDAG 29 FEBRUARI a.s.
Dagen van verschrikkelijke
liamlSton was een :roon uit berg's
LUCHTVERANDE- in de groote danszaal van spanning gingen voorbij. Pas
ecu clrcus-geslacht. Met circus RINGSTOESTEL brengt ter MalSon Versteeg een voorjaars- Vrljdagmorgen om twaalf uur
Harmston .heeft van ouder tot genezlDg van asthmatisch~ en bal orgaruseeren, onder den 20U de strijd beginnen. M~ar
ouder in het vcrre Oosten ga- bronchiale lijders, deelt ons ala naam van:
het werd toch Vrijdag .en Marreisd. Australie, Japan, China, typische bizonderheid mede,
cel stond vrocg op. Liep am
Indo~China, Britsch-Indie, An- dat thans in Indie de jongste
"ONE NIGHT IN HAWAi". negen uur in zijn nieuwe flanelnam; MaIa.kka, Nederlandsch- gebruiker 14 jaar, en de oudlen brook, met zijn nieuwe
IndH5. zij allen waren het jacbt- ste 81 jaar is!
Voor deze gelegenbeid zulIen schoenen en zijn prachtige trui
terrein van bet Circus Harm- . Wederom kon men ODS eeru- o.Lv. de cabaretorganisator J . door de tum van hun j)8DSion,
atoo. ]n menige binnenplaats is ge attesten van tevreden ge~ Jacobs versehillende Hawaiian· het racket in· de band, Bij oede periodieke komst van ' het" bruikers toonen, en zuIlen dansen. ten beste worden gege- fe"nde op zijn drives en hij vaelCircus. eeIl; hoogtijd gewe.cst. patii~nten, . die zich met SANA-' ven, o.a. de .bekende "Hula.-Hu- de weI, dat bij de kunst nog
HU' heeft gebr acht wat niemand BRON in · verblnding hebben ,a-Dance", Ret bal 'zal precies vcrstond. AlB hij wilde, kreeg
anders daar bracht. En hij was gestelrl, dit zekerlijk n i e t be-- om 9 Uut 30 m. nfm een aan- ~ koning :geen. .yoet a,a n de
cen gaarne gez~e~e gast aa'n !reuren!
vang. nemen; Verder zal de gron~ ' M~ AU wist, . boe ver
iedere tafel, in feder cafe 'of ie.
'
..
av6rid "door 2 JAZZ-BANDS bij met koningen 'g aim ken ...
dere spas. : . .
. . ' EVENEMENT
BATAVIA. worden opgeluisterd, nL .,;T.HE Om ' 12 uur achreed de ' beer

I

;~~

n:!
Oat zag. mevrouw Dubois. die
heer Dubois kon ech ter winnen.

Dat z.ag ze oak. Maar met heimClijke ijdelheid merkte ze,
c!at Marcel ruet a Ues op bet
spel zette. Hij verlaor de eerste
set.Jnde tweedebleek dekoning
echter beter te gun spelen. Bij
ZOO'n baantje blijf je jong, dacht
de hee, Dubois. HU toonde bele.fd zUn bewondering, spand.
zich met al te erg in en won
desondal1ks de tweede set.
~ beslissende set had hij op
ZlJD gemak. kunnen incasseeren,
maar zijn belofte getrouw
sloeg hij opzettelijk cens uit, of
in bet net, zoodat de koning de
wedstrijd tenslotte tach won.
Zooals het een goed verliezer
betaamt, was de beer Dubois
het eernt bij het net. Hij maakte een buiging, zooals bij die
VOOr de spiegel had ingestudeerd
en sprak: "Uwe Majesteit heeft
een voorbeeldige partij ge~
speeld. Ik moet zeggen, dat ik
mij zeer heb ingespannen,
maar Q"we Majesteit schijnt
nog geheel frisch ... " Toen naderde de scheidsrechter ... Mijnneer De Koning, zei hij, mijn
compliment hoor. Oat heb je
hem geleverd.

Dubois stond storn geslagen.
De K!>ning, stotterde hij, De
Koning. Is dit Diet Zijne Majesteit Koning G1l3taaf de Vijfde
van Zweden?
Een daverenrl gelach ant.
woordde den heer Dubois. Welnee, schaterde de scheidsrechter, die oude papzak, de koning!
Mijnheer en mevronw Dubois
reisden dien avond naar Parijs
terug.
RENe.

~~~o~:~\jn~~re:,~:~t~~

;.:. voor . zijn me.e·n. Hiihectt
· ;. hen . altijd " geholpen ~. en. alWd

TE

Bet .nw~~!7g00Tsche :'..~~~~~~
onder lei(Ungvan den: .
vio~:d ·- v:f~. tu·· oos

.

·ANDOR FoLDl· ..

:~~6e~~~t~e:O~~'

=

~~~~~;~~~.
nognie~

gen prijs van f 0.60 p.p. inel.
wij uw tegenstander
'. gem. bel., terwJ.Jl Leden vrij en- schr8.ppen mijnheer Dubois'!"

· . geS~un~ . v.o.o~" ~ver. hij . kQn: zal in · de ~co~~l!-3lvB.t; Hotel ;~. liebbeil:.: :'.: .
. ' ~ ". .'vroeg de WOOstijdleider. ·
· EJ:.Ioopeb. g~ <l:rt:istt:n in InQie dcs '}ndes op' Za.terdag; 22 . ~. . Het . :pub~clt · .•wordt · ~~ . 9m . 's hem.eJswD. tniplheer.

~.ond,; ~~;.i.e~::kw."aij.ps ...we.ten

t.E!. :h.roll;rL1936,: .~Yang . 9.15- ~.Ur :

.:\.,
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RECHTS

aao aile baoteD
bereikt U de tond~ met den convex/con·
caven ODOL-tondenborstel. waardoor U
ieder hoekje en gaotje schoon krijg"t. a.1dus
Uw gebit vrijwarend voor beded. De hare~
zijn muurvasl veranlrerd in het uiteind e
van den hondig gegoLfden steel, die U een
prettig houvost geeft. De ODOL.tanrlenborstel
gaot zeer lang mee en is dus het goedkoopst
In· het gebruik. Koopt er nog heden een!

PREMIE
Wi e v60r I Maarl een ODOL ·tandenborstel koopt.,
ontvangt een p ak je P1XAVON .shampoo, voldoende
voar twee shampoo's CADEAU!

1s

in

DE PRIMA ODOL.TANDENBORSTEL •
aIle goed e tok o's verkriJgbaar.
Importeurs: BORS UMIJ

R. L.

SRANTZ

VeBdukantoor Wdtc.vreden-Pa r apattan Gambir No. 58
Tel. WI. 27D en i125

VENDUTIE op' V ' ijdag 2 1 Febwad a .•. '
ten huize van wijlen Mevr. Th. M. Can t e r Vis s·e r .
Kartiniweg No. 76 (tegenaver Dierenasyl)

H ede n

John Kappee

K ijkavo nd

v an

VOORTZETTING

....:...

.

8

op Vrijdag 21 Fe.bruari a. s. van
SAM HAP & Co.

van

!

5 -

VENDUTIE

een

Pasar Baroe 122

groote partij KRAM ERIJ EN

LAATSTI! DAG - ALLES WORDT VI!RKOCHT

Goed Drukwerk l' - - - - - - - - - - - - - - - - '
~

BBBBaaBBaa:aSaa:e:a:

ROEPERS, NIEUWTJES I!N MAGNEETJES
SLAAN WI} VLOT MET DE· "O.P. tjes"
HlERVOOR ZIJN VIER REDENEN!!
Ie. DE GROOTE V E R S PRE I DIN G
2e. DE GROOTE PO P U L A R I T E IT
3e. DE GROOTE LEESBAARHEID
'ie. DE GROOTE RECLAME WAARDE

VAN "DE OCHTEND POST" "
HEEFT U lETS
WILT U IETS
ZOEKT U EEN

TE HUUR OF TE KOOP
K 00 PEN ' OF R U I LEN
EMPLOYE OF H U L ?

PLAATST DAN EEN ..O.P.nE"

I

STANDAARD-TARIEF5 REGELS EEN

....

GULDEN

mDBRB RBGEL MBBR 20CBNT
_

VOOR

BEl'ALING CONTANT. .

BE't~IooNG

ZOEKENPEN

HALVE 'PRIIS ~ .
.
. .' .
' . . ..•
~...,========;====~=:

I

-------ii

ve~~ ' ~g :te··~ep..'
·dai":idet;;:·d&t::·.'· ~· yerre.: 1\
_____IIIIIj_... ~·.:~_ _IIIlli_..- - - - - - - -..
'-~' " ~.~ : .~~ . '.. .. ..•
".

vertel~ ~~ Harmston ..~ . ~t pr~lesi ·het ·.Y9Jgende Program.;' Het·loopt Btotml!!
.' . ,:
. '.
.. .;:: ~
.. .~

· ,.

LIN K S'

nn campi. inboedel, wetensch. boeken, groote
partij raskippen, KORIEN, orchideeen em:. enz.

--------------

w;:atd~1 m~~~::oO~st: .'

B 0 V EN.."'

(Andar Feldt - orkestbegeHet echtpaar Dubois had kwiek en veerkrachtig en zoo
leiding)
bet lang en bl:eed overwogen. beleefd, zoo .... '" gewOOD! Van
Pauze
:[,~Ch~:' ~kko~r~:ri~ plichtplegingen was bij in het

0.20

