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openen en bezlllIIIgde op de Ie·
ger-wtgaven
Zoo beeft bet Neder landsche
volk oobekommerd op den rand
van den krater lD West Europa
voortgeleefd, slecbts vcrvuld
van het verlangen om ZlJn ceonomlsche poslt1e te verbeteren

J

N. V.

EffECTENBELEENINCEN
PRODUCTENBElEENINGEN
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VEILIG NEDERLAND.

Vier Duizend Man.houden Wacht.
WU KUNNEN RUSTIG SLAPEN.

dat het eerst daardoor zich 00wust wordt van 'bet gevaar dnt
dagen acbter een, als h et er over
las in de dagb1aden, niet tot de
menscben kon doordringcn.
E erst door zulk eoo optreden
van de Regeering begint het

cen natie moet nog iets meer
doen dan werken v~~r haar
welvaart, vooral als zij woont,
waar
onze
natie woont.
En bovendien dient zij te beseffen, dat de internationale poll·
tiek nijverheid en handel sterk
beinvloedt en er tusschen beide
cenwissclwerkingbestaat.

E venwel zoo onverschillig
bet Nederlandsche volk
daarvoor, dat bet het Neder·
l andscb Jidmaatschap van den
Volkenbond bedenkelijk acbtte,
niet om de zwakke en wankele
structuur van den Volkenbond,
maar om de kans, dat Nederwas

zoe!isteden,

welke door de andere "reuzen
van Europa" ala een casus belli
vap roll kunnen worden beschouwd.

aan

TE BAT. : SBB. GOPNER '
TE BAl'll)()ENG: BANAP.BU
OF RElCHTSTREEKS AAN
ONZE KAN'l'OREN.

Nederlandsch ..
lodische

~~~b:!: ta:'t~;nv:!~u;;:e!r;::e;:

Geen wonder, dat er dan
Rljn geslagen, ,ui3t daa.r Wa.&r de Nederlanders ongerust zouden
toegang bet gemakkelljkst !.s, na.a.r worden.
Venia. Nag tDdrukwekkender zljn de
Juist omdat zij ZOO lang genleuwe autowegen, die een &reI uit- slapen hebben, is hun ontwaken

~:::h:a:U~~;lt~~~~e~~n:e!::h=:

M A A T S C HAP P IJ N.
O PGBRICH T IN 1857

des te onaangenamer geweest.

WeI, als de Vaderlijke raad
van den minister-president om
nu maar weer rustig te gaan
slapen, ditmaal op hun gemelijke, angstige stemming ~niet
veroorzaakt door het bencht,
dat er 4000 man in de kazernes
mooten blijven) geen uitwerking zou hebben, zouden wij
ons .daaroverniets verwonderen.

te pulJliceeren. Een C"toote autoweg
leldt bljna gebeel westwaarts van
Hannover via OBDabr11ck naar Grona.u, ann de grCn& vlnG" tegenover

~:s~~~~~gE~~I:;::;evt:e;~o;:~o~

en loopt tot dat deel van Zuld.Llmburg, dat de Dullschcrs I.Il 1914 nlet
hebben geschonden. Andere wegl!.ll
staan nag op papler. docb als zij vol·
toold zijn, zullen z1j de sllelste ver-
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BEURZEN

ALLE BANKZAKEN

I

Er is naar ons inzicht veel- I ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij
reden voor de Nederlan- ,:
_
del'S om door de mededeeling
van dr. Colijn onrustiger dan
bedaarder te worden. Niet om
1
de daaruit te maken gevolgtrekiking, welke hij 'bedoelde,
doch wegens het nu tot allen

blndlng-swegen vormCIl voor COlleen·

:':=de":=::e~er~~~r e':'~:~

eer

mum ve{lies aan tijd.
4. Lnnga "erseIliUende plaatscn
up ae DuJlm:b·Nede-{laadsche grell5

Z .e deS tan d s van

zijn geluldlJwaarschuwers opgericbt ,

~~:::Dte7:o~u::!n ~e:.:':e;::

Builen de voorll4aID.ste vllrkeerscen-

KI I I S

op de H. E. E. G. O. B.

gend gevaar is. Eerst dan be- der hand een Volkenbondsbe. bebben DuUscbe bewoners de a.anlcg officieren en beroepskader me- ~!!!!!ll!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!
onthuld van' opmerkelljke betonnen de weIlicht achtduizend man,
land ook een bela,ng kan bebHet was duidelijk, dat de ~!~~~~s . 'op vmassend groote w~ken voor de veiligheid van Tashi L ama te bewegen naar Kwangsl-gouvernement kwam
ben bij de wrijving der groote meerderbeid van de Nederlan~. Blnnen gernakkelijk bereik VM Ned:rland..
Tbibet terug te keeren.
te Smgapore aan om te trachmogendheden, waarvan men in ders ook voor den vrede niet de Nederla.ndso grons Jlggen roogeVIer dmzcnd manschappen!
Dezcvierdemaalheeft Thibet ten de Chineezen aldaar over
de couranten kennis ·nam, aIs wUde vechten. De Regeering naamd \.'00(" "YcrscblUende soorten Denk. eens aan!
over1and een groep van afge- te i.ta1en tot deelne~g in 've!een spannend verhaal, dat moeat maar zorgen, dat Neder~ nuttlg werk l'Jet mlader dan tit;
Maar wij mogen ons over de zllnten uitgestuurd zoowel a1s schillende ondernelDUlgcn 10
geen Nede~lander ~ch . behoof- land butten alle gevaren· bled. ::;~;:lee:u.~:o:~~~~~:l1d:; bet.eekenis van d~e legermac~t, oV~:~:~erzee-groep bestaat nit ~:u':~:' ~;\ b~:~~~:,
de aan te trekken en voor bem Dan had men eigenlijk geeD ondm:oekende vreemdelingel1 zijn zoo z~gt dr. CohJD ~ooral n~et den afgezant, vier Thibetaan~
Kwangsi levert ook tin op.'
alleen maar boeiende lectuur Jeger noodig. Dverigens wat ontsnapt. BIj <ie:l:1I kampen moeten angstIg maken. Het mternatio- ache abten en eenige Thibetaanwas.
kon men '1litrichten met cen er
worden g evoegd,
nale politieke gevaar is nog sche autoriteiten.
Die houding van ons volk 1a klein leger? Was bet dan niet veroordeeldell. dwangnrbeld verrich- Diet acuut en de Nederlandsche
De Tasbi of Panshan Lama
Jrnr YOORSPEL
niet allccn een gevolg van on- beter al dat staal en lood van ten cn bel pollUeke conceatraUe- Regeering is niet van plan om schijnt ~tm~, ~ antwoord Von Neurath's waarsehuwing
zen Volksraad, doch is ook op- zoo'n legcr in ons land op te =!r":"~':.p;U&t~~ :'r~: ::r::'~~ uitdagende, m.ilitaire stappen te ~: e~~ bn: W~e,!!:~~:,;:~g::~
EEN }'lAAND GELEDEN.
n
zcttelijk aangemoedigd door de ruimen; het zou immers den deelden.kampell. Er t Un er DOg- vier doen.
guastig antwoord
te hebben geRegccring.
bllksern. eerder nantrekken dan 10 de z.g. ,.Baal vao Beatbcim". Er
Vier duizend man besch.er- geven. De Thibetanen achten
Nu DuitschlaDd de gederni\Vic na den Grooten Oorlog nfwcren!
Ia er nog e~n In Bcntheim zelt en men
Nederlands veiligheid! rijn terugkeer van groot poli. litairiseerde zone bezet heeft en
in dat gebied ongeveer
in Nederla"nd kWllm, kOD daar
:.
tMn bij Nordhom In de buurt. Lln- Ziet hoe volkomen onbevreesd I tiek belang.
60.000 man beeft gelegd, k rijgt
veel bezorgdhcid om den sIeeh·
geo. HaselhUnne. Fleekern, J)Hbren. Ned~rland is. Wij zijn niet
--cen episode uit de diplomatie·
ten eeonomiscben toestand opIn die stemming bleef men ~~g;:~~:~:~~::lli:~~:;;e~~:~l:: bang! Wij zijn niet bang! ODS
DE CIDNEEZEN
ke onderhandelingen, welke
merken, doch geen angst om voortleven, ook toen er al weer bo{g, I{arthaus eo Esselbutg _ Ie- kan niets 'kwaads overkomen.
kort na den dood van wijlen
de internationale poIitieke situ- nieuwe onweders opkwamen.
der heeft een kamp van Jongo manPrachtig! Wij helpen het hokoning George V te Landen en
Doet der Registratie
Parijs werden gevoerd, een
Maar eenige weken geleden nen. Er zl;ln e{ vljt in bet district pen.
atie. De waarborg, dat Nederbijzondere beteekenis.
land immers tocb altijd neu- voelde men opeens een ernstige Goch-Geldern, Uon ten zUiden en
Toch op gevaar at van een GEEN Ng~~~ITErrStraal zou blijven in eenfg COD- scbok, welke aan den dommel Zufdoosten vuo Venio. 'lWee ten Zul·
rtk:'ker een bloodaard t e
fliet en geen gevaarIljke ver- van ons volk een c-inde moet ~:~d;:::;e~~:~rt:bell en twel! ten :~denlJ ge~oemd, moeten 'wij
De consul-generaal van Chi·
plichtingen op zich zou nemen hebben gemaakt.
:.
hier dsChroomVallig cen beken- nfiaclteeeISdinogaenpowreethe~e, f~a~a~ ~~
jegens eenige andere mogendToen onthulde namelijk de
tenis oen
•
heid, gaven ons volk het rusti- Amerikaan Mowrer, de man,
~ar had men dus h,e t oude Wij zi.j~ eigenlijk . nogal ge- ra~~~:t ~~~.p~~:~~is ~m~~
Berg- en Goedangruim ce
ge gevoel, dat het altijd uit den dIe het bekende bock schreef schrtkbeeld weer!
schrokken van het felt, oiat Ne- Chineesch nationaJiteit te beLaat liw Meubllalr
regen zou blijven .en geen ge- "Duitschland zet de klok teo
Want zooveel benul heeft de derland op <lit moment niet meer houden.
vaar liep.
rug", dat Duitschland op ruiIi- Nederlander weI van zoo'n dan vierduizend soldaten beE lke Chinees, die buitensKisten
tair gebied de klok voor had doormarsch en zijn gevolgen, schikbaar heeft om, ja bijvoor- I~ds .ve~oeft. bebou.~t zijn naHollers
Voor een yolk, dat midden gezet en o.m. langs de Dost- dat dit niet uti weu:n eeo voor- beeld om ooze oost-grens te.~ =tU~ d~o~~i~e!:~~e~re~!~
Plauo
in den West Europeeschen baaj. grens van Nederland een reeks bij·trckken ~an Dud.sche troe- zetten. Is dat niet \Vat W~lDlg ring om daarvan ontheven te
erd woon~e, dat, ~Is het zijn van werken had uitgevoerd en pen aan WJe men cen hoop zouden wij schuchter willen worden.
door ODS bewareD
ODr te lU18teren Wilde leggen en voorbereidende maatregelen Kwatta-reepen en melk kunnen vragen. Heeft dr. Colijn misDe van de Chineezen in Mala(doch dat deed het nu juist lie- had getroffen, welke niet an· verkoopen, maar een da.ad, schien ged.acht, dat hij Neder- Y.B t:taJlS gevor.derde registraBalavia·C. PIlIIIob,ndel 10K
ver niet) het om zich heen kon ders dan tegen Nederland ge- welke de onafbankelijkbeid van land mende te verdedi
. ·gen tegen ~~~~~n~ ~:~e~~e~~~~e~:t
Bandoeng Planobandel 10K
hooren koken en de hitte . daar- dcht konden zijn, althans een Nederland bedreigt.
Atjehsche djahats'
ten b;boeve van. de consulaten
van kon voelen, wa~ die kalmtc opmarsch van het Duitsche le'
We1aan, laten wij rustig s1a- een overzicht te verkrijgen van
en zelfver~ekerdhe~~, een heel ger door Nederland heen moes- ze:,enda;e::: !0':n!!.~";~ro:eo~~: pen gaan, nu deze vierduizend d:nin Malaya wonende Chineemerkwaardig verschlJoseJ.
ten vergemakkelijken.
gTIlns gebeurd was en W":I.t clnarult eng~len met wint:rteenen en z ' ;crmoedelijk zal deze regisEn nu is bet weI aanbeveIn het .korl kwarnen de ont- zt-ker ZOIl voortvloeleo, beteekende dnllpneuzen ter linker en ter tratic van de Chineezen ook .in
lenswaardig om tot lijfsprcuk hullingen van Mowrer op het boo ongelooflljk bet ook "oor de N e- rechter zijde van onze sponde Ned. Indie door de Chineesche
te kiezen het devies van Wil- volgende neer:
derlanders kllnkeu mocht "dat bet de wacht houden, nadat wij al· consulc.ten gevorderd worden.
Iem den Zwijger "Rustlg t c
tijdperk van IIteeds met socces toe.re- len tube verona! zullen hebben
Daarbij dient echter in het
midden der grimmige golven", Ne~~rl~~':~e 6Ogr!n~e~~::;d:a~Ui~~
:=~e!:(1~':~:i~, ~,,::!~ ga<;likt, opdat wij Diet zullen
~ou:ol~ :nrd:~ t~~:
maar de omgeving, waarin Ne- II¢hers mlnstens 1~ officieele vl1eg. tullschea de re~ ~'lln EW'Op:t. Ne- behoeven te ontwaken in rade- schoo do Cbmeesche en !ndi.
derland lag, maakte bet onge- ceatTa. Oeze vijftlen centra vormell deri;aJM1 op de ten of ander6 wUmc loosheid.
.
sche regeer:i.n...e:e gesloten verwensch~, dat de kalmte en ru.st slecbts bet kIel.n!!te gedeelte van de gevaa.r loopt bij zu1k eeo. oorlog oa.0, hoe zalig is het Zlch. a1s drag de in Ned.n Indi.e geboren
verstijfden tot onverschilllgheid besbLande luehtvaartbases In de wecnbtallbaac' te worden l/etrok:- Nederlanders zoo veilig te vee- en daar wonende Chineezen
en onbezorgdheid.
Dtrltaclle 8troo.k in kWestJ.e. w ant iI.t' ken",
len!
Ncderla.ndsche onderdanen zijn..
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ODS Yolk, dat zelfs niet eens
den oorlog had medegedaan, wilde Diets meer van
oorlog hooren, wilde met mogelijke ooriogen geen rakening
Eenlge 'zeer goede tweedemeer houden. En de Regeering,
handsche PlaDo·s
BarmGDlums
die dadelijk na den oorIog voor
Redlo·s .·
een beter leger had moeten 'zcirOp ze:cr gemakkellJke begen, die tach wist, dat er meu' tali~g ....... erkrfJgbaar en met
·gevaren· waren gescbapen
gara;ntie ' .
in de. gesloten verdragen e.n
N.V,Pla.no·enMuztekgeen veilige waarborgen waren
RIJIW!j~~9n::!C.~:!rmonle verkregen, hield·.;ekerung met
Bafa"YJ;a.C. · ''7' ~:rel~(~,,:",.lao8
de . sten:m;Ung van ODS . volk,
<~._ ~IIliIlli!iio _trachtte · het ~et"de . ocig~ :te
roanscbappen ' in de · kazernea,

aan
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VERSPREIDING T E BANDOENG ZONDAOMOROENS
6000 EXEMP1.AREN.

dOcli de troepen aldaar

zijn onlangs vente{)d.
3. In Urdlngen, teD" ZuJdeD

EeDigen. &Jlderen maatregel gint het te beseffeil, dat Neder- sluit te helpen uitvoeren.

••
Nu ootwUtclen wij zeer, of
N cderlandcra, die lets van den
tocil ~nd In Europa begrijpen,
"andere nachtcn", dUB in de
dagen v66r en na de bezetting
van de gcdemllilalriseerde zOne
i n Duitschland, wel :too rustig
zullen hebbcn gcsla()eh. AlB de
Nederlanders in lodie hun hart
al vaatbouden cn zich aivragen, hoe bet moet gaan met bet
moederJand in dieD. heksenketel, hoe moeten de Nederlanders thuis zich
weI Diet
voelen"?
In welk opzicht zou echter
de aankondiging van den maat~
regel der Regecring de Neder·
landers ongeruster kunnen maken?
De minIster doelde hier na·
tuur lijk op die bekende r ea'ctie
van het voll< ten aanzien van
zulke $ppen der Regeering
als bet onder de wapenen roe·
pen van 1ichtingen, bet i ntrekken van verlovcn der mUitaireo, het .consigneeren van de

10.000 EXEMPLAREN.

VOOR ADVERTEN"'TI£S.

::~ ~:c m~~va~ted~:n:: ~:l~a~dv~:~e:~ ::~ :~ .~:ts;:~ ~:!:~k ;:~:s !:;:;~;~~ ~~e~g~O ;::e::teeo t:e:r;~:: ~;~::~7::a:::~dd:a~: m~~
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m;'LLEN.

VERSPREIDING TE BATAVIA DRlEMA.AL PER WEEK

HOOFDREDACTEUR , .

DINSDAG .17 MAART 1936.

DIRECTEUR , JOHN KAPPEE

NEDERLAN~SCHE "HANDEL-MAATSCHAPPIJ

acbite de Regeering Diet noodig op bcl oogenblik.
• En de minister drukte het
Nederlandscbe yolk op het bart
• om tach \'ooral door dezen
maatregeJ 2lch wet to doen
verontrusten. E r zou veel meer'
r eden tot ongerustheid zijn" als
de Regecring
anderen stap
gedllan bad (Z. Exc. doelde op
oproeplng van een panr lichtin·
gen, ev. mobilisatie),
Aan het slot van zijn rede,
welke kcnaclijk ten doel bad
de Noocrlandcrs voor angst en
opwlnding tc bewaren en cen
panickstemming to voorkomen,
u ide bel hoord van het Nederlandschc kabinct, dat men even
rustig kon gun slapen, alB aile
anderen nacbten.

WlI.LEr{

ALGEMEEN NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BATAVIA EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK, DINsDAG., DONDERDAG. EN ZATERDAGOCHTEND

GROOTE P OSTWEO O. 331
TELEFOON N"UMMlilR 384BANDOENG.

houden.

KL..&:CHT£N OvEn

VOOR
13EZoRGING GELIEVE S.V.P.
511 WELTEVREDEN" OP T!!

I

DRUKItER.U JOHN KAPP.s:E
GOE~OB:NG · SEHARI '4.6
BATA VlA.qEN'!'RUM.

Minister Colijn beeft aan bet
Nedetlandsche Volk. door de
radio mcdegedeeld, dat met bet
DOg op den ge.spanncn politieken toestand in EW'Opa., de Regeering bij wijzc van voorzorgsmaalregel de winterploeg
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de een of aDder redenbeeft
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XEBUGKEEB NAAR CHINA

vestlglD;;

in KWIUl,,"';

OF DEELNEMlNG MEr
KAPrrAAL.

KAP - SALON

"fEDORA"

in' :de ' voor60rlogscbe dagen van bet

KRBKOT 20

oud,e leger. Zes
deze nieuwe gar-.
nl%OeDllteden. {en m.tsschlen: ook &n~ere, die · . den schrijver. onbeken.d
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'6BITISRI~EAME'VOOB 'D.E./E.6.0.B.•BIZOIlllBS -,','O"T 0-1 "'XPO'.'8]'TI' .If
Bijinle~ering ,~all. 2~tikettenen 'van HER9-LENZBOURG Groenten of.Jam
(ofgecolllbilleerd),ontvangt menGRATISlreep'heerlijke SICKESZ chocolade.

~~~~~o~~~~e'ng,f~i~~

liilevering- -v'an etiketteIl:_ kap. :uitsluitend -,gesthied~ -bir-St~nd IB,' ~p- de Handelse~po~ti~- en Goederenbeurs
H.B.B~G.O.B._in den __ Planten.. en ·Dierentuln, aatavla..C., va,n 18 tim ,1 Maart.

Stand 21 Hande15expositi~ 'en Goederenbeurs H. E. E. -G. Q. B. lid
Planten.. en Dierentuin. BataVia-C .• van 18 tIm 21 Maart.

N.V. Handelsver. v/h, REISS &

-

-

Co. Batavia.
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N. V. Handelsvep. v/h REISS &

Co.- Batavia.

MET SEVURT FOTOPRODUCTEJI SEEN NUITELOOZE WOOROEN, •• ,
RESULTATEN I

MJJN
[land links van den Rijn en 50 kilome- Het nieuwe vliegkamp. van :UXXXXXXXXXXJ
WEELDE-PRINSESJE.
te,r reCh"m -van de RUn, geen troepen Hongkong, gelegen te Kal Tak,
zal legeren en geen versterklng zal is reeds gereed.
Jouw donkere Dagen,
bouwen.
--MUZIEK.ACADEMIE
Jouw diep-roode mond,
_ Von Neurath zou bebben geant.. MODERN"
Die telkens vol liefde
BEZICHTIGT
\'foord, dat \'oor het oogenbllk van
JAPAN EN CHINA
De mijne weer vond ..
DE lA,VA KOELKASTEN
Over dat onderhoud is het een verioochening van- die artilteleu
0.1.
v.
W.
KRAMERS
Hirota's Programma
volgende bekend geworden.
geen sprake Is, maar dnt hij er nlet
Jouw streelende handen,
,\'oor IWIl Instillln, dat het eeuwlg
Wilhelminalaan 5
op stand No. 2 der
DOOR CIDNA NIET
Jouw teedere lach,
Eden zou van Von Neurath de be- zoo zal blijven.
Vakkundige opleiding:
AANGENOMEN.
Bl'achten mij in een wereld,
lofte hebben veriangd, dat HitlerVlool-, Piano-, Saxophoon-,
Die ik nimmer zag!
Duitschlalld de artikelen 42 en 44
\Vel, het heeft, zooats men
Clarinet.., Gitaar enz.
De nieuwe Japansche gezant
van het verdrag van Versailles zeu weet, slechts een maand geZANG (Itallaansche methobij de Chineesche regeering
Jouw ranke figuurtje,
blijven respecteeren. Dat Duitsch- duurd.
de).
heeft reeds viermaal een onderJouw lenige gang...
Billijke tarieven.
houd gehad met den 'generaal
Ja, je och
bent...nu
de mijne,
01 Maar
voor
hoe lang?
Chang Chun in den korten tijd
verloopen sedert zijn optreden, maar de Chineesch-Japansch verhoucling is nog geen : X X X X X X X X X X X X ~ ::nh::la~7~i::~:~d,
enkel maal ter sprake gekomen.
Zooals jij te soupeeren
AIJ5WIJII'STRAAT Iii • BATAVIA·C•• TELF.IB5&
van
eel~.democratisc.he
Gen. Chang Chun, de waordginselen
In Tiianon of des Indes!
CHINEESCHE
administratie blJ het yolk In- voerder voor het - Chineesche
JAP. BASIS TE TAKU
GRONDWET
Bezoekt onze stands Nos. 29t 30 en SO op de
gang te doen vinden.
departement van buitenlandIk kan je niet geven,
De Kuomintang had tot dus- sche zaken, heeft dan ook beProtest van Britten
Dat, wat jij verwacht.
Bechter en Vrijheden
HEEGOB.
ver eerd.er autocratische dan kend gemaakt, dat er geen
Naar 'pagne of coctail,
democratische neigingen.
sprake is van de aanvaarding RET BRITSCHE BELANG, Waar ik ook naar smacht!
ONTWERP IN MEl
Wat de generaal op zijn ~ei- door de Chineesch regeering
GEREED,
zen door het land had gezlen van het programma van HiroDe
Britsche diplomatieke Jij, weeldeprinsesje,
Den 5 Mei a.s. zal de nieuwe van de resultaten van de ta (Japans minister van buiten- vertegenwoordiger te Tientsin Aan luxe gewend,
grondwet van de Chineesche "Nieuw Leven"-beweging, be- ~~~~~~~:t)
::nz=is;~~ ~::~t deb1ap~~~ch~o~~:;~rti: Zau jij trouw kunnen zweren
Aan 'n arme student?
republiek in ontwerp bekelld vr~~g~~h~mt~:~nj!~~ tijd van China.
Noord China geprotesteerd teworden gemaakt. Zij zal dan
In dit programma wordt o. gen het feit, dat de Japanners
nog rnoeten worden goedge- het plan om orde en reinheid
En als je dan kil::st
keurd door het Volks-congres, te scheppen, al heel weinig uit- m. geeischt: - erkenning door te Taku een kade en magazijnen Een rijkere "hij",
dat in November a.s. bijeenko- gevoerd. De generaal gaf toe, de Chineesche regeering van bouwen ten behoeve van Japan- Dan breek je moedwillig,
TEL. WELT. 1927 . . 25 DJOHARLUII
dat de Chineezen zeer conser- Manschoekoeo en het sluiten sche oorlogschepen. De Britten
men zal.
Ret mooiste in mij!
Het Volks-congres zal wor- vatief zijn en hangen aan o~r- van €en Chineesch-Japansch hebben namelijk oak marineoude
tradities.
Het
was
met
verbond
tegen
het
Communisbelangen
te
Taku
(haven
van
Puck.
den samengesteld uit afgevaardigden van de provincies, van gemakkelijk om hen te krijge~ me.
Tientsin).
Z. E. den
Zijne Hoogheid
de districten, de gemeenten en ~~~\~:~l~tt~nt~~~h~~~, :ai~h~t ~."...."...."...."...."...."...."...."...~""'"."...."...."...."...."...."........."...~ :'
I-==::'Ned.rndi&
Panger8oA.A.MaogkoeDegoro.VII
en andere administratieve gederde
jaar
betere
resultaten
PANAMA'S
POLITIEK
PROBLEEM.
Mevr.
D.
van
Houten,
meenscb,appen.
SCbOO~:!:.~~o~~u::,u:3e~at._c.
Dit congres, hetwelk om de zouden worden bereikt.
twee jaar bijeenkomen zal,
heeft tot taak den president en
Landroof nitgelokt door de Vereenigde
vice-president van de republiek JAPANSCHE VLlETUIGEN
Staten.
Geeft ook privaat- en c!ub!essen
to kiezen, alsmede den presiOver China
met uitreiking van Dlp!om.B.
dent van den wetgevenden raad.
Het zal echter ook de bevoegdCHINEESCH PROTEST.
EEN pOLITmK ONRECHT NA Rum 30 JAAR HERSTELD.
heid hebben am wetsontwerpen
in te dienen en om de grondwet
De Chineesche regeering te
tii amendeeren, Bovendien heeft Nanking heeft bij de JapanVit het feit, dat de Ver- verleend. Bovendien werd een
hij het recht van enquete.
sche regeering geprotesteerd cenigde staten niet langer verdrag onderteekend, waarbij
Aan de grondwet zal, evenals tegen het feit, dat Japansche de onafhankelijkheid van Pa- aan de V. S. het recht werd
nan de Amerikaansche consti~ leger-vliegtuigen zonder daar- nama waarborgen, vloeit een verleend, vestingwerken aan te
tuiie, een "Bill of Rights" WOf- toe vergunning te hebben ge- merkwaardig probleem voort, leggen en, ingeval dit noodig
den toegevoegd, waarin aan de kregen telkens over Noord- en weI dit, dat Colombia nu mocht blijken, politioneel op te
burgers zal worden gewaar- China vliegen.
weder zijn souvereine aanspra- treden in Panama. In 1927
borgd: de gelijkheid van aIle
VERSCHIJNT DRIEMAAL PER
ken kan laten gelden op dit ge- kwam een tweede verdrag tot
burgers voor de wet, de vrijbied - en deze aanspraken stand, waarbij Panama de veISTUDENTEN STAKING
heid van spreken, schrijven en
WEEK IN EEN OPLAAG VAN
dan
ook
reeds
heeft
doen
gelpubliceeren, de vrijheid van geden. Tot 1903 behoorde PanaTe Tsingtao onderdrukt
loof, vrijheid van vereeniging
VLAG;G;EN
ma tot Colombia; in strijd met
en vergadering. het recht om
het volkenrecht en in tegenDOOR ARRESTATIES,
verzoekschriften in te dienen,
spraak
met
het
verdrag
van
het recht am deel te nemen aan
staats-examens, het :kiesrecht
Te Tsingtao zijn twintig Chi- 1846, waar1:iij de V. S. aan Coenz, AI deze vrijheden en rech- neesehe atudenten, die een sta- lombia het bezit van Panama
te Batavia en Mr. Cornelis
ten bestaan evenwel in over~ king op touw hadden gezet om hadden gewaarborgd, werd het,
ecnstemming met de wet.
te protef:lteeren tegen de Ja~an
en aan aIle Hotels over
Er zal een wetgevende raad ache activiteit in, Noord Chma, ~~;:e~e~~,t ;::s~~~;:~~:pJ:e~
zjjn en een uitvoerende raad. gevangen genomen. De overige scheurd· teneinde ongehinderd plichting op zich nam om in
geheel Nederlandsch-Indie
Deze laatste zal bestaan uit 20 stakers kregeri van de autori- een aanvang te kunnen maken geval van oorlog al zijn militailedc,ll, aangesteld door den pre- teiten van Shantung de nadruk- met den aanleg van het kanaal re krachten ter beschikking te
stellen van de V.S., ter verdedlsident.
kelijke waarschwing, dat zij van Panama.
Het congres zal in de grond- rustig aan de studie moeten
Agenten van de Vereenigde ging van het kanaal.
wet slechta dan wijzigingen gaan, als zij niet van de univer- Staten wisten gemakkelijk een
kunnen aanbrengen, als die siteit willen worden weggezon- der talrijke revoluties in MidHet onrecht op weg om gOeddoor meer dan een vierde van den.
Verschijnt Zondagsmorgens
den-Amerika te ontketenen. gem.aakt te worden.
de vertegenwoordigers is voorDe staking brak uit om sym- Toen nu de Colombiaanscbe
met een verspreiding van
gestetd E,!n door ten minste twee pathie te betuigen met de in Pei- troepen te Colon wilden landen,
Colombia heeft deze verdraderde van het aantal vertegen- ping stakende studenten.
om den opstand te onderdruk- gen nooit erkend en is, zij het
woordigers is aangenoroen.
ken, werd hun dit belet door de dan slechts in theorie, -blijven
Amerikaansche oorlogsschepen staan op zijn souvereine rechERNSTIGE VLmGRAMP
onder commando van Admiraal !,en op Panama.- De tien jaarTELEURSTELLING
Vijf Slachtoffers
te Bandoeng en Omstreken
Glass. Inmiddels werd de onaf- lijkscbe betalingen van 250.000
hankelijke republiek Panama heeft het ook ruet willen aanVLIEGTUIG IN BOSCH
Over China's Vorderingen
w. o.
Ondernemingen
uitgeroepen en door de regee- vaarden. In 1909 werden onderGESTORT,
ring van de V.S..· als zoodanig handelingen gevoerd tusschen
CRlTIEK ~~K~ANG.KAI
Den 19 Febr: 11. is te Cor- erkend. Tegen een betaling van Washington en Bogota, doen
deaux: Dam, 20 mijl van Picton, 10 millioen dollar Em een jaal'- deze leidden niet tot een resulInlichtingen voor
lijksche rente van 250.000 dol- taat. Integendeel: de vroegere
Generaal Chang Kai Shek S;~~~aair:, p~tsz:r ~~~~ lar, die de eerste 10 -jaar aan Colombiaansche minister van
Colombia
zouden
worden
uitbuitenlandsche zaken en lid van
~~e:;d ~~n deS~:~n~~:,\!~: vliego,ngeluk voorgevallen.
ke hij verweet te hebben geRet schijnt, dat de piloot van gekeerd als schade1oosstelliug, het Internationale Hof te Den'
faald in , het vervullen van de een Gannet-machine, die gerui- werd door de nieuwe' repubUek Haag, Dr. Antonio Jose Uribe,
verwachtingen der revolution- men tijd in de wolken gevlogen de eoncessie voor den _aanleg heeft'. een geschrift het _Ucht
in beide bladen'
_
nairen,,- die haar hebben opge- had, ge-daald was' ten einde zijn van het .kanaal zoowel als van doen zien, waarin het door dericht.
positie op te nemen en toen te een sp60rweg op de landengte V. S. gepleegde onrecht, aan de
DAGELlJKS
Telefoon
Nos.
582
583
Weltevregen
kaak gesteld en de aanspraken
Maar de generaaI' heeft ook ver gedaald is. Hij zal zijn atNa 5 UUl: 1241 • 5050 Welt.
de Nieuw Leven"-beweging gegleden in het. bosch, dat b~
van Colombia op Panama worwelk~ door'- hemzciven werd ~ Cordeaux: Dam hgt,. De machiden gehandhaafd.
Nu President Roosevelt de
gang_:gezet, "verwet~m,_niet te ~: ~=e:::; ::tt~o~= en
volledig.
onafhankeljjkheid
hebbe~ voldaan aan .. de verDrie passagiers en de piloot
heeft erkend van Cuba 'en van:
::!~!e:' welke hij er van ware": dad~!ijk, doad ..door verPanama. bestaat de moge1ijk:heid. - dat de V. S. zioo met
J?e Kuomintang is, zoo _, zeide ::~~~c~':e p::~e;d :r~
mea- zouden - VeI'zetten tegen
~:v::c~~. ~el~:id~~S n~: aan -_zijn verwondingen gestor~
een Wea.erinlijving van-Panama
Speciale wijken del' stad
hun 'taak,' te, li~tvaardig op en yen.
bij Colombia. De geschilIen tns,
beseffen met, welk een -verant:
schen - Noord-Amerika, en 0>dus niet incie geheele oplaag
lombia" hebben een --mUderen
woordelijkheid:::zij_: hebben. De
EUROPA HONGKONG
·Voi'ni _-aaDgen'oMen._ ~ Sinds 'eo;.
KUonllnt?ng _ .l1.eeft· zich "te ver
ZONDER PRIJSVERHOOGlNG
v~ en fe hoog poven h~t v9lk
lombia de financiee1e medewerOpening vne"."Iiienst
gehouden en: daarom _' heeft ,zij
king en $un van, de A>nerlDE UITGEVER
het 'vertrouwen" _van' de mtie;
viJEGKAM:P GEREED~
imimsche commisSie Ka.mmerer
dat zij vroeger, bezat, verloren;
heeft.~ enaaniienlijko:
De rep'!lbliek is, thana -25 jaar
~Iaeog,
ou~, doch ,in:al:,die~.'-:tijd:.j,s , me,Il
er~niet ·in' gesIaagd-:om',de-_ be~

; Er heeft toen namelijk ook
een onderhoud plaats gehad
van Eden met von Neurath,
den Duitschen vertegenwoordiger.
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.HET ·WEERSTANDSVERMOGENVAN
ABESSYNSCHEN SOLDAA'f.

DEN

met

ZII vuleelll U mo"reelen en finantieelen stenll, tndlen U

~~:~:;:;:~~:7.g=19~: =:!~;:: ::e:I~ec

___
steenen en zijn begroeid met
James L. RohTbough wat zanderling voor dat een plaI!.ten, die vol door"ns zitten.

Abessyn

bulte:u U ...

schald u:t'I'iI~oJge van de tijdsomstandlgheden bwun wukkring

puntige

cen

~an (2.50

zfjt

m
llnUnd.
o ltDuw

kunAbests yn'uk,kn geven

ren van hun grootvaders tegen
de meest moderne oorlogsmachines strijden. zijn HOOen van
bultengewone kracht en een bewonderell;Swaardig "feerstands-

lastdrager tegel; een vaste belooning verhuurd hoot. M
ontmoet zeer dikwijis mannee:
die boomeD op bun rug tersen'
stammen zoo machtig en

zwaar:

de m~t geJiefde isi dat Zoo'D
oers~erke kerel wa op roodgloelende kolen gaat wandelen..
~n drager met ~ec~~e vo~ten
~~~elOOs, al 15 hiJ nog zoo

wonderd hebben, dat de Arabisebe Jastdragers de .zwaarste
hutkoffers op hun schouders
over de gangwaij naar den
oever dragan. In vergelijking
met de Abessynen is de sterks.tc Arabier echter een zwakkehng, ~et. dra:gen van lasten
van VUftIg kIlogram. over een
afstand van

stand vervoeren, Een Abessyn
sleept een dergelljke boom eehter over 20 kiometer en meer
naar de stad _ om claar een
zoo'n reus van cen boom voor
zegge en scbrijve 25 cents te
verkoopen. Wanneer men een
Abessyn vraagt, hoe bet toch
mogeluk is dat blj dergelijke
geweldige lasten draagt, ant-

beschelden. ZlJ zlJn :~ tevreden met een maaltljd per dag
en. een paar slokken meestal
~ w~~er - en desondanks
bl~yen Zl] gez?nd en sterk. Een
krlJ;sman, die naar het fro'!t
rna cheert, draagt vo~-: drie
maanden voedsel op Zl}n rug.
Een Europeaan zou hlerv~or
een vrachtwagen ?f een muile-

;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiii

in handen te krljgen.
Toen de oorlog in A~ss~iE!
began en zelfs reeds v66r dlen
tijd, ~erd er onder de Raffiajo's drnk gesproken over deze
kroon. Men wist zelfs' te ver.
tellen, dat er een inzamelill.g
o~der den s~am was gehouden,
die een bUldel goud~orrels en

dag, houden,
waarbij
moet
over verraderlijke bergpa~n,
hooge bergert en door diepe
kloven ,en mo~rassen, is voor
de brume, pezl~e onder~anen
van keizer Halle SeIassle een
heel gewone prestatie.
,..
U 1) eten pepf!T .....

woordt
hij steeds
op iets
of eten
wat
verachtelijken
toan':
"Wij
veel 'peper en dat geeft ons ~~
noodige spieren. Wanneer J\l
roode peper zou elen, elken dag
natuurlijk. zou je ook apoedig
zoo gespierd zijn als wij." Het
recept.. beeft echter niets aanlokkehJks,. voor ee~ Europeaa~~
zo.?dat hlJ maar hever ,,zwak

noodlg hebben.
De
Ethlopler ,?ehoeft
ook geen

zelk~ra:~aan

D UVpErimC. °biliart-en Ben I oLnd"'erdAeelRenTEN

ZlJn dU
op d e~

~n a~ \ ~n
r~ en Sh~P .g h\
f:~b~rJ: a~ni:c "A~r~81:s

Duveen

scboot".

Pa rapattan 21

bad opgebracht, am de kroon
terug te koopen van den tegen.
woordigen Zwitserschen bezitter,

FEU ILL E TON.

KAFFA-KROON.

Qp zoek naar het Kostbare Stuk
in Zwitserland.

Seil1t uit Addis Abeba.

v.an . f 1._ en cen

maxim!lI!l-(:Olltrihl!tl.e

p et

VII'.

Onze Stand is en blijft permanent

- maakt,
;:i~~~:~ ~~~eedo~te h~~ ~e~ ~:~ ::: ;::~k~e~u:;n~~~ Oak .~·at
eten en drinke~
zal zich daarbij wei ver~ len, laat staan over eenigen af- treft z.U n de ~b~ynen ulterst

,SLOISBRUG,

be-

KEIZER !IENELIK WILDE DE KROON mEr IN
ABESSYNIE HOUDEN,
In den laatsten tijd zijn er vetllcbUlende pogingen in bet werk gesteld om de In Z\vltserland In een
brandvrije kluls llggende heUtge
Kaffa.kroon _ symbool der beerschappij over een dee! van AbeS9ynle -

"Niemaud weet in welke eeuw
Inmstzinnige 'KafCitsjo's in
Abessynie deze kroon hebben
gcsmeed. Thana ligt zij welbe-.
waard in cen stevige stalen
klula. Slechts zeer weinigen is

bezaaid

Jasten

GEHEI~ZINNIGE

•

liggen

veel zwaard~re
~e'"lste~kakie
wil versjouwen, indien hij dit
WlJ s
r
s.
en ten
Vraagl Inllchllngen
De Ethiopische krijgslieden, voor zieh persOOnJijk moot doen, beste, om de ha~e~d van hun
TO S • pi
g .0
I el. WI. allaa
die met de achterladera en spe- dan in bet geval dat hij ll:ich rus voetzolen te bew:gzen. Een vanl~==================~

=

B&r1I, 1Q Ma.art 1936.

G r 00 thaD de-lsge"'mploye~rdeDJ

~~r:n'h:f:n~et~ru!~~:;'~:~

DEN EUROPEAAN.
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"voeten van 2~n iastdragers ver-

EEN WElNIG AANU):KKELLm: RECEPT VOOR

HEEREN ONDERGOED

8800TllADELSflBilPLOYIIBDII

Ward' nog hadan lid van de V ...... _. a.
{Ve~lIfng Onderlinqen StennEuropeo:scbe

leider de toestand, waarlD de

Peper aIs. krachtvoedseL
BORSTROKKEN, 'I, MOUW 1.75
KNUPANTALONS
1.75
LANGE PANTALONS . 2.25

Drie maand:en 'OOed8el.

tn!~: W::n~~e~ i~~~
den Abessynschen karavaa.n1ei-

D.

CAPITOL, TEL. 594 WI.

Sigarenhandel 'tMOORTJE
_

Bezoekt onze stand op de HEEGOB

~:wefeth~lChan~~~ t~:~~e~
bed sl UtI
-?. h
'7.n "lmw:h' egt ~ Z:'h o~

II

worden geleverd door de firma

£:1

CO. BilJ'artfabrikanten
Batavia-C,
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plaats bekend, Het is cen prachtige helm, die nair boven spits
tocloopt, bestaande ,u it twaalf
deels zilvercn, deels gouden
schilden, door goud- en zUverdraad verbonden, voorzien van
eeo g~uden halspantser en een
merkwaardig symbool aan de
voprzijdc.

JO TEK TJOE
Kwitang 2 San., Tel. WI 865

Ha;r~~~~ t:~~~s~:OS

~~~:rt

NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
OF

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~lnog

~en ~~!~~t';~:!~~:~~ ~~a~ ~:\o:~~!~= !:r!e;.::" ;~.gl~:ndd~~oor::r!:~ ~ijare:~=

in de laatste dagen van het besluit had 'kunnen afbrengen . .1k dacht wat ik aan deze Diet liever aUes zou bekennen.
dal~~~n hadi.~ij was Maar dan dacbt ik weer nan
vrouw
~~derrn:e;e~t. een I erijke mijn stiefmoeder, die bur ee·
D b
nig kind zoo diep betreurde. Als
~jg:~. racht mijn geweten tot ik haar ook dit Dog had aange"Ik deed wat zij verlangde.
daan, zou het haar doad zijn
"lk ging met haar naar Val- geweest.
moot.
"AIs een vloek achterv:llgde
"Op het kerkhof te Gradon ~ij hde zonde. die: begaan had,
werd Nora de Lavaliere begrs.- n ad ree.~ ~~ ug:~ :eer'
yen en op bet kasteel Valmont ~O:el~e;:.ul mij tadl e: boe ~~
kwam freule Suzanne de VlVa- lukkig gij aart'
erIe"Steeds w
werd de

t::n s~r ;~::g!e~:!~~; g~':o~

VENDUBEDBJJ' .. KRIJNEN"
Secrerarieweg 7 Tel. 305~
HEDENOCHTEND

V END UTI E

vall
G(~C~~~~~;~i:li~;:;~~I~;·C.
ten hul te van Mevr de

K,

Wed

DooiNUM'

~!~:~~n~oe~n!jrZi~~~!~~ijk ~:1~~~km:ij~ ;e~d:t!~tt~;, ;:;;

De kwellingen eener moeder

ook, dat

striJdbare mannen te leveren
door
weer naal' haar toekeerde, k~er ~es1bre~g~~.
ht g ed
voor den oorlog tegen de Ita·
ENRICO DE -NOVARA"
~~~:::g ~i~ ~j~ ::Zi~~~~~~= op te le:te:daa:~j ~~~moe~de
hanen.
ber en koud keek hij haar aan. d:"t ~e ou~e gravin de geheimDe laatste kClzer der Kaffa's, 19)
ster staan.
- Wat gij misdaan bebt, zeide zmmge zl~k~ na.ar het bosch"Ik weet dat niets haar van
- Gij weet niet wat i.k gele- bij op vreemden, schorren toon, w~ch~rsbulsJe Wilde brenge.n.
GaJu JerotsJa, dl'OCg de kroon

I

.'

'

Vroeger waren de Kaffa~s
een vrij en zelfstandig volk,
doch Menelik wist ze aan zijn
gezag te onderwe
Dat ver-

diepe smart. Het sneed gravin
been. Ook de oude gravin had Louise door de zieJ, Nora z66
zieh niet laten zien, maar had te zien.
opdraeht gegeven, het eten op
haar kamer te brengen.
Dit kwam Florence vreemd _ _ _ _-'-_ _ _...:..:..
voor. Zij wist niet wat zij ervan
denken moest. Daar zij niet al-

veracht!
Wat zij verwachtte, gebeurde
niet.
Haar bekentenis had vreeselijker gevolgen dan zij vennoed
had.
De graaf stond half van baar

u:.

men. was de kroon verdwenen.
Jarenlang liet de. Abessijnscbe
heerscher naar de kroon' zoeken. Toen 'ze gevonden was,
liet hij zijn toenmaligen minis.
ter van staat, den Zwi1ser Alt·
red Iig, bij zich ontbieden en
schonk hem, om tactische rede·
~~~d ~~t ~~~:a~:ts~~~~!~ :::
de kroon voor aUe zelwrheid in
Zwitserland in veiligheid te
brengen. Waarom wilde hij niet

g

~f:ev~:z~a:;~~I~O~!:d::'

zwaa~der

den. lk begrijp niet hoe cen
vrouw den man dien rij liefheeft, zoo kan bedriegen. Ik zou
geen uur langer in dit huis zijn
gebleven, indien ik had kunnen
vermoeden dat ik er geen recht
toe had.
"Hebt gij er weI aan gedacht
dat gij~~ reehtma~ge ~fg~nll;~
:ren . t d °re~..h~ t? ee
dan me da; glJ ~et:~~~e~n;ij
eren
;tod h bt?
nrlj, bet on-

r

m:~~::~:he~ aa~

~;~r:~l'~~ de kroond ;n Abes· pe~;:~~:~:~t:- :::z::t:~ f?:o~~ =:~~~~?!~~~; ii;~~:~~~~'\~~d!1~

e~n zien, die het kasteel verhet.

H~t duu.r:de l~g alvorens
graVID LOUise z~ch
van hu;r o~tzettin~
Met moelte n~htte
I
~ee~t na~r aar
g~~ ~~. enez..' .....,.-,:.O"'".',..;.I
am zich heen.
Wat zou er
vroeg de gravin
rend af. Nora was

Z\l';n, , lukiriEe

~:a~~~e~e::n~~ ~et

g,:, ,Ude zij aan d,
_Is

::!~. hij op de knielende Nora ~~ij~~~~~?g ::.rom ik zoo ni~~~~~j~! tevens weI aan ~~:std:tat~~: ~~;o::~:::~

Een ,.,wgwch symbool.

~~;f~,:::~~~~it~:b~~~:~ ~::~~;i1 ~~~i:~~~::~:~ d~ ~~e~~; ~t dat kunnen ~~:le~r~::;o~;-f~::u~~ ;~?~~:;:~EI~:v~~;:~ ~!~;;:~~r~~!:rii=~~

kleine brandkast (r 19,- )
Prima Foagers heerenrJjwiel (f 19,_) en HIM A
dolmesrijwiel (f l'f.-)
' Mool kristal etc. '
ZA TERDAG 2\ MAART

tl':ohulzevanden WelEdO. Hl':er

Ph. J_ van MIBLI
accountant Lever's Zeepfabrieken.
,Laao de Brulnkops 36.
van een completen lnboedeI
w.o. ,.leer goede plano. an~
tiek roenbllair, gongstandaard. Austin. auto enz.
uicvoerlge specificatie voIgt.
Kijkdageu; Donderdag 19
en VrtJdag 20 Maart
v. 9-12 en 5-8 u.
VRIJDAG 27 MAART
teD buluV:1Q'du

WelEdG,

Heet

W. Belaterhag811
Hhl. vertwg. Continental
Banden ' ,en Rubber Mil.
, ,,~esterJ)ark 7. '
DiNSDAO 31 MAART
tenbu1z:evandcu 'WdBdG: H eer

l.U. lIlWsali
Emp~

Droogdoktnaat-

schapplJ, Batoe~oeIis, 3:

doch Europeesr.be gela.a.tstrekken. Sedert zij in de nabijbeld
van het RudolI-meer wonen,
staan zij onder de heerschappij
van een monarch; en deze
grondt zijn heerschappij op de
~i~~t~~dee::oo:~il~gie ;ymn~~l O[

Nora voelde zicb de vertwijfeRade1cos .keek zij naar hem
terwille VelD tip. Het brak baar bijna het
hart dat bij geeD greintje me(i"elijden met baar bad.
Een grenzetooze moedeloosheid maakte zieh van haar
meester. Hoe zwaar het haar
o()k viel. tbans moest zij hem
ook nog het laatste zeggen.
daeht ik nacht en dag aan u.
Zij vertelde hem, dat zij nu
En juist gij moest de man zijn. -pas ontdekt had dat Suzanne
~~~e~enu!k ~~Znz~~: ~~~!;d leefde en we1k cen treurig behad zoudt gij w-er arm ziju ge- staan zij in de torenkam.er leidworden. Daar
u echter bo- de.
yen alles liefhad. zweeg ik.
Jerome was op cen stoel neer-

lin~ n:ij'deed: het

mijn stiefmoeder. Maar het
ergste kwam pas toen ik zag,
wie bestemd was mijn echtge~~~~~~ti,;o:!:~l'ias dat geen
"Sedert ik u ontmoet had,

Daarin toch waren niet aileen
de zinnebeelden der dapperheld,
der kracht, der schepping, der
sterkte en der overwinning vel'-

~~~~' w:c~:;oo:i~~~~~

ik

heerscher over alle Kaffitsjo's
o\1'er het gehee1e', land, dat den

:e~~K~:en:,a~~~r~~:: Ik ~~~~j~:h~

0:='n~a;om f:~enh:::~~g ::;::~:

hij ook, dat de, Kaffa's alies in
Jerome stand in gebogen
het werk zouden stellen, om de houding, alsof een vernietigenkroon weder ~e bemachtigen. de slag hem zooeyen had getroffen: Zij kon zijo gezic.ht Diet
De donkerkleurige afgezan. ,zien. daar.~ het terzijde had
ten,', die de laatste weken Zwit- ge~end.: ~ hoord~ alleen hoe
serland doorieizen, op ,zo~ geJ&3g'dbij ad~aald::.
._
naar de kroon, maken er geen ..~klaps nc.htt~ hij. Zl~ lD
geheim van, ~.zlj den wensch Z9n volle lengte op. ~ keerde
koesteren, eemnaal geheel Cost': .uch naar haar toe. _Zij ~_ dat
Afrika onder liun heersChappij .:qjJ;l gezic.ht verwron.gen ' was
te brengen,
van toom en smart.
_ Neen, riep hij op snijdenWie betaalt _'h un reis door den' toon uit, duizendmaal
Zwitserland? ' Waarop bouwcn :Q.een! lk begrijp het met! N()(h~
zij_hun hoop ,voor de toekoms~? ~al ' ik :u: vergeven dat gij den
men weet het niet. Dit is e\?en- man, ,d ien gij llefhadt;,-ZOOiets
w~ zeker: -de kroon llgt v¢Ug habt kunnen aandoen! Oat mobewaard, onder de hoed.e 'van 'ge de Hemel u vergev-en!
erfgenaIllen van Alfred llg, die
- Jerome! stiet zij rade100s
zijn laatsten wil: het, kostbaro uiL
.. .

::=

bewaron, tom uit-h!Pt:.t lmie&l kroopzij naar

had deze slag hem getroffen.
En het onbegrijpelijlcste van
alles was. dat Suzanne leefde..
In naam waS zij met hem :in het:
huwelijk getredcn,
~.~
'toen , ~ ~e~, meer vr:u geweest. ¥dj ' was .de vt:Ouw van
Bertrand de Boncourt, en ~~
eenzoon ~hem_ ~etklo~bu:na $ ~ sproQk;je.
- Nu heb ik u aUes gezegd.
:ging N:ora
weet hC?C
zwaar ik
heb. en.
toch smack
,'"
,
.,Oordeel, .met .te 'hard over
mij!, Ik~ebgczondigd uit liefde.
Eerst : uit;., medelijden ' met de
graViD. toen· uit: li~ voor u!
Ik heb het Diet voor mtize]f gedaan. .
:
,', '
",
"Wat .mJ . thailsoolt·beslui.ti

40crh

=-

.,0 . bet is vreeselijk! Dat
zooiets Inij moest gebeuren. mij.
wiens 1ijfspreok is: .,De eer boben alles!"
"Tot dusverre was mijn eer
onbesmet. Nooit verged ik u
ik, zander het te vermoeden. in
dit schandelijk bedrog betrokken was !
_ Jerome; heb medelijden!
riep Nora radeloos uit. lk kan
niet leven zander u!
Hij keek haar echter met aan.
Hij w-...s buiten zichzelf van ver-

~nr~ts~ ge:~~

der gebeu~n afwac~ten.
Werktuigelijk zeUe ZlJ .~t!:
klaal' ~oor den nacht. Zij
woog nch heellangz'l8.n1, alsof
h~r ledematen van load ~
Zl,) was bang VQor wat er SLUg
gebeuren.
Nora zan met eerd.er rusten
voo~a~ z.ti haar onrecht weer
eemgszms had. g~ gemaakt.
De oud~ gravm WlSt dat,
bur stiefdochter ~aal
plan ?ad o~ge:~ XU het
ten Ultvoer ra

zi~ ~n ~de. ~

;et
en
d
ee~t, r;:~sto:;n:~
_e e:;::.cl e
en a
r
n~ ~ d gelnklrige dat
... ts
~
had.

t;ts

0:

ZlJ~eV~_~de

zij. aI-

,les verloren! '
ZWaar sloeg haar hoofd teo.
den grand.
gen
DEBOETE.
Yet snelle scbrE:den liep Florenee in haar!mmer op en Deer.
Zij fronst de ~

,

Wat was & bier vai:tda.8.g &aD
de hand! ToeD. zij beneden

kwam-oin te et£D., ~ zU' ~

:mand-van de -ta.miIiE! in de eet- ,
zaal. Zij had Ernst gew:asgd.
wat' mervan de _oozzuk wu..

_In_

De - .

~~ik':'et.!:i~

_Jlesebwd"",

gnw. ...... - .

:', Hlj' . _ . hoar ech\!!r den VIieDdeIijk: -..-.i. - . .... hij, en"'gnaf ..... ..;.g- ~;;:;a;;;;:;;;;;d:i;;:
:>""",het"..., ..JDi beIrijooa dot !iii ~ met , ~
~,

;"g .¥ ,'lii
",'

"

' : , ",~
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gmg

t!i
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Dumas -iets
krachten bad gevergd,
~ verwonderen is,
I aan_ge'.. In'J een 90 K. M. geass. c.s.z.
alleen gereden had,- terwi;Jl
volgende ploeg uit, vier
NEUS _ KEEL _ OORZIEKTEN
bestond, die elkaar keurig
bij het voorrijden.
IZAL.
zal ca. 15 K. M. v66r Mr.
spreekuur
per flesch . : ... f 0.75.
Cornelis geweest zijn, dat Ponoveral verkrijgbaar.
to zich met een keurige spurt
Matramanweg 11
van de anderen wist los te werGEVRAAGD
Tel. Me. 109
ken en '" aan het wieltje van
Dumas komt te h.angen. Toen kwam. de pech, Dumas
In~eemsche bevolking.
rijdt over een hoefijzer (we wi&Bneven onder No. 1081 v.d. den vijand dus op gasgevaar
ten met beter of hoef:ijzers
b
:~la~d'~iEii:KINGGi~!iHr,--1 attent maken. Evenmin als de brengen geluk) en zijn achterDuitschers na het gasblazen band laopt leeg.
wegens vertrek, voor bekwaam konden de Franschen na den
AI spoedig komen de eerste
rijders bij het eindpunt in zicht
:~auff~:.ouwbaar Inlandsch :~~~~r~~gd~~~la~~1ee~~ic~~~~ en
passeert Ponto a1s eerste de
Inlichtingen Parapattan 14.
bogen. Verbetering van gas- eindstreep. Daarna voIgen resp.
TE
masker en gastucht bij den H. Bakker, P. van Geuns en
hutkoffers f 6 en f 8.50, dames~ ~:n~j~~jk~~t v~~~~~o~~n v~ Max van Deen als vierde.

' 'L,

VOOR ROTrAN VERNIS:
SIGMARINE

van
LINDETEVES·SCHOEN.

EKST EROO GEN ~~~rv:~:;n =?g0~=

In egroeide nagels, eelt euz.
w~rdt pijnloos en hygU!nisch
verwijdert in
PE DIKUUR
~

Postw~g Noord 59, Tel. 4302 Wl.
TE HOOP AANGEBODEN:
huis Panaroekanweg 19.
Adres: Theresiakerkweg 61.
AANGEBODEN:
Twee ruime goed gem. krs. op
goeden stand, event. m. pens.
Br. N(l. 1083 bur. v.d. blad.

!::========

fiets f 30.-. Groot tweeper~
soonsledikant f 20.-; te bevragen van 8·9 'Cn van. 4~5, Spoorweglaan 8. BataVia-Centrum.
RESTANT-UITVERKOOP.
P. T./No. I
Dames-, heeren- en kinderis het merk van in de GAJO- schoenen, van 50 c., 90 c., f 1.50,
LANDEN
(NOORD~U.l't1A
f 1.90 en f 2.90.
TRA)
gewonnen
(derhalve
VOLWAARDIGE)
"ARABICA" - KOFFIE
Fijn van smaak, aromatisch!
Pasar Baroe lOS.
~:~:f. matig in prijs. Neemt ~T=E~K=-O=CO::-OPO:-:AAN=C:G-:;EB=O;:DE;;;N::-~=-wegens vertrek, per 1 Mei of
OZON
eerder compleet m.eubilair v.
LA1\<I PEN
paviljoenhuis voor f 300.hcbben cen lange lcvensduur. ~~~~e~v~~~erm~~~O~~e~~:.~

het strijdgas. Spoedig voerden
nu oak de Duitschers een over~
eenkomstig verstikkend gas in,
Perstoff genoemd (volledig gechloorde mierenzure methyies
ter) welke stof gebruikt werd In
projectielen, die met een groen
kruis gemerkt waren. In den
nacht van 22 op 23 Juni werd
op de Oostelijken oever van de
Maas ten Noorden van Verdun
binnen enkele uren een opper~
vlakte van eenige ,km2 vergast
met ongeveer 100.000 groenkruis projectielen. verschoten
uit 56 batterijen. In de dalen
hoopte het gas zich op en bood
daar een aanblik van een najaars nevel. De Franschen le~
n'WONING AA.l"iGEBODEN v.d. blad.
den door deze gasaanval groo\". 3 besch. scholieren eig. slkr. ----:T:::E=K"'OO"'P:O---- te verliezen.
m. v. w, gemeensch. werkk. wegens vertrek naar Europa
Spoorweglaan 10.
ESSEX~Touring-l\-lodel '31
(Wordt vervolgd).
TER OVERNMlE
60.000 K. M. geloopen. In uitAANGEBODEN:
~~~~~~~:.o~~t~e. Benzine verG,cneral Electr. ~ Koelkast, met Te bez. Royal Hotel.Noordwijk, TELS' WEEliKALENDER.
Ulb;t. kop, f .270.-.
.
Kamer 50.
r~g~~lle plano, merk Knies, 1-----:T=E:-:K=-o::-:o"p:O--- ee~et '~~l::~C~:~~:er!~e, ~~~~
Te bevragen: Parapattan 14. wegens onverwachts vertrek n. nakomertje, die weekkalender,
Europa een goed rendeerend welke wij mochten ontvangen
I Z A L.
VISCHBEDRIJF
van L. E. Tels HandelmaatIn llrijs verlaagd, thans per Brieven onder No. 1061 van schappij N. V. Deze is meer in
flesch .. . ... ,.,., .... ,. f 0.75 dit blad.
het bijzonder gewijd aan de

3J.ata.

_______

;=;:====AN=A=N==AS=M;;;;:;O=ST=V=AN='='T=JILANI)===AK='='====; I~:~~f{~~~e~td ~:nM~~c!a:s~
Een vitaminenrijke gezondheidsdrank bij uitnemendheid.
VERFRISSCIIEND-VOEDZAAM-GENEESKRACHTIG
en door H. H. Doktoren warm aanbevolen. Verkrijgbaar
bij ane langganans; waar niet het geval, aan te vragen
:;ti:eI2~~a Jagtman, Laan Holle No. 33, telefoon
R:

per 1 Mei a,s., cen hotelgcbouw Koningsplein Oost 12.
Dfrerte onder No. 1075 van dit blad. Informaties telefoon Batavia 129.

CHEMISCHE OORLOGVOERING.
door
C. A.

Het verleden.
TI.

Aan Duitsche zijde zag men
in, dat voor het schokken van
den verdcdiger met chemische
stoffen cen groote inzet dier
stoffen noodig was, opdat over
groute afstand de verdedigers
buiten gevecht gesteld zouden
kUDnen worden. waardoor voor
de aanvallers het uitzicht geopend werd het vijandelijke front
to doorbreken. De verspreidingswijze, die zich het beste
leende voar bet geen verlangd
werd, was het z.g. gasblazen.
Onder gasblazen verstaat men
het laten uitstrcomen van de
tot vloeistof verdichte gassen
uit stalen fleschen. cylinders of
ketels. Door deze over een
breed front nabij de vijandelijke stelling op te stellen en de
ventielen te openen, al" de wind
in de richtir.g van de vijand
waait, wordt verkregen dat een
groote gaswolk diep in d~e stelHngenh des vijands dringt en
mens~ ~n dier, die niet yol-

~~r~?-d;asse~Ch~r:-:e zij~ ~g~~

en kon de beoogde doorbraak
der Duitschers als volkomen
gelukt beschouwd worden. Het
spreekt vanzelf, dat de geallieerden zich ijlings op de gas
verdediging gingen toeleggen,
die eerst primitief en in de loop
van den tijd steeds volmaakter
werd. Gasmaskerlil, gaswaarschuwingsdienst en een. uitstekende gastucht, bleken in deeerste plaats orunisbaar om een
gasaanval met succes te kunnen doorstaan, De gaswolkaanvaHen werden ook op andere
frontgedeelten
voortgezet,
waarbij krachtiger strijdgassen
toepassing vonden. De gealIieerd'en konden eerst later tot
gaswolk aanvallen overgaan.
De Enge1schen bliezen voor
het eerst op den 25sten September 1915 bij Laos en de
Franschen voar het eerst in
Februari 1916. Tenslotte geraakte het gasblazen op den
achtergrond wegens vele daarRan kleveIide nadeelen,
gastroepen, absoIuut
lijk van de windrichting, groote voorbereidingen en zeer veel
materiaal.
Het tweede belanrijke moment der chemische oorlogvoering tijdens den were1doorlog is geweest het gebruik yan

~~~d~~ t~~~v~:r~~ma Tels mer

De gemaakte tijden zijn: 3.
u. 47 min. 50 sec.- 3. u. 48. mln.
40 sec. 3. ll, 48 min. 56 sec. 3.
u. 48 min. 59 sec.
AlB vijfde komt, onder een
geweldig haera Dumas over de
Finish, die vanaf Tjililitan met
een platten achterband beeft
doorgetrapt en geheel monter
zijn Vader vertelt, dat hij over
een hoefijzer heeft gereden,
waarop zijn ·Vader antwoordt,
dat hij een volgende keer daar
maar omheen moet rijden.
Ponto heeft onder een gewel~
dig applaus een mooien krans
in ontvangst te nemen en ook
de andere rijders worden lwde
toegejuicht.
Een woord van dank voor de
H. H. Juryleden, wegcommissarissen en de politie voor hun
keurige medewerking, het Be~
stuur v.d. B. B. W. S. en de E.
R. V. resp. voor het welwillend
ter beschikking stellen van het
raceterrein en de interessante
omroep, verzorgd door den ..Hr.
Bob Verheyen.

De belangstelling op en om
het race~terrein was gewoan
enorm en zullen am ca. 10 uur
zeker een vijf duizen~ men~
schen aanwezig zijn geweest.
Overal langs de route en voaraI
oak in Euitenzorg stonden hon~
derden in spanning te wachten
en werden de renners luide toegejuicht
en aangemoedigd.
Tot boven in de Naald waren
er geklommen. ,
Ook past nog een woord van

Deze zeer practische weekkalender is verlucht met eenige fraaie platen, welke Indische landschappen en volksscenes te zien geven.
willige
medewerking
midedevri}
hartelijken
dank voorvan
litairen en politie in Buitenzorg,
voor de keurige verzorging en
DE WEGWEDSTRIJD
BATAVlA-BUITENZORG
bleek voorVV.
al wat goede training vermag,
onder deskundige medische leiOm precies 7.25 uur v.m. ding (de H. H. Doktoren
starten een 34 deelnemers (6 Brand, Injo Beng Liong en
kwamcn te laat) voor de tribuStorm) terwijl
de Hr.belangrijke
GiIde door
ne van het raceterrein.
massage
en andere
Reeds na een 5-600 meter oefeningen, aIle eer van zijn
kwam er teekening in de volg- werk heeft.
orde en wisten de sterksten
zich naar voren te werken. Op~
Nu de w6iktrijikn op
vallend was het schitterende
hamel-ruiners.
uitloopen van Dumas. die bij
zwembad Manggarai reeds
Begonnen werd met een se500 mctel' VOOl' was en op riewedstrijd over 10 K. M. (20
eentje er een gang van 45 ronden) voor Seniores. in 3 seper uui~ inhield.
ries van 3 deelnamers, welke gebuiten Mr, Cornelis had wonnen werd door resp. J.
zijn voorsprong tot 0P Paulus _ M. F. Westenberg en
ca. I K. M. vergroot en volgden Atim, terwijl in de finale resp.
gezamelijk Ponto, Guldenaar en J. Paulus, Atim. en Westenberg
van Geuns, daarachter Max van als 1, 2 en 3 aankwamen, met
Deen, die bij het begin reeds een tijd voor qen winnaar van
pech met zijn nets had. Dan 11 min. 20 sec.
volgden een tiental anderen.
Toen volgden seriewedstrijterwijl verschilende rijders door den over 5 K. M. (10 ronden)
bandenpech, uitvielen.
voor Juniores in 2 series van
Door den regen in den vroe- 3 deelnemers, welke werden gegen morgen was de weg glad en wonnen door Francis Boy en
zwaar voor de rijders, maar de Carels, terwijI in de finale a1s
bewolkte lucht hield het zonne- eerste aankwam E. CareIs in
tje mooi tegen.
van 5 min. 4 Ij5 sec.,
Bij Tjisalak was de stand zoo
was Francis Boy.
goed ais ongewijzigd, echter
trachtte H. Dies~~d~~a~,t !:e;!~-!e= -~: 16 Fheebtr'. '36.•M=geveVSantigDdeeenuuro~

~e~e:~ur~~ :e~et!::. mooien
gelijkmatigen gang rijdend, vergrootte Dumas steeds meer zijn
voorsprong en bereikte, als
eerste, 4 minuten voor de volgenden, het keerpunt te Buiten-

~~~~rd van 41125 mtr•• te breKeurig soepel en met eeri.
gangetje van bijna 50 K. :M.
per uur. trapte Diesveld de eerste 30 minuten door, sorns volgde een kleine inzinking, maar

v:- fu einr:i=

l:~~!~~~%nd~~~~~~: ~: ~e: !==e:nkinJts~f::a thO~k de e~tvolgenden Pon~ ~:;":ijn.o~~ti:;r:sta=met de bedoeling om door IUid- to, Guldenaar, van Geuns re~~~:-~e:!.~
del van de' chemische stof 01' den, goed afwisselend, opval- besehouwd worden.
den vijand in ·te werken. Door lend regelmatig, terwtJ1.Max
Aan- den organi..o:ator van deals .. chemische _ stof Pha$O'"eeJ:l
Deen steeds meer inliep. ze wedstrijden ~rd door bet
te kiezen, kon worden, be~
men H. Bakker in Buidat men de daarvoor in aanmerking komende doelen
hooge coneentratie aan
sche -stoI' te Iijf kmi -gaan
buiten gevecht -stellen.
Bet_ gevolg:was dan-OOk
de Duitsehers-onbeschermd
gen dit gas zware verliezen'

~e:d~~;!':gaswo- ~~ti~ee1~d:_::=

ken. ]~£Q:~ grOOt;e·~esen_ ~ ,%Wakkeli_kna1 sptingen_-eil

Sanatogen wordt aanbe·
volen door meer dan 25000
doktoren als een ideaal

ledera feug Sanatogen voegt nieuwe
krachf aan Uw /ichaam en zenuwen
foe en reeds na enkele weken Sanatogengebruik zullen zenuwklachten, zooa15 iier--:
moeidheid. slapeloosheid. maagklachten.
euz. verdwijnen.1n plaats vanslap en moedeloos zult gij U weldra krachtig en opgewekt gaan voelen, in Slaat am weer volop
.van het leven te genieten.

"Saoafogen gaat near de kern der
gezondheid", schrijft 'n bekend Engelsch
geneesheer. Dat is reden, waarom het U
10 ..tie Apothekeo eo Toko's verhijgbaar.
Thall!! ook in veep, van 90 gram [eEen
ongeveer den halven prijs.

goed mod doen. Neem U voor weer
kem·gezond te worden, VToolijk en energiek
en koop nog vandaag een £lesch Sanatogen.

I

I--:-:-::-:~=~--:--::;;;;;;;-y==========-r;=========~
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k r·k

rna e IJ

re~~~:~e w~dstrijd

;tek Deze' meth~d~ pas~e~cde
Duitsehers ~p den 22 sten April ::nOSg;;~a:o;:~rEJ:::;: ~~
1015 toe. ElJ dezen eer.!?te gas- Verdun. Voor het eerst werden :rgge~e~\ e;~, l~~:~d g~~:: :~~~k
een
~anval groeven ?e Dwtschers bier zuivere gasp~ojectielen ge- meerd "of hij weI zou winnen" st.,and van 45,2 K. M. ai, te leg,.
In VIaanderen, ten ~lOorden van bruikt, deze projectielen - had- en verder ging liet, na een slo.k
E
ti bel
d h
de voorste lo;>pgraaf ± 6000
gasflesschen lU, op een fro~t
van -± 6000 meters. Met dit
werk
gingen
verscheidene
na~ten heen. Op den. 22steh
April 1915 te ongeveer zes_ uur
nam. werden de ventie1en del'
flesschen : gelijktijdig geopend,
waa,rdoor lOen zware grauw ~tt:e ga.swplk van ± 700 m. diep~
te over het. ,6000 m. breede
frontgedeelte_,_~ ,
st~ ?ro,ng.,,.Datil: _

werk eiscbt meer dan vroeger van
energie en zenuwkrachr. Dat is de
reden, waarom het juist nu zoo noodzakelijk is· eens eenigen tijd Sanatogen
te gebruiken. Sanatogen sterkt en \'oedt
de zenuwen - het verhoogt Uw energie
en weerstandsvermogen, \vaardoor ge U
gezond en energiek zult blijven voelen _ in
staat de vele moeilijkheden te overwinnen.

Billijke

~ten

k:r~;;:

I

Stemvorming
Declamatie- Voordracht
bij

BOTBL CRA-BR
••
Co Balfoort
Molel'lvliet

Oo~t3S-Tdeioo02100WI.

Postwcg I..

_

Tel. Wit. 1369
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ROEPERS, NIEUWTJES EN MAGNEETJES
SLAAN WIJ VLOT MET DE "O.P. tjes"
HIERVOOR ZIJN VIER REDENEN!!
Ie. DE GROOTE V E R S PRE I DIN G
2e. DE GROOTE POPULARITEIT
3e. DE GROOTE LEESBAARHEID

4e. DE GROOTE RECLAME WAARDE

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

TE' HUUR OF TE KOOP
KOOPEN OF RUILEN
EMPLOYE OF H U L ~

PLAATST DAN EEN ..O.P. TIE"
STANDAARD-TARIEF5REGELSEEN GULDEN
IEDERB REGEL MEER 20 CENT
BETALING CONTANT.

·VOORBETREKK1NGZOEKENDEN

HALVE~.PWJS~

