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Als de Romeinen een zieke in a anbevolen ? Past het hem te
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G I R O 'S - DE P OS I TO' S.

Paarden. jockey,. ptachttoilene.
Kleuren scblttereod io de zoo. ~
Maa~ het paatd waar U op "lette,
Jammer, dat dOlt paard !liet won.
leder sIaat %Oo' n dag aan 't kieken.
Maar bedenkt daarbij te laat,
Oat eeo sportkiek te fabrieken,
Slechts met eeo .. REFLEX" goed gaal.
De FAVORIET kan U teleurstellen. maar een kiek .
opgenomen met een REFLEX· CAMERA stell nimmt'c
t(.leur.

_LUYKS

~ef~!~_c::era~~o~~~ d:or~~~r::t~

tot de goedkoopste toe, 0.8. VOigtlander S UP E R B.
ROLLEIFLEX. ROLLEICORD. IKOFLEX m . '",.
MOIJeo wij U eeD REFLEX-Cawera d emon't rcereo ?
Wij garaodeeren U succes.
Laat LVYKS U leideo bij den aankoop vao een
tOrstel en met behuIp van LUYKS' Service be reikt

ook U scbitterende foto -resultaten.

NAAR DEN STRATOSFEEJt nen gevongen te hebben, di e in
~~~er::l~;g ~~~~~~~1~1~~:~
Plnn va.n de Polen
IN EEN OPEN GON DEL.
bcdrag willen stekcn.
Het staat nog niet vast , of
Warschau, 6 April. de tocht van Piccard gelijk..
tijdig met dien van kapitein
Uit talrijke landen van Euro- Boerzijnski dan weI eenigen
pn cn Amerika .komen berieh- tijd later zal plaatsvinden.
t en binnen, dat men in den loop
Het Poolsche min isterie van
van de eerstkomende 6 of 8 Luchtvaart heeft intusschen
mannden stratasfeertochtcn wi] reeds aIle mogclijltc mUlltregeonde)",emen. Polen achijnt nu len voor de beide lochtell genovan plan te zijn, het allereerste men. Nu de voorber eidingen
voor cen dergelijken tocht op te hier reeds wover gevorderd.
stijgen. Naar hier verluidt , utI zijn , mag men wet aannemen,
ka pitein B. Boerzyns!<y , een dat Polen werlcelijk het tooneel
bckend ballonvaarder, reeds van den eerstvolgenden aanval
zeer binnenkort naar den stra- op den stratosfect· zal zijn.

ta~:e~p.~r:!ijJ:~~emer

aan zijn (V. P. B. bericht ).
tocbt, die overigens in een open
gondel zal worden gemaakt, zal
U. S. A. WERKLOOZEN
Dr. Jodkonarkiewits, cen as. Ruim 9 lUiUloeu
sistent van de Pilsoedski-universiteit te Warschau, zijn. Flij
2 MILLIOEN
wit voor de eerste maal zekere
LANDSDIENAREN.
observaties over spanningsver~~~~~~~: s;~~:~ J:~~ d~~~
N ew-Yo'J"k, 6 April.
is een open gondel voor n oodig.
Een zesde deel van aIle
De idee van de open gondeI werknemers in de Vereenigde
stamt van den Spanjaard
Staten, in het geheelll.120.925
reta. Herrera zelf is echter tot ontvangen op het oogenblik
op bet oogenblik nog niet in volgens een door den National
staat geweest cell stratosfeer- Industrial Conference Board
tocht te oodememen.
gepubliceerde statistiek bun
Zooals belrend, wil ook pro- loonen geheel of gedeeltelijk
de fedd,.e,ralegeregta,ee. riDwg·'
fsoss
tii:.,r . ~~ardballomn sptsa°letD~dP-s v'v'an
e~.den
<\ID~ D LtlJll
......
langen 1;ijd gereed. Thaw> 9,103,023 personen wt .de fonds Chijnt Picard echter geldman- ~!kl=:n ::~~~~u~~gov:~~

Her-

TE BUUR

I

8e.rg- en Goedangruimte ·
Laat· Uw MettbUalr

Kisteo
·KoHers
Plano
door ODS bewareD

BIIhlllo-ll. PilIIGbudel 101
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huis hadden , zetten zij hem of
haa.r te ·bedde voor de deur van
het huis of in de hat, opdat de
voorbijgangcl's er cen blik op
zanden kuonen werpen. De bedaeling was, dat zij, die dezeJfde
zickte versch ij nselen hadden g€:had, zoudcn m ededeelen, wat zi.l
daartegen dadelt, welke kruiden
zij gebruikten , of zij koudc of
wa rme omslagen toepasten, gepurgeerd werden of waren adergelaten. .
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)-vil zijn vervange zijn Latij n
door " Maleisch. Hij kan de mo~
dernste genecs-wijzen: toepasse~ ,
a ls hij tnR:ar eeo Inclisch h ~~ k~e
weet te vmden, waar aan hlJ dIe
l<nn ophangen.
Uit het verschijnsel, daL aanhet lndische ziekbed zoovele
menschen mee-dokteren met
middclen, welke inderdaad ge~
neeskracht hebben en niet mo~

EFFECTEN
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AD~IINISTRA TIE

BEURZEN
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ALLE BANKZAKEN

ontlasting en zijn tong met
een beminlijke zakelijkbeid, wellte geen aar zeling gedoogt. TegenwoorcIig zal bovendien aan
geen ziekbed ontbreken de da-

bezig ngen, kijken hem nu wep Nederland, zou men de gevolg- nernen, welke bij u zal voorenkeIe geneesheeren vo!doende
_ Gij kiest uw tiran' gij
zijn am de EUl"opeanen in een hebt hem gekozeD, ten minste
stad als Batavia t e bedieDen. gij waart het, die hem toeliet
Bet toenemend aantal artsen aan tiW bed. _
1::ewijst, dat die gevolgtrekkin ~
Tot zeaver de la Fouehar-

komen van a ile kanten opdagen.
En, zooala de Romeinen, vertellen zij van btUl vroegere kwtllen. De gencesheer heeft nog
niets voorgeschreven. Hij wii

eenvol1dig kleermaker is ingevaerd en thans in glazen W3gelltjes net als het room-ijs in
versehiUende kleuren en s ma~
ken langs de huizen wordt gevent. Die bioehemjsehe dame

cijfe!"l:; zou men willen afJeiden,
dat bier niet m eer doch oUnC:er
aesculapen arbeid zouden kunnen vinden. En ook da t wordt
gelogenstraft door de vermeer~
dering van het aantal doktoren.

Want bier kiest de zieke met
zelf zijn arts. Dat doet zijn omgeving en vooral de vrouwelijke
omgeving, die oak bepaaIt,
welk· dagblad het gezm zal Iezen,.. welke leestro~ el het zal

of u onvoldoende voor sebeikunde hebt gehad, u zult nog
wei weten, wat ee" zout was,
welnu de biochemie, el);z. em:. De bewuste kleermaker maakt
die obat niet, 0 neen, die kamt
van ecnlaboratoriuminDuitschland, maar die kleermaker heef t
een verl'3ssend juiste diaguostiek. De doktoren kunnen niet
in zij!l schaduw staan. Weet u,
wat mij cens bij een dokter
overkomen is? _ Hij ruoest·
~e va n top tot tee~ onde . . zoeken en aan ~~t emd~ .vun d~
maand was ZIJD rekcnmg ge
adre~rd " Aan den. WeIE?
H eel ...... Nu. vraag lk u , die
gel~?rde kon met eens he~. vrou_
wehJk Van he~ ma:meliJk gesl.acbt 0r:tderschelden ........ .. De
blO ch e~s che kleermaker kan
dnt bliJkbaar weL Eil ~en zal
~?eten ~oegevell, dat dlt v~r
Z.IJll l{enDlS .van het menschehJk
hchaam plell Maar ook de kenrj s .~an de psyehe..der vrom';~n
sch~nt groat te ZlJO! want .ZUIl
vurlgste prapagandisten, vmdt

sell j n de 003terparkstraat huis
nan huis en soms hoven elkander wonen, maar ook Bat avia
kcn t zijn nesten van geneesheeren, welke men vin-dt aan
de Entree Gondangdia, van
Heutsz boulevard, Laan Raden
S.aleh en A.:[e~t~n~ met de prak~
ttseerende mlhtal~e artsen aan
hat Waterloo-plem. Het annt al
specialisten is in korten tijd
verdubbeld. Batavia beeft uu
40.000 Europeesche ~wollers.

za1 eten. Wat de. E ngelschell
lloemen de "bcd-Side manners"
van den a rts. geven bij d~
vrouwen .den doorsiag. ,?ok zu
hebben liever een kundlg ~an
d~ eel~. geleerde. Ret he~st
klezen ZIJ een do k t~~, ~e t Wlen
valt teo praten. Of blJ e~n t~an,
een di~tf!-tor: of een . verl1c~t
despoot IS In een Zlekenhu!s
18:at ha.~r koud. Vo or]~opig
dlent ~lJ t och sleeh~ a:.s de
~1~1: dIe ~~.ar. ge~ees\\~IJze moct
dfe ~v~a~1ul!en e m~:~!O;;
gevaar dreigt op bet verboden
terrein. waarin zij grasduinen.
De arts dient die positie te
aanvaarden. Hij moet beseffen,
dat hijzelf ook ondel' den illvioed is van andere. van geestelijke kruiden. Chesterton heeft
dat nidus uitgedrukt: _ de
modeme scepticus is verdoofd
tegen alles dat natuurlijk is in
het bovennatuurlijke. _
De
vrouwell gelooven nog in het
bovennatuurlijk,e maar zij zijn
zoo verstandig om te trnehten
het langs den natuurlijken weg

in de oogen en vragen naar zijn tl'ekking kmmen maken, dat schrijven.

~:~~v:l~~I!n:efl~~~::~n ~:~~ :~atse ~reee~i:~j ::o~i:~e:i~~ ~~~~~e is·Zi~!_ Ui;nBa~~;~ft~~ ~oe;;~' ~:. ~~~ ~:~~t i~eg~~::~~:
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paraatje en ver20cht wat urine
naar het Centrale Laboratorium te sturen . De lieve vrienden
doen over bun diagnose niet
zoo lang. E n zij declen ook zonder uituoodiging mede, wat zij
destijds hebben ingenomen am
beter te worden. Daarbij blijkt
st.eeds weer, welk een vertrouwen de menschen hebben in Indische kruiden Of zij nu hier
gebor en zijn of zoo juist door
cell maitseh.ip zijn aangebracht,
zij zweren bij f!1evromv. .Kl.?ppenburg. Wat dte voors;;hrIJtt ,
kan men vaak zoo maar pluk.
~en op ~n vc rwaarloasde plek
In den elgen t~in of op een on·
bebouwd t errem aan den r~nd
v~n de st~d. De bab.~e zal zleh
m~~ verglssen als t lJ 0r:dracht
krlJgt om bepllnlde krUlde~ te
zoeken cn als die geen vmdplaatsen weet, zal het oude
vrouwtje, da t iedere ruaand
eenmaa l op het erf komt met
een mand vol oude jeneverfle sschen, waal'in gele en grc-ene of grauwe vochten zich be-

;~:~t t~~:~a~:~:re~~an~:~

hij onder de

vr~uwen.

st.am.t uit Zaandam. of BanJO&waogi. Oak in Nederland

vet'-

eert men ,de Indi...<:che kruideD
in Indre zijn zij. voor ....
. ....
lijk. Mag hij een middel versma- die .overigeus ~ gaarne nan

den. dat een Edeleer gehoJpen bet Westen rieb~ een natioheeft en dat door de beste naal product. da:t men in zijn
Yriendin van 1 i j I l _ -....It .,;goa beIug moot~·

.;

.. ~

.

..

~ :ew~:el~ie ~011~;0:~

ziehm een gunstige verhoudiog
is, dan is Batavia reeds lang
veel verder. Men verwondert
et· zieh eigenlijk over, dat cr t e
Batavia nog Europeanen andets dan van ouderdom ster~
men.
Wie hier voor het eersl een
arts noodig heeft en te kort
bier is om over aIDlbevelingen
tcn behocve van bepaa lde doktoren te beschikken , .I(an met
een speld onder D. in het teleCoonboekje prikken en bet zal
altijd raak zijn.

**

".4t

Dit zijn zoo de ervaringen
van een zi eke. eer de dokter zijn
diagnose gesteld heeft. Maar
men moet vooral niet denken,
da t het daama anders zal z.ijn.
De uitspraak van den arts ver-ge-ma kkeUjkt en bevordert de
taa k van de aanbangssters der
kruiden-geneeskunde. Nu behoeven zij slechts in haar terecepteu?oekjes te .kijke;t! E~~
verstandig gene.esh:.er, dl~ lndle
g~ kent e~ die ZlJll patien.ten
wet verknoeld wenscht te n en,
zal er goed aan doen de toepasseIijke werkzame besta.nddeelen
van bepaaJde Indische kruiden
ber eid ~oor den ~pot~ek«:: voor
te s~ven en dit dwdeliJk ann
de hUlSgenooten mede te deelen.
Een geneesheer in Inwe, die zoo
nu eo dan eens met .,koemis
koet~" w,:r~ die eeo Iin~~
\\'"orm met, .,Pltjih lab~ meran
verdrijft en watten ,,kapas>J
noemt. .die "obat seriawan" togen spraw voorschrijft, wint h et
vert:rouwen .van de ·hu's.genooten en dat is soms m~ wa.ard
dan dat van den patient. Ret
doet er niet toe·of bet ~

N.V:Plano.eDMuzlek~ \wil,.heeft h\i het Diet~
. . .en

Rijswij),:

ko ~"

waning te worden geJegd, am
zijn vriende n te doen wcten,
dat hij het bed moet houden.
Ook al is er geen waarscbuwing
v~~r cen besmettelijke ziekte op
het huis geplakt, binnen cen
dag nadat de dokter zijn eerste

I

&tavia-G.

HOOPDKA N TOOR TB BIHAVIA

die in Indie " Ia-

ni:~ ~~t~:i~O~~~~!~je~~:i;~~ ~~~~en\,~~~ch1~~ a~c~e~:;ei:i ~:s~:or~: b~:~:zee:!S ~ ~==================::!

oude vrouwtje is de wandelende
volks-apotheek. Haar specialiteit zijn middelen, welke inlandsehe vrouwen bezigen om zich
steeds verkwikt tc gevoelen, am
een fijne huid te behouden, om
een onwelriekende transpiratie
te voorkomen, en voor tal van
doeleinden m eer, waarvan de
blanke vrouw geen flauw vermoeden beeft. Doeh dat vrouw-·
tje zal gaarne.o p bestelling a.lles .brengen, ,,:.aarvan de ~~J~
besar, dank ZlJ mevrouw
p
penburg, weI een ~Iauw vermoeden beeft. Dat Z1JU geen geheime middelen. De Westersch~
apotheker levert ze oak. HIJ
v.raa~ ~r alleen wat Q1eer voor
en hU wi! ook weI de werkzame
bestanddeelen er van lever~,
gen waren staatsambtenaren en doch laat zich heWen voor Z1Jn
beambten in vasten dienst. moeite en kennis. Maar daar is
=(V•.•P•.•B•.l.·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijj geen ~ardi~heid a~. Dan laat
II
men li~'yer de kruiden komen
•
van . Me,?"ouw Fransz, Nurse
KraJeDbnnk of Tako Berkah.
de apotbeek van den he1derz.:enEenige z,eer goede tweededen Paatje Driesen. Dan heef(
handsche Plano·s
men ze ne~jes verpakt in bli.k
Barmolllum.s
of flesch.
Radlo's
Den zieke duizelt het..Als hij
Op zaer gemakkelijke benog kan luiste.ren naar wal:. men
Wing verkrijgbaar en met
bem aanbeveett, a.Is hij zeit
garantie
mcet beslissen, wat hij sliklren

TE KOOP

wa lgen van het aftreksel van
e{'n kruid, dat men in zijn eigen
tu io geplukt heeft - jc weet
wei, daar achter in die wildernis bij de retirade van de be~
dienden - als dit een ko~onel
van den dood gered heeft? E t·
komcn dames aan zijn bed, die
hem in gezonden toestand zanden mijden, - kan hij die voor
het hoofd stooten door te reggen, dat hij van hanr oOOt niet
gediend is? - Vrouwen, die

De dokter,

Georges de la Foucha rdiere
beeft in zijn hatelijke werJc "L ea
Medeeins malgre nous" opgemerkt, dat de zieke ver antwoordelijk is voor al \Vat er met
bern gebeurt, nadat .hij ecn a rts
beeft geroepen.
..
. ~ De ware verantwoord~hJke
1S Diet de geneesheer j dat IS de
zieke. Gij kiest uw genees; b~
gij ~?ept hem. Ret.tal u DIet
~oel~~k :~~~n oPhe~ :=~k:e~
fcliofe'l u;leerde vo1gepro t met
formul:S en tlteoriee.n, P op
die
u ··n beWselen za.J. rob :!ereD
ZIJ
'"'
o~ weI. met ~;.~
~
die ztch \'n'1.e
~ e
.mak:rovan die genbe1etten : .
:e~terv!:' of t!"n minste uw
h tel . t erhind
ul
ers Zi~ v h
ere~ k een
di ~~ ~. een ~~eer
m~7~~:r ~ .mi.outen
praten ever een met-medisch
and
Goed sehudden VOor
bet
&Is gIj kunt
~en dat de dokter is een
dokter en Diets meer: . zeg hem
dan, dat bet u bij nader inzien
uitst:ekend ~ en dat bet u
spijt hem. te"'liebbeD. lastig ge-vaDen. _
.
-.Als gij .meI'kt, dat gij te
doen. hebt met een man, sta
hem claD toe u ..... tJe be!doppen.. Dan lnmt gil 1IeIfs. na hem
DOg eeos iu. zijD aoen eo. Iaten
W .hebbeD - gaGe -a ~ bet
_ _ om de '-.i:D toe

ta!w

vJ

-=-.Dk......

f

K A P _SAL 0 N

"FEDORA"
KREKOT 20

(t.o. C i nema Palace)

Wij g a candeeren elke
"Permane nt Wave"
Ook U zult tevreden zijn
Prijs f 7.50 Compl •• ,
aan t oe, kan hij gemakkelij k
terugkrijgen en een groote
praktijk er bij winnen door een
veroond met de vrouwen te
sluiten ell haat aanleg en geestdrift voor de geneeskunde door
de Indische kruiden heen in
goede banen t e leiden.
Als hij een bem toegenegen
patient wi! hebben, moet hij
niet beginnen met dezen aIle
genoeg~ns te ontzeggen. Maar
als hij huis- dokter worden wil,
zal bij de vrouwen in het huis

I

~:n be:r~:~:~, ~~r e~~n~ni:r~~ ~~~~ g~:t~~e N~~~~e:. ~:t~~

langs den weg eell doodzieken
man beter ma~en kan. Voor
de.n apot.?-eker .?s dat een ch~:
mlsch felt; hlJ weet, dat hiJ
betzelfd~ effect met ceo product.. Ult _s teenkoolteer eel~der
~ereiken kan. Voor... d~n dokte~
15 bet
therap~u~!e ,:e
thode zoo oud aIs de we,", nt1ar
Rome, welke r eo:!ds lang vo?r

een zeer oude gewoon~e der
vrouwe~, welke haar tw~1i
natuur lS geworden.

ziekbed? Een zleke ViDdt het
aangenamer langs bovennatuurlijken wag te worden genezen en zij omC'"eyma ·dudt het
zoo pre~g d:~ te ml)!!eQ
medehelpen.
;:,
De la Foucbardiere laat een
dokter zeggen : _ \rij hebben
het geloof verlo

hem konden vertroetelen en
yerplegen. Hij, die al rijn werk
aan de vrou\~en had ge\\ijd, hij.
die zelfs een hoek ow r c.- osmetica had geschreveD om. haar te
behagen, sUeri Ter van de
vrouwen, die hij had bezongen.
van h~1.\·ee oaar Rome.
Aehttien eeu\\""en later heeft
Catharina. van Rusland,. toen rij
in ha.a.r :rijk zijn graf ontdekte
(~ het land der Sc:y"1:hen) op
Z1JD. laatste rustplaats de eerste
tranen . geplen~
men
haar "',,' had ",en schreien.
Zc?o geroerd was zg, die toch
ook wel iets \'all de kunst de£
liefde wist, ~ bet wreede
lot, dat den dichter ..no. ~,De
~ ~ het.Minnen.· en"..De
liefde m haa.r ~. getroffen ~ hoewel Oridius <m::r"
bet o. h?Ien "\'""8D. ~e Vl'OlllIo""eJl een
_
~king g<scbre.... .
~
,..De
In bet ~ ..::!,,~_
.

een

: •.
.
...
lierbannen dleht~ 0\'1~u~
bet leed del' "et~=
~~'" "\(~l"al. .~aarom Z!!O moel
li.Jk, WIJI hij, toen ~n dagen

~. De

ct.:oeg

~~d~treff!n~:f ~ea.~!:v~; ~~~re::are~~!e ~~~~~
een voor~cht hou~n nan het vrouwen om b:tich heen had, die

mcer...... Ons beroep kan. niet
meer onder de mystieke pro-.
fessies gerangscbikt: worden..
Wli zijn zoo akelig soeptisch.
nauwkeurig en wetenscbappe
lijk ~..• En een ander
dokter zegt: -:- de ~ vet'schilt noeh m ]deeding, noch
in 1Il8llieren. noeb in taal.V8.D.
zijn.patient ~ diens omgevmg:
er, is:nog slechts een wrnehil:de arts .gelooft niet in wondereo
. en de .patieIn met zijn ~
geviog wei.. -:- <lit eeue V'eI'Sehil
is voor llet. gt28g Vf:D del :mo-

demeD. arts ~. . ~
Dot geDg. ._
wij Ilia'- bil:

welk:

"VaD ~

.

.

.. . . . _

'.:,.,,:: ..

.iDE OCHTEND, POST"
TWEEDE' ABONNEMENTS- K; G.;bruto, metpiloot, bilgaCONCERT
ge en brandstof weegt het toestel ongeveer 25.0 K G.
HOTEL DES INDES
Bij de proefvluchten startte
de Mosquitl} ,na 6.0 meter~ op
Het H01J,.gaarsche Orkest,
een aanloopbaan van 7.0 meter.
onder leiding van _Andor Foldi Hij bereikte in 2 min. 40 sec.
een hoogte van 36.0 meter. Bij
zal in de Coneertzaal van Hotel een gemiddelde snelheid van
De inlandsche chauffeur van Des Indes, op Drmderdag, 23 110 tot 115 K. M. per uur verde auto keek naar het wile wa· April 1936J 9.15 uur precies bruiikt de kleine machine 7 litel' in de _kali, waarin enkele zi.Jn tweede abonnementsconcert ter benzine per uur.
geven met het volgende
kinderen spee1den.
V-an den Chineeschen houtPROGRAMMA:
handel aan den overkant klonk
Farmanfabrieken willen de mahet geluid van balken, welke
chine nn aan den loopenden
men van een wagen op den 1. "Ouverture Euryan.ie
K. M. von Weber band gaan vervaardigen. (U. P.
grond laat vallen. Het was als(1786-1826) -V. p, B.).
of men pogingen deed om den
J. S. Bach
dander, die in de vene dof 2. Chaconne
(1685-1750)
dreunde, na te boots en.
JAPANSCHE AR~IADA
De vrouwen_ zagen van het
; soI-o~sonate voor viool
pqek naar de plaat met het
Bezoek aan China
door
Andor
F6ldi
opschrift. Zij spraken geen
woord.
ONGERUSTHEID TE
PAUZE
Nu hebben wij op die plek
NANKING
nog nooit een Europeaan gazien, die onmiskenbare blijken 3. Strijkkwartet in G-dur,
op. 18 no. 2
L. van
Een Japansche vloot van met
van verachting en afgrijzen gaf.
Beethoven minder dan 70 schepen is te
Ook zagen wij er nooit een Oos(1770-1827) Tsingtao aangekomen. Deze
te;-ling, die bloemen bracht of
Allegro
vloot staat onder bevel van adwlerook brandde.
Adagio cantabile
miraal Takahashi.
Maar zoo'n verschijnsel zou·
Scherzo Allegro
De bedoeling van het bezoek
den wij daar eerder hebben verAllegro molto quasi Presto van een zoo groote vloot aan
wacht dan het stille betoon van
gespeeld door:
China is tot dusver nog niet geeerbiedige belangstelling, de
Andor
FOldi
eerste
viaol
bleken.
Te Nanking maakt men
langdurige peinzende aanschou·
V. Koml6s - tweede viool zich ongerust over deze vIoot·
wing door twee bedaagde_ daJ. Seprodi - alt
betooging.
mes.
Hadden zij medelijden
A. Sey - cello
met Pieter? Dachten zij na over
Daarom heeft de Chineesche
de mogelijkheid van zijn reclas. 4. Suite uit "Ein Sommernachtstraum"
F. Men· Minister van Marine den com·
seering? Of was het haar te
delssohn mandant van het Chineesche
moede, alsof zij met Virgilius
(1809-1847) eskader te Tsingtao opgedragen
en Dante een del' ommegangen
Scherzo
scherp te letten op de beweginvan de Hel volgden waar deze
Notturllo
gen der J apansche schepen.
landsverrader tot eeuwig lijden
Intermezzo appassionato
was gedaemd?
Ein Tanz Von RUpein
Een deel van deze vloot zal
Als zij niet zoo mollig ge·
I:Iocbzy~tsmarsch
een kruistouht rnaken door de
weest waren en geen sehoenen
met hooge hakken hadden ge- De Steinwa,y-concc)'tvle-ugel is Zuid Chineesche wateren.
dragen, als zij onder haar linDe Japanncrs zeggen, dat de·
ker-armen geen taschjes-der- welwillend door de Finna
_NOO1'durijk, Batavia-C., ze groote vloot slechts het voar·
ijdelheid zouden hebben ge- Knies,
beeld voIgt van de Amerikaanklemd en er in haar krullen geen ter beschikking gesteld.
sche vlaot van Manila, welke
stroomlijnen waren geweest,
oak een bezoek aan China
had men haar in heur witte
HETAPACHEN-BAL IN
bracht.
japonnen kunnen houden voor
Engelen, die Pieter Erberfeld
VERSTEEG
een belangrijke tijding kwamen
aanzeggen,
Druk en gezellig
Maar al waren zij dan geen
zendboden van een hoogere
wereld, zij waren stellig afgeIn de ruime, feestelijk verzantell van een orde del' mensch- sierde 1?ovenzaal van Versteeg
heid waarin men zijn vijan- heeft v~or de zooveelste maal
den vergeeft en op de knieen weer eens een bal "gewoed".
zinkt voor de gevangenissen, Eenige honderdcn personen
waarin misdadigers ter dood waren daar aanwezig en er
gcbracht worden.
hcerschte cen ongedwongen
En dit deed ons denken aan feeststemming.
den heer Ellendt, die niet lang
Zooals gewoonlijk had de digeleden in den gemeenteraad
en in een orgaan van het. I. E. rectie van Versteeg voor hare
V. een goed woord heeft gedaan gasten weer een aardige vel'·
rassing in petta en weI een
voor Pieter.
De beide vrouwen keken el- aantal aardige prijzen, welke
kander aan, wierpen nog een grootendeels door de N. V. Silaaisten blik op Pieters gewit- garettenfabriek "Faroka" bekalkte doodshoofd en keerden schikbaar waren gesteld.
naar de auto terug.
De "Musical Rhythmics"
- "Next ~~riosity, please",
deze avond bijzonder
- hoorden WlJ haar zeggen tot waren
den chauffeur, die den motor geed op dree!. Zij wisten, zooals
gewoonlijk, van geen uitscheial op gang gebracht had.
Toen be.grepen wij,. dat deze den, als de muziekduivel hen te
Angelsakslsche .tourlsten ten pakken had, natuurlijk tot
overstaan van Pleter Erberfeld groot genoegen van de dansenlIOORD AlB TllEDENS
had den overwogen, hoe zij den, die zich clan o"k niet ondiens geschiedenis zouden kun· betuigd lieten.
Dader gevonden
nen uitbuiten in den geest van
Taeu we ver na drieen uitge·
de reeksen "It can't be true",
GAF
ZICHZELF AAN.
put
huiswaarts
keerden,
zwier"T~is curious world", "Can you
den de paartjes nog onvermoeid
beheve it?" en dergelijke.
De vermoedelijke -dader van
over de dansvloer. Gezien de
uitbundige stemming, welke er de moorden op drie Chineesehe
JEVEA.
toe~ heerscbte, meenen wij te stokers, aan boord van het ss.
mogen veronderstellen, dat Thedens der K. P. M., in de ha_eerst het daglieht een eind aan ven ,van Singapore, heeft men
zoeken nu in hanVLAGGEN
dit bal heeft gemaakt.
kwam ziehzelf aande politie. Het is de
man,
p den dag van den
moord van het schip verdwenen

Odffl.de~

BOVRIL

ZUIVER VLEESCHEXTRACT

o:t~~~~lil~~j:e,

t:

sci;e?e:
huilen wanneer zij maJ.1r willen
en zooveel als ziJ;w:iIf~l:l. En in een adem met deze

~~:~di~/~~ g:~~~;~ _~~~~:

meinsche

vrouwen<:o'lll-~_a~tel·

, en haar tongen dwingen te
''Stamelen als- ·,gij--<die--,-w€lerden
moeten uitspt'eken.....~_-. __ .
D~ze ondeugd del' uitspraak
wordt in haa-r ee~fewoonte.
Bovendien spannett<"zij zich- in
om niinder goed te'spreken dan
zij bet. zouden kunuell doen.
Dat zijn kleinigheden, zegt
Ov:idius, _ maar h~t kan zijll
nut hebbcn die~gewoo~t,en af te
leeren. - Leer _,ook te loopen,
zooals het een Vrouw betaamt;
in -{jen loop ,der,-vrouwen kan
een bevalligheid gelegd worden,
wel.ke niet verwaarloosd mag
worden;- doov-- -baar_gang kan
cen vrouw minnaar-a aantrekf ken of- afstooten. ___
~
Wet: het zal den banneIing in
'zijn eenzaarn- graf zeker eeD
genoegen doen te vernemen,
dat vele vrouwen van .Batavia
th~~ in haul' lessen in het
Mensendiecken ook onderricht
in het loopen ontvangell.
Helaas, kan:ik hem niet be"
riehten, dat zij zich ook zooveel
moeite geven voor de uitspraak
van het Nederlandsch ... Daartoe
heblx!n zij -het blijkbaar voor·
loopig te druk met het Ita·
liaansch en het Fransch, want
in Batavia ·-·waa~_ e~nige jaren
geledcn de Fransche -"bonnes"
waren -vervangen door Engel"
sche "nurscs",:;::W,aar,''d"e Franache romans .war~n verdreven
door- de Engelsi!he_ ~,;novels", is
thuns weer em}' "Romaansche
periode aangebroken.
De uitspraak Van het Nederlandsch lijdf daardrider. En er
worden klanken en galmen in
sommigc woorden gebracht,
welke ze onherkenbaar maken.
Toch hebben "--deze vrouwen
geen spraak"gebrek; zooals de
Chineezen, die de r, en de Arabieren~ die de p niet kunnen
uitspreken.
Maar. als Ovidius' zijn teerbeminde Romeinschen vcrdacht
van aanstclleJ;'ij en de.mode der
"petits-lI!aitres" in den tijd van
het Directoire en van het Kei·
zerrijk in Frankrijk.Ciffi de I' uit
de woorden weg te laten steUig
ook <l;anstellerij was r, ipogen wij
de vrouwcn, die Ne'derlandsch
(en Maleisch) tiitspreken alsof
het Fransch of'Italiaanscb is
i ' ,niet daarvan vrijplelten.
_ Als zij haar yretlgde wiI"
len te kennen geven, zoudt gij
zweren, dat zij builden, _ al"
, dus' kenschetste Ovidius dit
spraakgebruik~

Indp-rdaad, zoo wordt het
Nededandsch. ook geuit. De
woorden "Liefate ik zou Diet
zander je kunne~ lever!" klin"

;lJ

;k~~~ui:l~~:~ ~~t~~~ng.
':>:1-,

J. E. JORDENS Jr.

gO~~!~~:~U~~ ~!U:u~~. al~

~~~

BIJ PIETEn'ERiiERVELD
Het

){J.euw.&.

aandilhh~g'~ri_eko-

De zon schee~::.ev~ tusschen
de plasbuien aOQr, tOe,n twee
dames met witt.e IttuIlebollen
uit een auto _shi.ften voor het
verfoei-teeken ~.".vi!h Pieter Er~
berveld.
'. _, '";
Vermoe~elijk best~!l4 er geen
ander verband tusschen het
voornemen van deze dames en
het versehijnen van de zon dan
dat zij in de ~to zouden zijn
gebleven, als '~!i~ zon door den
regen was -'!a:4Uisteild. en den

~r~~~i:~~~~:a:et!~~

is·

HOTEL
DER NEDERLANDEN.

Groot Vooravond Concert
onder leiding van

JULIEN FOORMAN
Programma
Op heden 21 April 1926.
Aanvang i.30 UU,T n.m.

Die Italienerln in AlgieI'
bekOken. Doch"op., dil"1- overi- 1. Ouverture
Rossini
gens triesten mO:i1~il-4:-re:ek het,
Rosen aus dem Sliden
WalZer
,Johann Strauss
Der Bajazzo
Fantaisie
R. LeoneavaUo
PAUZE
I.e Csn:coni ti'Italie
Potpomrl
G. de MiclteIe
Wien Wird bei Nacht erst,
schon

Lied
Rosamunde

NIEUWE SCHEPEN
V(){)r P. & O. St.

lilETALEN "INSECTEN"
~einer

~Iij,

VAN 24000 TON.

en Goedkooper.

MASSA PRODUCTIE.
De Fransehe vliegtuigconstructeUI'S wedijveren in bet
produceeren van steeds kleinere
en
betere baby-vliegtuigen.
Eerst verscheen de ..V1iegende
VIoo" op bet tooneel, die Diet
grooter was dan een carousseIgonde!. Daarna kwam Henri
Porez met zijn "Sprinkhaan"
voor den dag, waarvan de afmetingen Diet ,vee! grooter waren dan speelgoed-vliegmachines. En thana kunnen wij de
door Farman geconstrueerde
,,Mosquito" begroeten,die. 2ijn
proefvlUl;hten met sncces heeft
volbrachL.De aanschaffingskosten van de · ,,Mooquito" zijn
sl~ts 2OOO.gn\den. De macbine IS ,mtgerust met een 20 P.
K.-motor en' beschikt 'over een
actie:-xadius_~,3aO

kilOmeter.

Het nel:togewi.cht .lIe<h:aagt. HO

De P. & O. stoomvaart maatschappij heeft bij de firma
Vickers Armstrong twee nieuwe schepen van 24000 ton besteld, welke zullen worden gezet in den dienst van Londen op
Singapore en bet VelTe Oesten.
Op het oogenblik is het grootste schip op deze lijn 17000 ton.

iller uitgeverSmaatscha.ppij - -en
~?htte

een nieuwe maatschap-

PI] op, welke VDortaan de pmcmg
Gazette~ het oudste dagblad in
Malaya, zal uitgeven.

De kantoren van genoemd
blad zijn overgebracht naar
Bishop Street. De heer A. Hall,
vroeger verbonden aan de
Straits Time8~ is benoemd tot
hoofdredacteur van de Pinang

Gazette.

BLOIIENIIINDEL. I VORIET
~<>!:e~n~;ur Geller",,! v. Ned. Indi;;:

Zijnr:. Hoogh"id

1.--------11 F~~~~~~~~~~~p·~n'~'~~.~A~.A~.~M~•.~,'~~~'~'~O,~O.Vl~I~
8ROOTDANDELS8EHMPLOYEEBDEN
DRUKKERIJ
JOHN KAPPEE

Wordt nog heden lid van de V. D. S. E. G.
(Vereenigin'iJ Ooderlingen SteunEuropeesche
Gr 00 than delsge~mpldyeerden)

Zij ved" ent U moteeJen "II finant!eeicn Sleun, Indie n U bulten liw
schuld teng~volge van de tijdsom5tandjgh~ dcn bui(cii werkkring tijt
geraakt Cn dlentcngevoige h moeilijkh~ dcn verkeert.
Lidrnaalschap IR/. van Uw maanddijksch ~alari5 met een minimum
van f 1._ en een maximum-contribuiie van
2.50 per maand.

r

Vraagt inlichllngen

BETER

Tosarl-weg

DRUKWERK

aD

lei.

WI. 5829

DE POSITIE VAN BELGIE.
Is neutraliteit niet veiliger?
TOETSSTEEN VOOR BELGISCH-l\'EDERL.'L'mSCHF
VERHOUDING.
(Van onzen

v: P.B.-co1/·espondent.)

Brus881) 7 ApI'il1936. de Franschen in het gevlei wi!

VENDOBEDBIJF .. KRIJNEN"
Secretarieweg 7; Tel. 3050
HEDEN DINSDAG

VENDUTIE
ten hulze van den WelEdG. Heer

D.COUVEE
ilmbt. Dep. Econom. Zl!ken

JAVAWEG 7

MORGEN WOENSDAG

VENDUTIE
ten hoize van den W elEdG.Heer

L. K. SBBSAJISII
Beheerd~r Pandhui~dienst

TJITAROEMWEG 2.
(verlengde van L. TrivelH

KIJKDAG HEDEN
van 9-12 u. en van 5-8 u.

Toen minister-president Van
Zeeland te Londen was en voor
de eerste maa! sinds 1918 de
Belgische premier niet met zijn
Franschen eollega roedeging tijdens de Roerbezetting, in de
Herstelcommissie, kortom overal hadden Belgie en Frankrijk
steeds front gevonnd tegen Engeland en Itam~ - waren de
V1amingen zoo tevreden over
het succes van hun "los-vanFrankrijk-politiek", dat de beer
Van Zeeland onvoorwaardelijk
werd geprezen. Gedurende ver,
scheidene dagen was het bij de
Vlamingen al lof voor den minister-president.
Die goede
stemming werd echter volledig
bedorven, toen de bespreJting
over het budget van Buitenl:mdsche Zaken aanving en de
critiek van Mr. Leuridan los·
kwam. Het feit, dat de premier
op deze critiek met uitvluchten
antwoordde, de stugge howling
van minister Deveze, die a13
het ware er op uit is, de Duitschers te provoceeren, alsmede
de onzekerheid of Van Zeeland
nu verdeI' den Eng&'schen koers
zal volgen, dan weI opnieuw bij

komen, heeft de resultaten van
de Londen·sche reis ook in de
R.K. kringen van het Vlaamsche landsgedeelte om zoo te
zeggen vernietigd.
Historische zending ·van
BeIgie.

Kamerlid Delwaide, een der
knapste R. K. "coming men",
sebreef onlangs in de "Standaard", een naar buiten zeer
hoffelijk, maar in wezen
bijtend artikel, waarin hij
den heer Van Zeeland Ode les
las over diens opvattingen betreffende de historische ~n
ding, die Belgie in het internationale leven heeft te vervullen.
"Tot die taak behoort ongetwijfeid het verleenen van h~achti
ge medewerking aan de versterking del' rechtsgedachte en del'
economische solidariteit in het
internatianale leven", meent
:Mr. Delwaide, "maar het kan
met tot de zending van een land
van 8 millioen inwoners behooren, de onschendbaarheid del'
grenzen te waarborgen tusschen twee groote mogendheden als Duitschland en Frankrijk". En verdeI': "Door vel'(ira-

ROEPERS, NIEUWTJES EN MA.GNEETJES
SLAAN WI} VLOT MET DE ,,0. P. tjes"
HIERVOOR ZIJN VIER REDENEN!!
Ie. DE GROOTE V E R S PRE I DIN G
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VAN ..DE OCHTEND POST"
HEEFT U lETS
WILT U lETS
ZOEKT U EEN

I

TE HUUR OF TE KOOP
KOOPEN OF RUILEN
EMPLOYE OF H U L.'p

PLAATST DAN EEN ..O.P.TJE"
STANDAARD~TARIEF5REGELSEEN

GULDEN

DE PINANG GAZETTE

Ouilste iliad in Mala:ya
INHANDEN VAN STR.

'I'IYE&

,..:..:a==~

~.~~~
de .Pinang ·Gozette Press· LId

lEDBRB REGBL MBBR 20 CENT
BB'fALING CONTANT_

VOOR BETREKKNG ZOEKENDEN

HALVE PRIJS.

~ . ~·dm ~I""""""""""""~"""""""",,.I

"DE OCHTEND. POST"

gen af te sluiten met groote
mogendheden riskeeren wjj verstrikt te geraken in de allianticpolitick, welke de mogendhedcn
voeren in andere deelen van Europa, waar wij goen enltel politick Belgisch behtng te verdedigen hebben. Wat hebbetl wij
tc makcn met de Fransch-Rus·
sisehe. ~e Fransch-Tsjechische,
de Duitsch-Oostenrijksche verhoudingcn? Het voegt toch Belgic ni~t, als een soort gendarme
voar Dost· ell Midden-Europa
to fuugecr(!n:' Schcrper kan
den heel' Van Zeeland weI Diet
de les wordell gelczen door een
lid van de rcgeeringsfractie.
Frcl1lsch-Belgisclw

Ftansch-Belgisch

vrijwel,hel'steld.

Front

Dat Flandin nu verder in zijn
jongste rede BelgHi als bed
groote argument tegen Duitschland uitspeelde, omdat Belg:e
toch geen l<'ransch-Russisch
vcrdrag had getcekend en toch
door Duitschland even slecht
behandeld wcrd als Frankrijk,
schijnt verder !let bewijs te leveren, dat het Fransch-Belgi·
sche front vrijwel hersteld is.

,-===================:'
,UEMAI

I

;~e~~~~~l~e~~a~;ng:;:~t h:~: f::~~a~~~~a'd~l;~~~ v~:~i!a~~~ ~~~~~~~=~=~=,~~~~
....~~~ I~====;:;::;:;:;;::;;:;:=====~
MODERNE SLA VENHANDEL.
:l~!~~::'\~;en t~~~:~r~~:~ P:~d ~~~~~~:e~!:3!~~ ~~~ ~l:~~~
OYer de mogelijke interpretatie
van bet Frunsch·Russisehe en
het Fransch-Belgische accoord.
Daar zij dit nict heeft gedaan
en nu nog koppig zwijgt, wanneer zij wordt geinterpellcerd
over haar houding bij een mogelijk ~--'ransch offensief tel'
hulpverlccning Hun Rusland, is
het Van Zeeland. zeIf, die tegen
BelgW dezelfde Duitsche maat·
rcgclen hecft geprovoeeerd alB
tegcn Frankrijk.
Het kan tl'ollwcns niet worden gezegd, dat de Vlamingen
ostcntatier wapens leveren aan
de Duitschc diplomatie. Ook!

F EU I L L ET 0 N
.
_____ .__,_"___

De

nen
en
het een"veiligheid" aan, die het
gevaar pas goed in huis haalt.
"Dat Frankrijk zijn MaginotUnie langs eigen grenzen verder
bouwe". aidus de redeneering
van de voorstanders der valkomen neutraliteit, d9.u behoeft
het Belgie en Nederland bet risico niet te laten deelen van zijn
menigvuldige allianties.
Er zijn voorloopig geen verdere aanduidingen, hoe de beer
Van Zeeland zal
hij straks te
_
Veel zal trouwens
het Nederlandscbe
Heeft U al een electrisch verlicht huisnummer?
beleid, zoo men in
Dat is niet een malligheid aan een electrisch draadje.
ziet, dat de les, die
Locarno-avontuur
~nete~~
;r~:t gON~
;~~~ ~e e~e~~. kennissen
ken is, dat de Belgische
Her kost U bijna niets:
liteit het sluitstuk is van de Ne~
Scroomkosten: 100 '.lur VOO! 1 Kwu. Prijs f. 6.75
derlandsche veiligheid en dat
men het verdrag van 1839 als
EENVOUDIGE AANLEGGRATIS
eenig criterium voor
Inllchtingen: ELECTRICITEITBEDRIJF
Nederlandsche
verhou&n"en
Telefoon: Weltevreden 300 toestel 14.
handhaven moet.

de de Belgist:ho regeering van geen bilaterale accoorden, zoomilt. meet af aan klarell wijn ge- als Duitschland het verlangt; de

tairc Betrekkillgen.
Als men nu rustig overwcegt,
wat er zoo allemaal is veranderd in bet Franseh-Bclgische
militult'e accoord ~ hcl bloedaccoorJ. z!?ggen zelfs de gema.
tigdc Vlamingen met Cell ge.
baal' vol afkcer _ dan stelt
men vast, dnt er tach maar een
lIiterst kleine bc\,l'cdiging is.
Dc politicke clausulcs, die in
J920 <lit accoord 7.00 \·crdacht
maaklell, zijn wcggcsncdcn,
maar de mi1itair·technh:che verrHchtingen blijvcn en militaire
plicht<.'n drukkcn nl heel gauw
ofl h«t gcheele buitcnIandsche
bcleid. Hd gecft den Vlamin-

NonA

Wat Mr. Delw3.ide, -iiet R.-K.
kamerlid, met ietwat -meer nuances zegt, schrijft Rom de
Guchtenaere brutaal neer: "Zoo
Belgie Diet elken ba.nd met het
Zuiden doorhakt, dan wordt het,
om de ondeelbaarheid van den
vrede (zooals Flandin het uitdruId) of om -de historische
zending van Belgie (dixit Van
Zeeland) in elken militairen
ramp in- het Westen, in het Oosten, in het Noorden of in het
Zuiden, binnen of buiten EuroIn elk inte'l'nationaal Con- pa, medegesleurd. Ook voor Nederland een allesbehalve pret~
tU-ot medegesleuril.
tig vOoruitzicht."
Maar men heeft uit de gebeurtenissen der jongste dagen
De Belgische neutraliteit
geleerd, dat elke bond Dlet het
als een'ig_e Redding.
Zuiden, ook de z.g. oWlchuldige
militair.technische besprekiu· Daar waarschuwen de Dietschgen, ,het-begin is vaneen rader- gezinde
Vlamingen
hun
werk, waarin draaien: een stamgenooten, het verdrag van
Fransch-Russisch, een Fransch. 1839 te handbaven, omdat dit
Tsjechisch, een Fransch-BaIka- het eenigc middel is, om de Belneesch en een Oostenrijksch gische neutraliteit uit het net
verdrag".
en wat al niet van aHerlei aliianties te redden
meer.
, en aldus voor Vlaanderen en te"De Dietsche Voorpost", het yens voor Nederland een ware
maandblad der Groot-Neder- veiligheid te schepen. Onzijdiglandsche richting, schrljft over heid bij elke botsing tussehen
dit onderwerp het navolgende; groote staten is een eerste ver"Het thema van de ondeelbaar- eischte.. Franlu'ijk heeft inuners
heid van den vrede blijft de zijn noordgrens met versterkt,
gron¢dag van de Fransche pro- omdat het bijna als vanzelfspre-

den dan mevrouw Fremont, die
•

_ Zullen wij het met c1kander probcercn? vroeg mevrouw
Fremont vdendclijk. Gij zult
weI .reeds gcmerkt hebbell, dat
ik veel met u op hcb. Maar gij
zult op geen cnkelc wJjze gebonden. zijn. lk wCllseh gcen
contract te makcn.
"Er kUIl cen mceningsvcrl:Il'hil tus!!chen on!:! ontl:ltaan,
waat'u<")I' gij onmiddellijk de
bctl'ekklllg zoudt wcnschcn tc
verJatcn. Eon contract ware
dan maar hinderlijk voor ons
beldell!
Nora. bcdacht zich niet lang,

iumiddels •reeds VOOl' haal' in
was, en er gezelDaarn'
d" N
d
h~t hUi: v~: ;a~; m~;ade ~~:
rlehting olJ de hoogte te brengen.
Het Jaaist kwamcn zij in cen
groote kamer, die op den tuin
uitkwam.
Nora zag dadclijk dat dit
het vertrek van een heer was.
Bij het venster stond een
schrijftafel, nan de muren hin.
gen planken met bocken. Om
de ronde . eikenhouten tafel
standen eemge Iecrcn lelUlstoe.
len 011 op den grond lag een

~~d~if~~aakt

-

Ik heb het terwille van u

----

het lot van Nora. Van die wilde
het lot van Nora. Van die zorg
wilde ik u ontheffen.
"Ik weet dat gij niet kleingecstig zijt en van uw vijandin
zelfs het ongeluk betreurt. Hoe~
veel meer moet gij u dan het
lot aantrekken van de vrouw,
die vroeger zooveel in uw leven
heeft beteekend en die gij oprecht hebt bemind.

~:~~~:~: k~~m e1~d~~~~~~~fn~ N~~e~ij~i~u:~::~~~l~, : : ;

~n daarme~.het :r~l'~ang(>.n nftal'

I

l' e~h ~an, len ZlJ oven a es
Ie so~ leek alles wat er gebeurd was een w;oom. Dan
kwam het haar al te wreed
voor, dat ~aar geluk vernietigd
was cn. ZIJ thans ·een eenzame
zwervelmg .~a~:
_
Zoo~a ZIJ blJ ;mevrouw Fremont III betr~kkmg :nas ge~omen, ha,d z\l gravm LoUlse
haar adres geschrevell. Dit had
zij beloofd. Zij had echter nog
geen antwoord gekregen.
Aan den eenen Imnt yond zij
het prettig dat zij zoo weinig

meer herkend hebben, zaozeer
heeft die baatd u veranderd!
Hij wendde geen oog van
haar af.
-Dat wi! ik weI gelooven,
antwoordde hij. Er is in die
drie jaar weI meer veranderd.
Ik heb in de wereld rondgezworven en gij hebt het mtnsschen ver gebracht.
Gij zult weI kunnen begrijpen hoe verwonderd ik was,

;~~n :nhO~r:;s~~~!tj ~~~~:~
waart geworden. lk had u het

~::~l,o~:~e~; b:~ ~:tr!=ge
to'"

waart als juffrouw van gezelsCh"aJ~·J·a, hetkan raar loopen in
de wereld'. Dat er zoo'n verandering in uw lot zou komen,
hadt gij destijds ook Diet kunnen denken, toen gij zoo zwaar
Ieedt onder uw afhankelijkheid!
Het schoone gezicht van
Florence was doodsbJf'ek geworden. Wat wilde hij van
haar? Zij begreep dnt hij met

~::~rzc~~e,~a~ege~~~kk;g t;~%~: ~~:t~~a~~~~'d~~P~:.t ~:iU~~h~~~ :~~el~~rd~~l ;::i~;Je ~~r~; ~~~t~~~~~g~kn~a~? wist dat zij ee~~efr~a~a~e~;a~;k~m~~~

~~~~~ie~r!~~~l~jk c~o~;: ~a~a;ij

maakte een gezelligen indruk.
met dezc dame Doit oneenigheid I Aa~ dit vertrek grensde de
zou krijgcn. Zij beloofde dat zij S ~ t a;er.
nog dienzelfden dag met haar d da
ora onaangenaam aan·
koifer zou komen.
I ee
was de doordringende
ht van odeur in beide verMevrouw Fremont drukte tCkk
haar hartelijk de hand toen zij re ~:
heenging.
l.er huist mijn zoon,
Nora was b1ij dat alles zoo over ~len ik nog niet met u
glad van stapel geloopen was. ~e~pro ~n ~?, ~eide mevrouw
Toch keek zij ernstig toen zij re:-on .
lJ. IS regeeringsdoor de straten liep.
~:r ~~~:~ ~~ l:e~s~dert gisteren
Was het niet verkeerd ge ..• "Over het algemeen zult gij
weest, haar stiefmoeder en Su- hem weinig zien. Ikzelf krijg
zanne te verloochenen? Sit'ikt hem niet dikwijls te zien. Door
genorncn had zij geen onwaar- zijn dienst kan hij nooit op tijd

naar, iets van Jerome te hoo-

Florence had nu weI voldaan zekerheid.

I·~.n; of hij Zio~ gesepikt had in kunnen zijn. nu alies zoo naar
~lJ~ lot e~ ~e k: p ~en hij wensch ging. Zij was ook weI
a voor e oe oms .
Zij hOQrde echter niets. WeI
zou ~:oedi~ berlchthkrpgen
van a ont, och op ee an·
dere wijze.
Nooit had zij kunnen verm.oeden, wat haar binnenkort te
wachten stond.
RET GEHEIM VAN
FLORENCE.
Reeds den .volg~den ~ag
z~nd Florence eon Vl'lJ aaUZlenlIJke so.:Ql. ~~n Nora, met ~~

tevreden. In gedachten zag zij
zichzelf reeds als eehtgenoote
van Jerome. Dan zou zij het
toppunt van geluk bereikt hebben.
Maar het Hep anders dan zij
verwacht had.
Een onvoorziene gebeurtenis
deed haar opschrikken uit deze
zoete gedachten.
Op zekeren morgen wandelde
-Florence in het park. In gedachten verdiept, liep zij langs

Haarolie tegen Roos.
F 0.20 p. flesch

g!:~SrasV:;d::ear v~~!: ~~:

den brengt hij gewoonlijk met 1.eurgesteld,

want

het

~~~~7a,~~w~~:d.~et

.
"- Zullen wij niet wat heen
en weer loopen. freule? vroeg
hij weer op dien vertrollwelijkentoon,welkehaarangstaanjoeg.
"Wij kunnen hier toch niet
bespied worden, hoop ik? want
het is in uw belang beter, dat
niemand hoort wat ik met u
te bespreken heb.
Innerlijk beefde zij van
angst. Kwam haar yoorgevoel
uit? Zau hij weten ... maar
neen, dat was onmogelijk!

geld natuur heerschte, daalde ook Diet, den angst van zlch af te

ne~p!!a~o!=

se~dd:;eg

zijn vrienden door.
de
zij het grind
haastig een eenmevrouw Fremont te voorko"Het eenige waarvoor gij te
"Dan laat zij het maar," kraken. Toen zij zich omwend- zaam pad met hem -m. :waar
men. Deze had allicht iets na~ zorgen hebt is, dat hij de thee dacht Florence.
de, zag zij een heer met een zij zeker was dat Diemand hen

t::ili:il~~n zijet~as O;:~gh:~ ~~o~i~ ~~::rk:~_t ~ ~ei~j:

haar iets zou ontglippen wat het
verleden betrof.
Maar zij dacht nog aan iets
anders.
Barones de Vincennes had
ha'ar verte1d' dat mevrouw Fremont cen inwonenden zoon had.

~:~:~~;:~J.er;:~ _~ J~~ ~=er:er!a;ro~:.o~o~

in
ZOll gadeslaan.
weet dit wel,_ maar vergeet het moedig was geweest, al was haar een onaangenaam voorge_ Wat waren het onbezorgaf en toe. Daarom wilde ik u het geld aangenomen of Diet.
voel. Hij naID._ be1eefd den hoed. de tijden, freule. toeD. w.ij eI-

vragen er op te letten.
Na den eten zat zij gewoonNora beloofde er om te den- lijk een uurtje met den 'graaf
ken. Zij vond het weI een beetje te
vreemd, dat de zoon geen tijd
had om zij!l moeder dagelijks

:*~:nh?ad~ni~t O~~~g~~~ .~:~, ~=j~::::Pa:::

aehtigheid geweest of opzettelijk gedaan?
•
Dien namiddag ging Nora
naar haar nieuw tchuis.
Mevrouw Fremont brach"!;
-~_ ~erst_ naar d~- kamer, _die

lot overliet.
Een 'paar dagen waren verloopen en Nora ~dankte _den
Hernel, clat zij in dit h~ ge-komen was. Zij had g-een vrien-'
delijk~ n:ievroqw Jrunnen _~:

De gi'aaf was hevig ontroerd.
De ede1moedigheid, van Florence greep hem aan. Bij dankte
haar hartelijk voor haar good.
'heid. Zij weerde zij1i dank,ech:te~ bescheiden ,at.

af en kwam naar haar toe.
"'- Kent gij mij met mee!',
freule? Vroeg hij glimlachend.
Het is nog slechts drie jaar geleden dat- wij e1kaar voor- het

laa:\~~ zekere vertI"ouwe.
1tJKheid -in zijn ~ die_ haar
~oenaam aandeed,. Zij keek
hem. scherp aau. ,NeeD, zij ken'-de hem. met.' '
~_ SOO1.de zieb. voor: Dr..
Charlott;

kaar leerden ke:onen.! lk was
toen huisarts -bij de familie
Lande!,' en em waart er juf_
frouw. van .....,.~n.,p. Gij hadt
geen .zwax:~_ Wei

was mevrouw umdellijdeud,
maar zij had geQIl griI1en, die
zieken anders zoo diltwijJs hebben. Zij ma.akl9 bet_u,m het
geheel niet-lastig~:

FloreD:c!i"WEi:liie.haar ugst

iedere

I

TEL. WL. 1231.

NEOHEXAl" ..
..W;£
/<KlTtlU1I

~RUQ""'"

"Waarom vertelt hij mij dit? dat zij Diet lang meer leven zou.
dacht zij. Wat wil hij van Daardoor kwamen er waarmij?"
schijnlijk. aller~~i plannen en
Dat kreeg zij gauw genoeg verwaehhgen blJ u op.
.
te hooren.
"Gij wagt jo:gg,. en mool en
~ De heer Landel was altijd de heer Landel schepte behavoorkomend en vriendelijk je- gen in u. Het is dus Diet te
gens u, vervolgde dokter Char- verwonderen. dat gij grootscbe
lot, terwijl hij haar eigenaar- plannen hebt gekoes~.
dig aankeek.
-:-~aar-~okter, ~ep _Floren.
"Hij behandelde u geheel am ce bmten Zlcbzelf _Ult, ik m~et
dame. Eigenlijk hadt gij daar u verweken op dien toon met
een zeIfstandige betrekking!
verder te gaan.!. Zijt ~ all~n
Nu kon Florence haar onge- gekomen om DllJ dergelijke din~
duld Diet !anger bedwingen.
gen naat het hoafd te wer_ Waarom vertelt gij mij pen?
dat, dokter? vroeg zij op ee_ Neen, freule, daarom niet
nigszins spottenden toon.
alleen! lk had- nog cen ander
"lk denk niet gaarne terug doel met mijn komst.
aan den tijd, t.oen ik van ande~
"Het ongcluk heeft mij aeh·
ren afhankelijk was. De zorgen tervolgd. Na.clat gij van. de fahadden mij er toe gedreven, mille Landel vertrokken waart,
een dergelijke betrekking aan ben ik zwaar ziek geworden.
te nemen. De ziekte van mijn Ik verloor langzarnerhand mijn
moeder kostle veel geld en on- pl'aktijk en kwam daardoor in
ze middelen waren Diet toerei- moeilljke omstandigheden.
kend.
"Thans zit ik tot over mijn
_ Waarom ik zoo uitvoerig ooren in de schulden. Ik: weet
op dien tijd terugkom? Dat geen raad.
zult gij dadelijk begrijpen. De
"Daarom ben jk bij u geko~
familie Landel was zeer rijk. men, freule. Gij zijt thans rijk
Gij kunt met ontkennen, dat en zult een ouden bekende weI
gij u :in die omgeving op. uw uit den nood willen helpen, niet~
gemak gevoeld hebt.
waar?
"Mevrouw Landel was .zwaa.r
ziek en het lag voor de hand,
(Wordt ve'l"t)olgd).

=e~zlo~d,H::rs:o:na:~ ::: ::esi:fe~:{:~~~~o~ee:~o~~ pa~ij ~;~liJ!~~~o~~:li;~! ~~~~:;H~~-~:d~~:~j~: H~ g::U ::~:~::aar

slechta haa.r stiefzuster.

NOORDWIJK 6..

!-________..! ..

Zij schrikte zichtbaar.

mij verder niet meer aan haar
opdringell.
deD~~~:! h~:d~~i.g~ijh!.~;
even, zoo ontroerd voelde hij
zich Den heelen ver.deren avond
was hij jegens Florence weekhartig gestemd. Haar hart
klopte luid van vreugdevolle
verwachting. Het was begrijpelijk, dat dit uur hen veel nader
tot elkander bracht.
Jerome begreep weI waarom
Nora de bulp van Florence geweigerd had. Zij was te trotseh
om aalmoezen aan te nemen. Hij
voelde- zich in ieder geval ge-

PART ....

t~nDt;~~ J:.~~~ ~t~~

~~J:r:~s~~i~~~ ::;'k~r:;c~a~:a~ ~~a~j' ~e~~~~g~m~:!k~ko:~ zijbe~:~:!~. ~a;~~t,u z~\~~

behandeldc op zoo'n hartelijke
--------------- wijze, dat zij.zieh al.spoedig
hier niet meer vreemd voelde.
DE VALSCHE EnFGENAME.
Uit allerlci dingen kon z.ij opmaken, dat mevrouw Fremont
OF
veel van haar hield. Zij gingen
dan ook met elkaar om als moekwelIingen eener moeder
der en doehter.
door
Voortdurend moest zij echENRICO DE NOVARA.
ter denken aan alles wat achter
haar lag. Vooral goo.urende de

a:o

Toestanden in modern Amerika.

de rust in het Oosten wordt ge·
SLACHTOFFERS VAN BEROEPSZIEKTE.
handhaafd. M.a.w. wit Frankrijk ingrijpen in elk conflict, dat
door of tegcn Rusland zou wor·
(Van onzen U. P. B.·OOTT.).
den uitgelokt. Zoo men nu
Een Ollderzoek vnn het congres heeft ergerlljke toestanweet, hoe broDs de vrede in het
den in een arbeiders-kolonie in het Zuiden van de Vereenigde
Oosten is, dan blijkt deze mooie
Staten nan bet licht gcbracht. BiJ wcrkzaaIllhcden .I!.!ll cen
formule allesbehalve geruststeltunnel vorloren honueroen arbeltlers, waarollder vele negers
en ook vrouwen en kinderen het leven, daar zij fijn sillcaatsto(
lend. Dat is het ergste in de
ingcademu hadden. Bovendien zijn bijna tweeduizend arb eiders
Franseh-Belgisehe lotsverbonten doode opgeschreven. Deze ontzetlcnde toestand bestond
d(:nheid, dat zij ons in elk in·
rceds ViCI' jaren, zonder dat de autoriteiten hct noodig hadinternationaal conflict mededen geoordccld om in te grijpen.
sieurt, omdat Frankrijlt beseft,
dat het slechts Duitschland met
New-York) AP1il1986'lge. Een industrieconcem liet
k&ns tot welslagen kan aanvalIn een verafgelegen deel van hier ongeveer vier jaren gelelen, zoodra de Duitsche krach- W est-Virginia ligt een kleine den een aanvang maken met
arb~iderskolonie, Gauley Brid- het doorboren v ...n cen berg, om
ten elders slaags zijn."
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TE ROOP:
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~Vn:,~en:p e paar

GOEDKOOPE KAMERS

~.e.a.b._ een smoking len.gte 1.64

TE HUUR

en tach in het Centrum, V.a.
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Te'

f 7.50 ong., gem. f 10.- Oak gr. en w

a bez. 12 Djoharlaan.

IZAL.
maar let ook- op de
In prijs verlaagd, thtms per
SIGNORINA FAVORITA
flesch . .
... _.. f 0.75 U herkent haar aan

achter auto~ en modezaak,-

b~z.

Dr. Ouwenhandweg 21.

f·500.Ter Ieen gevraagd:

Twee gem. lm.niers (.~it- en
he~~E~:~:~:n
Ter~g~~2E~{!~O.egroeide nagels, eelt eoz. slaapkamer), vQorgalerIJ, v~ste
Dames-Coiffeur
Br. onder No. 68A v. d. blad.
w~rdt pijnloos en hygienisch waschtafel, water en Itcht _ _'""'!!!!!~!'!'!'!!'!"__• •___!'!""~'!'!'"..._ _
verwijdert in
il 25.- Laan Canne 30.
GEVRAAGD:
SON

EKSTEROOGEN

In

If)

,,~~

PED IKUUR

ft.a.Ia.

~~ct;,rdom, onder No. 60 A. v. d. Heerenhuis. MatramanpIantsoeu

Postweg Noord 59, Tel. 4302 WI. laan 15

K~OP:

STALEN ANTENNEMAST 0 Z 0 N . .
..
..
TE
(roestvrij) te koop:
- - - z l J n verkrIJgbaar blJ Japansche Spamels, rasecht, 6
Te beYr. Telef. 582 Welt.
LMlPEN eIken goeden we- weken oud, f 25.- en f 30.--::D-r.-:&::-.-:A.:-OOooLD=EN=S=TAM=:-derverkooper.
Menteng 38.
lieel-neus-oorzieltte, Stem- en

spr.aksloornissen.
Waterioopiein, hoek Willemslaan, telef. 1353 ~spreekuur:
1-7.30 v.m. en
n.m.
Het adr!~~~a~esmodepoppen volgens Europeesch
fabrikaat is:
Bat. Modevakschool
ThereBiakerkweg 30. Tel. WIt.
156.

~~iu:c~~w~, B~~d':m~~:'
Tel. 3297. Moderniseering oude
gebouwen, herst. nieuwb. wegenverbetering. Bi!lijke cond!ties.
JUFFROUW
,'o()r teJefooD eq adminlstrntie
(HoUandsche), oud 22 jaar,

~~~~~~t~~di~~or ~h~~~~~~:
onder No. 1575 v.d. blad.
IZAL.
per f1~ch ............ f 0,75
o....eral verkrijgbaar,
Vour ROTTAN VERNIS:
S I G l\ol A R I N E
van

LINDETEVES·SCHOEN.

Het
op

adres

t'!.
U

Agenteo, bij voorkeur met

grondlgekannilYanEngalsch,
v 0 0 r he t 0 p-n e men

Voor de Dames! ! !

Uw werk eischt meer dan vroeger van
Uw energie en zenuwkracht. Dat is de
reden. waarom het juist nu zoo nood·
zakeliik .is eens eenigen tijd Sanatogen
Ie gebruiken. Sanatogen sterkt en voedt
de zenuwen - het verhoogt Uw energie
en weerstandsvermogen, waardoor. ge U
gezond en energiek zult btijven voeleno- in
staat de vele moeilijkheden te overwinnen.

via f 0.90 tim f 3.90 ..Die Elegante Wienerin", thans
0.20 tim f 2.90 gevestigd Sluisbrugstraat 55, is
0.50 tim f 1.90 het adres voor goedk. maakl.

Kindeschoenen van zacht en soepelleer, prima zolen
~~;~e :~~~e:i:nS~e~~k~~I::·tij~
maat 25 - 27 f 0.90 .. 27 - 30 f 1.- '" 30 - 33 f 1.10 een uitkomst. BeJeefd aanbeve·
DAMESKOUSEN f 0.50
HEERENSOKKEN j 0.2511€nd.
~

1"8.4JJI78

.~ . . . . . . . . . .

KRAMAT 24.

____________________
Japonnen
Ochtend-,

Japonnen
Middag-,· avondtoiletten, Kantoor- en
sportkleeding enz.
Prima afwerking
maakloon v.a. f 2.Koningsplein Noord binnen 7

Goede coupe

Weggeloopen Malthezer
Leeuwtje, teefje, tegen belooning terug te bezorge~ bij
~a~~n Margherita, Noordwijk

ledere faug Sanafogen voegf nieuwe

Sanatogen wordt aanbevolen door meer dan 25000
doktoren als een ideaal
versterkend voedse!.

---=D-=E:--L--A--N"'G--E:::-c&,-,-C-o.-DROGISTEN
Chemicalien, Patent-Medicijnen,
Huishoudelijke ArtikeIen, Verbandstoffen, Eau de Cologne
~!~e~:a~~::e51~o. 144, lUr,·Cr.

SA~~!qv~,~N

-W-ie-p-r-ijs-s-t-el-t-op-'t-g-eZ-iC-h-ts-v-er-m-o-ge-n-,- - - - - - - '-v"'o"'or"'=I-='e"'I"-ce"'f=tij'-de'-n-:-z-w-e-m-le-"
D' a t n
POP U L A I R" voor d'oogen: sen. Succes verzekerd, DoorIooIe g a aar"
pend toczicht: Zwembad;
SUNNY SIDE,
ANANASl\olOST VAN .. TJILA.NDAK'.
6 Djamboelaan, telef. 807 WIt.
Een vitaminenrijke gezondheidsdrank bij uitnemendheid.
Eur.
wcrkend Jongmensch
VERFRISSClfEND-VOEDZAAM-GENEESKRACIITIG
zoekt per 1 Juni a.s. eenv., dege~
en door H. H. Doktoren warm aanbevolen. Verkrijgbaar
lijk kosthuis, buurt Kramat;'
Laan R. Saleh, Brieven onder
bij alle langganans; waar niet het geval, aan te vragen
bij de firma Jagtman, Laan Holle No. 33, telefoon
No. 63 A. v. d. blad.

I

OPLEIDING JOURNALISTIEK
AANGEBODEN
VOOR

E

nergieke Jongedame of Jongeman
met algemeene ontwikkeImg.

v.m abonnemcntcn tcgen

~~~~t~o~::::!~ICW~~k~~aed~

verdiepingshuis met paviljoen
Heerenhuis l\Iadioenweg 2, garage voor 2 auto's
Jnlichtingen telef. WI. 4444.

via f
via f

D~~~tehouders Ii~;;;;;;;;;;~W;;';''';V;'';d;'n;;16;5;4.;;;;;;;;;;;;;;~

EVRII t'!.U D:

~~e~::~~~l~::jebOu1eVard 70,

UITVERKOOP!!

HEERENSCHOENEN
DAMESSCHOENEN
KINDERSCHOENEN

~~r::a~~:~:~is~9".
Mew: Steglich.

MA~kRITA

Een goede conpeuse om even-

TE KOOP:
tue~l de leid~g van een mode- Noordwijk 31 B. Tel. WI 2509
2e handsch piano, prijs f 125.- ateher op zlCh te nemen. ~oll. _ _...._ _ _ _""!'"__
Te bez. na 5 u. n.m. Salemba- m/opg. van laatste werkkrmg,
Te huur aangeboden

Thaos ook in verp. van 90 gram tegen
ongevcer den hnlv"n prij~.

TE

KOOP t. e. a. b.
wegens overcompleet
z. g. a. n. gr. 1 pers. bed compI.
model ~er~; ltinderbed; slaap~

~::e_r:-fl:Jt:{~st r;fe2bezf:~:le:~

g.
.g
g
van 6·7 n.m. Laan CaDUe 33.
TE KOOP
wegens overcompleet t. e. a. b.
divan m/ldeed en kusseus' zitje
bestaande -uit 4 stoelen milosse
kussens en tafeltje. Te bezichtigen van 6·7 n.m. Laan Canne
33.

_ _ _-==-===-___

VERGOEDING VAN TRANSPORTKOSTEN.

10 aIle Aporheken en Toko's verkrijgbaar.

ov!~o~~?e!t

"Sanafogen gaaf naar de kern der
,gezondheid". schrijft'n bekend Engel«ch
geneesheer. Dat is red en, waarcm het U"
goed mod doen. Neem U voor weer
kcrn.gezond te worden, vroolijk en energiek
en koop nog vandaag een fIesch Sanatogen.

IN HET LICHT DER ECONOMIE.
Geen Reden tot Angst en VertWlJ,ofeling.

noodzakelijk het geheele gouden
standaard·gebouw doen ineen~
storten en een verscherping van

WANTROUWEN VERHINDERT ECONOMISCHE
OPLEVING.

den
strijd om
buitenlandscbe
markten
metdezich.
brengen totda~ tenslotte !-lit den ~haos

'<

---

Op economisc~.gebied vielen
in den Iaatsten tIJd aUe teekenen van onzekerh.eid wa~: te
nemen, die ernstlge politIeke
gebeurtenissen plegen te bege·
leiden. Terwijl op de goedere~·
markten vaste en stijgende prlJ~
zen vielen te noteeren, lag~n
de koersen van waardepaple·
ren over het algemeen zwakker.
De onzekerheid, die hierin valt

te .boven. Ook hier-is he~ plot·
seling bezetten van het R1Jnland
door de Duitsche troepen echter geen oorzaak van de;;;:en terugslag geweest, want de Londensche koersen waren tevoren
door voortdurende aankoopen
zoo sterk geste~en, ~at een d~l€nde ~en!i~ns met Ul~ kon b~Jven. Dlt bliJkt reeds wt het felt,
dat ook aandeelen van wapen-

Wantrouw~n van Frank-

de Duitsche stap werkelijk een
zoo nadeeligen invloed op de
beurzen hebben gehad, dan
zouden deze aandeelen, die van
oudsher als de beste kapitaalbelegging bij dreigende politieke verwikke~gen ~e1den, voor
ee-n koersdaling 2qJn gespaard
gebleven. Nu de al te hoag opgec1reven koersen tot een behoorlijker niveau zijn gedaald,

Blijft nu nog het wantrouwen van Frankrijk te overwinnen. Gelukt dit dan zouden zoo.
weI industrie ais handel alle redenen hebben om zich in het:
vooruitzicht op een I5iigdurigen
vrede, op een sterk verhoogde
productiviteit voor te bereiden.
Intusschen mao- men Diet over
het hoofd zien, "'dat Frankrijk's

Brieven onder no. 1531 bur. v. d. blad.
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vrouwen en kinderen. Reeds
spoedig stiet men op een sili~
caathoudende ader, die zoo
waardcvol bleek te,zijn, dat het
concern besloot, eerst silicaat
te gaan winnen, alvorens met
de eigenlijke werkzaamheden
aan _-den tunnel voorlgang te
maken. Van dien dag af ademden de arbeiders -het fijne sUicaatstof in, rlat in de longen

~:rin~ee:a!i;:~~f:~a~~~jkJ~::~

dan oak niet lang, of de arbei~
ders begcinnen - om een woord
van de commissie van onder·
zoek te gebruiken - als vIie-g~n te sterven,'
..
ErgerUjke Toestanden.
In de mijndistrlcten wonen'de
arbeider_sfamilies' _, dikwijis ,in
mensch-onwaardige ,h~tten, die
men, ;trots ': arbeidersltOlonies
noemt.-Dezeha1fvervallen,houten_,- huizen,- zijn.het e;.gendom
Ya.n de mijnrnaatschappijen, die
hiervoor :als.,huur ,van:het loon
~n W8:~g:?~g,-bedrkg ,~~
trekken.,_ De:arbeidepJJmnnen
11m:t,--, , levensmid4e~en',:':, :;!Iechts
k90pen in witikels",di~"everi~

'_aande-Jlla4tsc~appijen':behoci~

re~'Hun;. IoonvIoe~t, ~'i'W~
~ '-j~, C;..~.,;. 1-,:':'.... -K ~'

ten ondernemen. Zij stelden
echter slechts "influenza of
andere minder gevaarlijke ziekten vast. Ook alB verklaring
v?-n den dead gaf men meestal
"mfluenza aan.
0

d

N

. h

offers v~n de maatschapplJ
vonden hIer hun l~atste rustplaats. 56 v:rdere bJken werden
naar het ZUlden gebracht: Toen
e:r; zoovele menschen stIerven
glug men tot een andere methode over. Zoodra de negers
niet meer in staat bleken tot
werken, werden zij met geweld
over de staatsgrenzen gedreyen.
H
de Z
!. -.J.
oe
auk aan I~£
Licht kwam.

den. Een afgevaardigde van het
congres hoorde er .van en st~de een onderzoek lB. Verschille~de ov~rlevende Planke arhelders dlenden een aanklacht
tegen de Ina.atschappij in. De
advocaten die'het proces voerden, krege'n weliswaar hun geld,
doch de arbeidersfamilies moesten zich. met eenige honderd.en.
dollars tevreden steUen. In ]let
rapport van de commissj.e va.;n
onderzoek: wordt in dit yerband gezegd. dat vele menspheJl
:in het geheel _geen schadevergoeding gek:regen hebben, "omdat .de nit drie .m~ best:aa:nde
medische ~~e haa;; diagnoses overu1d opstelde. Daze
reeds ten doade op~chreven
menschen moesten Zlch dus
maar met .d en werkloozensteun
te~en steIlen. ~,h~ het
daarm~e gesteld ~ blijkt het
~t Ult een verklarmg v~' een
.arbeidster. ,:wier__ familie_ twef!
_dollar per weekO~:: ..,!:O
,hebben, brood -voor h~ ontbijt
~_~:~oorb~ pu~~ueten
en., ~ - b:ebbeIi M.l ~eete-

p e egerJqc t.
Toen de blanke arbeiders
zoover waren dat zij niet meer
va.n hun bed _konden opsiaan,
kwam de maatschappij op een
gedachte, die in Amerika volstrekt niet -alleen, staat. Haar
agenten' wierven in Georgia, de
De Nederlandsche lezer- zal
beide- Caro~a's _'en Virginia n~g ~el .nauw:~jks verwonderd
negerarbeiders aan., De negers, ZlJn, ~dien hJ,J hoort, dat m~
die niet wisten, wehk: een ont- ze~s ill Charleston, de veertig
zettend lbt ,hun te wachten m:'-jlen v~ Gauley Bridge verstond, _werden in troepen, naar wijderd hggende hoofdstad van
den tUnnel gellracht. Om hen West-Vrrginia, van d~e ontzet1:e kunnen, _o:'!derbrengen" had tende toest.anden afwist.
men e'en paar toChtige sch:uren,
_.
in, de, nabu"heid, .van, he1: werk
Volgens -_verklanngen .van
gezet._ MeL."de·negers sprongld~digen _zijn,ook
andere_
men-" nog, li$tvaardiger , .o~.- gehlE~den v~ deVereemgdestadan~: m~t., -4e -, blanken. Dertien ~ de} ml~d~~, waarmede
uren per dag liet men'hen 'hun men tegen. siliCOSIS,en -~_
ongB:Z0nd_ wa:1: ,ve.~~ten; Toen door het' mad~en ,van stOf
de: _eerste .zI~evaIlen zich verolJl'Za&kte Z1~--_OP~~ ~_mets. ·:HeeIe,da,ganliggen
·
Il~s?luut.ont~end. _,
' WlJ-SOlDS te bed, _mIlder: een
p§-t ,4e.·:varsch;rJkke~tike toe-, hap _eten ~:te ~n
stan~en'.iD.. Gauley'Bridge·,'aan :.--' .,_'_ - '.
':_':'-':'_'-,
hetda,glicht zijn ge!romen, is
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kringen in de huidige politieks
situatie een reden meent te kun·
nen zien, am de panieltstem.
ming in het leven te roepen,
moet tach gezegd worden, dat
e1' goelukkig voor ~gst en vel'twijfeling geen enkelen grond
bestaat. Hitler heeft steeds beweerd dell wede te wenschen en
reden am Wer aan te twijfelen
bestaat er geensiilils.

f:~d!eo~:::::~ ~e a;ijt::~sc~: !:~r!:~~;s!~ ~:~~~~:~d:~ io:

wegens
t. e. a. b.
st'mijftafeI, boekenkastje~ rot- juist is intusschen de meening,
tan zitje m/theetafel 7n ~loe- dat in de eerste plaats de ~oli·
menstanilaards. Te beztchtigen tieke maatregelen V2.l1 Hitler
t:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v:a:n~6~'7~n~.m~.
~La:.:n~c~a:nn:e~3~3~._ VOOl'
deze onzekerheid de ver~
antwoording dragen.
Het feit, dat Frankrijk met
rivierwater door een tunnel tc geheel in de kas van de maat- zichters bewerkten hen met slechts aan een toeval te dan- talrijke binnenlandsche mo.ei~
kunncn lciden, dat cledrische schappij terug.
houweelen, wanneer zij niet ken. Een van de arbeiders ge· lijkheden te kampen heeft, leldt
stroom voor cen groote fabriek
Weliswaar badden de artsen, gewillig hun arbeid verrichtten. lukte het, zijn kind door een b.v. eveneens tot politieke en
moest leveren. Voorloopig ge- die zich am de door geen zie~
Spoedig was er op bet kerk- arts te laten onderzoeken, die economische storingen. Dit land
bruikte men ._voor deze wel'lk- kenkas of verzekering be- hof, dat in werkelijkheid een het met zijn plicht wat nauwer ziet zich geplaatst voor cen onBrlcvcn onder No. 4A v/d.

blad.

krachf aan Uw lichaam en zenuwen
foe en reeds na enkele weken Sanatogen·
gebruik zullen zenuwklachten, zooals ver·
moeidheid, slapeloosheid, maagklachten,
enz. verdwijnen. In plaats vanslap en moede·
loos zult gii U weldra krachtig en opgewekt gaan voelen, in staat om weer volop
van het leven te genieten.

rijk.

v::c~~ t=o~~~~

:::
desonderhandelingen zijn neer· nag zeer groot is. Maar da.ar
slag in een stijgen der koersen men in Engeland en Duitschzal kunnen \-rinden, hoewel op land evenals trouwens in Frankhet oogenblik nog een zekere riik zelf weI weet, dat d.eze
terughoudendheid valt waar te"
t h t a d millnemen.
;:~es
e QO<::>~....1.!,,..
,
..U'~
van 1'->-Q..I.U>.O.-"j-D. en
eZs he .zgn I:l~:mdgeno~ten wat overdre-Geoolgen. van Eng c
yen IS en Ult ~n eeuwenoud
Bewapetltrlg.
vooroordeel 5pl"Ult, ~oet ~k
Naast de politieke geven oak deze vrees te overwmnen zgn..
de zuiver economische gebeur- ~~en. ~~ch1=!
tenissen van den laatsten tijd
_ me
w
m .
aanleiding !!eD.oeg om een de m den VoIkenbcm.d meer m
hoopvolle, st~ voor de d?D- weg. .~ede ~u
toekomst te rechtv~aen.. In meuwe politieke ord~ die
Groot-Brittannie_ zal de produc- den :vz-ed.e en de
tiviteit in de industrie zich min- oplevmg VO?T vele ]areIl ~
stens 0 'gelijken stand kmm.en kert, mogelijk ~en zgn..
haridha~, want het bewape:. Bet op het oogenhlik bespro.
van de Engel- ken. plan van een ~
~ Diet alleen de Europeeschen vrede is ~ Diet
~ docb. oOk een alleen, een ~aelegenheid dar
groot deeJ. van de 0Verige i:D.dus- palitici, doch evenzeer eeo. am• beWnchten.
gelegenheid der econ.omen..
'econolnisehe-~'" te tri~ bind..........,1 .- den bui- Zalmend~-,weg:vanhet'1i17
,In - "
_ .
",,:,","~oen ___ ,- , ~t-- om,
aIle derzijdsehe vertrouwen iDslaaT.
Louden heerscht op bet ,oogen-_ tBilim~ handel van een dan OOstaat er a1le ~, eel!
?llk.16A.pril. meer vertronwen lan~ ~t de~~
Olle.aekende ,eConOmiache_, 0p1em de ~ Een _ldeine- te- devalnatie m ~ die,men vilig. ~.arin.de pa.rtieuliele

nancien en moet trachten het
voortdurende afvloeien van kapitalen te verhinderen. De huiwg-e aanval op de Fransche va1 t·
da k d t t dusverre
u :~n n t! e °aatregelen
ge
e
genm..
vru;t. de ~ank: van Frankrijk, nog
altiJd met.. afgeslagen. Intussehe~ schijnt de ~che. regeermg n~? steeds ~et gedwongen te - ~t
.:v:~~:
v.oor gOll Ul.
• <::>
,
~
pm.atregel die praetisch zou
neerkomen op het opgeven van
~en gouden standaard en gelijk kan ~rden gesteld met ~
devaluatie van ~en. franc. To..
ua de kamerver~ zal de
Ft'ansche ~ m leder geval nan den gouden ~daard:
Willen blijven vasthouden.
,_
.LontUm rustig6f' ge.sterad.
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n1oasiag, gedUrende ()e,laatste algemeen~mdeIiloopdet- ~ 2iell -weerge~ kwam men~ bet flOg ~ _,~ ,~ heeI,zal ~-ontploOielL'
op ,- ~ moge1ijkheid, -w;t eeb. wacht. De D:11I14=.tS de ~

~~wnt1enE&- v.anane.nog,~~
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