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Als d~ Fral'lSche Franc valt.
A.WCHRIKWEKKEND
rroOnBEELD VAN BELOW,
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bitt~rd

onder en leeft in angst, met .die in

ODS

En daarom mocten wij Ncded anders de gebeurtenissen in
Frankrijk en Fl·a nkrijk~ ,inan-.
cleele wederwaardigheden met
scberpe bclangstclling voIgen.
Wij allen,doch vooral de loon.
trekkenden onder ons, hebben
nu belang, bij iedcr economisch

VODR ADVERTENT1ES.
BAT.: S.B..H. · GOPNli:l't
BA..~ENG: BANARBU
RECHTSTREEKS AAN
ONZE KANTOREN.

TE
TE
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land. De loonen van Hefde kan zij op ecn leef-

re~:h~~n!~tz~~ %~~i~;nV:~e%; !~iki~~en s::~~~~~~~

~~?d 8a:a:~e~P ~:ne::~!i::'~~ VC~~~~ijzno~lz~~s~~a~:c~;~ggen, Pri~se:::I~egc~~Pitalen en
doch dat Frankrijk er naar aan
toe was en al zou het in de ecrst·
komcQde m:tanden nog wei niet
tot cen de'o'aluatic moeten over.
ga.an, in' het laatst van 1936
dllartoe w('1 ~nB ~wongen
zou kunnen worden,
f'rankrijk had elke maand
van 1936 groote lccningen moc.
ten plaatsen en dat gillg soms
met \"ele moeilijkheden ge-

dat {--en verbetering van den
Nedcrlandschcn handel voor
ons van minder beJang is dan
cen ideinere oplcving in den
Franschen handel. En Frankrijks begrootingstckort p10et
ons meer zorg baren dnn cen
tekort op Nededands begroo·
ling.
Daal'bij Iwmt, dat in Fran.k.
rijk een tocnemend aantal bur·

~:':e~.:ol::~~~l~~~~iI:O:~~O~;~l: ~~f~a~f:'I~~~l~~~;SrnV!~ ~~;nd:~

worden gcoomen met boogcrc
rente ell lageren J\Cern.
Frankrijk wil dil ja.:tr cen
zccr koslbaar hcn\'apcninss·
plan vl::'wczenlijken, moot de
e"t....·c1digc vcrliezen van zUn
~llO'Orwcgen bcstrijden cn staat
voor ;tnucrc bijzonder groote
uitga"en,
tle:l heeft tdkcna tc kampen
met tckorten a:m gerccd geld.
0(' nJlUoll31c schuld loop'. op.
Van dit land tun de bclde
andere goud-staten albankelijk.
Kiln de franc niet mecr op de
IX.'(·O blij\'cn, daD tullen de bel·
d(.' klein(! goud·l:mden wei mede
moc tcn vallen.
Dat schijnt op het oogcnblil.
in Nc(!crlandsehe financi eele
ktingcn acbcrp te worden In~e·
:den, want de jongatc lccning,
Welke l'~rankriJk zich dacht te
\"erKthll.((eu, gcnoot hel ccrst
Nr:cd(:r.l.lInd}Cl angstelling.
U tUIl ...e NcdcrlanWlchc
hulpmlddl:len, ~'ennls die "an
ZWlt!+Ctiand, VOOI' de ht.'<1cn·

\'oorsbn~ers 7.ockcn in de krin-

sen van handel cn llijvcrhcid,
Hct ,'ooruitzichl voor Neder·
land {en ook VOOI' Ned. Indie)
is zoo somber, dat men gaarne
wiI twijfelcll mm de juistheid
van de vcrwachtingen der finaneieelc deskundigcn en hoopt
op bet vinden van een middel,
waarduor Nederland zon kun·
nen worden gevrijwaar.d tegen
het Jot van rnecgesleurd. ta wor·
den door Frankrijk:
.
Dc bekwaamste bcoordecl·
aA.rs hebben er cen zwaar hoofd
in. Maar wie wcct, wo.t cr ge·
beurcn kan, als cr in Neder·
land, voor het eindc van het
jaar eens ecn oplcvlng 7..oU ko-

men?

deelen, dat de bcgrootingcn van
~(:dcdand ~n Zwitscrlnlld nict
In ordc. 1.tJn. Maar de tckor·
l~n u.cl:~ hij ~ict gev:tarlijk en
bovendlcn, heloc 8t.'l.tcn kunnen
1f:~IH:n tegen bc~?Orlijke voorwaa.rdcn, :llll zy gcld noO<lig

•••
lntusachen begint ook tot de
voorstnnders" vun ccn dcvalu::ttio van dcn gulden door tc
dringcn, dnt zij het Yoorhceld
van BelgiC, waarmede zij (le teo
genstanders wilden overtui gen,
uit hun propagandn·mntcriaal
mct goed
fatsocn niet mecr nankomen.
Het Ncdcrlandschc dag-blad
Dc St-anmul1"d (dr. Colijns or.
gr,an) hecft onlanga over den
tocstnnd in BelgiC gcgcvcllS en
CUrers geopenbaard, welke too.
nen, dat mcn niet or' Belgic
kim wijzcn, als men de devaluatie wi! aanprijzen.

d~n ZOU men er snel· door h(:cn
komen.
..
. ~oe dOlt ZIJ, hUn lot was zoo
UlnJg verbonden ann dat van
r,'rankrijk, dat ?oij, hoe .sterk hun

gende:
Dc dcvaluatie heeft in geen
cnkel opzicht ~an. de . gestelde
verwachlingen beantwoord. De
bevolking is er zeUs zeer vcr·

in

~~td~"C~I~i~h~~·~~~ ~~;~oc~~c~ tn~;~~~~~aei~~en
Dc

me:dewcrker

van

INn.

NeWill vcrzuimt niet mcde tc

~

VERSPRElDING TE BANDOENG · ZONDAGMORGENS
6000 l£XEMPLARl!::N.

~:;a~~a~::~~~k~~ta::~ebt;;~de ~~~n~:;i~~~~nzt~ a:~:- ~~g~~ ~~ :~n;~~h~ifn j::~t;~! ::~

daald.
De tijdclijke opleving in handel en nijverh·eid is spoedig tot
sta~lll gckomeu.
De werkloosheid is toegehomen.
De arlikelen van dagelijksch
gebrui'k zijn buitellgewoon in

S.V..P~

VEP.sPRElDJNG TE ', BATAVIA DRlEMAAL PER ~
10.000 EXEMPLAREN'.

van

De mooiste

~:t:~~:in~~ a~r~Pi:~:~ °b~:

.~~;; F:E;!~:~~:d~~~e~: ~f:i~a~~~ij:~:J'OUden vallen ~~t::;~r:::;~e:~::~:i~;~~~ ov~1:~tv::g:be~:::r~::nh:: ~{:~:~r~1~~~:~!;:;'~:e;
waarin een ongcnoemde · mede'\'erkcr de situatie van de goudblok- I!lr\d~ ,a:m cen beschou.
wiDg onderwierp.
Hij kwam t.ot de slotsom, dat
de beide kleinere landen, Ncder.
lund Cn ZwitscrJand, er nog vrij
goed yoorstonden en nog meni.

OVER

WILLEN BELLEN.

ALGEMEEN NIEUW5·EN ADVERTENTIEBLAD veOR BATAVIA EN QMSTREKEN
VERSCHJJNT DRIEMAAL PER WEEK, DINSDAG·, DONDERDAG· EN ZATERDAGOCHTEND

BATAVIA~CENTRU:V:.

GROOTE POSTWEG O. 881
'l'E.tJCFOON- 1'."1J::M:MER 314
.
BANDOENG.

KlA.CHTEN -

BEZORGING GELlEVE

5ll WELTEVREDEN OP

moeten voor hun Jevensbehocften meer betalim, tenvijl zij dan
nog artikelen van ntindere qualiteit verkrijgen.Zicdaar, hoe het er thans in
Belgie un de devaluatie uitziet.
Ret beeld is,· dunkt ons, af·
schrikwekkend genoeg om het

beldagenswaardige vrouwen.
Eigenlijk vind ik haa r nu a l
diep beklagenswaardig, maar
zij beeft geen karakter en ternperament om daar iets van in
te zien. Zij leeft in een vroolijke
en gelukkige roes, waaruit zij
straks waarschijnlijk zal ODtwa~

Streken'
van
Sumatra
PADANGSCHE BOVEN LANDEN, HET TOBAMEER EN BRASTAGl

~~d~~ia~~~rt~r:f~k i:P~~!~~ :~nd~I~~~~~~£~~ t;i~or~~

reseryen zijn door de devaluatie ver- van het denk· en het arbeids· verschillig terugtrekken.
lo~n gegaan. d
Bel ~ennogen. Wij m~~en ::ra~hten sc;~ ~~:~r;nda~=~e ~U:~n~
s in d'
. voor
... e lev~sstad n adardN'ed·
er an
te .. toe ed
'k
t dat
gJe ver l.IO;;!lle en e
crJan .
"n
zlJn
g . aan en 1 wee,
~~e ....De ..won!ntgtoestandenJ"k· in
J. V.
"mtij,aawre~.:~:~~~: !:~j~a::efet:
e gle zlJn me te ·verge IJ en
"""
~--"'-;;'-~~"'~~"'-"'-""'-=~~--"'~~';"'~-~~~~"'--"'--""'--~-- ren en daarom lacht zij ntij
"MIJN Z"'''ERFTOCHTEN DOOR TOKYO". vrieudelijk uit. Natuur1ijk vind
door onzc specialen Correspondent tc Tokyo.
ik dat heelemaal niet erg en
Inch smaI;;:elijk mee, maar toch

veooZOrkTaom":,P

:a:~~a~f ~!:fia~~ ~~ v:r:n~:~

Philip J. C, Tissen.

BINNEN IEDER'S BEREIK
DOOR GEBRUlK TE MAKEN VAN DE ,

K. P. M. RETOUR- EN RONDREISBILJETTEN
TEGEN

ENKELE~REISTARIEF
REISDUUR 14 DAGEN E,N LANGER.

O·Nesan, de mooie en gevierde Akusaka·gcisha, houdt er
zondcrlinge )evensopvattingen
op na, die Ok wcet het bijna zeker!) in Westeniche kringen
niet weinig verontwaardiging
zouden wekk"cll, hoewel er mis·
schien tal van Westersche
vrOUWCll zijn, die in hun bart op
cen soortgelijk standpunt staan.
O-Nc!:lan is in bet bezit van
ccn schatrijken patroon, ecn Ja·
panner op leeftijd, die hair ct:g
graag mag en baar elke ma~d
een aanzienlijke toctage schenkt
wa.a.rvan velen in dew sleehte
tijden zouden watertanden, zoo·
dat zij door tal van vriendinnen
met afgunst wordt gadegeslagen.
Ook is zij door dczen weldoener overladen mct gaud en ju_
wcclcn en het vonkelt en schit.
tert aan haar van de diamanten, die ecn prachtige verzameling YOrmCD. Zij is er trotsch op
en bewaart Imar k08thaarhedcn
zargvuldig in een prachtige by.
outeriedoos van gepoJijst schild.
pad, die weer in. cen kleine
hrandkast wordt weggesloten.
T?ch ~eeft haar patroon met
al zlJn t1Jkdommen en schaUen
haar hart n.iet ~~nncn v~:ove:cn, want clgenllJk ha~ ZIJ een
lOngen ~apanner lief,. die er uit
m?et. z.cen als cen ~nge god.
Dlt Jongmensch ~t e:cbte.l"
geen hart, want hlJ heeft haar

bcrustend en zegt: "Neen, ik
vind hot z(lnde, want hij is nog
zoo jong, pas achttien jaar en
ik zou er wei duizend Yen voor
overhebben, als hij nog eens bij
rnij terugkwam: he is a wonderfullover!" Nu, tegen een dergelijke zicktc zijn geen kruiden
gewasscn.
lk heb heelemaal geen mede·
lijden met O-Nesan, want het is
haar eigcn schuld en dat zeg ik
haar op Hollan~9che wijze.
ronduit Zij lacht en kan het zich
bE>.st begrijpcn, maar ' .. ik moeat
hem oak eens zien! Onvergelijkclijk! En geld ·beteekent weinig
voor haar, maar Hefde des t e
meer, daar hunkert zij naar.
Intusschen verschillen haar op~
vattingen over !iefde sterk van
de mijne ell ala zij aan haar in·
zichtcn vast blijft houden, zal
ziJ nooit gelukkig kunnen wor.
den. Hanr ideaal is een jonge
Adonis, woals zij gehad heeft
en diG moet nan vcrschillende
voorwaarden voJdoen, die men
gcwoonlijk als bijzaak be.
schouwt, maar die voor haar
hoofdzaalc zijn. Alleen op dergeIijkc voorwnarden is Hefde on·
bestaanbnar en het geluk slaa~
er: zeke~ voor ~p .de vlucht.
~aar: ~at k~~ of Wli O-Nesan
met llluen. ZIJ laat g~cn traan
om haa r verl~~e~ mmnaar en
tach treurt ZlJ zlehtbaar over
hem....

wa.t gcdwongen en pijnlijke stHteo
:.
Haar groote pocs Spt·jog door
het weggescheurde "ruitje"
oaaT binnen en vlijt zich tegen
haor aan met gebaren die ltatten eigen zijn. Zij zegt, dat zij
dcze pees al xes jaar heeft en
dat hij de eenige is, die haar
trouw bleef in al die jaren. Het
·is cen leelijke kat met een onoogltik stompje staart en .groo.
te valsche oagen, maar zij boudt
veel van het mer en lieIkoost
zijn gerafelde ooren, die in ge·vechten gehavend schijnen.
Er zit icts tragisch in haar
tocwijding v~~r dit beest, want
.gelukkig is de geisha niet ......
Haar schoonheid duurt uiet
eeuwig en reeds nu moet zij de
eerste sporen van den oudel'dom met kunslmiddclen .. m~s·
keerou, Wee haar, aIs zU met
voldocnde beeft gespaard, om
op ..haar levensav.?nd onathankeJUk te ~UI?-~en zlJn. ..
~~cr t~~n Jaar zal ~lJ oud .en
leehJ1{
.en ;an
er me~a~t' Ie t z~c~ I aar .ot ~and
voor jeugd en Schoonhei.d, tel"
wijl medelijden in een Oostersch land als Japan . .,?
De zan is ondcrgegaan en de
avond begint te vanen, zoodat
wij, gaslen, aanstalten maken,
om naar huis terug te keeren.

muur, die haar leven en het
onze onberroepelijk scheidt.
~en gei_~a blijft al~ijd cen - geISha; ZlJ kan deen en laten.. wat a~.dere vrouwen met. mogen, ZlJ lean als een vlmder

Zij heeft een gelukkigen tijd
m~t hem gehad, vooral in 't begin, toen alIes nog nieuw en
aantrekkelijk was, maar toen
hij inuig, dat.O-Nesan niet vail
plan was, om tich, bij wijze van

door te zeggen, dat er nog tal
van aurdlge jongen~ zijn, die
door haar schoonheld zullen
worden geboeid_ Dan lacht zij
weer, de geisha, we gevoelig is
voor cen compliment en ik krijg·

thee in, de Japansche "O·cba",
die zij bevallig weet te serveeren met de correcte vorrnelijkheid, die haar lang geleden is
aangeleerd voor het thee-ceremonieel, in welke kunst zij een

Maar die medaille heeft ook·
een ~eerzijde, want straks heb-. - . .:.: ..; .
.:
:
ben die andere ·vrouwen Da een
++
lc\'en vol zelfopofferinaen mae.. DE
TilB
· ' ."SPY ~ T ·
derschap en ontberi;ge~ een
....
~ .
rustigen oudCD: dag, om-van. ~ DJltav.Ia"'oil'd.Uf3BiTel~ ~.M9

~~Jn

De goedkoopste KLEINCAMERA
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dat
zin te vee! spaarde, vond hij het voorko~cn, welke indruk vel'· bet nog veel te vroeg is en dat ringd, met voldoeru.ng terug ki-takken, die btj de SbintolsteD.
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meer, om baar gt3lukkig te niaken_
.
Zij heeft geprobeerd hem terug te winnen, maar bet jo~gmensch beloofae ·lia8.r~ alltien ·te_
zuIlen kame;,; alS zij' hetti'
derdYen. vooruitwil~ebetalen.

... . .

.

uper
. . . . ....

M:el··.eeo· i1.a·ar", g.at a.ntie· yak.

·den: imJJo~~eur~

~ij~~::~::::e~flh.~~:,d:~~~~:~~.I~e:di·~~q!s~:ri'~:~·rkrlJgbaar.
V k ·
rR
..~!k~ t:.8~::I_:Yh::k·~:~!~Je.~., ~I~:~t~:~~i..i" ::~~·eo~l.i
W"j h bb · ·

Natuuriijk ;deed.zij· ~et, "~1:

het" har.t ::·-Vari eeo vrouw, di~
n~ !iefde ep aaiJhankelijIilieiir
smitchL __ .. :. !·; . ", .. .
.:_
En de A'dorus· s·trehli.lief geld
Diet een sierJ.ijk gebaar van zijn
we1gevorm~~ hand. op" terwijl
biJ· als w~rdienst
¥acht

dien

~j ":haar .pl#f)<?gee~, ~~m Ia-

~h~d

te })Moven, dat.hij elken

. eeri· .YJDbl.:of; Pian" .aJ zil.':l.ze· va~:.b~.~_elfde ~er~.C?,f prij$.

a!.~n~ bij:~aar_zo~ lt0!n~' Want

...

gen·me~~eer ·zagl : ··

· Wij;. ad'iaear.''''' ~~~ ~·o,Ds ·, M~g~zijn : te: ~io:,el;en en
d~~ . he~.toesteJ Dili:lr keuze op pr~8f te vrageQ~
.•.. , .•. : -,: . " ;c .. ' . _'

. , .. • :

"
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E~r,;te betalf~g· M~I a:. s.
·.·.·V
· .· p·'·,'a"·o···O·'.· '.e~;o;· . M
· ·;\u·· z" l; e'· k:··b\a····o':~·;.' e':I; .: .:K.'· ~· .'K·. ..
.' N
B.lavj •. C.Rij.wil~A9 · -Bin<lo;njj. B'iig~;;~ !la'

J.liLhad haa,r .~.g lief , ~. 7p~

st~~, ~s .hiJ.~.~ .moOle.~

..pf ·.~J.:g~E~rv~_ ~, i~ ~

~en ~iilljgen

s~.

m,
reUk
De
men is·Eir nog iets, dat \vij Diet heillgheld ~an de Sakaki (Cle-.
:mt ·het oog moeteu verliezen en yera Japome.a ) .. ~t d~ et
·dat iIi. het Land van. Yamato als' geheele JaPB:Mcbe x.:~izerrijk
'z ecibelangrljk acl.dt. .na.ti-iS de · aIs-vanzelfs~~d erkeod.
oudervereering :a den dood.
. \Vie za1 s~s ~~ ..~ c:>p: AJs vader en moeder gestor- nchten en Ul cIilV<Jtiedio·han·
.ven: zijn en. begraven ofver d~ . vouwen als. de _. ~
,t,e1~Ul'St~IUng . zal w~~n,. wuon;;-nog~oo~oI?4e brand,·Wotdenzijnietdoorhllli .geishagesto~f!1llS;. dic-~baar
I?aar. O-Nesan gelo~ft mIJ .. met .~achte, met ~ ~ .o.ver-. ·kinderen . en-kleink.inderen.' ver- ·)even. and~ v~ .en
en ven:ekert. . stellig,. dat ·4e trokken . ~~ Zij ~;~ ;geteri. m3.ar"-hrin namen woroe:ri la~u:, ~~~, ZOD~ of ~oe
j?ngeman, .die, een .•ontslagen .gra.ag,;. da~ .Wl~nOl:> even. b~~ op de· ..ta.iria"Shiro" ge:;.chi."everi.; gesehieo.emssen verhaalde.
to,,?nee1ac~.ur. . J:S' b:g haar zal en bet .v~~ ~c.hen .l;1a&r. ·een pIankje V:a.n ongeverfd .hout,
Haar ~¢l. zat geen ,,.M.itama1tliJven. Hij kan nnmers ~rrg~ .~ de .~~~ _~e st:raIu? weer ltetwelk op dm altaar ~p13atst ya". _(hws . ~ . de verheven,
,=nd~ IJ.s,.8.r toe? E;n b.ti_haar :!~~~r.is~h~a:: wordt bij-de; .somsle\'~~..zielr-~deD.en elders een onderw ,liiJ, ?V=~J. ~~:d. :lij'k ziclitbaar~Nesan blijft ,~tten
overlcodenen. ~..~~~, zoe~en. waar ande~d:ien al:hij n'o:ri~esp wilt st:ra:ks· aJI~~ei.~ ~4 en· ~t ·~taar-~t met in·.~~ ;~_~en h8.ar ~ze1schap bOllkrijgt,
de· haar hrilliaJ:Iten. ~ opfttti.n-: .~er:..~ Ztch
~ .,.
1?~P tc gaaD. Of :
e"en'
~: ~ ~ of _~: ~.. ~dt; OIl : ~ O-Nesan d~ da.ar
dance-lian;' da.n lieett bij ·fuch ·b~ &an den ~ Jl.et . ~ heeft.deveree- nog~ aan en. als~ ~
~: wat" zijD.' h8.rtje.~? die Diet . terugk~ en ~ nng van .~.. Shint~ ~~ ~ :tacht ZIJ ~
Hoo· moe.thij aaii.kleereu· Jro:, . 1iCfb.aJl .0 lD contairten eD~ (8.0:00-000 in . ~!). ,~~.:lilk. en. . ~ ODS.~
·m~ .Sls zO ·bem-die niet"·~!. ·handvol- juweelen. .
die ~lijk gemma.wor- ~ .~~~ ZiJ.~,h.aal:'
krijg en aIs zij ve~eIt,. dat er .ren, ~~.~~etlS met Ie~, , ~
uu een . andere jongeling is, op allen ~e~eJ."U~ gaan -en haar pa...:.
wien zij haar oog Il!-et .welg~val- ,~n; . d!-.e- het dru.k: h~ met
yen laat rusten en: dien.zij in , .ZlJn zs:ken, komt 'tach met v66r
.plaats van den vOrlge denkt te acbt of neg~ uur!, . .
.steOen.. . .
.
:,... Om .. ~Nesan, didicht g~
Ikvrees>dathetw~op~ :~~I.s,D,letr"~k~e~ .z~tten
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tegen den schilderacbtlgen achtergrond va.nfusuma'senkleurrijke . 'schennen afstek.en. "Dan
wordt de .bfooze·schuifdeur gealoten en wij wandelen over
gl-60te platte' steenen, die ala
eilandjes in : bet water liggen,
naa"r"deti 'straatweg tbrug.
In .Jhljn stille kamer 'moet ik
nog even denken aan O-NesllD,
de gevierde geisha, die een clubje ~ van "smart boys" om zich
heen verzarneld beeft en de een-.

ZOO geeft het.l~ven:""y'~ _aU~
aan' ·. ans, "menschen!tiD-d~en:
huwelijksgeluk, Heide, voor·
spoed, rijkdom, juwee1en, ellende,· eenzaaroheid en ..eindelijk
rust. En ik beklaag O-+'l"esan,
die mij vriendelijk uitlachte ~m
miju ernstige levens~pvat~~
gen, ik beklaag haar, dIe zonnlg
en ..zorgeloos, vrij e-,:,- vI',oolijk
sCJ;tiJnt, .want ~elukklg IS de
ge!sha met .... ,. .
TokYo, ' April 1936.

'vorm" aann~men. TerWijl vele als g~~n enkeleD::ga~~\ .Dc oo;-log bei.d werd Zooals U; elke

restaiJrants' rilanen "Trek den ·
d ::.m wai: :vaster aan, dan helpt
gij het vaderland", houden sommige lleden er een geheel ander
soort· demonstraties op na:.
..Ik reed; van San Remo' naar
'Genua; tegenover mij zat een
Franschman", yertelde een weldoorvoede en hoogst temperamentvolle bloemenhandelaar.
,,1).C" haalde een mooi, stuk ham
te vOOrSchijn - met brood moc-

za....am_he~;d.....h......t,.,als""'d~e""n,.,d""ood""'."",,,,,,,,,,,,,,,,,.,(~N,,,,ad,,,,,ruk,,,,,v,,,,,b,,,
er O,,,,de>,,,,I"}. 1 :~ S~I~:Pz~ne-;r~:;~
- - .ancties!

ZOOVEEL STATEN EN SLECHTS EEN WIL.
(l,tlVOLG ·vAN DE SANCTIES: LEEGE HOTELS
(Van onzen V:P.B.-corr.).

Rome, lO ·April1936. mand schrikt ons meer at in

Het bericbt, dat de ltallaanBche lagers het

TlUlameer be·

reikt hadden. h eeft hier geen
verwondcring gewekt. Reeds
eenige dagen voor de radio het

:c

(Nadruk verboden).

V LAG G It N

Daarna dronk;k een mnke

Vcrbittering ·der· ltalianen tegen Engeland.

Nu Engelaud weer op verIiIcherping van de sanctjes teCen Ita.lie schijnt te willen
aanstut'en, toonen de Italia·
ben :r.ich wederom biJzonder
verbitterd tegenover de Britten.

tegen Abessinie schijDt Qier
geen goed gedaan te hcbben ~
de hotelhouders. kla.gen steen
en been. L eege hotels zijn voor
hen dan ook ge':'!n' pretj~, te
meer nog daar de '}icerilijke lentezon, die onbekommerd om het
politieke weI en wee van ltalU!
de schitteren~e dreven beschijnt, eigenlijk stroomen van
gasten naar hier moest trekken.

Europa!"
Deze en dergelijke uitspraken
krijgt men te hooren van verantwoordelijken en onwrant·
woordelijken, van hoag en laag.
In zooverre hebben de couran·
ten en de talrijke vlugschriften
gelijk: de sancties hcbben
slechta het effect gehad, dat
men de natie censgezinder dan
ooit·heeft ·gemaakt.
Overigens zijn de sanctles
meer cen doorn in den ~el dan
cen paal in hct vle,sch gcwor-

flesch wijn leeg en r iep hem toe.
sancties! Het effect van de sancties!"
Op Frankrijk is men trouWens minder woedend dan op
Engeland. Het gebed van den
aartsbisschop van Canterburij
"voor de arme Abessijnen"
wordt hier voortdurend met
hoon van commentaar voorz:en.
Minder aangenaam doen hier
ook de iIlustraties -van de Zon~
dagsbijlage van qen "Corriere
della Sera" aan. Bijna wekelijks
brengt dit blad fel gekleurde
platen van bammenwerpers, die
hun gr~aten op de vluchtende
zwartjes latcn regenen. De
rtallaansche bevolking schijnt
deze platen erg mooi te vinden,
doch voor een vreemdeling zijn
zij van een ontstellende smake-

~:~ J~tr~~U;e:!;!1~.n Vall

SCHILDERIJEN
Expositie van Veltbuysen
De bekende schilder Henri
van Velthuysen houdt een ten':

.
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and~

werlqilaats.
,
De zoo moeilijke omzwaai
van de werkloozen uit allerlei
heroepen naar den banden-ar~eid schijntte z:iju.gelukt.
Bijna handerd menschen, die
g€cn bestaan meer haddf:!u, verl'ichten nu nuttig werk!-It loon-.
dienst.
,
Hier is dus een good sociaal
w.erk o"'!-dernomen, dat nog kan
Ultgroelen, op den grondslag

BAT. ARBEIDSOENTRALE

Voor Werkloozen

24 April 11. werd in het
Adek-gebouw te Mr. Cornelis de
eerste arbeidscentrale, welke in
Ignedo;peenwd.erd opgericht, officieel

i~ misschien iels duurder, maar beter.
f 30.- en f 35.per 30 hons.

C. P. v. d. BERG
1i ' jaar

v/ h
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PU'ROL- PUROLPOEDER-PUROLZEEP

zoo'n goede klank. dat een klein
mlsverstand - ik had eenige
bergen in de nabijheid van een
klein plaataje gefotografeerd,
wat voor cenlge inwoners di...
r ect aanlelding was om naar de
polltie .te loopen - direct op
vrlendschappelijke wljze werd
opgelost toen bleek, dat ik Nederlandcl: en geen Engelachman
was (een vergissing, die hier
ge.makkelijk gemaakt wordt,
daar men aIle reizigers uit ge·
woonte Engelschen noemt). De
Nederlandsche reizigers zijn
Ilier graaggeziene gasten. Hoewei buitenlanders in ltalie zeer
goedkoop kunnen rei;r.en en de
hotels over het a lgemeen uiterst
lage prijzen r ekenen, gaat het
het ltaliaansche vreemde1inggenv~rkeer . op het oogenblik
overigens uiterst slecht. De 00kende centra. aan het Garda-

gende zakelijke bijzonderheden
betreffende deze nieuwe instelling aan:
Er werken }tier thana 81
mannen en 11 vrouwen . Deze
personell zijn vrijwillig aan het
werk gegaan.
Zij verdienen cen loon. dat op
dell grondslag vall het Indische
loonpeil bepaald werd.
Het bedrijf staat op commercjeelen grondslag al beoogt het
niet winst te ~ken.
Het omvat dne aCdeelingen
nl. een voor lederl::ewerk1ng, een
voor verwerking van rubber en
cen tricotage-b~rijf.
De bier vervaardjgdc a rtikelen werden tot dusver in !ndie
nog niet. gefabriceerd. Zij omvatten damestasschen, sigarenko.kers, porlefeuilles, tabakszakken, leeren kusseps, sporthemden, dames-ondergoed, rub-

:tr:;.;t!;::"

PUR 0 L e r

__-,,~~_~____::m::ee::r.:.e:::n.:..e:ld:er~s:..:be:r::g:en::...:zo:o~g~o::ed
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PUROLPOEDER
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HI/GENOl
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vinDe be~oeling is, dat deze artike1en op de markt zullen worden gebracht ~door r eeds mer
gevestigde handelsbUizen. ·
De thans arbeidende werkloozen . zullen in loon kunnen blijyen werken, docht ze zullen bier
voldoende vakkennis kunnen
opdoen om later 2e1£ der"gClijke
bedrijven op t e zetten.
In het .bedrijf is tot op bet
oogenblik 25000 gestoken.
Ret "b~ in de leege ~~u~
wen van Melt ~' zeer geW¥Tdeerd.. doe.ttre.tfend onderda.k
gevonden.
Wij hElb~ 'het in volle wer-

t

~~~~5:~oa.::.
.Oo.k.

de . minder aan~~
klinveit.ies in.de I~~ 'ian

· ~t~~z.\i·
c" JIziet. .:';' ioo iiad .dO·wd~

.=~mj~~
hetllior ·g.,.,n •. _ _
kampJs,'::;

.. :: ....: ...

ultstekepde repotatie van ooze keukeD

hOOen en den Volkenbond voelt
men hier dan ook wcinig. Hct
woord vrede " hecft helaas in
Uatie geen goeden klank.

anU·Engelsche formule. Voor

:;.::.;

D~

dankt ~ij ~an het vakkundlg bebeer. het gebruik
van uilsluitend prima groudstoUeo, de COD~
.la.Dle bedlenlng en prijzen.
Onze VJsebscbote.ls hebben een
b.ijzondere bekendheJd.,
Bestellingen worden op elk uur thuisbezorgd."·

PLl~,
O,••L.~:E• ... c. ~.•.·:-o.·_-'.~•.. ~.w~
_ .-' _, P'-'::::'-'7
Deze arbeidscentrale werkt Rustige, fris"sche Ge1egenbeid I~~~ri'~
" ~~~
~
" :~~
__':~~
~ ~' ~~
@~!I!!I~~~~~~~~
daar reeds eerugen tijd, doch de
Aan bet groote Koningsplein, I!

~~g~~~~:~ev~~::_:~::~: ~!~r '::r~~o~!~a:I~:nc~t:!U:

-::=-_~-=-:--:-~~
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stadium van proefnemingen is plein, op een groot erf.
fllmmer bli U ontbre"en.
gekomen in een vorm, welke
Tegenwoordig
adverteeren Immers. e llcen d.ag lean hel 4)ebe~.ren, dal Uw huid verwofld IS.
waarschijnlijk bcklijven zal.
groote hotels in de hoofdsteden 2e1oals ,"ct brand,,:"onder
snlJwonden
Van dc bcstuurderen van het van Europ~ .. ,geen muziek" om
van
;~:k::~:~ muslclelelt
~~trc~m?;6ml;~~; h:t~~~aa~~~ ~~g:'q~r~I~:~e:~g:~~a~enSl~~
~:~:.br::d~en ~:fe~~I:~re lnsedel'l
werkloozen en van de I .M.T.W. pen kan. Dat zou Hotel KoEn d." Is steeds de eerste goede gedzu:hte '
waren velen met bun dames ningsplein ook kunnen doen.
0
d
I ht· h'd k
~~a~er~:~ ~:~ e~gb:tan~t~~::
want Pur I
t
ht
Id
h
van bet Binnenlllnd.sch en van
zoo ook °s:h:ij::~J:.r2:!et~:~:n~~st doo;;:z.~~~veh:d;t~kl:::
bet Inlandsch Bestuur. Wlj
merkten oak op de burgehoudl de huld koel en droog, en is dus de ailngewezen dagelljltsehe
meester van Buitenzorg, voor~
strool_bedak teneinde transpireeren te verkoelen e n tegen t. Slean, •
zitter van het Buitcnzorgsch
en daardoor schrijnen en stukgaan de, huld t e vaorkarn.n.
steuncomite, den beer Beets.
Gebrullc ze steeds b.v. na het mandien.
De heer Timmermans, voorzilter van het' comite van op~
is gene.dI;rachtig en desinlecteerL Heeft Uw huid last van hilid.
~~~:r.g, ~~~a ee:oe~~:id~ne~
ultslag, eezem.'s 01 roode J,ond, wascJ, Uw huid dan met warro
woord ir. Voorneman, als voor~
water en P",rolzeep, en doe er achtereenvolgens lIanlg8 Purol
en Puralpoeder op. Deze eenvoudige dageJijksche beho")ndeling
1 N Al lE H U11 f N
doet U spoedig Villn deze huidgebreken genez.n. Met efit edole
drl.lal waarborgl Gij U eon "doeUreffende huicfverzorglng.
verrichlte de waarnemende
Voor vorwassenen en kinderefl onmisbaar I
voorzitter van het CentraJe
Voor babies :;Eoncfer weerga!
Steuncomite, de heer Den Halwi ~ ~
P_., I.. cloo. . .. "A" 40 ... 75 ct. Tube t 1. _ . Purolp ....r;., bu~ "all 90 c •
• n I 1. 50. Pur.tutoop i .... ".rl ...s " .... 90 ooL BlJ Apolhe ......s e. To .. ohoucl • ....:
mer, de openingsdaad.
. rifh~

9"ii,5fE:;lt:~;l)~\~u~~c~i:r ~~

~

~\)-,,,.,.. WELT.

•

OOKOnsVOOR
NIET·LEDEN!
loncllaboooemla,

toonste.Jling van een demgtal
van zijn wer ken in de Kunstzaal
van de firma G. Kolf! & Co.
aan Noordwijk.
Deze tentoonstelling .zal in
den namiddag te half zeven op
Zaterdag 25 April worden gehouden. Zij zal des morgens en
des' namiddags openblijven tot
6 Mei a s
Onde; deze werken van van
Velthuysen bevinden zich ook
drie portretten. Op een zestal
schilderijen na zijn zij aile beneden de, f 100.- geprijsd.
. HOTEL KONINGSPLEIN

=-~~~fe~::kl~~c:n h~e:~ 1~de~=:~:~ :d~!f":: ~os=~~i::~~~en~ ~~;rle:;::: ~!:;!~g~:: e:~~t!~n :i~~~t ~~~~~~t:r ::t ~~~~lf~~~~:

officler mij: ' ,;Wij %Ullen het·Ta- verbruik, alBmede een1ge berul· woordig : ~ "beutta. Abissina"
na..tneer nemen. Het is DOg nigingsmaatregelen ten aan· (vullc Abessynache).
atechbl ee-n kwestie van dagen." tien van de straatverlichting,
~~e~~~e~ee:a:~~~a:~:: ~:~~ke~:~~g ~~ ::!~~::e:~~~
Wij zifn blan·k....
Eco ding wordt een ieder duide aanctics mee _ in ltam! VIii sancties krijgt men van ons
openbartig uit en speciaal van niet9 gedn.a.n," verklaren de 1to.- delijk, die slechts korten tijd in
de groote verbltteriug tegen- Iianen, "zelfs niet, indien wtI er Italic verbUjft: nooit was een
over de Eogelschen maakt men honger door moesten Ujden".
volk zoo doordrongen van zijn
geen gehelm. ,,De!e lort!S - ziJ
goed recht i~ een oorlog, als
denkeh heer en meeater van geHet anti-sdnctioni.sme. thans het Itahaansche: Da.arheel Europa. te zijn! Maar wij
mede moet men rekenmg houkunnen even goed het lot van
Hct anti-sanctionisme is hier d~n,. evenals me~.he~ gevoel van
Etlropa 1.lden! Wij bez:itten een bet onderwerp van aIle gesprek. e1gcnwaarde. WlJ zlJn blank:-:ijz.eren kern en niets en· Die· ken, die dikwijIs een origineelen moreel -, de andere~ ZIJn
zwart. Met deze ee-?vDudlge 10glcn lost de volkszlel alle problemen op.
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BEBBINKLEEDI!I& & MODEMlGIZIH
Stroo .. en Vilt Hoeden
exclusieve Mo'dellen

SUNCO
Boven Toko DE ZON
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EUROPEESCHE

&tavia-C.
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BONEFAAS
BATAVJA-CENTRUM

IN A L O NZE
AFDEELI N G E N .

t 0 ~odellen - A~
in b ru i n, zw*rl Fen ' akle-d e • .
vIa F 7 . 50

ve~;~.:.~~cne~:nh~~iie:~~ ~~~ I!::============= = = = ==='

lan;r ~k8te deel van het bc-a.rijf

ui~~~nktotel

wordt bcheerd
J. Ph. Klein, die
bijzonderen 20rg bestcedt nan
het voeds:el en aan de bediening.
Het is %eer in trek bij offideren, anu· wie bier danook
reductie wordt \'crlecnd,
Maar ook anderen geven aan
deze rustige, frissche logeergelegenheid de voorkeur.
(\Dol' den heel'

BOKSEN
In Cafe Noordwijk

Zatcfdag 25 Aprir des namid·
dags te 5 uur zullen cr in cafe
Noordwijk (van den heel' Nieborg) bokswcdstrijdcn })iaats
hebben, welke bcscbouwd moe·

ten worden als cen dcmonstratic. Zatcrdag 2 Mci zal in den
.,ring" ,'an genocmd cafe cen
wedstrijd
worden gehouden
door de ' bokscrs Jimmy Kicks

en George Rich.
,

INLEGGEltS

In ons bJad van hcden zijn

ift gevouwen

ecnigc

prrulJlecti

\'.&0 de Ocean Accident & Glml'-

antee Corp. Ltd. betreffende
Iraude-venekering, onceva.l len~
vcrzekerlng (welke ' ook ougevaJlen bij het beoeleneu van
aport omvat). Wij kunnen
gedrukten in de aandacht van
de lezenf aanbcvelen.

ABONNEl'tIENTSCONCERT

Hotel des lodes.

Het abonnemcntsconcert, dnt
23 April I.l. door het Hongaarsch orkcst onder leiding
van Andor F6ldi werd gegeven,
was betcr ' bezocht dan bet
Yool'gnande, doch verdiende
meer belangatelling dan het
kreeg.
R et is een bekcnd verschijnsel.in de Batavjllsche samenIe·
ving, dat er nltijd gevraagd
wordt om kunst van betere
kwaliteit, om kunst, zooals
men .die in Europa beleven kan,
en als die dan Mer gebodeD
wordt, dan hlijkt de belangstelling maar mntig te zijn.
Toen deze concerten nag gcleid werden door prof Tibor
Ney ging het beter, doch toen
was het nog een nieuwtjc.
Uit het programma van dit
con ccl"t bleek, dat Andor Fol·
di rckening had gcbouden met
cnkcle opmerkingcn, welke nB.
het cerate concert gemaakt zijn
ell oak met bepaalde verlangens,
In dit programma was het
geheelc orkest niet voortdurend
"altn het woord". FOldi heeft
C(!n omvangrijkc solo gegeven
en er trad ceo slrijkkwartet op.
Over het gchccl was het pro·
gramma wat mlnder zwaaT en
bet koper had daarin niet zoo'n
bclnngrijl,c rol.
Vooraf ging de ouverture
Euryante van von Weber, wei·
ke met vlothcid en in levcndlg
tempo wcrd uitgevoerd,

KA R P ETTE N
SI.SAL- ·E·N VER TO

DaaropgafFOldi
ne van Bach. Hij zette deze tamelijk onrustig'in, maar wist
;~:
e~ll::c~ ::nb~~;t~!:c~~~v:

welke boe1de en ontroerde.
Na de pauze trad bet strijk·
kwartet op met het kwartet in
G.-dUf, opus 18 no. 2, van von
Beethoven,
Deze belangwekkende proefneming werd met belangstelling gevolgd. Zij voldeed echter
niet heelemaal. FOidi en de cellist Sey bebeerschten bet kwar·
tet volkomen. Van de tweede en
de alt·viool werd niet veel gemerkt. De linker vleugel van
het kwartet drukte den reebter
vlcugel weg. Dat deed nan den
indruk, welke deze muziek had
kunnen maken, natuurliJlt geen
goed, maar toch kon het adagio cantabile zeer gewaardcerd
worden.
Het is duidelijk, dat door intooming eenerzijds en vrijmoediger optreden anderzijds dit
kwartct uit het orkest zat moeten trachtcn tot een beter sluitend geheel te komen.
Het concert sloot met een
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