ZESOE JAARGANG.

BUREAUX
. REDACTIE EN ADJ4INISTR.
QOENOENG SEHARI No. 46
'l'E!.EFOON No. WLT. 583.

ost

TELEFOON,
I:iUl:S D$ECTEUR ... WI. 1241

JiUIS REDACTEUR. WI. 5884
K'CIS ACQUISITJo.."'UR WEIr
TEVRlIDEN !SQ:W.

UITGAVE EN DRUK
DRUKKER.I.J JOHN KAPPEE
GOENOENG SEHARI 46
BATAVIA-CENTRUM:.

ALGEHEEN NIEUWS· EN AOVERTENTIEBLAD VOOR BATAVIA EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. OINSOAG •• DONDERDAG· EN ZATERDAGOCHTEND

GROOTE POSTWEG O. 311
TELEFOON Nt1l.UdER 384.

VERSPREIDING TE BATA'VIA. DRIEYA.AL PEP.. WEEK

10.000 E:XEMPLAREN.
VERSPRElDING TE BANDOENG ZONDAGMORGENS

6000

UITGEVER , JOHN KAPPEE

Til BAT.: S.B.H. ~PNElt
TE BAl\."OOENG: BANARBU

INDISCHE WERKLOOZEN IN
NEI1ERLAND.

kinderen weer te zien en bij eeo te gaan? Kunllen de werkgeOok h et A. I. D. de Prea'iger.
plotseling onverwacht wecrzien vers ontkCllnen, d:tt, zoo de- bode kwam tot die overtuiging

'$J~Jf.-~
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zaJ de bJijdschap even pijn1ijke ze planters inderdaad nict voor en deze deed haar eiscben. dat

HU!1 E1lende zo~der eenig VOOl'uitzicht.
JONGEREN GMN VOOR.
\~jj ontvingen eenigc mede-I ben medegeholilen om hen weg
deelUlgeu otcr dl:n t oestand vun tc sehulven durft thana in Ne,,:crkloozc lndisehe planters dcdand hu~ te vragen, hoe zij
1fl Nederland, welke den vel'- zich voelen om daat-na de ver·
hardsten mensch ~ouden doen antwoordelijkheid Voor hun toeontstelIcn en nochtans de direc- stand op zich"te nemcn?
ties in Nederland Van Indiscbe
Er was nog cen andere kant
olld!!rnemingen niet kunncn ver- aitn dele 7.llak, welke wij ook
murwen om hen weer in dienst dc:;tijds hcbben beJicht. leder
tt' lIernell,
wist, dul Ncdednnd I·ecds tocn
'foeD de crisis in lndic begon hunded.ciui<:cntlcll
Wcrldoozen
tc wocdtn hcbbcn de chefs van den kost mocst gevec. Macht
deze planters, die llun het ont- ludiC daaraan nog ccnige duislag moe:ilcn uaIlZeggen, gou- I z,·udcn tocvocgel1! die Diet meer
\·l'I"h'll1Cutcclc autonteitcll, de pnsh:m in de moedcrlandsche
llldisch~ peril en vcle andercn !:Iilnlenlcving CII ongesehikt W3.hlm wl~gcnlllakt , dat zij niebl .·CIl "OCt· cenig dailr uitgcoefend
l~tcrs kOlldcn docn onder de gc- beroop ? Dicllde niet elk land
gO,,'en ~m~tandi~~edcn dun on- voor zijn eigen wcrkloozcn te
IlIIddcllUk ll:lI!!" .\: c d~~r1n.nd tCM zorgen'! Kon het worden goed.
~·lIhkC1:ren, .. ~rc~: hield hun d s r,r.pmat, dat IndW hen, die door
Il\~8 onvcrmi:irlellJks ccn.toekom- :djll bcdrijven waren uitgestoo.
!I~ Ig: aTnlo(.'dlg bclitaan III de In· ten, knlm nfschoof Mar Ncdcrdll~c hc kaml~ng \Iocr, sprak k,nd ell hun vel"~orging laadde
V:lI1 het prestige dcr Europca.- op de schoudel's Vtln de Ncdcrn~ n J.'11 V:ln dc~cnc r alic, opdat lanclschc regccl'ing, die re'~ds
lolJ ma:~r louden vcrtrekkcn. meer dl'ocgen dnn zij torsen
Voora.l III Deli hecn mcn zich knndon?
Ook daal'vnn trok nicmand
u",u·toc "cel mocilc gegevcn.
1)t/C'h claar hCcl'!i cht vall ouus- hicl' r,ich jets ann.
I~(:~' ~' ~~n ;.Ir."; CCl" va)} :ll'llw: Euro·
Dcz!! werkloozcn was men

?c

I ,~·ln l~ n. III \W'Zl.'ll (10k llI!!l :1.1I~
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gclukkig kwijt cn \Vnt or vcrder

~"' dan cen (lrCflt.lge-kwestJe, met hen gehc'.1:-dc, zou lndie
~\i~I~\~a~:t!J~II~, In ~ct ~e\:en geen zorg zijn, Uit het oog uit
, J, .
_
I cln, behoeiltge hct hart, en moeitt el· ooit nog
~~~~ll'~!~~~~lkr,~ u:'l.'~,IJI: we:;wer- eeUS {)ver ,.?"esproken worden,
Wij !1Iogl:!l ni(.: t vet.gc.ten il! ~:m 7:~~ I~,dlO zegge,ll: - "nl vu
\~l:rrne1dl'lJ, tlat \'I:le W('rkloo:.;
~
~,met (lie ~enschen
({;worden 1.lllntcr!i ook gaarne heb Ik filets te maken.
Inlil;'; wilden vc:rlutcn. Er zijn
.~.
t:'\1 "'nn i :uropeancn hier, wier
l ii,! 'At .. (,\i\'.'(:llillg', :I I!! het hun tl::Van het spanrcc1d en de gc~(lnkiOpt, is, de boot naar Ne· Idllge uilk",cl'ing blj het or.':slag
ur:rland tc pakken.
mOc8t VOOl' delle IRenseheu dus
, Jt) Jlhmts v.1n hen :lnn te moe-Jill. dadelij k cen bedrng vOOr de
dlgcn en It: zcggen. dat dit lId' rcts nanr Nederland met vrouw
bt~te WOUI, wat zij konden deen . (:n Jdl\d wordell Mgenomcn.
had men hen mocten waarsellu·
\\' :: I·CI I zc in I m lW gcblevell ,
Wen en terugh(judcn van· hun 1.1.: hadden daarvnn "ctc maan·
onbel'adem stap,
den kunncn leven, En daar zc in
D;lt hcbben wij m(:er dan eens Indiii gecn wintcrlc1ceren en
in het Nic!lWH ViOl dr.)!. Dag be- vcrwnrming bchocftlcn te be·
hlOgcl en ook waarijchuwden wij Ilnlell' 7.ooal3 .in Ncd~l"land, z~u·
tic wcrkloo?c planters voor het dt:n hun elgen ml<l<Jelen hler
v('cl ~rg(: . lot, dat hun in Ne-- heel "'at Janger hcbben geduunJ

I

dc~;~~n{~~!~~i:C~h~~~~drnng met Ida~n d~~derland

I

Ironden deze
medcwcrkillg vall de publieke werkloozcn aanvanl{elijk niet
/Ipillio b!(!ck cehtcr ~;lprk(!i· , zij wordcll gestcund. Zij verteerden
"crtrokken , en gingen hUn e<:t st hun geld alln huis bij fanoodlot lcgemoet mct een Inch I milielcden, Bekcnd wcrd het geom de li,ppen , omdat zij zieh be-I val van een oude mocdcr met
vrjjtl vocldrin van dat akelige In- een klein pensioen, die uit Deli
die.
oon en van Java twee zoncn met
\Vie van de :tutoritciten, van \lrouw en kinderen opnam in
de !ondsbcheerdcl·s, vnn de jour. haar kleine woning. Een moe·
nalisten en de anderen, die heb· der kan er naar verlangen haar

RADIO
Leveren wij moment eel zoolang de voorr aad strekt, legen zeer verlaagde afbetaJing

ERRES K. Y. 110
ERoRES K. Y. 211 .
ERRES K. Y. 212 (Super)
PHrLIPS 33 1 A
HaaldeWereldinUw huis
PHILIPS 33~ A
(Super)
GENERAL ELECTRIC Super
ERRES K.Y. 208 Ge~ikstroom.
Met een jaar garantle van den Importeur_
Tweodehandsch Radiocoestellcn in huur verkrlJgbaar.
WiJ repatearen aile soarren ROldiotoestellen.
Wij hobh!ln geen Verkoopers of Runners.
Wij adviseer,n eerst ons MagaziJn te bezoeken en
daD het (oestel n<lar kelJ%c op proef ce vragen.
£1. t~esta' heefc cen andere k1anll:weergavll evenaJs
eell Vloal of Plano al zijn ze Van hetzelfde Merk of prljs.
.Zoo gij nog geen Lid zijt van de BBtaviasche Radio
Yereanlglng, kunt U zicb bij ons opgevcn.

vl'ageu kunnen bedwiDgcn. Dezc hcrceniging echter, zou spoedig cen drama worden van denzclfden aard als er ontstaat,
WUllllef.)r L-"ell, die niet ZWClUUlcn
li:un, ti C drcnkelingen van CCIl
omgcsJagen boot te hulp iwmt .
En zoo zon het ook gegaan zjjn
in ande re gez.inncn, waar zonen
lllet .... rouw en kind onverwaeht
uit lndm tcrug kwamec, a.ls niet
spocdig ieder cen eig(m richting
!lad

ge kozcll,

WI.!JJ,c

Op het oogenblik is er echter
eenige opleving ill de Inclisehe
cultures. Er wordt weer wat
personeel aangenomcn.
De?:c tijd met zooveel verwaehtingen door de werkloo~
planters in Nederland tegemoetgezien, is weI de versehrikke~
lijkste, welken zij mooten doormaken.
Zij leefden t.ot dusvel" oj) b~n
hoop. Zij hielden zich zelf zoo
good mogelijk op de been, in de
hoop, :lIs de crisis voorbij was,
wei te ;mUen worden herp]aatst.
Van die hoop wordt iederen
dag een stuk kapot geslagen,
als
zij
dingen
D<lSr de vacante plaatsen, over
welke de directies in Nederk.nd,
zooals blijkt uit hun aankondi·
gingen in de daghlade n, beschikken.
Zij merken nu, dat jonge
onervaren lieelen, zM van de
scholen in WageniogcD en De·
venter, en ook weI eens zander
opleiding in den tropischen
landbouw, bij hen voorgaan.
Nu eerst <iringt het tot hen
door, dat zij hebben afgedaan.
Nu hebben zij zieh vereenigd
am te requestreeren bij de werk·
gevers en bij de regeering. En
wat elk afzonderlijk niet kon
bereiken, lukt hun thans te
samen oak met.
De jongcren gaan Veor, oak
als de werkloozen bet2elfde loon
willen aanvaarden dat aan de
jongeren wordt ~ebedceld.
H at heet, dat, de oud-pI811ters
er in den tijd van werkloosheid
=~ beter op zuUen gewor-

...

betrokken

planters in Nederla nd.
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iets broeit. In hoeverre dit juist
is, kunnen wij met beoordeelen,
temeer waar de .Japansebe pers
er over zwijgt.

krinaen vermoedt
men dat een en a~der aepaard
zal 'gnan met het naa~ boven
gaan van den levensstandaard,
hetgeen weer stimuleerend op
d(' economische verhoudingen
zal werken.
Echter is daar nu nog wei.nig
va.n to zeggen, omdat de bovengenoemde plannen nog met ten
SCHRIFTEllJKE MULD-CURSUS

,.BA.NDOENG"
Aanmeldlng steeds mcgelijk
Lesgeld £
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drukt, weegt da.n ook ongetwijfeld buitengewoon zwaa r en
breugt hem in em van de ,·erantwoordeUjkste posities ter
wereId, omdat de grond onder
zijn voeten nog steeds golft.
Het is weliswaar r t$tig in het
land en in Tokyo, maar er zijn
tal van \looraanstaande men-

Nogmaals

!---------------------..:

de
Mnbood, is niet alleen premier, b-ed zullen houden met de prijs~aar bJijft v~rloopig ook mi- stijging van
bovengenoernde

~:ef~pd~~bs~~o~aJek;s ~:nm;i:'~~

IEOERS BEREIK

DOOR GEBRlllK TE MAKEN VAN DE

HOEDENUITVERKOOP

'l'okyo, 15 April 1936. internationale veiligheid, die wij erkennen het met droefhcid
Iiet liirota·Kabinet: - den Jaatsten tijd tal van ZOfgen baart, vooral met h et oog
Nn de spannende dagen, die op de strak gespannen Russihet incident van 26 Februari sehe verhoudingen!
j .l. \lolgdcn, is Koki Hirota. op
Maa.r minister Haba kan het
advies van Frins Snijonji, door fYeld ntt eenmaal niet van zijn
d?1l keizer ?angewezcn, om e2n ~lIg snijden en daarom heeft hij
llleuw kabmct tc VOl"men. En in aUerijl plnnnen beraamd, om
hij is geslaagd, cr ccn sarnen te voldoende contanten in
de
:1tellcll , dut ann de cinchcn \'an schatldst te docn vloeiell.
velell , wij kunncn niet zeggen
Als gevolg van die plannen
v:\Il allen, schijnt te voJdoen.
zullen, onder meer, bclasti.ng,
Aa nvnnkelijk ledcn zijn ener- tabaksprijzen, post en s poorp,iekc pogingen sehipbreuk door wegiarle\'en stijgen. Het Japandl~ oppositie van de leidcnde fi- sche
daghlad, de "Yomiuri
guren del' Land- Cll Zecmacht, Shimbun.", weet bijvoorbeeld al
dic zieh met de voorgestelde tc vertellen, dat een pakje
verdeeling van de portef euilles "Cherry" sigaretten van tien
niet ltonden verecnigen. Maar st.ults, dnt nu tien sen kost ,
nadat er voor enkele personcn, slraks na de maatregelen van
die niet in het kader van leger den heer Baba, twintig sen zal
en vloot pasten, andere ambts- kosten, hetgecn wij een belangdl'agers waren aang(.!wezen, rijk verschil vinden!
w<:rd h et door hem gefol'rneerde
Over de andere verboogmgen
kabi.ll et als zoo~anig erkelld.
zijn momenteel nag gecn gege-

is, do.t Hachiro Arita, voorheen
Japal1seh gezant in Brussel ell
thans. in dezelfd~. ~~ctic t e
Nank;mg, waar~hiJnhJk de portdeuille van bwtenlandsche zaken van hem zal overnemen.
Het is in dezen gespannen tijd
gee.n pretje, om m~ter te zijn
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Cafe de la Rotonde
HOLLAND - BELGIE
(Zond a gavond 3 Mei)
Zooals gebruikelijk zal weder in het cafe de
]a Rotonde de spannende revanche wedsttijd
worden gebroadcast. Bij deze gelegenbeid
zullen enkele prijzen worden beschikbaat gest~ld. voor degenen, die het juiste aanta!
doelpunten weten te raden.
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thans
vall
oorlog en vloot eon bartig
wiens schuld is bet.
?at zij werkioos werden?' En handhavlDgvan de Datlouale en
wie raadde hun. llaar Nederland
~

Bandoeng, Bragawel 29

..
Dc

de Regeering de werkgevers in
de cultures zal dwingen de oudgeemployeerden te doen Voofgaan als zij personeel zoeken.
De Rcgeering heeft daartoe
aanleiding, reeht en gelegenheid, omdat zij de werkloozen
moct onderhouden, omdat de
,:ultures H",:ar hulp en regehng hebbcll mgeroepcn en zelfs
Haar fLnane~eelen stelln.
De opleggmg van dwang zou
n,,,:-tuurlijk het lI~terste nl.iddel
ZIJn, doch oak dIe drastlsche
meth?~ e zau.geen do~! treffen,
als zlJ nu met dadellJk wordt
tocgepast, ~v~t over een
paar \~ek e n IS In de behoe!te
aan llleu~v personeel. voorZlen
- door Jong yolk Ult Ne~er
land en dan .staat de R:egeermg
voor een fUtt accomph, waar·
aan zij met dwung niets kan
verandercn. Dan zal echtcr ook
de laatste .kuns VOOl" de werkloozc plauter:;:; in Nederland \
verkeken zijn,
werkgcvers
Er blijft hun dan niet an·

~~~1S\::~~~~.~~~~:{~lc (tl~~~';~\~~1i: ~:~~el~c:td;: w~~~i~~~~rI:~fs~~e~ ~;shl~~e~~g.ll

onjui st, 3015 zoovele tfadltioDeeie
nonsclls over de tt-ollcn, doch al
ware hei zoo, da n ,:0 (\ de kOiJ
alicen door goed·gevoede ell
goed-geklecde menschen kunnen worden vel'dragen,
Dc kostcn van het. levenEondcrhoud zijn hier lagel'. Ell hicr
is VOOl' Dud-planters, die geen
ondel'f1eming meet· hobben wH,
toch allijd nog in klein-landbouw of kolonisatie een toe"lucht open, welke misschien
geen gcmukkclijk beatUu,ll geeft
~aal' dan tach cen, Wllal'Dij men
zljll ....clfl'CSlJeet bchoudcll kan
en eigen baas is.
Ovcl'igells nemeD hier landbouwkampen en arbejd~celltru 
Im:l wCl'klooze planters op.
Zonder ecnig voorbchoud kau
worden vastgesteld, dnt de
werkloor.c planters, die hiel' gcblc"cn ziju, hoc mocilijk hUll lcven ook was, het vecl beter heb·
ben gchad dan hun oud-colle·
g:J.I:l, die .tiel! door zelfbedrog of
door verkecrde raadgevingcn
nun Nederland hebben laten
drijvcn,

;:

n Piano· en Mnziet~aD~el ~~K

YOOl'

den ex·planter naar de dicpste
ellende liep,
'fen slotte zijn deze menscheD,
lHe zic11 da m· g-int!tl w et meer
lmnnen aanpasscn en daarom
niet kunnen worden iugepa5t
vau den hon erdood o-ered'
doordat zi" alsu~g llloeht:n k ~
t J I II
0
Ill~n liS eru p.: 7n . ...
Varen ~tl III In~~e b~blevcn,
hocvcel mlldcr , velhger :n ook
eervoller ware hun lot lllc,t ge·
weest? Hic~ is het klimaac, lien
al'llH! gonadlg. Het heel, dat ~l:n

100% meer bruikbaar zijn (",at
de betrokltenen natuurlijk heftig ontkennen) zij daarvoor in
de cerate plaats verantwoordelijk moeten worden gesteld?
In den Volksraad is bij de
beha a:adeling van de suikerregelmg er op aa~~edrongc!'l '
d?t de oud-employe s weer In
dlenst zouden werden gesteld.
En. da t is bier en daar ook g,:;
sclucd. Doeh voor zoovcr WI]
hebben. kunnen ~,agao.n zijn al~
leen oud-employe s aangesteld,
die llier nog woonden. (Waarmede nog eens bewezen ~"ordt,
welk een v~rdc:~l d at fe lt had
bo~en bet mtWlJkCll naa r Nedelland).
. Intusschcl1 brengt ~lke boot
Jonge werk~raehten ~.lt Nederland aan, dlC daar ZIJU aangenomen voor betl·ckkingen Oll
Ind. lalldbouu·-onclcmeOlingCJl.
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ui~oer zijn gebracht en bet denkbeeldig is in Japan. Er zijn mediclls. -Oak de bekende' actri- een humoristisch Japansch Za- . - - - . . , . . - - - - - . . . ,
~..."='.
evenmin vaststaat,. wanneer dit menschen, die 'beweren, dat Ja- ce Kohai Ichikawa heeft hij in kenman hoorde zeggen, dat het
zal geschieden.
pan aan. een spionrienmanie lijdt zijn netten verstrikt. Wij moe- misschien als een voorzorgsri·~-

·u

=".

De Verlwuding met

Ru.s~ ~~n-d~!z:~:c:~~esa7t:~~~:lin:i ~~~ge~: ~~zegJl:nll~~!~;' ~~~~~tit:or be~:f~ms~::

land:
tot eenvoudige toeristen toe,
Zooals wij straks reeds op~ voor een verspieder wordt aanrnerkten, is de gespannen- ver- gezie~. Zoo heel erg is het nu
houding met de Sovjet-Unie weI met, maar Japan heeft cr
zorgelijk te noemen.
_ reden geno~g- ~oor, om enkele
De vijandelijkheden nemen op personen, bIJ WIJze van speekeD,
enoverdegrenzenvanManehu- een beetje in de gaten te houkuo meer en meer toe en dra- deIl..
gen eicrenlijk
niet meer het kaEn zoo is men er enkele daa
rakter van gewone scbermut- gen ~eleden weer in gesl::-agd,
selingen maar beghUlen sterk een SplOtl te arresteeren, dIe de
op ger~gelde gevechten te ge- geheimen des I~nds voo~ g~ld
lijken, waarbij aan weerskanten ve~kocbt; h:~.t IS de 4!J-JarIge
tal van dooden en gewonden Bri~sch Indler Savarwal. Deze
vallen. Ret geduld, dat Japan brume broeder he.eft vroeger
. hierbij aan den dag Iegt, dwingt ~andeel g~had,. z~o IS gebleken,
bcwonderiog af, want het staat III ~~n ~abonaltst~che onaf~a~:
weI vast, dat de Sovjet provo- keliJkheldsrevolutle, waa~b1J. hlJ
ceert en eens wil zicn, hoever door de Engelsche autontelten
Z\! pan kan, voor bet Nippon w~rd gevEl:ngengenomen. De
bzgjnt te vervelen. Dat blijkt shmmerd Wlst echtE;r .te o~t.~oweer sterk uit het z.g. Chang- men en wee~ nog JUiS~. b\JbJds
lingttc incident, waarbij enkele naar Jap~n utt, waar.~IJ sedert
Ja.pansche manschappen ver- tal van Jaren een velhg ondermist worden en de Sovjet hard- dak vond.
.
...
nekkig weigert de lichamen teMaar de weldaden, dIe hlJ m
rug te geven, die zij in ijs be- het Land van de Rijzen~e Zon
waart!
had ontvangen, vergat btJ trou'rot het bcslechten van de welooselijk en hij knoopte weer
grensgeschiUen komt het echter vriends?hap ..met. de Blanken

dat deze donkercogige Apollo
uitne~end de kunst verstond,
dames' van twijfeiachtigen leeftijd op te vrijen, hoewel hijzelf
al vijfenveertig jaar was. De
eerste vrouw, die wij noemden
is veertig en de tweede aehtenveertig jaar, terwijl nUmmer
drie den aanvalligen leeftijd van
negenendertig had! Hoe oud de
bckende actrice is, vermelden
de annalen niet, misschien omdat zij nag erg jong is, of anders uit pieteit.
Het is nog niet bekend, wat
er verder met dezen sehoonen
"Don Juan" gebeuren zal, maar
het ligt voor de hand, dat hij er
niet gemakkelijk af zal komen!
lI1ilita.ire

Schadevcrgoe-

ding:

Z~o heeft Japa.n.. op allerlei

pa~cen :ll-::~~~ Gezant

te Tok)..o, Constantin Yurenev, had
gistcrcn cen onderhoud met
den vice-minister van buitenlandschc zaken, Mamoru Shig€Omitsu aangaande de Russi.qche
Ilchcpcn. die- in de baai van Aomon in bCtlIa.g g~nomen werden,
IIc!l passagiersschip "Suchan"
(3500 Ton) en het vrachtschip
•.Ovilla" (1700 Ton) zijn or 29
dezer, tegen de waarschuwingen
der betref(ende autoriteiten in,
dj~ Miumaya Bani binnengevallen, die een gesloten haven is in
£1(. gefortifice{!rde zone van
'l'e'ugJ.ru. Men ziet hierin een
dnad van spionnage en het is
niet uitgesJoten, dat genoemde
schepen worden geconfisceerd.
De kapileina en de bemanning
2ullcn aan cen grandig onderzoek onderworpen worden.
Inmiddels hecft Rusland zich
bereid vcrklaard, de Hchamen
der Japanners, die na het
Changlingtze incident vcrmist
werden, terug te gcven, mits
Japan de "Suchen" en de Dvina" onmiddelHJk vrijJaat, "hetgeen Japan cchter onmogelijk
kan doon, aangczicn hel onderzo(~k nog in voUen gang i.e cn er
o.a, drje camera's cn negentien
negatwven in beslag genomen
zijn, die waarsehijnHjk opnamen
bevatten uit de verboden zOno.
Het is niet te voorzeggen,
waarop dit aUes uit zal draaien,
Jnaar dat de toestand vette van
rooskleurig is en. de verboudingen weI tot het mterate gespannen zijn, staat met zekerheid
vast!
.
..
~r,(m:::a;~en denkbeel!1 g..
.
:relkens bllJkt weer, dat het
Bplonnengevaar
zeker
niet

het noodig oordeelde, hem te
observeeren.
In den oehten van 26 Fe~ru:
art! zoo deelt de "NJchi NIChl
Shtmbun" van 28 ~aart mede,
toen het bekende Jncld~nt plaats
h~~ g?vondcn, wer.d hlJ met den
mlhtatren attache va~ cen ze-

beeft. haar vl~t te :rersterken
met behte krmsers, Jagers, onderzeebooten en een krachtige
luchtmacht, hoewel een speciale
commissie kortgeleden adviseerde, geen krusers bij te bouwen? En gesehieden deze dingen niet met het oog op de ge-

AmerIkaansche ~lub aan~troffen ~Waaro~ met de. I?t.utsche
C:~b.) en. s avonds illvlteerde
h\) dczcn dlplomaat met nog enkcl~ ande,:,e v.~gels van dezelfde
plutmagc In z\Jn appartementc~,
om ~en vers:hillcnde belangnJk? m~.ormabes te vers~re~kcn,
dlc hlj aangaande h~.t meldent
op onverklaarbare w\)ze te we..
ten was gekomen..
Savarwal . wa~! lk schrlJ~ het
mc~ tranen m mlJn oogen, JOurnahst en verbo~de,~ aan "The
~Io~bay Chr~mc~c ~n and~re
a en, maar Ik eb lorn .m~:
mer op de Persconferenb~ blJ
~etd D;pa~c~ent van ~Ulten~
a~ Be e a en. aange roffen.
HlJ. had bovendlC~ nog andere
b~~lg~cden en gaf ook ond~:~lJS In de En~elsche taa!; zlJn
wk0ID:sten b:!lepen een bedrag
van Vler- a v\)fhon~erd Yen p~r
maand, waarvan, hlJ een prettig
en goed"leven leldde.
In zlJn kamers. ~~eft men
vondsten gedaan, die z\)n sch~d
en .~oos opzet.onomstooteliJk
b~WlJzen ~.n het ~s ~eblekcn, dat
htJ met vlJfen~wmttg Japansche
vl'ouwen omgm~, ~et velen van
hen .~elfB ze~r mtte-'!l!
HlJ onderhield berlef,,?sse1lng
met deze dames, van me enkeJen tot de hoogste standen bebebooren en bezat portretten
van baar, die "signs of love"
droegen. Onder deze dames
o:a. de ecbtgenoote van een..der
di;ecteuren van de "NakaJIma
AIrplane Works", die veel met
minitiefbricage te maken heeft,
de echtgenoote van een hooggeplaatst Jap~nsc~ regeeringsambtenaar, dIe bij .voorgaf Engelscb te ondeI'Wljzen en de
vrouw van een vooraanstaand

verhoudingen in den
En bij aIle moeilijkheden, die
overwonnen moeten worden,
komt nu nog de schadevcrgocding aan de "Tolryo Asahi
Shimbun", cen der leidende Japansche bladen, betaald moest
worden. GcIukikig is hct nog a1
mecgevallcn en maakt een to~
op de begrooting, die in de tien
cijfers loopt, niet veel uit; zooala U waarschijnlijk al weI weet,
komt in Japan circa 50 % van
de begrooting in het credit van
Leg~.r en Vl?ot, te staan!
BIJ het mCldent van 26 Februari ~.l. bezetten .de l:cbelleu
o.m. de "rokyo Asahl Shtmbun"
en richten daar een aanzienlijke
schade .~an. Dc t:ypen van de
zctsels zlJn o.a. vermc!d,. ~et ~ls
gevolg, dat de avondcdllte met
kon verscbijnen.
De J,Shimbun No Nihon JJ van
27 Maart deelt dienaangaande
mede, dat het Departement van
Oorlog deze schade heeft vergoed, maar aanvankelijk geheirn
hield, hocveel er betaald werd.
Nittemin is dU uitgelekt en toen
is gebleken, dat het betaalde bedrag de geraamde schade ver,
d.w.z. met bijna 235 %, overtrof! Volgens genoemd blad
was de schade geschat op
30.000.00 en werd door het
Departement
van
OorIog
Y. 100.000.00 neergeteId! De
Generale Staf heeft de vernieling beschouwd, als zijnde gepleegd door geregelde troepen,
aangezien op dat tijdsUp de
staat van beleg nog niet was atgekondigd.
Hoe men er echter toe kan
komen, de "Asabi Shimbun" een
dergeIijk surplus uit te keeren,
blijft voor ons tot op zekere
hoogte een raadsel, hoewel ik

~7:t ~~~:!f~::P~e~;!I~ k~:n~~ fa~~~~~
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VEBL <;Jeimlteerd
NOOIT ee!v~aard
ELKE lmitatie wa"rdeloo~
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Hvg. HANSA Tel. 815

T

De uitslekende repntatie van onze keuken
dankt zij aan het vakkundlg beheer~ het g:ebruik
van uitsluitend prima gronds1oHen, de eonlanle bedienjng en blllijke prlJzen.
Ooze Vtscbschote)s hebben eeo
biJzondere bekendheid.
Bestellingen WOrden op elk uur thuisbezorgd.

ODS
is misschien iets duurder, maar beler•
f 30.- en f 35.- per 30 bons.

C. P. v. d. BERG

JttlrLs"",llt ••
Chr.

14

jaar

Chef-Kok

Hotel

van

des

lndes

I.'~.

II

aallkoop vall
deze vijl mesjes!

POLONIA is heerlijk koud,
En . . : . nooit va6I Zondag thuis I
POLONIA·TERRAS. Meester-Comeli, Tel, 777.

/:~Prange

Hotel DjoCja

BL1IJisbrugstraat

Batavia-Centr~~m.

llwvel1jksvoltrekking 6 Mei
1936 10 mer v.m.
Geen receptic,

---------MODEVAKSCHOOL
Examensucces.
De modevakschool van mevr.
M. van der Zee, Kroesenplein
13, telefoon 6237, deelde ons
mede, dat 4 van haar leerlmgen
~IJn geslaagd voar het examcn
m het costuum-maken. Mevr,
J. Kuhr, leerares-coupeuse nam
het ~xamen af.. Mevr. van der
Zee IS een leerlmge van mevr.
Kuhr.
TOONEELUITVOERING
Stulc van II. Heyermans.
Zaterdag den 16 Mel zal de
Ned en Indische Tooneelveree
uigi~g haar cerste tooueel:
voorstellin in Iudie even 0 _
gevoerd zaf worden h:t gee~tiie
b!ijspel van Herman Heyermans getiteld: De generale
Repetitie van Een Kostbaar
Leven"."
De opvoering, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de
'l'ubcrculose-nestrijding,
zal
plaats hebben in den schouwburg te 9 uur.
1I1!lT GAZELLEHUlS

Tweede Lustrum.
Het Gazellehuis bestaat tien
jaar. Dit tweede lustrum zal
den 2 Mei worden gevierd van
6 tot 8 uur n.m. in het gebeel
verbouwde winkelpand Rijswijkstraat 16.

UITVOERING "ELIAtS"
Door Bat. Oratorium Ver.
Zaterdag 9 Mei a.s. des
avonds am 9 uur precies zal in
"Concordia"
de
uitvoering
plaats hebben van het oratodum "Eli~" door de Bat.
Oratorium Vereeruging onder
leiding van den heel' J. de Ruyter Korver.

NORRIS-BONBONS.
FIINSTE KWALITEIT.

Onze Bonbons zijo in smaak en kwaliteit NIBT TE OVERTREFFEN. Ben f!i.t. aparte smaak. Een delicatesse met eigen cachet
DE

"NORRIS"

Chocolade fabriek geeft dezemaandeen

~:~,OTE- PR IJS- p~";~~~~ I
4. 58. 34. 54.
Hoofd eener Gemeente: I--I--~~

:~: 6it5~\~20. 43. 62'1--1_-1,":":
Geeal:
1. 59. 45. 46. 53.
Vervoermiddel:
14.32.5.6557.25.7.42

27.26.
Lekkernij als het warm is :
71. 13. 39 17 3. 16. 20.

60.

Kantoormachine:
69. 39. 40.66.30.29.57.
21. 39. 61. 38. 9. 52.
Ben lekkere visch:

37. 22. 26. 20.
Vul bovenstaande puzzle in en gij krijgt een rijm van 72 letters.

.. Ee~ ieder is,.in de gelegenheid aan deze prijsvraag mede te doen. Daarloe
schriJft Sl;J de oplossmg op een stull:: briefpapier en vermeld daarop tevens Uw naam
en volledig adres. De enveloppe is. voldoende gefrankeerd te adresseeren aan
!,NO~RIS" Chocolade-Fabriek, Tampomaslaan 15, Bandoeng. Op de enveloppe moet
ill dwdelijke letters bet woord ,,PUZZLE" voarkomen.
Elke oplossing moet vergezeld zijn van een ledig "NORRIS"-zakje. Daartoe
een der onderstaande adressen 1 ODS geaSl;lorteerde "NORRlS"-bonbons
het ledige zakje bij Uwe oplossmg. Oplossingen
waarblJ geen ledig zakje IS blJgevoegd, worden ter zijde gelegd.
~oopt U bij

Te Magelang Overleden.
Gisteren werd bier de .ontstellende tijding bekend van
het -overlijden van moeder van
der_ Steur, de echtgenoote van
den bekenden directeur der
Nassau-stichting te Magelang._
In zijn jongste jaarverslag
sprak. Pa van der Steur over

In per~am.ent verI?akkin~ ~ v~gt

... De sluitings-da~ van deie prijsvraag is bepaald op 15 Mei a.s.; waarna
de Ultslag per advertentie wordt bekend gemaakt. Deze uitslag is bindend. correspondentie wordt bierover Diet gevoerrl:
Wij lrtellen de volgende prijzen bescbikbaar:
1l'zijs van f25.~~.
10 I'qjzen elk 1 duos fijne bonbons, inhond 1 K.G.
10 Ptijzen. elk 1 duos fiine bonbons, inhond ¥.. K.G.
50 Troostprijzen elk 1 ODS fijne bonbons.

NORRIS-BONBONS zijn ... rkrijgbaar te Batavia

.~;;:\:~~1::;;i~5:~r;f;E~~f~i::~:;!:::~::::;:~;;
Mukl ,po~dig ..k"nnis ,m_~I· dll "modern,," scheecapp....... t.. Wij

bieden U - UjclebJ~ - nn a~~aal grat-h bij nnkoop_yan 5 mesjell.

Vetkcijgbaar bij __alle d;ogul':ri en lIoede toko·l.

..
WCi:':~~.{:~ .;;;;,":_i:.:..,-~;'-',.~-·,,:.;,...: ~·;:.=.:;,~.'.;••!.ii.:j~~· .:..~,::.,::.;.~-

_._,. 4

,.

Wie Zaterdags van uitgaan houdt,
Ontvlucht zijn warme huis.

Inillen meerdere goede oplossingen mgezonden worden, beslist het 10L
bij

I

WELT.

;tj~ 378

OOK VOOR
NIET·LEDEN!
lunebabonnenfenl

MAR.KIEZEN

en zonnescbe ..men

Dit Scheerapparaat

GRATIS.

~

rnaTIleren met moeiliJkh~den te
.....,........'"
kampen, want, geloof mIJ, lezer, 1 _ _ _ _ _ _ _ _ __
de helft is U nog niet aangezegd Eenige en algemeerr.e kennisgeen donkere wolken pakken zich vi.ng
van vele zijden samen boven de Ondertro1twd:
trotsebe eilar-den van Yomato!
Is het niet bovendien. aangeC· A. H. Keesmaat

~~Chee~ ::am~~:~~~,n:~H~t~~ ~:n'G::ir:Zo J~;:~e~:r~ie~:~ ~~~~~:~d~~~ deI~~~ee~~!to~:~

ill Mo..<;kou schij;Jen geen vruchtbare r(;~ultatt:n af to werpcn.
Dc Yom i U r j S him bun"
van 28 de2er weet zelfs mee te
deelen, dat Ohta een schotwond
in het been gekrcgen heeft, hetgeen er ook al niet op wijst, dat
het kook en ci Is tusschcn Ja-

zijn!
Ook met de buitenlandsche
petroleununaatschappijen heeft
de Japansche Regeering moeilijkheden, waarover Wij in een
volgend artikel iets zullen zeggen. De staat van beleg is inmiddels nog steeds niet opgeheven en de censuur op de pers en
aIles wat daarmce samenhangt,
duurt nog voort.
==~::7.""'=:;;;;==;;;;

-\,

M
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bij:

TakoDelice, Parapa-'; Tako Mampang, Mampangweg; Tolro Serang, Mampangweg; Tako Garoet, Van~;' Sin Njan Foo, Tjemaralaan; Tan A To. Djoharlaan; Toko Baroe, Tjikini; Tjan Njan,. Tjikini; Toko l.a8. Passar Baroe; Lee Ie
Song. Passar Baroe; Loa Hm: Sing, PinfDe Besi; Li LiOllg Bin, Senen (Gg. Kemmga)
~ Orient, R'nmot; Toko Hlap, _ _ Oost;Sin Eng Bin, PeW<ljo Dja,,"'l
M..onjet; GonwSin Tjaog, Loan Holle; Tan Tat Bin, Tanah Abang; Toko Tan
Tjidengwog; SaIEmba, ~; Toko.PegmIgsaD. _ ; Toko

:e.=-IIatmman-;

Toko.~& Tjmw, ~I!ab:amanweg; Toko V. P. 1..

'I i
.
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oogenbli~t~~e~~_r:nM~:a.~;e~~j~;r
steur, die jonger was, nog

Cafe_ Noordwijk 41
ringpilltseo
Ie. raeg pillatsen
staRn"pl.abeD iDCi .

BED 0 El AKENSl

·SLO 0 PEN

B0NEFAA
Noordwijk 42

~tm. bel:

SAL

OVERDAAD,
De laatste
hebben de
juist.heid
vandagen
bet gevleugelde
eerder heengegaan.
w.oord "bet regent nooit of bet
Het bericht van hast dood giet" weer eens aangetoond.
heeft , ooder de vele -ex-SteurZulke watervaUen boven een

0 P BEL LEN

tjes, die te Batavia wonen en

DE N HU J SH 0 UDELl] KE AR TIKELEN TE LA TEN

~;:htt:~~fSdie;:n ve:::;:!t~~

NA.

OM EEN DER HONDER-

~r-~ig~e;ce:c~~, .i~atd~non~!t

heelal toch niet alles zoo doelveroorzaakt.
treffend is ingericht ais ons nu
Mevr. ,van der Steur was in- en dan wordt voorgehouden,
derdaad hun aller maeder.
Wat moot een stad,
geen oerbosch staat nach lo.nd-

i~~~~~ii~~~

R',l, DR·A.NII

BEZORGEN, DIE U

U
.

WEE T V /D POL

IS GO E D K 0 0 P

DOCH MET fEN

~:ww,:~::~!:,~;even,mct'ooEcn buitje nu en dan om het

P. G. J.MOOJEN t
Drukkerij-vennoot.

NU NET GEBRUIKEN KUNT.

H U ISH 0 U D - WEE K
OG GOEDKOOPER.

stof op het asfalt teobinden en
onze stadstuin-bloemcn te bee~en , is 01 \Vat wij noodig heb-

WIT EMAILlE

STEL PA.NttUI
GRUSOEEL

98 ~

Emmet

Hedenochtend en
Maandag 4 Mei

EMAlLL~

Snub
B.K. .

zaak
De
Moojcn was cen aIgemeen geacht man. Met bericht van zijn dood is hier tel'
stede vooral in drukkers-\(ringen met leedwezen en deelneming ontvangen.
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UITVERKOOP
In Bomblly-toko.

Tot 10 Mei a,s. zal er in aile
a fdeelingen van de bekende toko-Gebimall uitverkoop worden
gehoudcn. De prijzcn der aani!iiiii!iiiii!iiiii!iiii~i!iiii!!!i!iiii~ geboden
goedcren zijn sterk
verlaagd.
Dames, die in dezcn lcntetijd, zich evenals de natuur, r . -.-' ''''''''_-: ~''
van eell nieuw klecd willen
voorzicn, kunnen door dczcn
uitverkoop zich veor weinig
~~~~zi::.artoe van het noodigc! herM,r.,taurants,

t,.,!l u t , ICl;lit6t'i!ll

ald.:>"n!! middcl:

l'tolw<>rI

<.'lltbfckcn. PUf,,1
_told; ~'! lI s m(, If"ll cl ('

t..'

I,~"h 0:> ~ :'I

,",.::~kifl ':. l'.'od~ r

l.·lIs !.ij d.Xlr
,'lIiI "d" "trdnil:d" \\'oml"n
hijl')I:Vu~jnl:""l1d "" "' lIitnl.'·
.Ic .. nd o:> 1.;,11 ~"C " I(,·,· ..:t' 1..... t:O;ft
, '{WI'

~nt·ld(in~

H .... \ no.: hhl«a ,'('II
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PU RO L
,bJUin :,Ul,'L)I'zic htt'n .·oJ.!o..:.
»inr; •.;:11<:"111..1 " , • .1111 ' ! crh~l nl
in ~c~n \' n\:d~ hl,i. houdinl(

(Io ~'~

PAUl.. SCURAl\U1

in

,~. tb ij "';jn.! .. Pf' QdH'Ck.

Piano-Concert

I'll m lif o no nlhec.lijkbi j"nij-.
btaud·, h ..lt. III \'~ I""[lIul,m,

.::~,~\!~\~~;;;..,;~::rj:~.:,,~.\~:::~::

'lOOt

I

tlV<)fIi~:'In <} " Jil hm.lIltsl"K ol

'."'I N .. bcl.·... <lij;i l1l;\·n fi crhuid.

slc ch t s

II.

Colbert cosrl.lum

Gernimcn tijd verdrongen de
film en de dans het tooneel,
maar het tooneel is weer tot
ons gekomen en heeft op ver~
echrikkelijkc wijze wraak genomen, want thans staan vier

J-Joed

l'uH'I \'t'tl~du ..,nrni,I , I,'llijldll

P;lM

rijl) .. n I: .. n ... ~_t in \: 0 '10'" lijd

Schocncn

O'lcrhemden

Het
1

programfllll. )utt1t:

Boc h-Bu!JOnl:

J

II)

:~Chet auf, run uns :~~s~ba~~~~:~o~no=~t:!e~:
H;:m~Olt, nun schlcuB8 rsoo~:ic~~~~erteee~ev:c~t ~t~:

den

2960

II.

U __~~~2~:'-~~~~~~~~~!;
~

Nederlandsche
een Duilsch
en
een Engelschenamateur·gezcl~

Orgelchora1vorsplelc

u)

Hhnrncl aut

c) In Dlr J ~t Freude
C~ijl1r Frnnck: Choral, 1" r~llJ(Jc

cl lU,
Fu(;'Uo
Beethoven: ~ono.te In r kl,
op, 07 (AppnsslonllULj
IV. Cbopln: BQlJade In .1:" , gr. t.
J Eco9tialllC8

op.

t.

72

Berceuse

Bolero
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OROOTE DITVERKOOP

viasche overdaad, zij toant, dal
de tooncelkunst niet dood is.
Mocht zij het in Nederland,

aile afdeelingen van 29 April tot 10 Mei

In
Duitschland,
in Betgie
en in
Fran'krijk
afleggen,
dan stann
hier de tooneelen (waarvan een
draaibaar) en de kunstenaars
Belangrijke Prijsverlaging.
Neemt Uw Kans Waar!
gerced am den fakkel OVE:r te
nemen en brandcnde te houden.
Hier apeelt mcn modern en
Pasar Baroe
klassiek theater. Hier in de
Telf, WI. 821tropische stilte hobben zich talenten gevonnd, welke geschikt
en bcreid zijn om zelfs "krcn~
gon van rollen" op zich tc ne~
men.
En alB wij zevcn weken ach~ Liefhebbers van priala
tercen van elk gezelschap op
CHINEESCH ETEN?
Koopt Uw
bij
zijn beurt een stuk bebben ge~
Maar een adres
zien, dan komcn de Buitenzor~
gers hier, zooals vroeger in
DE
ALG -::'A~':.N::ILV:~!.~KH HANDa L
derland de Meiningers of de
STEEDS V ERSCHB AANVOBR

GEHIMALL

38
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Batavia is weUicht de eenige
1stad op aarde, waar het too-

l

treepen zijn, kunnen we
dig een "landjuweel"
525 Mr. CorndiS waar zooals vroeger de
m ~~t'~:!'hWilft'11 ke~kamers .deden, cen
stnJd zal Ultmo.ken, wie de
zUveren palm, uitgeloofd door

I l~~~~~~~~~i
NUipab8-12, B' adoengTt'). t489
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NORA DE VALSCHE ERFGENAME,
OF

De kwellingen 'eener moeder
door

.

~6)

T~

EN1tIOO DE NOVARA.
___
.
.
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.
, '
' . ' I~treep coor de ~~. . .

~tcm .hoq~.de,

DOEve'S BANKETBAKKERIJ

i~~~~~~~~~1I neel
tegenEn
de verdrukking
is
gegroeid.
nu er dan in
ncht

oogenbUk. Toen zij het doDds·
bleeke, angstige gezicht van
Nora zag, beroep zij dadelijk
wat er gebeurd was.
Nadat Nora ~ar haar toege.
sneld was, melt! het bellen op.
. Nu " was -b et gebeurde ~~
klaard. Nora b~ . tege:n den
rouur geleUIid, ' -\.V8.a.tsch.ijnbJg.
om -deltking t o zoeken. Zond_el'
het te weten had zij op de e1ectrische B4el gedrukt.
'_
Was ~t toevAI_ ~ Of
had het zoo moeten zijn! _
.. M~ouw . ' .~ut ultta _een

een
fabtikant
van boofdpijnpoeders,
toekomt.
JEVEA.

,.JULIANA"'
Oud. TRlDarlad_lqan

''7' _

Tel ..loo ... WI. 1163

DlV. GBBAJtJBS f D.90 PER DOZ.
0&.000 GB8AK PER ONS f 0.25. TAARTBN VA.NAP fUG

John Kappee.

Goed Drukwerk
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. iiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiEiiiiiiii,iiii·S iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil.

~el!!

ve,krljgb.... ne 'ooneu

Zij sprak geeD wOOrd mrer.
Vol grcnzeJooze minachting
keck zij Paul' anD, die woedend
op .zijn lippen stQnd te bijten.
Toen legde zij liefd~l den ~
om Nora. heen en leidde hiar
zwijgend weg.
_
Op den gew~en. tijd ve,rscheen mevrouw " Frei:nont den
volgend~ morgen aan het ontbUt- ~ora had de ~el al gedekt
en ~ ~p.~_ ·Zondcr iets
te
-s loot me~uW Fzoe.:
mont -haar ,in: de armen. " .
. --: .K tmt gij '-~ wat ·et'

zeggen

ge~.

-U.~

ni'~ld~ C T~O!. W~te~e~L ~ 2~

Vle=b, vakkunwg en hyg..

ste1len - vOor hetgeen gij h ebt
uitgestaan,
. Nora schn,dde het hoofd.
'-:- Wees met vertoornd op
mti, mevrouw. a1s ik u verzoelt.
mij te laten heengaan. Nag heden ·.wi! ik v~ Na het
voorgevallen4e kan ik bier ~~t
blijyen!
.
.;Ret- doet mij bitter leed, u ·te
mooten verlaten. 1k twijfel er
aaD -ofik ooit weer mo'ngoede
W9woUW zal vinden. maar
valt Diets san te veramleren.lh
:ecJachte ~ . JDij emgmwe1. mv

er

-

I

1k b<>...grijp u zeer goed en toebere.idselen ,,'OCr het ,'ertrek

wit dan oak met beproeven. u te maken.
van gedach.t:en te dom ve:ran~
deren..
. .
,.Natuurlijk hOO ik er vee)
verdriet van. Ik: ben heel vec1
van u gE.8Il houdeD. Indien gti
mer waart gehleven. IOU bet .Ieven VOOJ:' mij ~ wat pretti.ger zijn ~orden. Ret heeft
met zoo mogen zijn. lk .heb mtf
reeds is ~ moeteo scbik·
ken en zal duS ook bierin berosten;, De Hemet zegeD8 u uw ge..
hee1e vaden! Ieven!
:.

Bet noodlot scheen

haa['_ ~

~ tc gunnen,
Zoo verliet zij de W1)~g

weer, die korten tijd een tehms
voor haar was geweest.
wat zou'Nnra tbans te wachten staan? Wat hield de toekomst voor bur verboJ::gen!

.

.

EEN ~ DR.A1tlA..
Er waren tWee weken verlc:Jo.pen. uadat Nora bet bois V8II'
~ i'rimm:rt: . ha'd~.

~ '~.'. ~

" Was,hij ~et
hij 'een
haarkreet van woe- .'~'Zij
. bleef
" VO..' lgd.
e hem.mvan
de ' )am.
"..
" .zienigheidhad
ZU.ch. t. .vat1...ver
... li,ch
. ting.. De
..beschikt,
'VOOl"
. -. wtil zij dert
ls. -hmd
_ ' . _yan
Woeg
. ' Nora
.man
. . nogmaaIs
... ' . ,-te _ .
- . out.dehmd
Ontroerd.
Zitbove"
.. . lietrekking ',te
.'.. - ~
,om
._ .......,,_
. .'. m.;.
sprakel~
verba~
het'zoo
·va,t:- moeten!
.'
1OalJ.·boogNora.
mevrouw~'
was
d, m "lin kamer teruggegaan, zmg staan toen.ZtJ Nora zag,
dat:Ncira besehermd werd tegen te.1l<"- ... dot ik u """" , M~_ _
... _
die. lIet1nnen in de ~ ~
'
.

Zij > ~de . ,hen: •.~. leelljk~ . ·~~, ~uunl~ . ~ter~~ eenden~_·::;,>.

,'::

:,'.:

.

weI~..li~

emStig> ;'-

'

c :,~: __ giDg>iide~uit~ . . ...•.' . ~... _~~

"DE OCHTEND POST'

.. ..
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~~~~~"'~
': ~~~~~
" ""-,,,"::'~~
,

:- ~~
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: ~.-

Maakioo:~~L

Wijmaken~!~erdeafD'"

coupe, Pi""" afwerk!itg i goede
' meDS beleefd allent da:t d. v..,r,
RoDingsp~ein. NQord binn~n 7. ~~jn~as~~~e;i~~h~v~
HOTEL- ~,M .O N·TA ON E"

De prijzen der wijnen zijn:

scbenkt
~ e~~~ige'
rust . ~
.~~.herstellenden
=~::jnf 1.:~Bourgog~k!
en gezondheid.
Rlant uitzicht,
en
frisscbe kamers, prima. tafel,

~n
!I I'' '.mi'" ,~~p

Billijke prijzen.
ig~~~ Bo~~s~~~~e p~:~e~ijl~
Voor aile leeftijden: .. ZwemJes- franco huis Weltevreden en Mr.

~:;. t~~f:~t~e~:::n%~d~o0r10o, feo:n~~?t°~~r;:~. b~~e~ava:~
SUNNY SIDE,
Emmerick.
6 Djamboelaan, teler. ~07 WIt. telef. 266.

Taodjong

'

VOETBEHANDELlNG,

~:~t~ij:b~'~~' T!k~e~;"

Bcschaafde Dame, ,10 jur,
goede verschijning, zoe~t be·
trekking als dame v.d. hUIShouding en conversatie bij hee:- met
of zander kinderen . Sr. onder
No. Z22A d. blad.

v.

~~~~l~'~m~~{~:~~b;ja~:g~~npd::'

geeft

Te hevr,..: Museum!uan 9.

MUURVERF

~:e:;e~~h:~~rvlak.

Built
~~Iia!~h::~ubeJS
tegen moderne. Aanmaak nnar

- - -- - ---:c--

per

teekening, zeer gemakk. bet:).-

Natuur- en S,cbeikunde en Baek- Levert Ind. en Eur . et en voor
houden, Tarlef naar vermo.O"en.
._
'"
~
Gude Tam ar.indelaan 79 pay.
] per,. t b.-, VOOI 2 personen
f 20_- .
..
ThUlsbez j 1
blJ
Tjikin.·52 P~.

.

Bru!n;,~~:Eft?e~~~!~g te

JUFFROUW
halen Garoetweg 20, Telf. 5970 VAN WIJHE'S leesinrichting.
voor telefoon en administratle WIt.
't best beheerd en verzorgd
(Hollandsche), oud 22 jaar,
LeesgezelsclJap. licbon Sirth 9.
biedt zich voar onmiddeUijk<! 1_______ _--'_ Goedkoopste adres voor Uw
indiensttreding aan. Brieven
.
ieestrommel of portefeuille naar
onder No. 1575 v.d. blad.
Goed tehuJs ge-zocht voor Jonge k€uze (min. f 1.50) Direct b;:Juatjes ,
Echikbaar cplte. tronlmels van
~Iadoera\Veg 44 a.
2.50 en 3.50 uitsl. Hdl!, tijd~~~~~e~..
Goedengoedkoopwonen.
1_ __ _ _ __ _ _ _ l schriften f L50 en f 2,_ p.m.
II'
Nieuwe waningen. koel en comRomans nieuwe 2 p.w. 1 ] .50
H bBek,enddre~htslaan 1~" on fortabel. Huurprijs v.a. j 23.p..m. Inl. telef_ 4821 wn.
t e en e a res voor .....P . - j 60.- . Bij overeenkomst aan- III
,
•
\i 1_ _ _ _ _ _ _ _ __
nen en mantelp3kken tegcn bJl- zienlijke reductie. Te bevr. N.V. Alaydroeslaan 8 ) - Batavia-C.
Bataxiasche lVasseherijen
lijk taricven.
Volker WOni,ngb?uw. Moesiweg
~t: diPI. coup. geeft kn ip- cn Noordwijt;: 31 (Telf. W~lt. 3187)

If

Uevr S van Tnur"n

';':':~)!.i:

----------I~~64~laan Trivelli),

FQ'rOGRAAf
TE Rool':
v OOR
Prima gebtl. modern huls;
BUITENOPNAME
Arch. Tandjong, vijf vertr., v.w.
Dag eo oacht te
tftfcls, ingeb. mandik., w.e., goe·
ootbjeden.
dr.ng, fietsenberpI. Ben. eigen.
) )
J Malabarweg 58
kap. ± J 3000.- Te beyr. en 1325 TELEF. WLT. 1325
~~.~ ~~;i: ~.7T~r~~~11jocngweg u ZEER B1LLl JKECONOtTIES.

6237.

~::~. van 6-8 U.n.::l. Laan
BIJWERKEN LEERLINGEN
1\1010 en U. B. S. voor Wis-, _ _ _ _ _ _ _ _ __

TE JlUUR:
Kamer m / ap. UU,!,;Ullg v:l!!te
waschtafel, gemeub., raet vullo
pension, inbegr. kt. en .. ~r:
wasch. f 60.- p! mnd. TJlktnI
52 pay.

---------Inform. tel: 594 Wit.
Voor
Rustig en koel
M 'O DEB LAD E N
\Yegens vc:rtr.: keurige bckl. --~'--'--"-==---I gaat men naar UNIVERSE, (,5
manncq\~ill (maat 44.) f ~O'l
Gedilli. Bloemenmodiste
Pnsar Baroe. Ruime kellze compl. herobed J 30.-, Splege - Geeft corsage- en bloemenlcssen Billijke prijzen.
kast f 30.- (~ang ,& Ugk: ) 2 lesuren p.w. f 5.- p.m., te~
t
\Voodstock SchrlJfmnch. (.U1ts. VEns naai- en kniplesen volgcns
c:onJ.J f 50.- Racket (HoUs- zcer gcmakk. anellc methode. Hotcl S(JIlOMPER zendt lun·
Ro):ce) .. M.pers .f 10.- al~um Succcs verzekerd. Dipt. Costu- fCh~.~~,:\~(l~:,.~~!~~~cl;;ipepe~:
fil.12 kllldel·I;T3mo;. pI. f ;J.-, micre. un 3 ~\ 01 maandcn of ciGr. ~t:lrta,,~an, J ;).- , Kunst- gen gcbruik. 3 )esuren p.w. flol0~·5f°i.~6p~;!. ~i~n~~~
kcrSl~m. Ch~lI ..~1Uurborde~l f 7.50 p,m. i\Icvr. v. d. Z e e , e
~n parlij orcl\ldc~I~. ~~ be .. Gcdipl. COUJlcusc. Kroesenplein li_n_g_e_n,_~_VI_,_34_8_2_, _ _ _ _
s-morgcms \'. 8.10. r Jlk ln1 ]s,
]3 (v. Daalcnweg,) tetE. WI.
'jo"
A • K 0

m / pJalcn, kofrer~r1lmOI'hoon,
dame:;schrHflmt"t::l1l, i tU"'liCIISI. :t!ol, 1 naehtliust·
jet .'.! fr.tai ll anlltke stoeicli iii!
tarel, 1 fuu , z.g.lI. n iellw. 2 witt!'!

~IUBOLA -

TE KOOP:
•
lingsvcorw. Toka: "DELLTA.Een zeer goede "Naesscns" NA", Senen 187-212, Batavia-C.
tropco-piano, prijs f 250.Waterloopiein Noord 6.
HONDENVRlENDEN
TEKOOP:
maken gebruik van
wegens overcompleet z.g.a.n.
COL I N 'I' H
GraDlophone met pick-up
moderne schrijItafel (!.D boekenzij laten hun huisdier niet lijden voor 3Qllslwting radiotoestel k2£tjC j 12,50 p. st.. cementen
a an om!ragelijke jeuk. In apo- z.g.a.n. it 20.- Bezichtigen: potten m/ plaute!l en bJoemcothekenfl:::r;t~erijeo
Tjidengwcg West 28.
:~~.:d~~;;':' ~v~U~~~~e ~:~

tr~lmo=~ne,

so~:~~~~~~,n~~r.e167

.,G:~1~9~~~'I!: 1. groote

TE KOOP AANGf'BGDEN:
SINGER-handnaaimachlue.

Postweg Noord 59, Tel 4302 WI.

.T a.n,.a.h_A_h.a.n.;g.w_e..s.t.6,.6..._ _ _..n.Blla..r...._ _T..B.n
.B
...
h..A
....h"'B"D..g,.w
...e ..st...,6.2_...

TE KOOP j
.. KAl\lERS!E HUUR
Adjlldant 11, Batavia·C.fPa';:; Singer
nieuw ERRES Radiotoestcl Ii. Y 110 VTlJ Water en Licht, v.a. f 15.B
d'
b
I 75
f 70.-. Te bez. Stationehotcl p.p. Met Kost en Kl,. Wasch
16 m.m. Projl'Ctic-OJlpar.l:lt .
arae.
mo " lOVOllW a n r . kamcr 22, Kebon Sirih.
f 30.- f 35.- Statu;n-Hotel,
Te keop gevrangd een in prima ..- - ------.. -.-- - -- -.-.. -. .. -... -- Hcer enfiets. Duitsch merk, 115,
Kemajoran 7, vlak Daas St.
staat verkcQr'.:nil 16 m.tU. P1'OWEEKEND
A.l1es zoo goed als nieuw. - _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ S S K
.
..
jectie-apparaat. Bl·. nt/voil. inl. PENSION: V~LA MONTANA I{azcrneweg ~l a.
. ." emaJoran

gnuuophllun

Lindeteves-8ehoeU:

in - - - - - - - -_ _

PrIok Ma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ __ ___ __ __ _ _ _ _ __

mel ingcboc wdc E .ectrische nVU~I~ GtES~~NKE~~
gramophoon te koop voor !.'au ' . II.~ e
ogne. e s - - - - - - - - - slecLts f 100. - contant. Gaug n/euws, lets buzonde~, 1 gote

D:lmC!t

.oagels, ' "enz.

PEDIKUUR
~

Kantoor: verhuisd
Hotel
Victoria =
van

TE HUUR:
TE BUUR:
Gem.: voorkamel' Ol! Z ko~ t. Goede Bedak - Gezonde Huid Landhuisweg No.1, geriefelijk
Krekot 22, dichlbij epool' en Gebruik steeds Beauty Beclal., huis, 3 slaapvertr: compl.- bijtram. Hetzelfde adres le\'el't
Speciaal voar de Tropen.
geb., garage, rustige buurt,
eten buitenshuis.
f 0.75 per poos. Verktijgbaar bij nabij lagere en Muloschool,
SOHllTERENUE RAD;'O ' l_'O,-k-,~_~r.'-'::.Y,,-P_asn_'_B,-ar,-o,-e_,__ I ~~ ~~~~: ~~r~~;~:t 3;~.~

Garoetweg 14.

gegroeitl~

-.~~~~~~~~~~~~:::~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::~::::::::~:
=

!fiJROLA - lIIUUBVEBII
geeft een Dlooi glad oppen'lak

vaklmndige en pjjnlOO"'...e verwijderiog van eksteroogen. in-

_.:-_ _~~' ~~=~~",'c;:-:==;:-;~~=;;7;=~;;,-~;;:';;::;:---==--DE R~~iP~~ ~7~fr!utP~~~Etr~!fgEt~. F 0.20

Pommard per fIesch .f 1.

De

l' '1~llr' '.)' '" I" E 'I

·/IV

TE HooR:
bovenh. naust Globe Bloscoop
f 20.- p.m . Gocnoeng Sari
West 26, f 40.- p.m . Pay. Goe-

±

telef. WIt.

~il~~~te~eo;:w~nf;;~k.p.':'~~:

en TjikinJ 3.. {TelL. Welt. 535).

~l1de~ to:eZl~ht

Eigenaar K. J. Nieborg

NlEUWE P~O?tlUZlEK a f 0.30 uit de FILMS: Tbanks a
Million; Broadway Melody 1936; Broadway Gondolier; Top
Hat; A night at the Opera; Het leven is niet zoo kwaad.1 0.60.

~~~g A~~r~1U~e~~tm;:'~~~'; ~oo~:~~_bt~ar~el. w';:~ro~~~~

aparte gemakk. Bevr. D.li. L'm, 1 pool-biIjart. Beleefd aanbeKrekot 9, Batavia-.C.
velend K. J. Nieborg.

MUZIEKHANDEL "TIO TEK TJOE" WIt. 362.

eM'
SCHO~N~NMAGAZIJN

uitgclegd.
De grootste vooruitgang
even weI op chirurgisch gebied
valt te conatateel'cn bij de behandeling van schcdel-, harten maagopcratiCH. Wij hebben
het niet in de laatste lllaats te
d~nken aan de Yorderingcn der
chirurgle, dat de gcmi~deldc

.;TCEN I'RUin'

POSTWEO NO ORO 2
TELEF, WL, 789
Zw . j" ngen~ mol. crepe zool tlen 39 f 2.50
Z ...... {, br. jo ng t:n5 mol. geheel prima Leder
11m 32 f 2 50. tI m 35 f 2.75. tfru 3Y f 3. .-G,oo(~ tou~ul"g

10 Kiodu S .. nd51~ n.

Cetltrum ~e.eft Wa"rbor~

en er nn de operatic wcdcr op
bevestig?, d~or middel van de
hoofdhutd.
.
Dc chef-dokter van het zlekenhuis tc Southend wist nag
een intercssant gev~l tc verhalen van ceQ man, die voor cen
zwarc dann-operatic werd bebandel~. Te~jjl men mct de

f:Ic grootste belangstel- ::~ijdv::n teen I:~~h~~wd~~ ~~~:~e P~~~'!ii;:,sd~~n~!~e:~
1m,:. lIltglOg nam' hctg{.'cn de b oona aile bcschaafde landen polsslag hadden opgchouden.

BEERENKLEEDING & MODEMAGAZIJN
SUNCO
BOVCQ 101m DE ZON

_

PBSilr Barot 52 - 58

GEDlPLOMEEROE

EUROPE ESCHE

Itllllaansche gclecrdcn haddcn
mcdc.. tc dcclt::n ,. daar dC7.cn natuurhJ~ reeds mteressante me·
dcdecl~nge:l konden .doen over
~:. IlI~U""Btc .crvarmgcn ~p
clllt"urglg~h gcbJed, opg~d~all 1Il
~ogt-A[~lka.. Ec!O spcclRhs~ op
d~t g~iblCd IS Prof. ~atteTlnU,
dle 7.lCh hoofd~akehJk toe.~cgt

~9tCgen is van 30 jaar tot het
~Ubbele. Vroegcr wcrd bij sche-

dcl-operatics cC!n groot gat in
het schcdcldak gemaakt, dat na
de operatie werd bedckt met
cen zilveren plaat of iets anders
\rrGTOUIA T1IE,\'l',EU
van dien aard. TegenwooTcUg
evenwel wordt cen deel van
Onunm:U'aal
den Bcbedel uitgezaagd, ala een
VAN GEMEENTEnAAD,
~~~ d~!ch:~~~~~~~n~~~. pa~~~~ dekscl van het boofd gelicht
Italiaanschc gclecrdc hccft het
_
D gcmccntcTaad v::m Sing-a- thans zoo ver gcbracht, dat bij

lXlf'<~
1m ccn
zelfs ledcmatcll,
die wcdcr
zwnre
bal hccft
h<mlolcn
de langdurig
motic van de-I
28 schotwondcn
vertooncn,
Fcbntal'i 11. in tc trckkcn, daar I
clJmar wcct te zetten,
:llln

stil e

7.00 -

E

I

C

~j:e~;jabc~~f:~:~r :~~~h:ij~ ~~tg~~~~~nt
~~: ~~nbe~:;e~~
.k~1Dst!~dematen
~heel

E

voor voorstelUngen van anderen dat

::~~; d:~~::'~': ,ge:!!~~~~: f.~~~u~e~'J~iel~:~:~~e~~~~t
VOBDERINGEN DEB

CHlRURGIE
Congres te Berlijn
GEENKUNSTBEENEN
MEER.
Berlijn, 17 April 19!16,

Te BerIijn is kort gel eden een
.beJangwekkend chirurgiseh congres gehou.den, dat werd bijgewoond door racer dan 1500
ehirurgen ult. alIe deelen der
we~ld; Bet,. beboeft gee~ be-

WERF VODR:
KANO'S

EN KLEINE JACHTEN

"CZAAR PHElr
LAAN tANNE 1 BATAVIAC,
."; :

~I ~ ',~.

--- :-~";:, . '~: : .'. -,: . ;:.~,; .,<. .~~. ~

~

~

/..-

Vn~fI
...

R

ven de a ldu8 hchundclde lodematen in de.. regel slijf, doch
dat is toch altijd nog betcr, dan
Icvcnslang met oon kuns tarm,
- been enz. te mocten loopen.
. Prof. Catterina heeft de h~p

l"enlie met de andere bioscoop- ~e wetensehap el!1telc tientallen
ondcrnemcrs zal altijd op een Jaren vrocger zoo ver gevorderd
grondslag van gclljkheld moe- was!
..
.
ten plaats hebben.
he~;:ng: ~~J~~gJ~~i~~t~~;!{I~~

iII

S ~ilr;;
~ &
!III

;~~~cY~ll~:c~~~n~i~to~~~ ~~~~~;; I ~:!~~~u~~~:.ctvo::~~ ~a:rO~~ijl_1

nrr opcnbaic intlChrijving vcor
vertooningen van
en v,m
gcluids.film$ nict I)nvcreeniglniaT is met het do'l) wm het be~
\liuste theater tc dlenen als cen
gt'rntcntclijkc schouwburg. Het

Kart besloten ma.altte de dokter
een dicpe snede in de borst , die
het hart bloot Iegdc en begon
de hartspieren te massceren.
Na drie kwartier kwam .~e PD::
tient weder tot beWust.zlJn. ~IJ
is volledig hersteld en gcm.ct
tot op dit oogcnblik cell Ultsteltende gezondheid! (V. P. 8.
bericht).
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SUNCO TROPICAL SUIT1NG S, UNION
FRESCO SUITINGS" PANAMA WOL 5UI ,
TINGS, )UTTA-TUSSOR, SI LCO , ENZ,

P RIM A, P RIM A !

I

DUS: GOEDKOOP.ER en VERSCHP.R
Denk dus om Uw poi:t~mon
naie en Uw Gezondheid
en BEL VANDAAG NOG OP:

-~ILIONGH.N-

·
(P AsARSENEN)
. T6L.WL.N'Os~1.32 -la1i- 4114
.......
GANGKENANGA '26' ..

'
I

V.a.

f Cp5

0.65
" 0-2S

DASSEN
PYAMA"S

KlNDER-BROttEN.. .• o.so
Hl!MDEN ,
- •• Q..SO
_ _ O.IS
RlEMEN

.. 2.50
· M

FLANE.uim PAN-

.

VILTHOEDEN

" 0.15

M

SOKKEN
SCHOaiEN
REGEN)ASSHN

1..50

M

).so

TALON '
.
3.75 ·
THERMOSFLBSSCHEN met Wijde optniElg f 1.95
: HCden geopmd wan. 8 - J
en van -4-8.
M

MODERNTpEVOETNO'SSTUOIO.
P. Baro_e -=,B.a.,I..

-_C ~ Tel. D28d

__

~L.~

ID
t BLOI"'.
, StetIUD"
,

R.ijswijk 18

•

v.a. f 0.7S

nmUlGT D

--

ZEER VOOBDEELI6E 1118110118
OVERHEMDEN
POLO-SHIRTS
NETHEMDEN

~N

T'N 'S
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