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DE RETOUR COMMISSIE·ZAAK.

Bestaan er Doofpot·neigingen?
EERVOL OF ONEERVOL ONTSLAG.

J . E . Jordens jr, heett in dit
blad cen besChouwlng gewijd
I1An de alimme methode van
6OQl.IIlJCe ambtenaren en handelakopstukken om hun vrien·
dlnnetjes door aDde~ te laten
betalen. Zij ziJn brulaler dan de
koekoeken. die hun ei in een ancl~"iUUUJ pest leggen, nuar

:L~ ::::e~~sb~: :i~J:r~~

88n Po. van der Steur en ann de

Vincentius-vereenigingen overlaten. Zij geven hUn bescbcrmeUngen bij anderen in ondcrhoud
onder voorwaarde, dat zij baar
elken avond en Zondag zuJlcn
rnogen onlmoeten,
De inspecteur van het kadaeter, die Ilnnleiding heeft gcge·
yen tot een ambtclijk onder·
zoek, volgde blljkbaar ook die
methode.
Hij deod geen bcstellingen op
kantoorarlikelcn voor het kn·
da&ter nls een zekere dame nJot
door oden winkellcr in dienst
gt=nomcn werd en van de be·
wuste hestelllngen geen retour·
commiHBie ontving.
De bedoelde eommlaaie is tot
de avertuiging gekomen, dat
deze wijzc van handeJen geen
aanJelding geeft om dien In·
apecteur ....an een ongeoorloofdc
h8odeliog te beticbten.
Technlseb werd deze wijze
om
"retoureomnllssie onder
derden" te fokken geen felt
geacbt, am dien 11mbtena8r te
dOen vcrvolgen wegena bet uit·
lokken en aanvaarden van
retoureomm.issie. Ook was haar
met
dat het land
eenigazins
zou zljn
dingen
door

'daarom stelde zlj voor bet kadastcr onder straffere lei dIng
te stellen. Wnt inmtddels reeds
geschled is.
.
Ovengens meende zij, dat de
bewustc inspcdeur o en dlenst
zal moeten verlaten .
De moeilljke vraag, waarme-

~~ug: , :~~~::~~el~~~ g~:!~T;
Indische amhtelijke wercld dcb
het hoofd breekt, is thans: op welke wijze moct men dien
inspccteur docn heengaan ?
Moot het dntslag "cervol" of
"onecrvol" zijn, met andere
woor den moet deze hecngaande
ambtenaar 'in bet genot van zijn
pcnsioen worden gelaten of
nlet?
Sommige Icden van de ambte·
lijke commlssie willel1 bct ontslag "eervol" doen vcrleenen.
Zoo Is het namelijk a ltijd in In·
die gcgaan, als er reden was
om een ambtenaar wei ambte·
lijk doeh nlet juet1tleei in staat
van bcscbuldiglng te stellen.
.-.
Er zijn in deze zaak twee
punten, welke het niet-amble.
lljke publiek niet hn aanvaar·
den.
Het eerate hetreft de retourcommissie.
Moeten wij inderdaad slikken, dat een retourcommissie,
welke niet wordt uitgekeerd
aan den ambtelijken besteller
doch die wordt betaald aan cen
derde, gcen retourcommissle
meer is, zoodllt de bewuste he.
steller vrijuit kan gaan?
Dit lijkt ons een zcer bedenkelijk standpunt. Het Is boven·
dien volkomen in strijd
vroeger gehuldigde
g~n. Want er zijn
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missie-zaken berecht, waarbij
Wij kunnen ons bij dien eiecb taclaten, dan moeten. zij maar Prins, die zich Diet a.ll&en op
de besteller, die de retoureont- niet aanslulten om cen bepaalde worden gewijzigd. Daar zijn bet bet modelleeren va.n allerlei
missie niet zeIf ontving doch reden. Het pensioen is ontstaan bepalingen en geen natuurwet- aardewerk heeft toegelegd,
aan een ander deed overmaken,
gestraft werd.
De retourcommlssie kan vele
vormen aannemen. Zij kan bestaan in het betalen van schul·
den van den bestel1er, in het
openen van :~en rekening op
zijn Daam bij cell bank in Nederland of in Singapore, in het
zenden van geld naar een af·
gesproken adrea, in het schen·
ken van een huis of eell auto
dan weI van meubeIs in een
huia, enz,
De retoureommissie, waar·
van sprake is in de kadaster.
zaak had 0.1. een bijzonder ern·
stig karakter. Want het initiatief tot de retourcommissie is
uitgegaan van den ambtenaar.
En bij stelde DOg weI twee eischen. De betrokken firma
mocst een dame in dienst nemen (en natuurlijk salarieeren)
en zij moest haar premies beta·
len in overeenstemmtng tot de
bestellingen gedaan door het
kadaster.
Toen de firma daarmede ophield - blijkbaar, omdat de
winst op dc bedoelde leveringen
dE;: daaraan verbonden uitgavcn
niet meer dekte - gingen de bestellingen m et de dame
over naar een Chineesche firma.
En nu is het best mogeJijk,
dat door dczc handeUngen het
land niet ernstig is benadeeld,
omdat de prijzeo, berckc,nd door
de betrokken firma's met 0.1 te
fantastisch verhoogd
doch dat doet hierbij
zake.
Het zwaartepunt moet
gezoeht worden in het uitlokkcn
van de retourcommissie en in
de geslaagde poglng om haar te
camoufleeren.
Dc retourcommiasie trad hier
vermoedelijk in de plaats van
een verschuldlgde betaling of in
het algemccn van verpliehtin~
aan de dame van den bestetMaar daargelaten de vraag,
welke vcrhouding er hestond
tusschen den beateJler en de do..
me, het feit staat vast, dat de
brsteller de bovengcnoemde eisehen aan twee firma's achtereenvolgens heeft opgelegd.
Bij dc belangrijkheid van dit
feit vCl'zinken die van het doel
van den besteU~ en die van de
benadceJing van het land in het
niet.

.'.

Ook het streven Ont den
inspecteur "eervol" uit den
dienst te ontslaan, is volkomen
onaannemelljk voor het niet·
ambtelijke publiek.
Ons rechtsgevoel ' zegt ons,
dat wat er bij ka.daster is gebeurd door t oedoen van dezen
"oneervol" is.
, paging, welke is gedaan
om de beteekenis van de zaak,
te ver"minderen, wordt .gelogenstrait door den maatregel, die
uit · een ambtelijk oogpunt noodig wordt geneht. De dienst ,gal
voortaan worden geleid . door

door stortingen van dezen ambtenaar. Het is dus voor een goed
deef zljn eigen geld.
Ala partieuliere lichamen met
~n pensioen-fonds voor zoo'n
geval zouden komen te stann,
dan zouden zij den betrokkene
het door hem in den loop der
jaren gestorte be.drag terugbe·
talen onder aftrek van het bedrag der schade, welke bij heeft
veroorzaakt.
Voor een dergelijke regeling
willen wij hier pleiten ten opzichte van het kadaster;geval.
De bedoelde inspeeteur
ook o.L " oneervo)" worden ontslagen. Men moet hem echter
zijn eigen geld terug betalcn na.
daarvan te hebben afgehouden
het bedrag waarvoor bij het
land benndeeld heeft.
'E n aJs de bepalingen dat niet

Laa.t daaronder nu eeD str eep
tezet worden en laat men Diet
langer met het verheveD bcgrip
"eervol" sollen om del' wille
van wat geld.
De verwarring is al groot genoeg. Deze tijd eischt duidelijker begrips-bepalingen. Een
eervol pensioen bij een oneervol
ontslag is cen onding.
Het bedrijfsleven vond een
bruikbaren weg om dergclijken
ingewikkclden,
ambtelijken
poespas te ontgaan. Laat men
dien volgen!

Ook ontsierende puisijes' verdwijnen sne] door Purolpoeder.
Rijk aan g e ne es kracht

'J.V.

i>ROF.-I>R:TJ. A.MULLER-TACHiiG-JAAR
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door

Prof. Dr. F. A. Vening Meinesz.

echte Bcaban tsche

ONTBIJTKOEK

Den Zen MCI II heeft prof Dr
J. J A MullerteZelstdcnSOjarigen leeftijd bereikt. Hoewel
de jubilarls :dch aan elkc hul·

Iten aan de zwaartekrachtsbc·
palingenenaanzijn?~vermoeiden steun hecft schI1Jver dezes
v~el t~ .danken. voor de groote

heeft doorgebracht, mag deze
toch niet ongcmerkt voorbljgaan. Het is een cervollc loop·
baan, waarop Johan Jacob Aernout" Muller kan 'ferugzien; boo
vendien [edcr die met hem in
aa.nraJd~g kwam, heeft groote
achting v~~r zijn hoog'karakter
gepallrd aan berninnelijke be·

medewerkmg, die de Neder·
landsche Marine daarvoor h.ee~t
'willen verleen~ . Deze veel~:lt'l.
gc· samenwerkmg· zal sch1'?-~ver.
steeds als een voorrecht bllJven
besehouwen. In 1909 werd ~ul.
ler aangezocht voor hct b~lten~ ::;;;_ _ _ _ _ _ _
gewoon hoogleeraa~chap. In d.e ~

pri)·s per stuk

HOTEL do PAVILLON

sleehls f' 0.17 '/2

Het ~~D~:;~~k:e::~ ~Ooll~:.vi!ste

N llripec 8. 12. Bllc doengTd.1-289

~~g~na~:~n~~~~e d~~ ,~~:£r:~~~~ ~f~~:~di~~,
'.~_~C~"~,"~"~"~"~'d~'~
ben, dank. zjjze~l~e~~~~g::a~~:
ook. de bijzonderc ~~O~m~va~n~te~s~m~UI~le~n~!~~~P~"~m~.~k'~"'~'~
prijxe...

tricht geboren. Na zijn studie zljn zeventigjarige leeftijd hceft
aan de K M. A. te Breda werd waargenomen.
bij in 1870 benoemd tot 2dc luiN ••• j deze ""vall. wcrkt enant der genie bij het N. I.· zaamheld op wetensc~app:lijk
leger.luitcnnnt
In 1878werd
bcvordcrd
tot
Muller .zleb sl~ds
Iste
hij van 1882
oakbeeH
op verzekenngsgebled

~~~e~;~~ ~~8~~~ed v~~det;~ ::~O~ttdire~=ur 1:~ :t3lo~~
~~:i3 ~netd~/~~~r~e~;!~~~ ~e~s'" z!~en~~12 i~~~!~~i~;:

Spoorweg Maatschappij
en
sinds 1917 v00Z: ..het nepa~
mcnt van Kolomen. I!elangruk
was MulIers werk voor de
Sterftetafels voor Nederland;
hij bewerkte deze t&!els.. te
werk gaande volgens zlJn clgen
J.n.zichten, over de perioden
1911-1920 en 1921·1930,
Met de vermelding van Mul·
lets lidmaatsehap van ve~·
lende wetenschappelijke genootsehappen moge dit l~vensbe-riebt van dezen begaafden man
besloten worden. Met eerbied
hebben zijn vele vrienden en
bckenden hem den 2den Mei
gedacht. Mogen hem DOg v~e
geJukkige jaren a.an de zijde
van zijn ecbtgenoote beschoren

!:~~~ ; ;zi1n~'

=,:~~~~:.u= :~~~

In 1903 werden zijn wetenschap.
peli.ike verdlensteD erkend door
de Rijksuniversiteit te Utrecht,
die bem bet eere-doctoraat in
de wis-. e,1 sterTenkunde verleendti Eeliige maanaen.
aanvaardde ' hij . na
uit 'den nrlntairen
.
.'
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De ullsteliende reJluiatie van ooze kenken
dankt zij aan bet vakkim.dlg beb~er. het ~ebruik
van uitsluitend prima grolldstolieD, de eouIBnte bedtenlog en blnqke prijzen.
ODze Vlscbscholels hebben cen
bijzondere bekendheid.
Bestelli~gen worden op elk uur thuisbezorgd.
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ONS HUIS Noordwijk 7. TeIf. 1360

triangulatie van Sumatra door Actuarieele Congrea te Amsterden Topografischen Dienst. In da.m en sinds 1909 wiskundig

het leider·
de Nederlandsche

1ften. ~

0 P R U I MIN G

1884 tot kapitcin bevorderd, adviseur van het Pensioenfonda
nam hij aanvankelijk als assis· der Nederlandsehe Spoorwetent later a la chef, deel aan genj in 1934 legde hij dez~ taak
deze' triangulatie. Zijn kennis neer. Van 1915 af nam hij deze
van het Bataksch, die hij zich functies ook waar voor de N. I .

eigen had gemaakt, kwam hem
daarbij goed to stade. Een merkwaardigheid Wag d e door hem
tijdens doze trianguiatie ger.onstateerde verschuiving der driehoekspu11ten, die door de aard·
beving van 1892 veroorzaakt
was; d1t was de eerste maal,
dat dergeltlke aardbevingsver·
schuivingen geodetisch werden
vastgesteld.
In 1896 werd bet hoofdkwar·
tier der triangulatiebrigade van
Sumatra nnar Batavia overgebracht.
Na een jaar verlof in Neder·
land, ~dens hetwelk hij correspondent werd der Koninklij.ke Acadomia van Wetensehap·
zijn bevor-

-

=_______=_=;;;;

se~~~~~h~:;d in 1856 te Mans. f:l~d~:i~::e~ht h~~~~n~ij?~t

~: ~~~~S~::~~~:t1s v:~:

gekomen.
Het 15 DOg met zoo lang gelede~, dat er bg20Ddere maa~e[fel~ tegen het rctour~DlIDlSSle.
k?'a~d werden gen~"?-en. En a1
~d!-~ deze zaak rue~ met een
Justitieele veroorde~g, ·.da~o~ kan de overtreding .van die
buzondere. bepallngen, met ;;orden voorg~teld ~ ,,~o~. .
'De qualificatie "cervol" ~ordt
, eehter ·niet in dit geval door de
V90~.stan~ers . gevorderq om re..
denen . van.l'~~ en billijkheid,
doeh. om. den·.betrokkene.zijn
. .
te dDen verliezen

doeh oak de techniek der kernten voor.
. De Indische geschiedenis kent miek zich heeft elgen gemaakt.
reeds te veel van dergelijkc ge·
vallen waarin eerlooze ambteDaren of landsdienaren voor
WEDEROM
oneervoUe daden eervol ontslaf:':..;d~~en om hun pe~sioen bij

ingeho-u wden
afstapdsmeter,
z~lfs met den.
gepatehte e r~
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_
mer rer stede is nu--een CoDliteopgerieht,datzich-ten,doel
stelt 000-_zuIk een tentoonste1tingen van af 14 tot en-lD;et 17
Mei in den Planten- en Dler.<:'ntum te houden. Dit Comite hestaat uit verscheidene Inheemsche dames en redactieleden
van aUe Inheemsche dag- en
nlaandbladen te Batavia, zoo-

als: P611Uli11dangan, Tjaja Timoer Volkstem~ Pemimpin, Pega~ Politie en Per.satoean

Goeroe, terwiji de leiding van de
tentoonsteUingen berust bU. de
ltedactie van p~ 1atm.
Ala _eerevoorZltter van het
Comitii is opgetreden R. A. Probonegoro
als voorzitster
mevr. Datoe
dactie van
Van de
rna's
deerde
bied van
buisbygiene za.l dr. P.
op de tentoonstelling met een
stand uitkomen, terwijl de
Openbare Vakschool eenige
praktische wenken op het ge·
bied van buishouding zal geven.
Verder zullen er zoowel 's mor~
gens ala 's avonds kookdemonstraties worden gehouden door
den bekenden heer Schwnacher,
In de avonduren worden in
den tuin films van den Gemeentelij"ken Gezondheidsdienst af-

Extra besteIlingen worden direct Ultgevoerd.
ledere contrOle en onderzoek Coegestilan.

de zaal _vele bekende
liefhebhers Inisten.
-Heeft datS.chramm-teleurgesteld? Het leek-ons alsof hij
niet in de goede stemming was.
Zijn spel in het eerate nummer vier stukken -van Bach,
doo; Busoni voor piano bewerkt
droeg daarvan de- sporen.
Hij speelde alsof bij voor een
groote concertzaal zat.
TechniSch beheerschte hij de;e Bach-Busoni muziek volkOmen doch er was een onnoodige ~adrukkelijkheid. welke tekort deed aan den indruk, dien
ziJ had kunnen maken. Er was
een gemis aan gevoe1. Het was
soms moeilijk om het Bachsche
orgel door deze weI eens als mokerslagen vallende kIanken te
beluisteren.
Cesars Franck's prelude, choraal en fuga toonde, dat de
kunstenaar zich beter beheerToch maakte ook dit
indruk. Ook hier miste
de wijding.
zich zelf
sonate op.
57 (appasionata) Het was
genot om naar het eerate gedeelte te luisteren; het tweede
kon ons minder bekoren.
Het progranuna werd besloten met vier werken van Chopin.
Ruatig en fijn droeg Schramm
de Ballade no 2 en de Ecossaisea v~~r. Het begin van de Ber~
ceuse ontroerde, maar aan het
eind verstoorde een jagend tem-

.

een

c_."_,,,_<,;.,

I

vengenoemden dansavond met ;,aJlti"coDamilnisrti"'h~
cabaret.

Programma van het vooravondconcert op Zondag 10 Mei
'36, te geven door het Hongaarseh Orkest. onder leiding
van ANDOR FoLD!
Aanvang 7.30 uur nlm.
1. Die lWse von Stambul
W~u:r
2. Gngrl

5. Der Bettelstudent
Operetten potpourri
Millocker
6. a/Ungarischer Tanz.
NO.1. Brahms
b/Ungariscber Tanz.
No.2. Brahms
So singt man nur in Wien
Potpourri
Hruby

WIE HELPT f
De Dorcas-Tehu1zen.
Het bestuur der Vereeoiging

"DV;::';~~:£ ~~~: er steeds
weer gevraagd wordt om hulp
op allerlei gebled, maar toch
durven wij nag eens bij U aan

.

elke

gelegenheid

De Hits van

IIIEOW II!lGBLAlIID
U iJ.BlDII'l

Heden.

BETTY BOOP.

F. 5872
F. 5586

Jin Joe-keng began clixeet te
spreken:
"De huidige regeering streeft
hoag doe! na en is vastbeslorut te bereiken," verklaarde
....D~ h~~~:o::a~:n;r~eo:~
geering wordt gevormd door de
Kwomintang met al haar cor~
ruptie, haar sleehte regeering
en haar misstandeu. Onze regeering wil traehten, de
te Centrale Regering ten
brengen en zoolang zij door
Kwomintang beheerscht wordt,
willen wij niets met haarte doen
hebben. Desondanks zijn wij
geen onafhankelijke staat en
men kan ons het best vergelijken met den Zuid Westelijken
Politieken Raad van Kanton.
Met andere woorden, wj zijn
onafhankelijk van de Chiregeering, weI eehter
de Kwomintang. En indien
ander district van China
onze gedachtengangen deelt

25815

2579i

RL. 322
02102

0130

Noord 1.

Animal Crackers in My Soup.
When I grow up.

MONA SERBNADERS. (Hawaiian).
_ Snng of the Islands.
Moon over Miami.
ELSIE CARLISLE.
_ Mama, I -Liang for A Sweetheart.
H e Woed Her and Woed her.
THE WAIKIKIANS. (Hawaiian).
_ Hawaiian Paradise.
A Syncopated Hula Lov~ Song,
THB HAWAIIAN ISLANDBRS.
_ Tiger Shark.
As Long As Our H earts are Young.
THE HARMONY HAWAIIANS.
- Love Song of Tahiti. {Film; Men on the Bounty}.
I Want to Learn to Speak Hawaiian.
SOL HOOPPII.
_ Hawaiian HODeymoon.
Duke Kahanamoku.
GRACE MOORE.
_ Musetta's Love Song. (La Boheme).
Funiculi. Fun!cu!a.
- ONE FINE DAY. (Madam Butterfly)
Love me fnrever.
En Veel Andere Schlagers.

TAN'S
Gramophone
70 Pasar Baroe
Batavia-Centrum

!::d!~!~ 2~~~!';;,;;:~)Ta-

aan het adres: -A. Sehonewille
Po.stnla (Soerabajaweg 34
Tel. WeIt. 2991), en wij halen
het biJ U ~uis ai.

-

Kxvm-HEIS
~Causerie.

a.s. een groot geeostumeerd bal
met
cabaret
organiseeren,
waarvan de netto opbrengst
geheel ten bate komt van het
Opvoedingsgesticht "ORANJE
NASSAU" _
te Magelang,
meer bekend onder den naam
Pa van der Steur.
leiding van dien
handen worden
bij het
pUlJliek
LAURENS
Muziek- I en

VENDUTIE
11 EN 12 MEl 1936.

Kijkdag. ZOND!\G
9-12 en 5-8 uur

Handel
Telf, 6286

ten hulze v,nden HoogEdG.",.
Heer

IIIII

A. MEISTER

Wie Zaterdags van uitgaan houdt,
Ontvlucht zijn warme huis.

POLONIA is heerlijk koud,
En . . . • neeit veer Zondag thuis I
POLONIA-TERRAS. Meester.Cornelis Tel. 777.

KRAMAT 161.

Specificatie :

Hantoor-, 5aloo-, slaap-- en
eetkamerameublemenfen
Callectie romans en boekwerken, OlieverisehUderljen

t:: v:e:~~~iee~~:~~n~~:~:

(Altman), kleurenetsen, sfaaDde klok, Electr. gramafoon,
SI n g e r trapnaaimachine,

_.A .. e.n.da.. :~r:;:k zij~U b~{~~k~~~~g

"BLACK

Zond. 10.30 "The
episode 1-4.
spannende luchtCapi tol.

Reden e.v.a. Franziska Gaal
in "Katbarina die Letzte".
. Matinee Zat. Zond. 5' uur
"Winterna-chtstraum" met Magda Schneider en Wolff AlbachRetty.

in tegendeel mede bezig zau
ting had opgelegd, doch er zich
houden, de overbeIaste
schen van hun lijden te
den.
En daarna deed hij nog
zeer interessante mededeeling:
Generaal Soong Tsje-joean, de
voorzitter van ' den Politieken
Raad van Hopei-Tsjahar, zoo
verklaarde
hij, had zich
bij
Jin
willen
aansluiten
en
in
de
provincies Hopei en Tsjahar eeo autonome regeering willen nitroepen. Na een onderhoud met den.
minister van OorIog: Ho
die
critieke

tel. 2960

OP MAANDAG EN D1NSDAG

klankvolle

~~~~;~~~~~~~~~~~::~~

(Ibach),

Tropenpiano •

Servies: k r 1st a ·1,

Waschmachine, Mangel.

~ k1~h~~nDev:!ee~~~gJ~ :eanae~:~~::~ ~~!~ ~~~=~: W:~e!:tv:~b~eD~!~~t

zljn teeg.. , ... en er .i~ zoove~l
noodig voor de 40 kinderen, lD
het Kinderhuis en de 18 jongens boven de 12 jaar in bet
Jongenshuis.
Daarom komen wij met vrijJl10edigheid de Dames lezeress~n van dit blad vragen: "Och,
z.let Trw kasten eens na, weI1i~ht lle~t U wat v~or ona te
!hissen,. Japannen, km~erk1eeren, Wltte p8ikken, :~choene~
enz." Alles kunnen WlJ gebnllken • .
h'
is' 0
Eeru~e andige me Jea p
ODZe ,linne~amer maken v:m
oud weer me.uw. U m~et n~et
denken: "be~ IS de moelt~ met
~~ard, wat lk geven kan '. We
ZlJu voor all e s ~er dankba.ar. En ~ocht er m een .verge~en hoekJe een oude naruDlachIne staan, dan zal ook deze
dankbaar word~ aanvaard.
Even - een bnefkaart of een
telefaontje un h~t Kinderhuis

..

'k:;:~oe~ostuu"

1 Riem

~Z~J~~~~k:~ ~~~~::..

I
I

1

~ g=~;~~mde"

CO.

noordwijk 11 tel. wI. 1861

f1. 5819 -

Het publiek was gut met applaus.
Het
bewonderde
Schramm's kunnen. Toch bleek
Jin verklaarde verder, dat ieUit opgevangen brokstukken ,,==;;:;:;r::;~;:~=
van gesprekken, dat het one- ~
venwichtige, dat Schramm's 4IJ2.
Hopei met den politieken Raad
spel dezen avond kenmerkte, IIJ ",~r1.r.Jt
van Hopei-Tsjahar absoluut onniet onopgemerkt was gebleven.
'
-~
met
WEHELD.GIDS
Kwomintang niet ver~
Nummer twee van Nitour's
wordt
door
twee offi'8 - 15 Mei 1936.
De
nieuwe
autonome
rewereldgids is verschenen. Deze
raadslieden ongids, rijk geillustreerd, bevat
Globe Bioscoop.
waarvan er een voor
politieke en een ander voor migoes litaire
aangelegenheden com..
men, en werd toc~ ~6.~ inge-_
Matinee Zat. 4:30 Zond: 10,15 petent is.
richt, dat een thwsbllJver er en 4.30 The Painted Veil" met
Nauwelijks was zijn redevoeoak gaarne in bladert en van- Greta d~rbo
zelf plannen maakt.
.
Rex Theater. :~;:n;~~~a~~~:iit~~:
Heden e.v.a. "A Midsummer- tempel.
GECOSTUMEERD BAL
night's Dream".
Zijn plaatsvervanger , Tsji
Malson Versteeg.
Spoedig "Hooray for Love". Tsjoeng-mo, bleef echter achter
De Bond van Qud Steurtjes,
Matinee Zat. 4.30 Zond. 10.15 en beantwoordde verschillende
genaamd B. O. S. afdeeling Ea- en 4.30 "Golddiggers of 1935". vragen der journalisten. Hij vertavia, zal in de groote danszaal
' Dcca Park. klaarde, dat het nieuwe regime
van Maison Versteeg alhier op
Heden e.v.a. Harold Lloyd -in de bevolking geen nieuwe'belasZaterdagavond den 6den Juni "The Milky Way".

Van Nitonr

voor

v. olislaeger •

25781

3. Der Prophet
fantasie
4. Rbapsodie

2iek wordt gezorgcl. Oak za1
geheel, dat met hartstocht
een Javaansch restaurant zijn. werd voorgedragen.
De opbrengst daarvan zal koAla toegift koos Schramm een
van Straus' "Blaue
men ten bate van het Inheemsch
De toegang is vrij.
Voor eventueele inlichtingen
kan men zich wenden tot de
voor2itster van het Comite tel.
5811. WIt.

cadeautje

1 Tropical Costuum

ruimste sorterlng in gero~zi1ver. pzilmeta, -tiD, _edt zUver enz. enz. : ~::~ ~~!:~ouders

HOTEL DES INDES
Vooravondconceert.

~~~, ~!-~ui~ev~a;;::~ ~~d!~e~~Z:~d;>: :1::~ ~::~

Weeshuis.

f,l. 98.-

Belee{d aanbeflelend, H.]. V AN DEN BERG

des lncleS,malar

ANTIEK.
VAN HET

HOTEL DES GALERIES
is geheel gemoderniseerd
Het zitje voar dames na het winkelen en voar Heeren
am zakenrelatles te antmoeten op het gezellige bitteruurtJe.
De terrassen leenen zich bi} uitstek voor recepties en diners.
Geselecteerde a la Carte schotels.
Uitstekende verzorgde men;~~a ser';ice

pullen: en potten
Compo kist. bank, ta~
en stoelen, Palembang, Fraai koper- en bronsenz. eoz.

Hoogt'eld
~iiiiiiii~~~~~~~~~a~f~I~'-~~~~iiiiiiii~=!!!!~!=

I lIIEl1936

I

BELANGRIJKE VERLAGING

VAN DETARIEVEN Ie EN 2e KLASSE
VOOR

REIzEN

VOORBEELDEN,

NAAR MIDDEN- EN OOST-JAVA.

o~e klass;IEUW

We1tevredeu _ Djokjakorta • •
We1levredeu _ Soerabajakotla.

f

Bllileuzerg _ Madioen

f

J)I'IJzea. zIja

_
•

f
f

23.10
'5l.'1D
31,50
30.10

18,50
I. 28..20
I Zt,ll
I 23,10

berektiHl'exeIusId

2e klasse
OUD
NIEUW
15.40

11,-

24.80
21.~

18,70
15....

20.-

14.-

ev_lUeele loesla. vov

~·Eeadaagsehe · ~en.

Piano··Muz
'. 1-'-.80
._.80
• -.80
• _.80
• :.-.30

Little Man
Silver Threads

W. NAESSENS & CO.

Tel.: Welt. i23

32

BEGRAVEN.
_ Mijne vrienden! men zal
o;ds allen begraven,"
Zoo began Hildebrand in 1837
zijn beschouwing gewijd aan het
begraven ("Camera Obscura"
onder de "Verspreide Stukken")
.
En hij vergiste ' zich. want
n
men zal ODS allen begrave of
verbranden.
Hildebrand (ds Beets) was

Verveling Me~r
jaren geleden een boek over
"Funeral Custom~" heeft nitgegeyen en daarm
en beZltten groote kudden, ZOO-I ~c,orbereiden.
merkte, dat de begrafenrsge-- dat de proVlandeermg der treewOO~~~~e!,eedoc~er::!og:;:3i: pen nergens op moeillijkheden

Gemaakt van triplex en carton

V.Boekbandel en Drnkkerij VISSBft &Co.
Rijswijk 4

Tel. WI. 1, 2 en 1596

?
?
?

ilESTEL
Uwe

Binnen- en ButtenIanrlsche _Tijdschrlften en
Boekwerken btj de

..AlgemeeneWelenstbBppelllke Imporl Boekbillldel"
.J. P. REGNIER at Co.
DjBmboelasn 29
studlebodreD

voor

Batav:la~Centrum, Telef. 559 Welt.
Rechtsw eD GeD~eskuDdi~e Hoogelchool
steeds voorhaudeD

ORiGiNEELE PRIIZEN. SLECHTS

~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~=d~~~~(~N~ad~rn~k~-~'~~bO~d~en,..)·I~~~~~V~E~R~H~O~~OG~D~M~E~T~P~O~R~T~O~.~~;;~
DE DONAU-REIS VAN CHAMBERLAIN.
f;
_=,m.,••,
BBN DITKOMST voor WBRKZOEIlENDBN .
Engeland wil geen Verplichtingen in het
.

Donaugebied.

OOSTENRIJK: KLEIN LIOIlAAlll MET WATERHOOFD
(Van cmzen V. P. B~-oorr.).
Lcmden 27 April 1936. Duitschland, dat bet
,
tariseerde Rijn1and

M!\ISON MARGHERITA
Tel. Welt. 2509

WERF VOOR:
KANO'S

EN KLEINE JACHTEN

"CZAAR PETER"
LAAN 'ANNE 1 BATAVIAC.

l~llMAK~RIJ bUROPA-Am
!?MoN 37-66

..

~

I
'I
I'

..... ~

, ••• ~~~ •• ~.,.

, ..•

M..

': ~' : ; •••

I:

Wi; ontoingen em nleu* coUectie

Tweed

.

TE KOOP GEVRAAGD:

tiaby-ultZetje voor BolJalid; br.
onder No. 337A v. II. blad.

!

_Iogie. Heraldlek..

_

~::er~:!:o~e:. ~ ;!r:.~~e:
.
.- . TE 1I1JtJR:
LandhUisweg No. L geriefeJ.i;jk
h~, -3 slaapvertr: compi bijgeb., garage, rustige buurt,
nabij lagers en. Muloscliool,
A. M. S., H. B. S. en C. B. Z.
Te bevr. Kerkatraat 37 :Mr.·C.

Kantoor: HotelVict()riil =

TanBh Aban&It West 66

naar

Tanah Aba"g Weat 6. :.1

WEEKEND

l\levrou~: OCKERSE. 27 Lann
Raden Saleh.. Gedipl. Leerares,
Selabintanaweg
Soekaboemi, tel. 167
Mode-Academie. Geeft modevaklessen in verschillende cou~
Inform. t el: :594 Wit.
pes, club· en privaatlessen v.a.
Rustig en koel
I 5.- Aanmaak van good zit~
KAMERS TE HUUB.
Gediplomee.rd Lerares Nijver· tende groDdpatronen en toi1et~
Vrij Water·en Licht, v.a. J 15.- Jleldsonderwijs met akte cos· ten. Sp~ekuur 8-9 v.m. Zater·
p.p. Met J{('8t en ill. Wasch tuum- en Iingerlenaaien opent dag oa 5 uur n.m.
f 30.- f 35.- Slatton-Hotel, cursussen in frnale I:Bndwer~en ~_~_______
VERSCHEROOl\l.
Thans onder ieders "bereik. Per
A Liter slechta Gld. 0.25.
lUODERNA. Telf. Welt. 4500.

P&NSION.- VILLA MONTANA

:e~j~:aj~~a:.~

~f~~~. ;~::~.::~~~~~

naas St, :'ct
cursllS 6 wekcn met 1-wekelijkse
les van 2 uur, cursusgcld f 10.Gedipl. CoUpeose.
Aanmelden Dinsdags en Vrij·
Geeft naai. en knlplessen vol~ dags 5--7 uur. A. W. J . Perquin,
gens zeer gemakk. snelle me· 12 Koningsplein Noord BinneD.
tbode. Succes venekerd. Dipl.
eosturniere na drie a. vier - - - - - - - - - tnnd. of eigen gebruik. 3lesuren
TE KOOP:
p. w. J 7.50 p.IU. Tevens bloe~ "'eg. verlrek: uitsch. etenstafel
.

."

~e~ env=t:~us.ro~~~~~ :1~~e~~~~ g~~~;~~,l.!iec~~:

Wederom ontvangen:

VOETBE HANDELlNG,
.
10

-PE U! K U U R

J . H . Heyenbrok. Leeraar
Boekh. M. · O. Kenarilaan 21,

Batavia~Centrum.
Opleiding Examens Bond, V.v.
L., en L.O.

I

17,

o~

~ \1~!1"

l'"~.I.,~:':
"'·~,¥·1.t:
.. I' '.'......••'
'\':.\

';

Nie~'::=ing,

v00 R
BUiTENOPNAME

UITVERKODP

Heerell-, Dames· cn
Dag en nacht te achoenen.

P08twcg Nc.ord 59, telef. 4302. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
)-.' .J
ontbieden.
---------TE KOOP'
j
'-'
Ma lnbarweg 58
TE KOOP:
C1IEVROLET
'29, go,d 1325 TELEP. WLT. 1325
we-gene overcompleet cementen ondcrh., 2 re6.~bandcn, Bo;; rieh~ ZEBR BILLlJKE CONDITlES.

~:;efn~~~3J~ene4tc.n
prima

D

In

~~n~OCtella,:!~~e~~~~.~P~~
N"oord 11, telef. 1645 Wit.
__________

T::e:::~~::t g~:~~e:~~nde

GROOTE kastkofCer. Aanbie~

dlngcn: Van Moolt, 23 Lembang
weg.

TE IIDDn
Gem . zlt~ en slaapkamer op goe~
den stand. Br. onder No. aa4A
v. d, blad.

perln,:.~e.5nOt Wave
J.

~esters

.,.

V I L T B 0 E DEN

I~
..

Europ. fabrJkaar v.a. f 0.50p.sr.
0 V E R HEM DEN
m/vasten board v. a. f 0.75

.

Toko " T I O T E K "ONO" ,
Pa.sel' aaroa - a •• avt.~c _

JENDD8EDBIJF "KBIJXHN';

per II f 125,

VENDUTIE

VACANTIE III
Komt . tijdig VOOl' de schooljur-

tell huiu \1;:1 11 d~n WcldEdG. Heer

Porklet.tes.

diverse

K.P. & Co: 1

DONOERDAG 14 MEl

I.. van
van

WHlfE IUUID PORT

aYIIIBaa.

Besoekiweg J3
een keurige ultra
mOderne inboedel

zuiverste. kwaliteit.
Overa! verkrijgbaar f 1.25
per flescb.

KldKDAGEN:

kleuren

f(.W·10.~laupew:)'sl~~ze~!~g.Ge~a~gt

Boxkalf - - - - - - - - - -

ttn

h~~~~~~?n ~~l~d~~ Hw

f. B. van den BB118,
W ,. . k

K 'P M
·W.· 80 .

T~~:~:,~eg

_I

1

Vraag Uw langganan

il;::========~
•...-::~
U

~~D~e~A~u~to~;~'~'
~.n~m~.~'~ee~d~'~11 i-.~
' ~
uit de band verkocbt
'-'"

GEVRAAGD,

:::tebes:=:~~:~ed::e;::~

A. Th. M. de BUITEK. Gang Solitude, Aleester-C. M[NIMAAL Weiden, Noordwijk 31.
GEPENSIONNEERDE maakt RASTERWERK tegen f 0.80 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
pel' Mlt:. VoeteDvegers uit ijzerdra.ad in Pl'· van f 1.50. t ot f 7.50
Autogarages geheel uit ijzerconstr. tegen de-sterkst concurr.
prijzen. Verft ijz. hekken ten f 1.50 per M~, schoonmaken !nbegr.

V:::.~'!~d:.11

IN L.E66ERS

Voor ROTTAN VERNIS:
E
S I G l'.'!.R I N

Deuren, ramen en vensters tegen f 2.~O per M"', sehoonm.ken
lnb,gr. M••kt vo~re" v.n hoekijzer
r.sterw. M ••kt graf.
zcrken, gra£tomben en kruisen ult gr.nietsteen.

L1NDETEVES·Sl.'HOEN.

BLJ ' WERKT ·ZELF. HELPT EEN ARl'tiEN DROMMEL.

en

Een halve cent

:::=~:

_ _

'CD1.l'cllbakjee

".

~~~~Tgd;~!::atd

N

ELKB lmllaUe waarddool
tlap

K a p ala

I tarn
beschenut UlillIg en

H

vg.

BANSA T I 815
e.

T

IlIImmu:mUIUInWIIUWUlIllllmmlillum:mll!l'.ElllIlI!IlIlIltlJDll!IUIII

WAIRDE
':"'Iu'_I HOOGSTE
8
"" " ••op .,. oud

,d

v.~'.:;;

0

und dez.. bIi

per .stuk

I

Portugeesche wijn van de

01. I. DltI~d"q en WCc:nSd3g

~~1::i.~:l~~~;:~:;::'~:: !i;;:"b~J~'~OI~~~~::~gt~~~~ ===================____Kr_·_.DIa_t_24_ _ _ _ ::~~~u?i.2.n:~~:;~?Ei
WEnGPINCHER:

.-

Secretarieweg 7; Tel. 30;0

kleur. Salembaplein 30, Zondags
kinder~ heelen dag, andere dagen 4.:30
- 6 uur n.m.

,,,w,

G ond e.ngdla 7

BA.TAVIA·C.

~;;;R;'i;SW;'J;.h;,;,,;a';;5;:(;G:,;:an;d~H~o<~e~1~.. J~av~a~")~'~el~ef~.~I~65~W~I'~
: ~~
•

TE KOOP :
A I K 0
POT OG R AA F

Oud

...
Ollebehandeling f 1.50 extra. Spreek.t djdig aft.

Te beyr. N. V. Volkerwoning- !l1oet blj de verzol'ging van Uw
bouw, Moesiweg 10 (verI. Iaan hond de grootste rol spelen. Ret
Trivelli) tel. W1. 3164.
ZOl'gt voor een zuivere, gedesin·
fecteerde huid, waarborgt een
glanzende haargroei. In apothe·
TE KOOP AANGEBODEN: ken en drogisterijen.

van

E. A. PRINS

I-

~:nB~~e~~~:t;~~~~."~~~~~

mn~

I

va naf f .-.25
WiJ noooigen U uit, zander eenigc verplich~
(lng. cens eeo kljkJe in onze permanence
expositie te Itomen nemcn ook kaDoen vO-'rWerpen op be stelling worden aangemaakt.

kind. Br. onder no. 317A bur.
d bl d
lUaJagn; eigen import, goede
GEvRAAGD :
~:·t;t:/~fC~:-T.1. 611 Me. Juffrouw v/administrat.le, Uefst deelige prijzen.
leerlinge Middenstandsschool.
Movrouw S. von Tuuren
Matramanweg 144.
Alaydroeslaan 81, Batavia·C. _ _ _ _ _ _ _ _ __ Er. onder No. 321A v. d. blad.
nRalleascn. EenV'. method~. 3
lesuren p.w. f 7.50 p.
Dlp1.
coatumiilre
3 b. 4. mnd.
""l.evens
curttUl> blccmen
011 corsages.
1 X I
f 5 P mnd
Aa~"m::kP~~~ t~l1cltcn. .
.

~

VOOR ELKE BEURS EN ELKEN SMAAK WAr WILS

.

BOEKHOUO·:LESS
EN.
s,

;;v...:::.. ..:::.:::.'--_ _ _ _ _ _

Gedlpl. eoup.""", gccft kn;p- en

~~,:~g~a:De~=n,V~:

,~

....."t

droog gezond klim. v.d. mnd. Franscbu,
EngeJsche
en
Juni. Tjibodasweg (Sindangla~ Dnitsche Literatuur Gesohiedeja). 101. Tel. WI. 418.
nis. Bijwerken van Leerlingen
op bet Gebied van Literatliur,
- - - - - - - - - - Geschiedenis en AardrijkakWlde.
TE HUUK:
Matige Tarieven. Brieven onder
Moderne woningen, 5 vertrek- No. 274A v. d. blad.
ken, compI. bijgeb. geleg. a.d.
Tjidengweg
West
65 en
weg 14 (verI.
laan
TMoe,ir i v e l l i )COLINmH
..L

S 0 0 ROW IJ K
Dume n. HolI, , 'crtr.. (le~ R:~ Keoon Sinh.
Eigenaar K J. NieborgS580 ~!-:cr~:. h!uJd~~l ~ps'a~een;~

~oo=.bt~ari:1 !!:ronder
!.r.:J.:tj~.rtNle~:~dd aanbe·

Yet! 4580

~~.......

I

~~~~~. ~=7bpr::r;10~iz~ :ng:;:~~n,Gonv;:'e~=:

~r?~~;~:;£:~;:1~~:f~!'~: ~i~:C~t:!~!f::.g~!!f:l::;'Z~
m/ klecd. Senen
Bat.-C.
,..-_ ________

v. 8·12 v.m, en v. 5·7 n.m.

~

Vertaalwerk : Gevraagd door ~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~
Expert Vertaler. Nederlandsch- I ~
Engelsch vice versa.
Fransch ) Nederlandsch.
KUNST - AARDEWERK - ATELIER
Duitscb ) Engelsch.
Vaz.e.n. Schaleo, pullen. bonbonniePes. aschGetuigschriften van Consulaten,
bakken, cactuspotten, lampes~nda"rds. Koppen.
n
TE HUUR:
Gouvernements - Instelllngo ,
Kannen. enz. enz. te veel om op te noemen. •
voor Juni a.s f 20.- huts SIn- Periodieken tel' inzage bC~;~~-

and Dresses - Cl'ayon Book - - - - - - - - - - Drawing Book - Scrap Book.
GEZOCHT;
etc. etc. Haast U, de voorraad Goed tehuis vO,or jonge bondjes.
is beperkt Tijdschiften Import
Te beyr. Garoetweg 28.
,.Universe", 95 Pasar Baroe Batavia-C.
---------- -- - - - - -- - TE HUUR:

-=----------

Cali-BllJort-_taurant

"DIE DAME" · Tjildni 6 Tel.
2155. 1 kl. Atelier naar maat.
Borduur~, ajoqr· en pUsseerinr.
Aanmaak van ,corsage· en stofbloemen. Opmaken en appretee~
ren v. stroohoeden.

/toorriwiik3J
hoek !JhiCautlwe
J

.

Modern• • Tel. WI.

S~ley ~:e~~~~~ h!O:::~o~. ~:~bilv~~~ ~~~~'b~:~~ven onder: No.

ltroon, tezamen f 50,~, 2 Kero·
bedden (l·p.) compt, Singer
Naaimach. m, naattnfcI. Keur.
s<:hrijfmach. m. tarel & stoel,
Spicgclkost (hang & leg), Fon·
gers Damesfiets, Tenniarackets, "Uoiv~rse" 95, Pasar Barre,
VAN WUHE'S leesinrichUng Lampekappcn & Muurborden. Batavla-C.
1{~bon Sirlb 9, be8l beheerd cn Tc bez. 's morgen8 V. S-10. - - - - - - - - - verzorgd.
Goedkoopstc
adres Tjikini 18.
,'oor
Uwe lee&Uom.ttlel
of porte.
TE HlJlJR:
truUlc naar keuze. (min. 1,50).
Instituut De Smlt J[ubenet.
Ecn kleine. gem. komer m/pen·
Direct bcilchikbaal' cpltc trom~ Tjlklnl 16. t/o. Ing: Dicrentuin slon en klcIIl6 wnscil, f 35.-rnelfl van 2.50 cn 3.50; uitsl. Tel. WI. 418 & 2571. Typen & Te bevr. Lombokweg 21.
HoU. tijd&chriftcn 1,50 en 2.- Steno. "Groote", f 7.50 p.m.
p.rn. Roman& (nieuwe) 2 p.w. Eng. Hdlscorr. f 7.50 p. m.
1,50 p,m. lnl. tel. 4821 WI.
Boekh. f 7.50 p.m. Geopend
TE KOOP:

2 uren per week J 5.- p.m.
Mevr. v.d. Zee, Kroesenplein
No, 13. (van Danlcnweg) Scnell.
Tel. WJ. 6231.
__ _ _ _ _ _ _ _ _

la
gegroeide ..!a~~_
eM.

Voor ollZe D'gelijks,he Melkklanten . Gld. 0.40 per 1/ K.G.

TEI\'IPLE'S boekj::s o.a. Shirley Brieven No. 293A v. d. blad.
T~mple Standing Dolls - Dolls

Pas ontvangen! T1lE RADIO
Al\fATEUR.'S
HANDBOOK,
1936 Edition. Prijs I 2.- p. po~t
12.40. A. Midswnmor Nights
Dream, geill. Prijs J 1.05 - p.
post f 1.20. TijdschrUten Import

·
JJI

f
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LEMBANG-BOTER

!!!!!!!!"!!!"!!!"!!!"!!!"!!!"!!!"!!!"!~!!"!!!"!!!!!'!!!~~!!"!~!!!!'!!!!!"!!!"!!!"!""'! !;~. pond).

Zrjden Regenmantels.

ccrtlaison van Jer CWeide

etaten. Br.No. 273Av.d.blad

verhuisd van

:\

Tweed ma:' Co./oum.

MoJ~tne modekleuTen
Voordee1ige prljzen.
rn:C--~ .

FaIDilieGeschieden;s. Kwartier·

=

Reismantels.

G"""

i!~.I';;!:.iI;;NS~

GODd~~e~~;urFijEfDBUICRS

~ Tel. Bat. 81.-

==:~~

moeder zWaar. Mevrouw beeft
nooit tijd voor inan en kind. AItijd heeft zij iets andeI:'s tf;! .t!oen.
No~ vond het pUnlijk, d~t de
dienstbode tegen, baar over de
vro~w des huizes sprak.
- lk hoC?P maar dat mijnheer
spoedig weer beter is, 26ide~ .
In geaachten vel'diept keerde
zij Daar het kantoor terng. Zij
had 'medelijden met den zieke
en met kle.inen Willy. Hoe. rijl!;
was deze vrouw ·en· toch stelde
ziJ haar ge1~ Diet op prijs !
Nora. die ze1f alIes verloren
had, · een g'eliefden eChtgenoot
en haar tehUlS, z:ij begreep deze
vrouw met. die haar geIuk met
kpn vind~ in trouwe p1ichtver~
vulliDg. maar · afleiding·· zocht
bui~J1uis... Nu · be~p zij pas waarom
Poutler ·.er.- vaak ZQO verdrieqg
W~g; J:I~rlE;ecrOnderQ.e ·hwse..

geld van hem te haleD.
Hij scheen het bedrag, dat zij
liem vroeg, hoog te vinden,
doch hlj gaf bet hur zonder
iets te zeggen.
Nauwe1ijks was Nora een
kwa.rtier aan het werk of Willy
stak · het .hoofdje ·om den hoek
van de deur en knikte haar verheugd toe.
.
_ Komt gij straks weer even
bij m.ij?_vroeg hij.
..
Nadat zij -het hem. beloofd
had, verdween hij weer.
- : Een· zonnige g~ch. gleed
over bet geZicht van don ziek.e .
De jongen scheen zOo hcele ge10k te zijn.
.- Bij ~akt het u toch met
lastig!vroegby_
.- .0 neen. heelemaal met! Integenc1~ . ik _vind,het prettig.
met hem: te.babbelen..lk houd
veel ··van k:inderen., en bet . is

kwartler moet ik naar de ten·
toonstelling.
- Goeie genade, mevrouw,
hoorde men Lina Dijdig uitroepen, ik ,heb tech ook maar twee
handen en kan met meer doen
Clan· w:erken!
>
,.,Ik: meet bet eten voor mijnheer klaar - maken. Willy was~
scheu en aankleeden, het eten
opzetten·. Daardoor ben ik natuurlij""k nog Diet tot strijken gekomen.
- Ochwat, gij weet uw tijd
n,iet gued te v.erdee1en. Laat alleS liggen en strijk eerst mijn.
blouse, want ik moet weg. AI
het andere heeft nog weI den
tijd.
-~.
MopperendgingLinaweg.~
zieke en N~ hadden de seJ1ei..
pe woorde:n : van mevrouw gehoord.
".....
_.Bijzoclrtt.eengafeenzm.'Vel'-

·is er van uw dieruit,
~!jnheer· Pontiep .?
.
. voorschriftim van de d kter
-..
'""U""
: _ Hebt·gij ·den heeteD-dr$nk k ··t '...
i7:~· 1 f ~ . 0 h 't ,loffe. ;. den · vo~den·.~weer-.. zOo gldteel ZOlla~ moederljjfde
. ....
o~ ·.'~lJ na. '""'.\I ..CX>P m~.. ~. bij :hem te komen.-·· ·
, :. opgroeide. . .: .
.al klaar g~aa~t•. ~a, dien:d~ ~~, Ult zOll~~f"'Zich o~,lets'.te
~a· ha.d.even om,het 110ekje .,' Toeil-zqora den ~denaag

oooHij
.
te
""'""6......
~eteerCn.: ·· IntilSsehei:t · hOord~
zij . de vrouw des .hlI.fRs cp
Sch~ tnon dedieastbodeeen

~ ·bij · zieh en ·schollk al Watmoet hettoch ~ . .
z:ijn . aaDt1acht weer un het een kind
zich
te h&beD.
werk..
.
.,
dat z.oo lief en vriende1ijk IS,eIl

F E U I L L E T0 N
.
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NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
OF

De kwellingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVABA.

39),
_ Juffrouw, ~t gij . zoo
vricndelijk ,zijn en de keukenIlleid even bellen? VTgeg' hlj, tel'.
wijf. hij ·m~t de hand. ~ver zijn
gIoe.I.ende voor~o~f~.streek.
. Zu deed , wat hiJ gevraagd
had. Even later ··versc"heen~de
" ~E:stalte. van een ,oude keuk:~;neid.__
...
: .. ~ .

.' --:- Wat

..

i .... . ... . .' .':'

vraagd of tit iets voor u kla.a.r
moest m8.ken; mur zij had
z06'n haast,; . ~t z:ij met eens
luisterde..
·
'
.
Ret g¢cht
den zlek~,.be:
trok. ·. Hij ,' verte!de hetmeis~e
wat · ziJ g~eed tnoest"· ~akeri~
Toen ~ we"g was leg-de I:iij .ver,.
moeid.hethoofd ·in de.krissenS.
Wat ·· een:vrouw! da.cht.Nora

van

na den heeten drank binnenbracht en naast den zieke op
een Weltje neerzette. l-fadat zij
was weggegaan, .z ag No.ra dat
er geen lepel was om de, limona~
de o~ te roeren. Al de suiker
lag op den bodem van het glas.
Dadelijk ging zij een.lepel halen.
.
.,
- Ik "dank u harteqjk voor
uw opmerkzaamheld, zeide Pantier, toen zij hem de hee:te lim.o~
nade g a f . ,
Zij ~tte nog een en ander
voor h~m . Jda.a:l" 'en ging heen
om kleinen· Willy op te zoeken.
. Zij had hem immers be1oofd,
den teugel van ztin pa.ard]e Ult
~~ war teobalen!.
.
.
Stralend van vieugde kwam
p.~t kind haar ~r.tegemoet.:
. Willy was ..eez:L Ueve. ·aanvallijongen ~ dankbaar voor'een
beetje liefde:. ·.Nada.tNorad~.

ge:

~ron~g_Il:.·. Ni~t.·.- e;en.s · ~e ~~t.' gm~~g- rii~.:~e~· f! !!~e":~::t~~~

~ 1i_.~~~. hrieven

n;: ~m!rll~
. meer.~

!=!~
o~~
~
.~"'bUJJ"

\'andaag tot miju spijt Diet thu:s
komen eten, want.na de tentoonstelling moet ik naar een
vergadering. Lina zal weI geed
voor u zorgen. Tot ziens!
Zij lmlkte ditmaal even uit de
hoogte Nora toe eli -grog heen-,
een sterken geur van parClIin.
achterlatend.
Nadat het werk gedaan \\-as.
ging Nom weer even naar Wil·
ly. Wat was bet kina blij! Hij
haalde alles te voorscbijIl wat
hij aan speelgoed hM. WlJ vet'heugd Was hij dat iemand zich
met hem bemoeide.
- Als 'papa. weer beter is en
ik bij hem ~. dan ga .it. den
heelen d8g bij hem spelen. Wat
zal dat beerlijk zijn! llama
heeft bet altijd zoo druk. Yaar
zij brengt dikwijls'bonbons-mar
mij mee, en die·smaken lekker!
~ - kind, dacht Nora.

om

heen.
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