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OPGBRICHT IN 1857

Batavia heeIt enkeIe dagen
• van spannJng, heerlijke opwinding en "' zqIlge verrukklng
achter den rug.
Het grootBte deel der slede.
lijke samenJeving droomde
ovetdag, droomde hardop van
cen groat kapitaal, dat uit den
on\'crwachten rijkdom, welke
over 't land gekomen was door
de edelmoedighcid van het moe·
derland, beschikbaar werd ge-

~~~~eno:tg~~e~:n~OOfdstad

te
Dat °kapilaal was Batavia
toegezegd door 2ef!r haag geplaatste petsonen, die een voorotel betreCCende de bestemming
\·.:I..n het moederlandsche ge"chenk bij de Rt geering zou den
indienen. Het WOB niet moeilijk
geweest de aandacht van deze
hoogmogenden te vestigen op
de verlangens van Batavia.
Oll een Vrljdagavond z;),J
dat in de Hannonie san den
maaltijd van het Directoire
,.entre Ie poirc ct Ie fromage"
bediS!K'ld zijn. :Men is na cen

~i~~~:1 ~: d;~~~~~d:a~t:~

rjjk dat er tegenw~rdig
zel fs stra! op ge5 t~1.d 1S, be·
spreekt op een dergeluke spottende wijze, welke toont, hoe
hem aUe achting voor hoogmogenden en hun daden, welke
weI gedaan ..zijn, ontbreekt,
heeft een slccht voorbeeld aan
anderen gegeven, daar hij nooit
begreep, wat men In cen kola·
nlate gemeenschap, welke immera zoo heel anders is als de

::;:e~ev~nl ~noc~u~~~ivij~ea;

Danrom zullen wij van zijn
"Departmental Ditties" hier
niet meer aanhalcn.
We stellen vast, dnt bet gehelm , hoe dan ook was uitgelekt en willen vcrder nagaan,
wat er met het bouwplan gebeurde.

de~~;t::~~::~~e~'~~~
n.

haalde
departement. die op het juiste van bet
opgenblik Wt'Et tc z.cggen : - dag,
reik mij eens even de millioencn tementa le paleizen
a.M, ik wU er eentjc mee nsar gcbouden was.
,,'
v
~~jes~,e~n n;t , : w~~es~~t 8t~O~~t'iEtn s~:~ite~egemeenmet de ulevellen uit "Genit tebcstuur en de kringen van
Witse" in de "Camera Obseurs" ben, die iets mot het bouwvak
- , w~nt die wHlcn zoo grasg te maken hebben, bouwmate~ nlcUw gebouw hebbcn -, rlalen leveren of
die heeft het· zoo goed als in modernen zin
zijn 13k. Waarop de andere dj· een stemming van
rectcuren natuurlijk oak ecn onderdrukte maar nu
milliocn vour hun kindert.jcs, goen staaJ;j,d~
de refcrcndaris8cn e~ commie- maakte ontwerpcn,
un, meencmen.. ~lt waren 0(1 bcrekeningen en
geen ulc\'cl·paplertJes "goed dat men er met het
voor 1 millioen kussen", maar medcdingers nlet
8.88ignatcn op een milJioen naeg op af
ha rde, met gouden krachtvoer men welke
gckwcekte en gcme~tc gul~ns. dlenst zouden .kunnen zijn.
Het maest gehelm bl1Jven.
Er was te Batavia cen tintcH~t was zulk een ~aar ge- ling in de lucht, cen gevoel van
belm, dat het dadel1Jk lekte "Hurra, hurra der Lenz ist
door ele naden van elke verpak· da !" _ Het was alsof men uit
kin g, wannn men bet natlr het de nllerbeste, bctrouwbaarste
depart.cmcnt droeg.
. . . bron vernomen had, dat de crl~
HOc
lets mog:hJk IS , sis nu waarllJk zou vertrekken.
~eef~, Kipling bezongen In "De·
Anne kunstenurs, arme
hlah :
technic!, arme handelaren!

.zo.o

One day, They brewed a lIecret
of a fille financial sort;
almost ",..orth tbe keepani)' IleVCrI people knew It j

'Twaa
Irl g -

Next morn, a startled Empire
the all·lmportant news;
. .
.

leamt

vorm van winsten van het welvaartsgeld zoo het een en an-

ef~ej~~~rO~~~~'\~~z!e:~ ~~

Perbap& an aged CounclUor had
lofJt bis a:-ed bead '
. Perhap9 DeUlah's eyes werl!
bright ~ Delllah's whispers

eell vijfdc ceuw geleden staat tc
Bandoeng nog een in steen ge-

~;~~;~o~e~!~~~~~~~~~?fde ~~~

een ongelooflij!.~ hoogte. Op
bet dak van het gebouw, dat
werd ~~ergezet, 2oooa19 het

;~~rs;~~~~ts~e~~~~~~e~ijt~~

den omtrek duidelijk zichtbare

ringen het verloop van. de
.
re~nz3~0;~~~~~ e;~ ~~~k wa- aangeven. De bevolkmg zegt,
eV,enals de burgemeester van dat ~et" een .welgevuld "sate
Batavia. Het blijde nieuws kambtng -stokJe m~t voorstelvloog door knbels ell Aetbergol- ~~t ~C:lhbe~r.belastmg-beta.ler
Yen. Er zau een gouden regen
Toen moegt en wu Ned. Indie
komen! De directies konden er zijn New Delhi of Canberra
van opaan, dat de onderdanige bebben, cen arendsnest der budienaren hun uiterate best zou- r eaucratie,
waarvan
elke
den doen am van dien regen dienst een gebouw zou kr:ijgen,
in welks voorkomen bet groote
nut den Lande bewezen overdenken, dat welvaartswerk aI- tulgend zOu blijken.
.
dus er uit zag, Maar .zij prezen
Hier zou al wat zwocgt voor
bet inzicht van hen, die het in het Land worden bijeengedeze voor het zeggen hadden. brs.eht; in een koel klimaat en
Inderdaad, als het bun goed tn behuizingen de groote' verg:ing, ala zij er weI bij vocren,
van een beroemd gou·
dan was dat welvaartswerk. dicnaten
.
vernement waardig.
De" ' prijzen zouden stijgen, er
Waarna
Inme wonderen .zou
zau veel geld .onder hun groep
ongelooflijke .dingen
komen. Werkloozen zouden blij
op
het
gebied
van
zljo met werk tagen laag loon.
doeltreffendheid 'en
Oak onder ben kwam dus' wat

beJang- toch ' zijn het feit,

aanleg.
Zijn smaak
ging
uit naar
wat groatscb
en edel
was.
Maar hij, die bier den Zonnekoning zou moeten spclen,
heeft van ~ulke talenten nooit
blijk gegeven, al zag hij gaarne
iets moois en al wandelde hij
met genoegen iederen dag in
den Plantentuin. Hij was een
voortreflijk bewindsman, maar
op de kunst heeft bij geen stempel gedru'kt, al gat bij er aanlei ding toe, .dat de bedden in de
huizen der resideoten langer
en de zittingen van zekere ge·
makken hooger werden.
bier dan de fangcest van iemand, die
op onmogelijke plaatsen opmerkelijke gebouwen wilde optrekken om te voldo.en aan zijn
tot opera-romantiek en
ge'egenueaen t e hebongestoor.d kon
zooals Lodcwijk IT
? Wilde iemand Ea·

t.

een dergelijke !C:r:e~~a::.~t zau ~~?e:;:~ I ·W.,..ld,teniU><>"b~lg.
~.

taal van zijn regeering aan den
dag treden, zoodat hij niet zou
kunnen hopen ooit iets van zijn
schepping te zullen aanschouwen anders dan op een plaatje?
Louis XIV had zelf gevoel
voor arcbitecteur, voor ·de
beeldhouwkunst en vOar tuin-

Hoe kwam die bouwkoort8 GriCke~· Tappan zegt van de
zoo opeens ovcr onze hoogmo_ Zij hadden de scboonheid
genden?
lief ; zij hadden die lief, zooals
. In jaren had men niet gcversche Iucbt en t onne-

~~~: : : : : : : : :a:::t~

EFFECTEN

.-------.------------...!

I

sweet - "
geld, dat zij aan hun l~vensThe aged Member told her what o.nderhoud·· zo~den besteden,
waa:r:door er- weer wat geld " ~. " " ,,---.,die

G I RO ' S -DE POSITO · S.

derland voor zJjn edelmoedig·
held beloond worden.
Op Donderdag verflauwde men
de geestdrift. Sommige van .
de betrokken hoogmogenden
praatten zoo aarzelend en de
dagbla.den deden ZOO naar, dat
de stemming merkbaar zakte.
Hadden diB couro.nten dan geen
gcvoel voor het locale belang
en voor de belangen van tech·
niek en handel? Waarom moest
er nu zoo nadrukkelijk betoogd
worden, .d at er in de eerste
plaats diende ·te worden
op de bchoeften yah de
Ala er in mooic gebouwen voor
depnrtementen van algemcen
bestuur aangenaam gewerkt
werd, zou de massa daarvan
ook profiteeren en bovendicn
moebt 2lij t en allen tijde naal"
die paleizen kijken.
Op Vrijdag glng de weifeling
in ontstemming
en ernstig
op Zatcrdag
waren erover
velen
teleurgesteld en zelfs nijdig.
Op Zondag deden de zakenmenschen .aIof zij nooit aan het
pla n geloofd hadden. Doch het
gemeentebestuur had een ga.
vocl, alsof het
cen beerlijker
tuaschenstation aan het
op den goeden . afloop een fee·
stelijken dronk tot zieh genomen had en de trein zander hen
was doorgestoomd.

Un~r:r m~lmv~;as~: ~~: ~~e:~d:~~~liJ!~Pa~~ v::~:~
h.t;ilig bleef. Dat blij.'rt weI uit
zun on~haamdbeld . om zoo
lets emstlgB als bet Ult1ekken
van een gehelm van de eerate
groo~te te beban~elen in een
~ersJe, waatin bij een vrouw
het optrcden en een Edeleer:

Ef f F.C TEN- EN BANKZAKEN

liefhzU"C~he:;hUee;'n!te~~hle';.,brabl~·e~n!.
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ELECTRISCHE MEUBELFABRIEK

"BET BIIIEIBUIS"
TJlKINI

11

TEL WL. 1822

Wlj leveren U complee.t vo().l

•

BIIO.-

totaa l

BETKADlBB:
Buffet

DressoJr of Theemeubel
Tafel
6 Stoelen

BBEBBNKAMBB :
I Bureau met Stoel
I Boekenka-st
2 Fau te uils (Veercnd)
1 Tafel (Ronde of Vierkante)
SLAAPKAMBB:
2 Persoonsbed
(Compl. met Buhzakken)
2 Kasten (I Le{l- I Hang-)
1 TOlletrafel (Poe! of Tabouret)
2 Stoelen
I Tafel

,

ee:i~i~~e{ij~i\:;j~ d~~;
gaat _ en er zijn er
dan men denkt van dat
in de tropen _ is zoo

gc

ORDERS

origineele modellen
srof en kleur
nililf keuze

orlQlneele modellen
stof en kleur
naar keuze

kleur naar
keuze

ZlTKADlBB :
Beitskleur. s(of
en k1eu[ naar
keuze
2 BIJzet Tafeltjes
Aile ODze meubels worden in aDze fa briek vervaardigd.
Ontwerp en uitvoedng G. A. VAN STRIJP

planne~afnhgi:ij~C~~~dger~:~

i Fauteuils
1 Tafe l (Vierkante of Ronde)

zich dan onbehaag- d~~:~~~: als geen Pericles,
Reeds langen geen Louis XIV, geen Lodewijk
hadden zij praeh- II v.a n Beieren die bouwwoede
en standbeelden, ~~~~etend heeft, wie deed het ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
i~a~e~ere!l~o:d Iemand meet toch den stoat
maar Pericles maakte daartoe h'ebben gegeven?
In dit blad is door anderen
plan, de Acropolis .met een
Gesteld, het is waar, wat de daa.rover al het een en ander
grocp tempels te overdeltken, dagbladen zeggen, dat het feit
zelf daaraan niets
~;iek~:he m~~~~~~t~:tke~ug:~ ::~ h:~~::Ch~:~ft~ato:;~~~~
maar "Willen tach
zijn _
hoogmogenden beeft doen peinmet een aanbais he~ wei mogelijk am zen over middelen om rut geld
OilS
opmerkelijk
wat verbeeldingskracht zoo spoedig mogelijk op te
pas Ujkt.
he~ Koningsplein a ls een maken, dan moet 'or tocb
mage hier volgen :
.Acropolia voor te ~t.eUen. MlI:ar iemand hen op dat bouwplan
Prachtlievendheid
in
de lafste locaal-patnot zou lll~t gebracht hebben. Hoe korot het,
monumenten is een
durve~ beweren, dat Batavla dat zij met dit plan voor den
van de nijverheid en rijkprachtige gebouwen en stand- dag gekomen zijn en niet hebvan een natie. A 1 s d e
beelden en befaamde kunst~- ben voorgeste1d org. een gouverat te
geen sch uln~rs heeft of dat SChoonhe1d . nements·opera te stichten zooen heeft, als alle
e~ lev~behoefte der Ba.ta- als er een in Saigon is, of gra~
1" uk k.e n deb e I a s t i nV1anen lB. Dezen hebbel:l. ~~ tis·reizen am de wereld
en zijn opgeh eve n•
KAP - SALON
mers de schoonD:etdscomnnssle schenken aan bet volk.. zooals in
de staatsinkomsten bestaan
de overschotlen van de wel·
voor den ~tedebou~ a!ges~aft. Duitscbland?
der saroenieving, dan is
Se~ert ru::htten·.ZlJ ecn KunstWij kunnen op a1 die vragen
die prachtlieVendheid.
krmg op, maar die heeft het ge- niet antwoorden. Wij beseffen
dat
de
rechtvaarvoel voo: s~oonbeid Ideehts in echter, dat. het eeD. handige
KREKOT 20
kan sChaden. Dan
et:n klemc groep ·kunnen ont- kerel is geweest, die juist op
(t.o. Oni ma Palace)
zelfs een vooreeel
wikkelen.
het goed.e moment bet gedurfde
TEL. WBL. 11l58.
zij kan dienstig zijn
·' Doch a1s 'dat ~lotseling stre- Koningsplein-plan voor den dag
ambachtslied.en te
monumentale schoon- heeft geb8.ald, dat voor ben, die
Wij garandeeren elk.e
voor de samenleuitging 'van cen voorIoopig te besliaSeD. hadden
•• Perma nent Wave"'
van ~t nut
zijn,
die wist;. dat zoo aafitrekkelijk was, w:bl ieom bf!Zi.gheid te verschaffen
der daarin werd bedacht met
Ook U zult tevroden zijo
monumentaal paleis vOOr
s f 7.50 Compleet
Prii
. dienst. . .
i

I
1-

Nu

" t.edDJ,.a. ~t

kunnen

een

"I

=en~v~~:n~Z' 1
ne lrunsten de ?eden. en zij

wet'-

~enh~~;:~~::' ;'~~~~~~~~~~~~~~~~~;

ten in ·handen van een verlieht Ii

gouvernemetl:~ .... zij:n mcdc. de"
beste 'wddelen .om ' de geesten:
b> verlleffi:n, om .de _
mirid<ir grof. en wreeO.. b> doen

~~:~ .~
€I

-:e' ~bae\:~ :teetn;'V;:" ~ ~

v . ree . ~de

bid·

om.··de

TE .HUUR
Pavi!jQea uitSluiteud
~ . KantoQrllebiulk :
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BLOEIINltIIDEL 'IV OBIBT
Z.E.~
GOllv~.aeurGeaeraal

Zijne Hoogbeid
Pan,geraaA.A. MaJlgk~gegotO VlI

v. Ned. Indii!:

tilT VE RKOCHT ZIJ N-;;l
DE ELECTRISCHE VERLICHTE HUISNUMMERS
Ma.ar we hebben ·ze na.besteld.
Laa.[ . [ha.os reeds eeo exemplaar uit de
volgende z e noing voor U rescrveereo

door he< ELECTRICITEITQEDRIJF
Telefoon: Welcevreden IIl{)O toe s tel 14

DE W AARHEID OVER ABESSYNIE.
Een Kijkje achter de Schermen.

OVERHEMDEN
in diverse nummers in stock desge·
wenscht gemaakt op maat. in aIle kleureD.

INUCllTINGEN VAN NEDERLANDSCH
ADlmNIS1'RA'lEUR.

ONS MERK RB ALOM BEKEND

GROOTE LUCHTHAVEN
Als er cen nieuw reehter zeker gelegenheid bieden voor
!'verd aangcsteld Vaar cen dis- kolonisa~ie op den gron.d.aIag

TOKO RADJA BATIK

-

16 afvaarten per week

trict dan ~.reeg dC2c, do .~p- :~~t'e:~~sl~g~s~~il~o~;:~
dru,chl, dat 2lJn ressort JaarllJks decl van JtnlH!'s pauper-bevolcen Jxopaa Jd beOrag aan boctcn king cen uitkoIlUlt wezen. En
moest opbrengeu.
deze factor bepaalde miss<:bien
- De autoritciten waren
naar cigcn inzicht gladdc jongens, doch die 0llVutting was
sll'Chts het s evolg van domme
lrots en gl'oote vcrwaandhcid.
Zij WIlI"Cn allen corrupt. Dc
ga.uwdlcvcrij was cr gnot ell
'Ii Aci:::cra machl gering. Zijn
ordcr!!, w~lke 201M wcl soedbcdocld waren, blC\'cn onuitgcvocrd.
- De lOefitanden in dit land
lijkell Cop die in Cbina en dan
uO(;t men wcllicbt de Chincezcll
.v.og onrce:bl door dczc vcrgcli}
king.
.-- Het volk Vo'orot gckcn~
Ulcrkt door ecn a lgcmccnc hant
tcgen de Eur(lpcanen , wicr
mf!CN Crhcid in kc:nnig, \'olhar·
ding, hulprniddcltn zij Diet wH·

Binnenkort zal Singapore
viermaal in de week gelegenheid hebben om per vliegtuig """'!!!!!!!~~~I······························'·····
Europa te 'bereiken. Bovendien
is er eenmaal in de week gale- EaD gtrellig8 staBf in Uw huis
a F 0.80
genheid om naar Indo ·China en door ean modarna smaakvolla UIT DE FILM S;
Broad wa y Melody 1936.
...:ninlL te kornen en twee
roaal per week om Austra lie
LAM P E K A P ~~";~~,."C~:~'';:o p
O nze ; ur ul !lI ~ brt ,d e ,oneering mo- Roll A loo \l Prainie ",gOa.
te bereiken, terwijI weke1ijks
eenmaal Borneo en zesmaal Ja- dc rne e leclrliCht Kronen. PerklllD~nt- Thanks a Million.
l il CD~k appt:D, !)IH el'lU- ea kamer lamptn Two sigarret in the d ilrlt O.~ O
va kan worden bereikt.
va n de ee nvo udlgste lot de meest l.ittle man busy day 0.50
usr Ic e. Sieit U in SUI!!.t t en Francis Uay 59tb a lbum f 0 .75
Iedere week zullen te Singa- luxuc
Keitbprow.e 9th album ., 0 ,60
kt uu Ie doc n.
pOl'e zestien vliegtuigen aankomen en vertrekken.
l~'::;:::;bWd""
~.~
.
.
YRAAGT PRIJSCOURANT

~~rbcf~I~~~k~::~v:~l:'e~!:l~
mcn wcct.
bal'8t.

uit zijn

-

i:renzeD

Overigens had de beer Ticb·
IeI' den indruk, dat met gcduId
van de Abessyniers weI jets tc
maken is, Hij had op zijn onderneming cnkele Abcssynische
hoofdmandoers, die werk leverden, dat gczien mocht worden,
en die groote complexen goed
bcheerden.

Aan Banden

...

Duge wtllscht

c~~~~:~IJke

Pasar Bafoa 93

De beer Tiehler, die, zooals
gczegd, oud-Delillan is en oak
nog ervaring heeft opgedaan in
den Zuid Afrikaanschen tumuouw, hecft over bet algemeen
In Abessynie niet onprettig gewend. Hij zou cr gcbleven zijn,
ala zijn wcrkgever zijn diensten
.:.reter gewaardeerd had.

betahngs·

,«, :

I

~~!~~~.. :!!!~..!~.~.!~.~~~.,!~.~~.

"P 0PTOlO
ULAI R" JO
KwilangTEK TJOE·

IN F. M. C.

_

Batavia-C.

2 Sen., T,I. WI. 855

"aarolie tcgen 1\0051.
F 0 .20 p. fiesch

r

Overwin die Zwakte
na Malaria, Dysentery

:i~;~:;e~:O~oo~c ~~~:~c:;; ~~e::-°h~~de:te~~~r ~~:a:~ ~--~==========_____~

steeds 8cherpere hefflngen. -

II U 0 W£ PlANOMVZIEIi

81LLIJKE PRIJZEN

STRAATHANDEL

De onderneming, de &entge
van dien om yang (1500 H.A .•
geIegcn in vier v t~ Jleicn) behoorde aan den Bclgische ma.a~
schappij "l)lantaLions d' Abe5Hynie", welke hanr zdcl te
Brusscl hceft.
Zij ligt op gcmiddeld 1600
meter hoogte tc Arbah, ongeh.. n crkCJlncn.
\'(:cr 140 K.M. van bet slation
- Met is \-'on nature cgois' Awasj van de spoorlijD. Djibouti
- At.iis Abc-bu..
tisth (:11 J:afbortig.
f.kJ heel" 'l'iclller werd cr ad·
- lnlamlschc lundbouwel';'; mmistrateur
in 1027 en braeht

Pasat Baroe 43

TE SINGAPORE

koortsice ziektell

model was gebouwd. Het dak

Ziehler ccnigc algcmcene in- was van gras, de wanden waren

drukken van cen Ncderklnder, ~:~n:le~:s:e~:~d~~t d~:~~~~
die acbt janr in bet land woon- :-ondhouten. Men bouwt zoo'o
huis daar als cen gesloten ge·
T i (: h Jet, ecn oUd-DeHaan heel. Ala bet klaar i3 worden er
di~ all" hl:t hooid heeCt gesta~ deurcn en ramen uit de wandeD
van de.: ccnlgc groote plnntagc. gc?aagd,
welke zich In Abcsaynic be·
Het leven in Abessynie was
vindt, achltc de komat van de gocdkoop, ala mcn lliet allcs
ltnlianen ceD zcgen voor lancl uit Europa betrok. Voedingsen yolk van Ahcssynie.
mlddelen leverde het land :!:elf
Hij wecs er op, dat onder de op, behalve suiker. Een ,k()(l
goede lelding van Mene1ik el' kosttc een paar thaler. doch bet
bij de Abes.aynlCrs wei eeni- vleesch was Diet lekker.
ge voortvarendheld was gcHet water uit de broDDen was
weest Dnt bleek bijv. uit bur, ijskoud, modat het gemis &all
Slrijd legen de raazuivere Ga- ijs Diet werd gevoeld.
Jas-stammen, die werden onToen de heer Tiehler er

deo~~ hCztc~~~a~~n ~beC8s~n::l

FENG JOE·TSJIANG

beroemde fructivore voedingswijze is Feng trouw gebleven
en teIW\j1 de andere regeeringsambtenarcn aaQ rijkbelaVERBAAST NANKING
den tafels zwelgen, koopt hij
's middags bij den eeraten den
NanlcingJ Mei 1936. besten straatkoopman een zak
nooten en eet deze mi<lden op
De "Christengeneraal" Feng straat op, precies zooals de
Joe tsjiang, die in de burger- koelies dit doen. (U.P.·V.P.B.).
oorlogen een groote ral speelde,
later als heremiet ging leven
en thana weer op het politieke
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SI'dPpe leidingdZijn meer en meer
ge egenereer .
Natuurlijk zou ' cenig ander
krachtig optredend Europeeseh
vol.~an ~o -ttalianen van Abes-

~k;n O~an :~ze~~!llek~:~1

sie bJe~k te kunnen doen
E er de ItaUanen er k~amen
zijn . paging-en om in dit land
ondernemingen te beginnen,
door , de Abcssynische ·autoriteiten vaak ' verijdeld . .AD4erc
j>edrijv_f:!n·.bleke,n niet ,.opgew~ -.
ser;a tegen de transport·moeilijkhedeu . en . smoot-den in de ge-

bOorte: '

,

.

H;oewel Abes8ylrlQ· geen ·land
belofte .~oor, den . landbou""l
. hooteD mag, ZOO had er in '~e;;
.beJang· yan . de bevol)ting onder
goed~... EuropeesChe. l ~jd+ng \!eei

ter nag belangrijke comple- ~~tZ~~o~;:ar:.ans,
· is Ce~~l:;::~~~
xen aan den aanplant tocgevoegd. Het groolste deel VlJ.n de dy geworrl~ Op zijn vroegere
Arabica moest het zonder scha- veldtocht in Noord-China droeg
duwboomen doen en leverde ~e~~~e~~r~~air;!;J~~d:~
prachtige oogsten. Enkele klei· niet beter gekleed te wil~
ne eomplexen stonden .ondcr len zijn . dan _ de armste
sehaduw.
zUner Boldaten. In dezen
De ol?-derneming legde zelf dracht verscheen hij verden weg naar· bet station aun ledeli jaar · herfst cok in Nanen hield dien .met geringe on- king, o~ zich met de Cent....a~e
kosten in zoo'n toestand, .dat · Regeering te ver:zoenen en zijn
er een .dee1 van .het jaar moto~~ ,v~rsc;h.ijnen ~ een dergeJ.ijk
vrachtwagens over konden rQ- costUum. op het ~e· nationale:
den.. Doch het ~ bad coilgi:es ' van ., de Kwomlntang
meestal .met kameelen en ezels veroorzaakte bijna - ~ seusatie.
p!aats.
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De koffie verliet de onderne- " .M~
de wilde fug·de
ming· in zakk~, doeh werd. te ~angri.fke : ~ctie>van ·viceDjibquti, ov~.~omstig den presideJit , van de Commissie·
eisch yan- de markt, Qvergep~ yoor ~taire aangelegenheden
~ matten._ -.
, _ _- ; : g~egeIih~, is hij een.'ander_
~- , Een·,wWU'de~bare cQIDpensa: ;cnensch ; ·gew0n;1en. - Hij draagt
tie-- voor ~ '~et oDaangenamc, thans ·: de formeeIe Chineesche
-d~t Europeanen,~ ~ Abessynie t e ':kleeillDg." ~~t ', ' lange-_; ~ bla:tiwe
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. Ten vervolge op het door den
rueuwen onderkoning lord Linlithgow ontworpen program-

:~ts:~~~dir:di;::br~~ti~

SANATOGEN is uitsluitend sa·
mengesteld uit die element en, welke
kracht in bloed, zenuwen en spieren
opbouwen en het weerstandsvermogen van Uw lichaam vergrooten.

Broadcasting Company het Indische radioprobleem aan een
grandig onderzoek ondelWorpen en de regeering tb.ans voorstellen vcorgelegd, ,die neerkoOp natuurliike wiize beschermt SanatogeIi
men op den bouw van
U zoodoende tegen de verslapping na Malanegen zenders in alIe deeria of andere koortsige ziekten.
len van ' Bi-itsCh-lndie• . Deze voorstelleD~ die. 'weI · spcie- .
dig in · de WetkcijKheid zulleQ.
Neem Sanatogen tot volledig herstel van
worden .omgezet,. houden meziekte QI s1apte. Meer dan 25.000 ·genees.
$g .m et den wensch van lord
Linlithgow, dat ied~ stad, ja,
heeren hebben Sanatogen schriItelijk aan,zoo mog~lijk i~ere vlek m .het
bevolen··als een ideaal versterkend voedsel.
bereik van een zender z.al koHet moe! U geed doeu.
m.~ te. ?ggeD., dai&r. hij bti zijIi
campagne ·tof verbetering ·van
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eemnaal 'goede van . ,deZe . planbiges ..... 200. Dr. '·
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"Sanatogen heelt een merkwaardig versterkenden
inv/oed Op het gehee/e geste/"
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Medical Record" zegl omtrent Sanatogen:
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~Sanatogen hecft em mnkUJQO.Tdig VeTstukendtm inuloul op fw
geheele gestel. De krocht om dI.
verzwakking door-de-Ma.laria pant-Siet te wenstaa:n. kttrf tenr.g.

Het . aantal TOOth bloed1ic.hactm.
pjf!S wordt grooUT en -in horten
tijd uoelt de patient :rich wur
uoDw:men g~d. . ' ..
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Ophitsing van het GepeupeL
Ret Bat. elftal :_-heeft
haz:¢l gewerkt, maar. de_ afwerI---iiiiii~!iiii-i;iii.-" I-king-'-was 'dermate slordig, dat
het Diet mogelijk _was doelpun-ten uit "de soms goed opgeZette

-h~t

-opzetten van· kamen of-

g41g- in den
de premiere
Repetitie _van
Leven"; we1k stuk
Beyerruans toegewordt.
Een volle zaal heeft zich bui-
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"ARABISCB,;E JEUGD" SPEELT EEN ROL
, (Van een bijzonderen _V.P.B.-correiJpimdont).
TeZ~Awi'!.O, Mei 1936_
Wij ontvingen uit Tcl~Awiw
van- Joodsche :zijde per luchtpost den navolgenden brief:
Op den landweg v~ Nabloes
Daar Toelkarm werd op 15
April 1936 een Joodsche vraehtdoor Al'a.bieren aange~
De drie inzittenden
werden beroofd en daama op
een geweersalvo onthaald. Een
van ,hen, de eerst kart geleden
geinunigreerde arbeider Khazan, werd gedood.
Omniddellijk \Verd een onder~
zoek ingesteld, doch geen spoor
van de moordenaars werd ge~
vanden, ook: niet, toen men er
met politiehonden op uittrok.
Dit verdwijnen van de moorde~
naars was even raadselachtig
als de moord, die eenige weken
te voren op den bekenden Joodschen farmer Galuthmann, die
met een Arabische, autobus
naar huis reed, werd gepleegd.
Dok in dit geval is het tot nog
toe niet gelukt den dader op
het spoor te komen. Sinda den
moord op sergeant Rosenfeld,
nu ongeveer een half jaar ge~
leden, is het eigenlijk nimmer
rustig geweest en hier en daar
hoorde men dan oak verwijten
uiten tegen het Engelsche bestuur, dat het in zijn plicht om
orde en rust te bewaren te kort
sehoot. Ret vermoeden lag voar
de hand, dat men in aUe deze
gevallen' niet te doen had met
gewone misdaden, doch met po~
litiek geensceneerde daden van
geweld.

zenden inwoners van de stad
begeIeidden het stoffelijk overschot naar het kerkhof. Voor
het raadhriis hield de burgemeester een toespraak, waarin
hij kla('hten over de onveilig~
heid van de landwegen aanhief.
Aan het graf spraken vertegenwoardigers van verschillende
stedelijke organisaties, die allen aan het slot van hun toespra.ken den menschen op het
hart drukten, rustig en zander
demonstraties naar huis te
gaan.
Op den terugweg bleveu deze
demonstraties echter niet uit
en een treffen met de politie
was daarvan het gevolg. WeiDige uren later verscheen er
een boodschap van het gemeen~
tebestuur, waarin de bevolking
tot rust werd aangemaand
en alle ordeverstoorders met
strenge straffen werden be~
dreigd. Dp denzelfden dag werd
bekend, dat bij het dorp Medjed
twee vermoarde Joden waren
gevonden. De sporen leidden
naar de tenteu van in de nabij~
heid verblijvende Arabische
arbeiders. Maar ook hier kon
men de daders niet vinden en
het onderzoek duurt nog steeds
voort.

men Plotseling on'

de Arabi_ereIt ,vaIl Jaf:fa; het
bericht, t!at _er in - Te1-Awiw
drie _Arabieren -'en
Arabi;.
S:Che -vroUw zouden .zgn doodgeslagen. !Jit- deed. de opwinding.
die - onder de ongeciviIiseer"
de Arabische havenarbci.ders
heerschte, ten top stijgen. Aan
provocateurs en agitatoren ontbrak het _met. Een groep Am·
bieren verzamelde_zich'voor het
regeeringsgebouw te .Jaffa en
protesteerdeIi tegen den moord,
die zou hebben plaatsgevondeIi.
De districtsofficier dementeer·
de het gerucht en bege1eidde
een aanta! Arabische leiders
naar den plaatsvervangend
distrietsgouverne~,
die hen
van de onhoudbaarheid van het
gerucht overtuigde. Deze verklaring werd door de stedelijke
omroepers herhaald en ter kennis van de bev01king gebracht.
Tevergeefs. De opgehitste menigte wilde bloed zien.
~

een

I

van- eeli- klUCilt aanneemt.
meedeCfi. Steeds was hij te Vl~e~~;e:e~~t:L'~: :~~e~e:r~
lang-zaam of moest'de bal door ken, aat de acteurs er geheel-in
te- ve~l alleenspel -aa~ de tegen waren en zelf_schilt hadden in
partij afstaan.
het malle_ geval. Een paar slee~
In de middenlinie heeft Zo~ pende scenes zullen zeker bij
mers een verclienstelijke pactij een valgende uitvoering
::~ ~~:d:l1g~~~:;; :!{;:~~~ gespee1d.
even gesmeerd verloopen a1s de
hoogste 25 $ bij de eerste overDe beide kanthalfs waren I andere thana_
.
treding, en met ten hoogste 50 $ minder goed en konden de sneI~
Het w~s van den reglSseur
voor een vOlgende ovel'tl'eding. Ie buitenspelers niet voldoende Henk .SlIllt..een heel waagstuk,
bewaken. Apituly in·het doel om dit bliJspe~ ten tooneele te
heeft gehouden wat hij kon en breng~. Ret ClS~ht een groote
was een van de besten, evenals bez:~tting en het 15 geen gemak.
Denkelaar, kan hij op een goe- keliJ~e taak .om a1 Ole menschen
De Opstootjes te Jaffa.
den wedstrijd terug ziell. De te l~lden, te plaatsen en te onBU- Chin. Rcgeering
Tegen 10 uur in den voormid~
Chineezen wisten het eerste dernchten.
"LASTEX STEP. IN"
dag
vielen
reeds de eerste ge~
Henk Smit slaagde daarin
doelpunt te makcn, wanneer De
• TEGEN AANHOUDING
prima kwaliteit met satiinen
wonden in Jaffa. De telefoon~
oude bekende Lay Way Tong wonderwel. Zoowel de. tooneelen
SMOKKELSCHEPEN.
voorpand, versterkt opverbinding met Jaffa functio~
den bal op handige wijze vrij kon op de planken a1s m de zaal
lopend moaggedeeite,
neerde
nauwelijks
meer
en
dat
.
Dc JapaIfScbe consul~gene· maken, gaf hij op het juiste slaagden goed.
noar aile kanten rekbaor,
maakte den toestand nog on~
De voorbesprekingen zoowel
raal te Toestsin heeft er bij de moment door naar de vrijstaanrustbarender. De haven werd
looro,e, 4 P"
den midvoor, welke op zuiverf als het n~kaarten werden d?or
jorretels, di~
__
Chineesche rege
afges10ten
en
een
groot
aanial
wijze den bal in den hoek schoot. het publiek met belan~~e~g
verse maten
_
menschen, die den gebruikelij~
Hiermede namen de Batavianer: gevolgd. De oorspronkeh]kheld
ken weg niet meer konden
geen
genoegen.
Zij
togen
toen
van
het
geval
sloeg
in.
smoKKelarij werden aangehou~
gaan, werden met motorbooten
Wij kunnen er niet aan den~
den door de Chineesche douane, snel ten aanval en inderdaait
langs een grooten omweg naar
zullcn worden teruggcgeven, met succes, daar bij dezen aan· ken om al de medespelers af~
de kust bij Tel~Awiw gebracht.
de bal door een der backt. zonderlijk te bespreken.
evenals de 541 motorbooten en val·
Iutusschen waren de wegen
van
China
met
de
hand
werd
Maar
wij
zouden
toch
de
vol~
jonken, die in de laatste maan~ beweI1kt, kreeg Bat. hiervoOl gende opmerkingen willen rna·
tusschen Jaffa en Tel~Awiw -'~""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~
den door, de 12:hineesche douane cen strafschop te nemen, die ken.
Het Gepeupel weekt 108. ~t~ar:~e:%l~~~~:s~iti~~~ Geen "Van hen had een derge1ij~
werd~n.4angehouden in de Golf door Denkelaar goed benut
Het optreden van de drie
Op 19 April, vroeg in den versterking gehaald.
ken overval · gedacht. Merkvan Chihl.i.
werd van de werd, hienncde was de stano. geldschieters is vaak zeer grapmorgen, toen talrijke Joodsche
Tegen den avond waren uit waardig genoeg schenen oak de
Het verzoek
wcder gelijk 1-1. Bierme(; pig, maar behoeft juist daarorn
arbeiders en beambten te Jaffa Jaffa 9 doaden en 40 gewonden autoriteiten Diet op dergelijke
hand gewezen.
brak de rust aan. Na de hervat- niet te worden overdreven.
zich naar hun dagelijksch werk naar het ziekenhuis te Tel- gebeurtenissen te zijn voorbeting bleken twce spelers van Vooral bet gebaar van de beida
begaven, vonden zij in de stra- Awiw gebracht. De verwondin~ reid geweest. In ieder geval
de gasten te zijn vervangen, acteurs, die den Joodschen gijn
ten het gepeupel samengepakt, gen waren het gevolg van mes~ waren de getroffen maatrege~
n.ml. de rechtsbinnen en de lanceerden, leek ons te druk.
Demonstraties
na
de
Bedat blijk gaf van een zeer vijan- steken en steenworpen. De ste- len onvoldoende. Oak uit JeruEn het wanddecor in de eer~
linkshalf, wat een verbetering
zalem komende auto's had men
bleek. Reeds even na de her- ste aete deed pijn aan de oogen.
grafenw.
~::en S!~~e~:'zJ:!~I~li: :to~ t~:g~~~~~t~e~~,:v!.~u~:n
aangevallen en slechta de
vatting wisten de Chineezen op~ Oak dat was te uitbundig met
De begrafenis van den bij ten en eenigen tijd later was er vonden zieh onder _de gekwet- apoorweg kon de verbinding
nieuw de leiding te nemen door zijn vlakken van gif~groen.
Toelkarm vermoorden Khazan geen Joodsche winkel meer sten. Geen der gewonden of met Jeruzalem nog onderhoucen doelpunt van Lay Way
Het zau ons overigens niet had plaats te Tel~Awiw. Dui~ open.
dooden had een wapen bij zieh. den.
Tong. Luide werden zij nu aan~ venvonderen als rut b1ijspel bier
gemoedigd door cen groot aan- en in steden in den omtrek vela
~~s~~~f:tSec:~~~~~:t!:rijke~e~~ voorstellingen beleefde.
wilde zij in zijn nabijheid doorbrengen. Zonder hem met een
goed voetbal zicn. Tot aan het
woord of blik te verwaardigen,
einde wisten zij ook steeds in
HOTEL
de mecrderheid te blijven. Wat
===================~ verliet zij haastig de kamer.
DER NEDERLANDEN.
niet wil zeggcn dat Batavia
Diets presteE!rde t ook zij bebben
DE VERLOREN ZOON.
Groot Vooravond Concert
NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
na de rust beter gespeeld dan
OF
er voor, doch wij zeiden het
Bertrand de Boncourt had in
onder leiding van
reeds, de afwerking was te slor~
het geheel geen haast om zijn
JULIEN FOORMAN
De kwellingen eeuer moeder
oudertijk hUlS op te zoeken.
ClW'EESCHE OLYMF1EB8 ~~~~esw~~~t~:r. het gewenschtc
door
Nu hij weer wat geld had,
Programma
ging hij zijn geluk nag eens be~
.... Bat Bondselftal Chin.
ENRICO DE NOVARA.
Eenige mooie kans~n aan bei~
proeven op de renDanen. Het
Olympiaue euuU. 1-2
Op Dinsdag 19 Mei 1936
de zijden werden niet meer be~
lot was hem eehter niet gunstlg
Aoowang "/.30 uur n.m.
43)
Haar rust zou echter niet en hij probeerae iets anuers.
Door een verandering in het nut, zoodat bet einde kwam
Hb trachtte een betrekking
van langet;L duur zijn.
programma, is Zondagmiddag met een., verdiende 2-1 over~ 1. Victoria
Marsch
Nora maakte dadelijk een be~
Wederom zau het noodlot te krijgen bij een groot tooneel~
met de wedsuijd gespee1d te· winning voor de Chineezen. Wij
E. Sattlmaier
gin met de verhuizing. Zij had met een slag haar vrede ver~ gezelscnap. rlij had ecbter lang
gl.:l1 cell ClJlufJUJl:1Uc.:: vau '.l. J." . .ti.
2. Der FreischUtz Duverture gedurende de eerstvolgende da~ storen.
niet zooveel aanleg als hij zichen U. M.:::t, doch tegen het
C. M. Weber
Op zekeren dag had Nora zelf inbeeldde, en daar .er too~
Walzer gcn z66veel te doen, dat zij geen
J:Sond8elttal van Batav1a. Dezc wedstrijd te gaan kijicen, daar 3. SUsse Miid'In
H. Reinhardt oogenblik tijd had om na te juist de tat"el afgeruimd en was nee1spelers in overvloed waren,
WCdtltnJd wcrd gespecld op het bet spel van deze heeren bui~
tengewoon
aantrekkclijk
is.
Fantaisie denken. En dat was goed ook, bezig in de keuken voor Pon- kon men van zijn diensten geen
terreln van tiercult:a. 'fot .onze
4. Gaudeamus
spijt moeten wij hier-dan toeO.Fetrae want er kwamen uren waarin tier, alvorens hij naar de zaak gebruik malten.
zij door een groote zwaarmoe- ging. een kop koffie te zetten.
Ziijn geld began echter be~
voogen dat de regt:Jwg duar Andere Voetbaluitslagen.
digheid overvallen weni
toen er aan de huisdeur werd den.ltelijk te verminderen. Toen
PAUZE
~:~n:!,(~~:rt ui~~~:~d~ S.V.J.A 3 - B.V.C. 2 0-1
Zij verlangde z66 naar Jero~ gescheId.
overwoog hij, of hij Diet een paper'-1onclI lUc.::f. cens Uic.::Cr ee,., fJe~ U.M.S. 2 - Vios
2-3. 5. Bei den Wiener Sehrammeln me, dat zij 's nachts den slaap
Daar zij het zeer druk had, ging zou wagen, zich met zijn
niet kon vatten. Zij moest haar yond zij het prettig dat Pontier ouoders te veL'ZOenen.
~~~I~~~C ~~~l:tsh!:r::r~~~g~~ ~"'-"'-"'."-...."'-"""~..,,....~ 6. ~~f~eh~r~lum!'~ Re~~~~::ci~ uiterste best doen om er niet zelf gmg opendoen. Bet was Van gravin Louise had hij
pers kondtm goon plaatBje vinJ
•
P. Linke aan toe te geven en in haar een heer, dien hij mee naar de intusschen over den toestand
van Suzanne niet veel goecis
den am <ten wcustrJjd geJleel te
t~.s~UW,.s.. a. Sie Kommen
Character~ werk zooveel mogelijk afIeiding huiskamer nam.
11'ven later had Nora de kof- gehoord. Ret was bij het oude
YOlgen.
stUck
P. Linke te zoeken.
De verhuizing liep vlug van fie klaar en braeht die naar gebleven. Zij sukke1de
Aues was gebeel uitverkocht,
7. Der Konig von Yvetot
steeds en haa het verstand niet
tach bleef men verkoopen,
Ouverture
Ad. Adam stapel. De verkochte meubelen binnen.
Pontler zat met den vreem~ teruggekregen.
WONINGINRICIITING
waardoor er veel kiJkers na~
werden weggehaald en nu be~
tuurl\i1l gedupeerd werden.
gan Nora de nieuwe, woning be- den heer aan de tafel. Deze
Langzamerhand werd het
"Eigen Haard"
hagelijk in te riehten. Zij ver~ scheen geld betaald te hebben, hem onverschillig. Hij began
BAT.HVLPBANK
Het is ons dan ook Diet mo~
meed aIle ovcrbodige weelde, waarvoor Poutler hem een kwi~ Suzanne uit zijn toekomstplangellJK een compleet verslag van
In het perceel Dud Gondangnen te schrappen. Wat moest
maar toch zag het er zeer ge~ tantle gaf.
50 Jaar.
- Neem mij niet kwalijk dat hij beginnen met cen -waanzinden wedstrijd weer te geven, dia 46 is Zaterdagavond 11,
zellig uit.
stoor, zeide Nora, maar ik ruge vrouw, die ,bovendlen geen
daar gedeelten van het veld Diet het bedrijf tot het inrichten
De Bataviasche Hulpbank,
Intusschen bracht Pontier ik
te overzien waren. De leiding van woningen "Eigen Baard" die opgericht werd in 1886 en ook nog een gunstige tijding wilde even de koffie binnen- centiem bezat? Die kon hem
brengeu.
van deze ontmoeting berustte .in geopend.
dit jaar dus 50 jaar bestaat, mee naar huis.
hoogstens een binderpaal zijn.
Toen de ontekende deze stem
Dit bedrijf heeft een ruim heeft over het laatste boekjaar
handt:n van SCnelUI:ICeeut.er Ha~
Een zijner zakenvrienden had
~ een weinig benijdenswaar:genaar, die zieh beboorlijk van huis met vele kamers volledig 3 % dividend uitgekeerd. Op het gehoord in welke moeilijke om- hoome, sprong hij van zijn stoe! dige stemming ging hij
zJjn taa.k heett gekweten. Het ingericht en aangekleed met oogenblik heeft zij f 80.000 uit- standigheden hij verkeerde. op en keerde zich om.
het ouderlijk huis.
Het
was
goed
dat
Nora
het
begin van den strijd was een ze- meubels, welke een gezin met staan onder debiteuren. Risicos Deze ,vriend had aangeboden,
Wat zan hem. daar
blad juist op de WeI had gezet,
~:a;~;:: :=e:' ::::v~:t~~ ~~~~~~~~~i!\a~~omsten zleh zijn gedekt door behoorlijke re- een _gedeelte van zijil kapitaal anders
zou zij het van schrill: Zau zijn strenge vader hem
in de zaak van Pontier te stor- hebben laten
binnenlaten, of hern, evenal.!!
Chineescbe elftal het eerst her~· Zij die een huis willen inrich~_ serves.
vallen.
De bank ,leent bedragen uit ten, totdat de zwaarste moeisteld was. Toch was het Knape ten kunnen dus hier zien, welk
Voor haar stond geen ander destijds. verontwaardigd de
lijkheden zouden overwonnep. dan Paul Fremont.
deur wijzenY
die aan zijn uevenspeler de effect de'meubelen maken.
van minstens f 50.- tot
Bertrand voelde zieh nietS
eerate opgelegde kans gaf een
Wij zijn er eens op bezoek gef 1000.- tegen een ren- zijn.
Toen zij hem zag, week Nora op zijn gemak. Bet was iets
doelpunt-te maken, docb even gaan en konden vaststellen, tevoet van-7.2% per_jaar. De
sueI
eenige
schreden
achteruit.
geweest, alB bli aileen
ala in de vorige bondswedstrijd -d at het door deze zaak te leve- terugbetaling moet geachieden
Pontier nioest natutirlijk een Zij was bleek gewo~en. Doode- anders
met
- Z\jn. moeder te doen had.
bracht sctemo 'er thans ook we~ ren meubilair degelijk is afgehoogstens 20 D?-aandelijksche_ behoorlijke_ rente voor het gelijk v"",chrlkt staarde zij naar
was . a1"'d vreeseIijk. zwaIt.
der niets van b;lrecht. Doch werkt en niet epnventioneel is termijnen.
leende _ geld' betalen. - Bij was zijn
- ~ottend gliinlachend ge- tegenover'
eenigen - ZOOl;l
hierna namen de .chineezen het behandeld.
De bank leent aan. ieder, die echtei' voorloopig-van de -groo:t~
apel in handen en inderdaad
Er zijn 'g~oep vertrekken goede borgen heeft, oruifhanke- ste zorgen bevrijd en kon thans zicht, _dat, zij zoo hevig haatte. geweest en. had hem bij alles
hun apel was zeker een klasse am U twee verschillende eetka· lijk van de positie van den lee- met nieuwen moed. aan het g~~he:u.P:!;:d= de hand 'hoven het hQofd-ge
beter dan, dat der Batavianen. mera en twee slaaP;kamers en
en van den' kring tot welken werk gaan. __'
: aIsof hij beidim aan elkaar wil- lIDuden. Door te groote goodHet aangeven en plaatsen :was nog andere gemeubileerde kabehoort.
Nu brak er v:oor het kleine de yo_en.
heid had' zij >iju kaI;aItter goPaul FremOnt voorkwam hem. heel bedorven.
.
hJ!n
was er
echtex
_la, ,_mei-zijn_moeder_zou-hii
dadelijk veel belangstelling.
en began zich te herstellen ,-,-' nat is nietllOOdig, mjjn_ het
.~ hebben. maar
de zware,slagen.-die h~
laatstentijd getroffen had- heer'Ptm:tier~:zeide hij met het~ voor-zun_~
Voor de rust bleef de middenlinie te veel achter, waar~
Nora voede zich op,haar_ gedoor de voorhoede zelf te veel
m .hoar hw.eIijke bezig- ter doD.' gij denkt. Iszij' tiJaDs mrgvnldig om
den l>almoest haleJ:i. en waren
en. Willy, bracht natuur- bij'u iIi ~uiS! nat ~.8,llik z:eker drok"te
heele gapiugen: ,-'.tusschen de
'- '
V1lO1'~ te
leven -' gen~ in het stille Diet verwad:l.t!
In een ',roede~g
voorhoede ,_en_ ,vei-9~di~g.' De
"Toonkunst",
'
_
w
elke,
ook
,in
vleugelspelers en ,mid~envoor
wimdde N<>ra
~ " --'Wor,:N~: bame:ker
.,:lieten_ o~ herhaaldelijk -moqie l:lla!i verscheen, ~ een ,,fout:
men, waarln zjj war Jro#en lijd seIijIre. tOODeeI; _ _ iD.:sjju - .:
staaltjes: - goed :~n sue!_ voetbDl 'slopen.
haar leed....-gat: Dan speelde bmer _
zirm,', '-lii.YtmJe: _
prachtige:, voorzet~
Het .. Itewuste IlIlIlCOl"t
... bad al;gezjjmet~WUIy.d!e .het
-ten werden: eooter niet voldoEm":' Pla¥s hebileuop ·20 ,
...._ _ _............._ ...' enlilcll1e
........t;joiD.h\Iia_..
.
opoeId.. -~ . ~
a..~lit;.zjj~_ i41'.'!aDI: WjlODlId8K ..... .

-Wie een kraam of een stalle·
tje (warong-) heeft aan den
openbaren weg zander daaItoe
vergunning te hebben verkregen
of wie -eoo dergelijk bouwsel
opzet op een andere plaats dan
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troepen ' ·in-. 'DUW_blijven. Den geheele karak'., va~ de.demon- die -aan zijn werkeljike heerDB REGELPRlJS DEZER ADVBRTENTIES I~ F 0.20
. ~~!~::!~ ~~~r~:rs~:.nv: ~atIes t~nde dWdclu~ aan, .schappij onderworpen zijn, zoo. MBr BEN MINIMUM VAN.S REGELS.
.r ", ~~ .
.men me een georga seer- dat het oak slechts voor .. deze
"_~~_-'-_ _-::--'-_ _-::--'--_ _-::-_--'-I ·T~.AWlW . pla~ts. Het opro~r de terreur
~oen. ~ad.
. gebilMien de bescherming van
,

-

u:

b~.e.ef . cooter :~o~gens een omEngeIsche c~nvers~tie lessen .~~~~ ~,::1~~~_~t1:'i~~~...
aangebodeo.
Nederlandsche.· · - 0
Fransche,
Engelsche
en p~rkt. Sl~chf.s voor dit gebied
Duitsehe Literatuur GescWede- 'wer<! d~ staat van beleg rugenis, Bijwerken van 'LeerliIlgen kondigd..
op het Gebied van Literatuur, u:~s ~~~::~~t 5m~~~\v:or~
Gcschiedenis en Aardrijkskunde. gens de stratEin niet betreden.
Matige Tarieven. Brieven onder Om 7 uur was 'Tel-Awiw dood.
No.
v_ d. blad. .
" S uiten de politie-agenten met
I
1 - - - - - - - - , - - - 1 geweer en stalen helm was er
B t g
Vertaa.lwerk Gevraagd door gee» mensch te zien._ Aan de
Expert VertaJer.· Nederlandscb- muren bing een oproep van het
Engelsch vice versa.
.
gemeentebestuur aan de bevolFransch ) Nederlandscb.
king om de rust te bewaren.
mooist Duit.sch ) Engelsch.
's Middags w'erd de bevolking
Getuigschriften van Consulaten, ve'rzocht geld bijeen te brengen

De QVertUlgmg, aat het bier
tsta d
I
b tr f
een vas
an · pane 0,
word~,. v~rsterkt door de o~stan~~ghel.~, dat de ops~ootJes
tegehJkert~d op versehllle~.de

Dr. B, "A. OLDENSTAM
Keel-neus-oorzieJrte, . :stem- en
spraakstoornlssen.
Waterloopleio, boek 'WillemsIaan, telef. 1353 WI. spreekuur:
7-7.30 v.m. en 5-6 nm.
__________

. 0~~N
g eve n

gel

Uk

~tatse;atU1t~~ak~~~:~i~~~~g!

"A;ablsche Jeugd" een leldende rol btl deze gebeurtenissen
heeft gespeeld. De staat ' van
beleg in Jaffa en Tel-Awiw is
nog steefis niet opgeheven, hoe.
wei de rust thans practisch
hersteld is.
.
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MU R 0 L A
munrverf geeft het
effect.

UNDErEVES-SCHOEN.

Gedurende den geheelen tijd
heeft men in Tel-Awiw een be-

:?~;d::' ~d~~~t:~llw!~::r;~i ~e~n~e~n~~::~i~k ~:~

Gouvernement2 - 1llstelllngeD,

w::

den Volkenbond kan inroepen.
Er moet daaronl vastgesteld
worden, wat, voor het begin van
de vijandeliikheden, de ware
toestand ni de Ethiopische
grenagebieden was. Daar Ethiopie lid van den Volkenbond ~,
zou deze toestand met de bJj
Europeesc~e volken ~eers~he~;
de opvatting van "unpenum
moe~ worden vergeleken. Zou
d~blJ..yastgesteld worden, dat
~hiople geen ware. heerschapPI] over de grensgebleden bezat,
dan k~n de ..Volkenbond daar,
zonder In stnJd met het statuut
;:n ~:t:!~~~aae:~s:t~~~J~;

----------1 ~:~~~~~::e~e~n:.a~~~~~7~~ ~~~~~he~ar:~~ ~i~t ;:;l:ng: ~~d~~b;~~~~~:Ol~~~~u~e~i::
E KSTE ROO GEN _v,_d_._bl_ad_._ _ _ _ _ _ _ tempel. en scholen Dnderge- sen; hue verschdkkelijk 'ij ook

d'?'lmr

verwijd,;

Arabische Families

mell Joden op.

,,74ihJAdrJell

~1t&O..st

door H . H. Doktoren zeer aanbevolen.
G oed geira ppe:erd , hee:rltj1t verfrlssche:nd ..
Verktljgbaar b lJ aile laoggaoaos : waar aid bet
ge:val a8ll te v rageo biJ de ve:rtege:nwoordlger .
fl ..ma J. C. A. Jagtmao. Laao Holle 33,
TeltfoOD W t ltevre.dtD J65...

Voorstel tot redelijke OpJossing.

Genealogie. HeraldJek.
'l'ERRAPLANE
'rwo-seater Onderzoekingen op het gebicd
convertible, zoo geed als nieuw van Genealogie, en Heraldiek.
slecht8 5000 K.M. gereden. Aan- FamiIie Geschiedenis. KwartierI/l'agen telef. WIt. 1195,staten. Br. No. 273A v. d. blad.

DE 'VEG, DIEN DE VOLKENBOND KAN GAAN

rE HOOP,

'!"

voor fIinke en betrouwbare
Djongos, Kokkie en Baboe. In!.
S~rangweg 4 Tel. WI. 4363
(hefst 12-2 uur)

Aanoemers.-Buretlu: .. LAVW"
Loan Tegalan _ Mr: Cornelis
Telf. 602 M.. C. ootwerpen-llitvoeren-Adviezco-Hypotheken
He It all
bo
k
d
ge
e
uwza en on er
garantle.

PROFESSOR DR. ROBERT REDSLOB
Hoogleeraar in het Volkerenrccht aan de
Universiteit te Straatsburg
In

""te,_, 0pnsUblaltcreeevreenn

GEVRAAGD:

~~rheOdbejnecdtie'l ng,'en,

okp'enenoPdole,elmt aoo"'ggeen",bltlekrvneDng_

""II

~ KINDERl\oIEISJE, tevcllS these, die de bckende Fransche tie van de openbaatheld ten

geed kunnende naaien. Intern. hoogle~raar Dr. Redslob ten
Opname gcvraagd door Dame ,,\anmelden, KoningspJein Nootd gunste van ecn vreedzarne opin tennIsclub (beginnelingen), bmnen 7.lossing van het Abessijnsche
B
N
probleem heeft ontwikkeld.
voor avonduren. r . onder o. TE KOOP Z D. Herder·pups
Thana is het oogenblik geko480 A. v. ~ blad.
~~::~n l~n w:~~nSZ~~~ :e~: men, waarop een sneUe en bevredigende oploosing van het
'l'wee vriepd"q (lIoU.) zoeken ~roeseDplein 10, (Senen) Bata- ItaUaallBch-Abeasynsche conkennlsmaJdng met 2 vloU:e Da- via-C.
filet moot worden gevonden.

(;:z~~D~:e~ ~::;n~~ ACTI~~DIO-;:::gg~ER

YEIDDilEDBlJl.. KllJREI"
Secretariew-. 7; Tel. 3050
• ·u

(Nculruk verboden).

=,h~da~:~~~t~:~~:

~~~~::e~r:~ !~~~ ~~esl~~!:
ZDU de Sp••nsche interessen in
Tanger aanzienlij! schaden.
Nog niet zoo lang geleden ver~

WEER EEN VODJE PAPIER

~in~:hch~~~:~~~~fn ~t~:;

1935 het eenige succes van de

(Van
Madrid~

01J;(~en

loop der laatste jaren was ge.
weest.

V . P . B.-oorr.) .

CNadruk vd'r~~m).

5 Mel 19S6. kwmen stellen en niet tot de

In den loop van de maand Mel

moet door de Wetgevende Vergadering van de intemationale
TangerzOne volgens de bepalingen van de 12 jaar geleden ge-

. . . ====...=.,;"""

:~~~~;a~f~e~:C~~:= ~

kaansche autoriteiten te Rabat
wordt. Wa nneer de Spaanscbe
bestuurder genoemde eigenschappen niet bezit. dan zullen

HOTEL DES INDES
Vooravondooncert

~lote~ 'iere~~mst
pan~e.

tusschen de Spaansche belan~ in :an- Het programma Vltn het voornge an . ~n Frankrijk ger nog meer op en ~~ ter- avondconcert op Dinsdag. 19

~: z~::~:k:Z~~;~~~ur van gr~!:~~e~e~~~~nPers in ~~~g;;!~h teor~:~n o~~~~ ~~~

door :

BETREKKING GEZOCHT:

.

!:E~i::,d~~:~~:!~i~~

( Nadruk verboden).

NA DEOVERWINNING - COMPROMIS?

...

Frankrijk wi! Bezit in N oord-Afrika afronden.

litieke verplichtingen te vereenigen.

Er is gebleken, dat de gebeurtenlssen van de laatste we-

'

.1

~i~~tie::no:~~ng~~rc~:t e~e ;f-

118-

:.;"

bet dezc verpllchting nooit naHEDENOCHTEND
gekomen is ""':" "dit wordt nerV E - N D UTI E
gens bestreden - zeu de Volten huize van den WelEdG.Hee-r
kenbObd
oak
daarom eeo
mandaat
of
een protecr. B. van dell BBuI..
toraat
kunnen
inst~llen.
W erktulgkuud ige K. P. M.
•
DJ\aI"DR zou de Bond al
Tjidengweg W . 80
het mogelijke kunneil doen, om
i~e:~~KE::~!~:'~~~~~:I':do~
het l~d op een hooger cul?ttoilet~i~l. 2 lwks 6 pen.
r::l pcll t e brengen .. EEn Etmo-tn",ieuu.l;:Ipijt~lI. krooDlalDP'
pIe onder besc~ernung v~ den
~:aE~~Am;~~~~:~~t~~~c!.
VO~kenbond, ..die aan Italie een
well"dd-aIlCVlllIglt_
a~hev~ rol blJ deze verdere out- 1;,_ _ _ _l1li___
wik)teling zou ~oebed~len, wa- / '
re ee~ oplossmg. die zonder I ______~-_ _
scbending van .bet volkeren•
recht den vrede m Europa 20U
Ziah juist in deze weken niet
kunnen bewaren.
tc verzetien tegen de F'ransche

""'==============.=====
EEN FRANSCH-SPAANSCHE TWISTAPPEL.

f:~t~~;~e:!~1a~~:~::~~~~:f0i;;;~;!~e~r.~;~~~~: 1~!~~~e1~~~il~~~J!:~;:f.~~~:~~
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·u, ·""-· ·
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Abesslnle mch hij zijn lid warden van den Volkenbond, om de
sIavernij af t e schaffen. Daar

IngegroeJde nagels, eelt enz. Indien U eenmaal de permaneD.- bracht. Vrouwen en kinderen, zijn, kunnen de ontwUtkeling
wordt pijnloos cn bygicnisch te expositie v. h. Kunst-Aarde- gr\jsnards en ziekcn bevonden van het land niet ophouden, in-

Postweg Noord 59, teIef. 4302. koopen.

-

gunste van het recht hopen en
men mag hem daarom de mogelijkheden tot zelfverdedigmg
Iliet ontnemen.
Voor Italic ontstond er cen
r eeel aanvalagevaar. Verschlllende invallen der Abessynen op
ltaliaallBch gebicd hadden reeds
lllnatsgcvonden. Het gevan.r van

In November van het vorige
jaar werd tusschen Frankrijk
en Spanje in het kadel' van het
Tangerstatuut een overeenkomst gesloteli, waarbij aan eenige eischen van de Spanjaarden op min of meer symbolische
wijze werd tegemoetgekomeD.
Volgens deze overeenkomst zou
Spanje voor de eerstvolgende
twaalf jaren den administrateur
van de zOne alsmede den vicedirecteur van de belast1ngen
mogen aanwijzen, terwijI Spanje
bovendie
een extra tel
in de W:tge~~~de Vergad~~g
\\O"'E!rd ingeruimd.
Hoewel de Franschen oak na
het in w::erkiDg treden van deze

Spanje is vertoornd over de
Fransche aanvallen. Zoo bracht
de links-republikeinsche courant "La Voz" eenige dagen ge·
leden op de cerste pagina een
bericht uil Casablanca, volgens
hetwelk in een daar verschij~
nend Fransch dagblad oDgehoorde beleedigingen tegen de
Spaansche regeermg waren uitgesproken. De Spaansche consul
t e Casablanca had bij de Fransche a utoriteiten t egen deze beleedigingen geprotesteerd, doch
dit protest was zonder eenige
genoegdoening van de hand ge_
wezen. Daar de Franscben in
geheel Marokko tegen Spanje
intrigeeren, eiscbte bet genoem-

ding van Andor Foldi
Aanvang 7.30 U1tr

;l/m.

is als voIgt:

. }
•
aus dem Wienerwald
Wa.er
Joh. Strauss
Hamlet
Ouverture
E . Bach.
Konigin Von Saba
Opera
fantasie
Goldmark
Poemes du Mai
Suite
Mouton
Aus Schubert's Ski..zzenbuch
Urbach
a / Berceuse
Goda rd •
b/ Gebert una Tempeltaaz
aus:
Olaf Trygvason
Grieg

1_ Geschichten

2.
3.

4.
5_
6_

I

~=~erdu~~zewifP;ij;,in!agV~ij ~~~~~~rs~:~d~~~~:lte::: ~:ei~e~:~~~~a~~~o~:e~~;ot ~:nda~~add~~p~~~~ ~re~:

pot~~;

::
ALS
7. Lehar iana
Br. desgew. retour. Geheimb. RADIOVERKOOPER
GE- niet door bet recht van den den vast, dli.t "de locale autori- ge· van hun grooten invloed op ring: " De Fransche perscam- _ _ _ _ __ _ _ _ _
verzekcrd. Br. onder No. 474 A VRAAG. Brieven onder No. sterkBte gedictecrd worden. Dus teiten van Ahessinle door hun de Arabische autoriteiten en. pagnc teg-en Spanje is van een
~~dn ~Tc~deo~:t:~~env~~;keg~ ~~~:~o:e:te~dr::re~~:~i:~~ hun groote aantal zetels in de verregaande schaamteloosheid. ~~~~
v. d. blad.
481 A. v. d. blad.

La
..u&C)
1.--.

vraag gcsteld ;:ien, op welken
" rechtstitel Italic zjjn aetie tcgen Abessinie baseert.
De tot nog toe gevolgde poliLAAN HOLLE 33
TELf. 6181-6182 WL.
tiek van den Volkenb6nd steunAbllDlle SlguCII Klclllc Koetler •. (2.50 per 50 stuks
de op de opvatting, dat de re~D~:l1ent 1 .. f 3.25 ,,25 ~
gecring van Italie een oorlog teSublJem .. " . . f 3.75 ,,25 "
gen een lid van den Vo~enbond
Dlc:tllror ( ~lk~ Slllilll, In zll"~rpilplerl f 3._ p er 20~tuk~
had ontkete~d ~n dat lid tengeBIJ afname van 500 scuks 10%
·K 0 • tin II' •
vol,e van zijn lidmaatscha.p van
den Bond bescherm~ ~~es~
worden. Is deze opvattmg JUist.
Instnllatle en Reclamebnreau: !I E V R 0 U W PES C H
... .
,,L A U W"
.
is n,i~t meer bij
.
..
Hcejt I t ulte 1Ut 1UY.JdwCCT
Tel. No. 6OZ-Meeater Cornelis he t B. o e men m a ga zij n
·gch4't1deld 'l
Electrisch, WaterJelding, Licht:·
,~B U'T I N _ B I K
In de eerate plaats dringt zich
reclame, Huls-Decoratie, vert, Voor orders ·op BLOEMEN w er de vraag op,. of Italic niet
PQUtoer en Rasterwerk. Re~lt ophellen s.v.p. . WI. Ga9 .of 658 misschien .gedwongen was, een
aIle bouwzaken .onder garantie. Aanbevelend, ;n.~evr. E. C. Pesch. militaire aetie. tegeu Abessinie
. ,BlOElmenmagaZlJn "Mevr· Pesch" te ondernern~ om zijn aan de
- - - - - - - - - - t/o RET KLEINE KLOOSTER Roode Zee gel~gen kolonilin te·~O.IIE (TJENG-W) .
gcn .de herhaaJ~elijke invallen

,.I _

If)

"LIe ":J4tovi~

==========:;==========::!

:=:, \~:~:) o=~!c:~Cf
Ge~~:~~~1f:e:n~~'~;;m:ilio_

nen hadden. "
. .
In d~ geschiedentS vmdt men
verschlllende voorbe~lden voor
de these, dat een staat het rec~tt
heeft, de hand ~p ~cn naburlg
land te leggen, mdie n de daar
heerschende wanorde, . over de
grenzen been, t ot ee~ gcvaar
voor de .nabuurstaten wordt. Op
deze w.ijze ontstond het f!ansche protectoraat over TUDlS en
Marokko.
.
Tegen doze redeneenng zou
~~n ~nne~ op~er~eD, dat Ita·
lie u ch lDl~len .:; :~n aan-

~~e~n,noo d:c~r ~at ~~~

::' ~:'. .den bu~an te beseher~ ;:ee;t,e~:~~n ~e;e~~~:~:
nigsz.. gefort. Geheimh. verz.
Deze vraag hangt .daarmede met de moellljkbedeD; die zieh
<Ie I,JE SHAO TANG, G. Peta- Br. No. 477 A. bur. dezes.
sameD, welken omvaDg de nood- hijbet scheppen van een stratesan 24 Bat. Ook genegen om te
. weer in p.et volgerenrecht bezit.· gische positie voordocn . .Want
komBn lesgeven. (De lessen Tp. Hum' In verdiepin bUlS Nw ~e !l0o~we~ ~ ee? reehterlijke tot_.een effectiev~n noodweer is
worden ge;even m de Mal Taal) Menteng: t:n~ie, GEM~~~VEN- ~:'b!in~~~::n~ ~~eW~;:t ;~d een oofenslef noodzake-

~R,~elef
lDlv~rgala:_J
.e~ ·voll.
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