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DE VERFWINKEL
aabu. Waldmann

Telf. WI. 1B1 en 814

klint 11 aUes hekomen wat U op
\'crfgebied noodig kunt hebbcn

ILTOSIN • MUIOLA • SIDIIARINE
MUURVERF

MEUBElLAKVERF

en aile andere productcn van:
LINDETEYES _ P'BTIIR SCHOEN & ZN.
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Glunderend .
begroet de sportman de oprichting
van

DE SPORTWINKEL
om:

haar we:rkelijk prima artike:le:n:
o. a. de ol'lQecvenaarcle Syke~ ·" Airspeed"
~ upcr racket - de beste op de Ind!schc
Ql3rkt. de bckcndc Amour tenn!ssn:Jr~n
Wol;HYan WI; de allcenverte.gcnwoordiglng
hcbben voor West lava-de ell!lJante Venuszwempakkcn voor dames, en aile sporcbenoodlgdhcdcn van de beste merken.
om:

T~ll!foOb '6201 WI. :

Poatwe:g Doord It A

Er wordt weer een poging loonen en dus oak van de progedaan
am de gaafbeid
den
Nederlandschcn
gulden van
aan
te tasten.
Ditmaal bezondigen Neder·
landers zich zclven daaraan.
Die spelen dus in de kaart
van de buitenlandsche specuianteD.
Een nieuw eomite stelt zicb
ten doel te werkcn voor een
spoedige devaluatle van den
gulden. Het zou zich reeds tot
de Regeering hebben gewend
met het verzoek over te gaan
tot geldeorrectle ten einde een
berste! van het Nederlandsche
en Ned.. lndische economisch
leven mogelljk te maken.
Onder de namen van de comite·laden trcft men er vc1e
aan van bekende Roomsch Katholieken. doch ook van SociaalDemocrn.ten, van R. Katbolieke
en Liberable fabrikanten en
van enkele economen.
Het optreden van Sociaal-De·
mocratcn in dit comite is wcl
zeer opmerkelijk nn de categorische verklaring van den Ieider
der Fransehc IInkerzijde, inhoudende, dat deze nlet zou mee·
werken aan een de valuatie van

!"'________"/;,

Irlti~.ilmlm

due.tie·kosten,
ben voltrokken.zich zulleD h ebDe SoClaal-Demoeraten in bet
comitc, die de loonsverlaging
door de geldcorrectie weI willen aanvanrden. hoewel zij waren tegen een loonsverlaging met
den gaven gulden, weten ook
niet, waar die verlaging eindi·
gen wI. Ook in rut opzicht is
het voorbeeld van Belgie leerzaam. De arbeiders zijn er verder achteruitgegaan dan zij
verwllehtten en zij leden nog
meer scbade. toen de prijzen
der eerste levensbehoeften stegen.

...

Maar de geldcorreetie is niet
aIleen een sprong in bet duis~
ter, het is op dit QogeDblik vermoedelijk ook een onnoodige
sprong.
Men vraagt zich af, waarom
thuns, nu or reeds cnkele teekenen van opleving worden waar·
geDomen, een aaDtal Nederlanders nog zoo'n waarde bechten
kan aan eeo devaluatie?
Men zou in de waaraehtigheid en de doeltreffendheid van
bun streven mccr vertrouwen
hebben , als men ·- maar 'leker
wist, dat men niet te doen had
met een politieke manoeuvre
of met een wanhoopsgebaar,
omdat door gebrek aan doorzettiDgsvermogen de zwakke
paging tot aanpassing geen
verbetcrlng van den toestand
heeft gcbraeht.
Hct staat nu toch weI vast,
dat wij r eeds ver hoven het
diepste punt van de erisis uit
zijn. Wij hebben den gulden
gall.! kunnen houden in den ergsten crisis-tijd, 'louden wij dan
niet in staat zijn om met dien
gaven gulden ook uit de erisis
te komen?
Wat de zelfmoord is voor het
menschelljke leven, dat is de
devaluatie voor het sociale Ie·
Yen. Welke redcn is er voor dezen zelfmoord, nu het ergste
Ieed zeker geleden is?
Zal de lijkscbouwer sb'8.ks
niet tot de uitspraak moeten
.komen: "dood door eigen hand
in een vJaag van verstandsverbijstering?"

Wij hebben er reeds op ge·
wezen,
dnt Frankrijk er heel
den
Franc.
wat sIechter vooratond dan Nederland. Wij stelden ook in het
licht, dat Nederland geheel afhankelijk was van het lot van
Frankrijk. Ala Frnnkrijk den
franc niet meer zou kunnen ophouden, zou ook do gulden moe·
ten vallen.
Wannecr dua het nieuwe comite dadelijk ujn zin 'lOU krijgen, zou men het opmerkelijke
verscbijnseI beleven, dat de
Nederlandschc gulden in ZijD
val den frane ~ou meesleuren,
eer voor den frane de tijd 7.0U
zijn gekomen om te duikelen!
Het goudbloc 'rust op de soliditeit van den Nedtrlandschen
gulden en dell Zwitserschen
franc. Maar als de gulden daar·
onder wegschuift, ja de Franschc frane, die toch al zoo moei·
Iijk op de been te houden is,
hot cvenwicht geheel kwijt.
Het kleine Nederland heeft
het in zijn macht, om niet aIleen
het eigen volk, doch ook het
veel talrijker volk der FranDe hear F. H. Fentener van
schen in cen chaos te duwen,
waarin geen van beide voorloo- Vlissingen, voorzitter van de
Kamer
van
pig een uitweg zullen weten te Internationale
Koophandel, ook een textielvinden.
fabrikant (de bekende textielfabrikant van Heek zit in bet
Het is met de devaluatie van geldcorrectie-comite, de beer
de munteenhaid nu eenmaal Fentener van Vlissingen niet) ,
zoo gesteld, dat men wel weet, beeft in eeo rede voor de Ned.
waar men begint, doch Diet Vereeniging van den Vrijban-

THI}MSTROOP "DE GEDEH"
HOEST EN VERKOUDHEID,

f 0.25

niet minder nuttig is om hun
En terwijl het
de staten
regeeringen
te voor
stabiliseeren,
nam het politieke dcel van dit
comite hel besluit, de Neder·
Inndsche regeerjng te laten
vaUen,. ala zij Diet voldoet aan
den gestelden eisch.
Onze regeerjng strait speeu·
lanten, die een aanval op den
gulden doen, als zij hen te pak·
ken kan krijgen. Maar waarom
zou zij menschen, die voor daze
apeculnnten handlangersdien·
st eD vervullen en bovendien DOg
dubbelzinnige bedoelingen hebben, vrij laten uitgaan ?
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Ret wordt tijd, dat er nu
eindelijk eens rust komt in Nederland, rust en stabilisatie.
door stabilisatie van de munteenheid en van. de reg-eering.
Regeering en natie mogen
niet langer dulden, .dat zij t elkens worden opgeschrikt, uu
eens door speculanlen, dan weer
door
politiekemaar
strevers
of door
goedgezinde
onnadenkende lieden, die gaarne een hand·
je helpen willen, docb de wagen
van den staat van den wal in de
sloot helpeD.
J . V.

ESCOMPTO·

M A AT S C HAP P IJ N. V.

DA NKB ET UI GIN G

Rli~wljk,tTaa.J

RECHTs mEEKS AAN
ONZE KANTOREN'.

APOTHEEK "DE GEDEH"

Aandrang op de Regeering,
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VOOR ADVERTENTIES.
TE BAT.: SS.H. Go-PNER
TE BANDOENG: BANARBU

handelsbelemmeringen zou kun- ~~~~~!!!!.~~~~~~!!~~~~~~
nen komen.
Wij haalden de meening van
den beer Fentener van Vliasmgen aan, om te noen uitkomen,
dat er nag weI andere middelen
zijn, die de zich reeds aankondigende verbetering zouden
kunnen bevorderen en bespoedigen.
Zoo zijn er wel meer. En
waarom zou Nederland niet bet
initiatief ter zake kunnen nehet probate middel tegen
men?
V oor onzen handel is het
wegnemen van handelsbelemmeringen veel beter dan een
geldcorrectie,
want,
zooals
Verzachtend en slijmoplossend
bierboven reeds werd gezegd,
een Nederlandsebe deval-uatie
bij: Slijmboest, Kinkhoest, Asthma
beeft dadelijk in het bulten!and
meer
handelsbelemmeringen
ten gevoIge.
Het comite voor de geldcor#
rectie heeft aan die rnogel\jkheden blijkbaar niet gedacht,
toen h et zich verklaarde voor
V,l\N,l\P
het zoo eenzijdige maar gevaar·
l.ijke middel der devaluatie.
Op bet moment, dat de voorzitter van de InternatiQnale
Kamer van Koophandcl de staten wil vragen bun munteenheden te willen stabiliseeren , stelt §~~~~~
dit comite voor Nederlands
munteenheid aan te tasten,

...

voor de koopers, vanaf 5 Mel. zoolang de voorr.aad strckt.
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J!lven voor zijn ...-trek heeft
· de hear' John·Lee ~Y~ck M.D.
die bier te lande geruimen tijd
-·arbeidde "VOOr het ROckefeller
Instituut, . een nota bet licbt
doen' zien· over IIIntensief Hy~ene Werk en M.e<lli:.ch-Hygie$che ·Propaga:.da van den
Dienst der ' Volkgezondheid in
Ned.lDdi....
· Dat is een zeer belaogWek.
. ' kend geschrift, E~ blijkt overtuigend uit, welke gezonde beginse1en tegenwoordig de medisch.hygienische propaganda
beheerschen.
Deze gaat nam.elijk nit van
de stelling: - De bevolklng
moot leeren. \Vat zij ze1f kan
doen om· gezondheid te verkrl;fgen en te behouden.
.Ala men van de medewerking
der bevolkiog zeker kan zijn ,
aIs de belangat(!Ulng van de bevolking kan worden gewekt en
lang genoeg vastgebouden om
een begrip VOlO sommige eleo
mentaire regels worte1 te doen

::i:' ~ ~:!a'ite::=~~~

regelen door te voeren.
Om deze medewerking te
verkrijgen, is de mediscb-hygien i.scbe propaganda-dienst alleen
Diet genoeg. Ordonnanties zon·
der meer voidoen evenmin .
Ret werk moet practisch worden en de bevolking nieet leeren in pmctijk brengen, wat zij
van de propaganda geleard
heefl
Dat la echter gemakkelijker
gezegd dan gedaan ,want het
pat bier om a.dv1ezen, weI·
ke iOgrijpende veranderingen
brengen in de levensgewoonten van de bevolktng en bo\'endlen pat bet om 60 millioen menscben.
Daarom moeten. a1 kunnen
de begin&eien van bet hygienewerk in de de8a gelijk b1ijven,
de details, naar gelang van de
streek en bet valk, gewijzlgd
W"ordcm. In de stad, waar de
omstAndigbeden zoo gehee1 anders zijn dan in de desa, mooten
in do mrthodcs nog grooterc
wljz:igtngen gebra.cht 'WordeD.
Eigenaardlg is. dat de medisch.bygienl.acbe propagandadiem! door crvartng spoedlg
leerd.c, dat hij niet met de algemeeoe bygiene moest beginnen,
daa.r deze 200vele onderwerpen
ornvnt, dat er venvaning ont·
stond. Men leerde. dat men met
~ onderwerp moest beginDen.
Daartoe leeat :.ich good. cen
chronJsche zlekto, welke de bevolking telstert. Men kan dan
op blljvcnde belang8telUng re-

kenen.

De dJenst began met de
'Wonnziekten, welke bet govolg
ztjn van bodem- en watcrver·
ontreinlging. Bodem- en wa·
terverontrein1ging treft meu
avera! aan en 1s een van de be-langrijkste Vl'8ngst.ukken \Ian
de volkagezondheld in N(.>d. ]n·
die. l., :n kan het onderwck nant
wonn.z1ekten gemakkelljk vcr·
richten; de resultaten kun·
nen gcmakkelijk getoond worden en de verkla.ring. van ant·

wikkelingscyclus en. besmetting
is niet moeilijk. .
Aan de bestrijding van de
genoemde- Ziekten kail· gemakkelijk een uitgebreide, algemee.
n e campagne voor hygiene worden vastgeknoopt. .
Maar de maatregelen, welkeveranderingen in de levensgewoonten van bet volk eischen,
mooten zorgvu1dig worden wt-

~l~d~~~:eiij~-~: Toen eenS:oumalisteu

voelt.

als y ertegenwoordigers van het

AI werkende .leerde men, hoe
het werk verbet erd kon worden.
Men leerde, dat de behandeling van de zickte op zichzelf
niet voldoende propaganda op-

publiek werd toegeJaten tot de
cxecutie van Bruno Ha.uptmann,
werd hun verbodcn fotografietoestellen mede te llemen.
. Aan . hun eerewoord hechtte
men geen waarde. De gevange-

lijve. Daarna mocsten zij hun
zakken omkeeren. Hun vuunnakers, 2egelringen, horloges, lucifersdoosjes, vulpennen enz.
werden nagekeken. De techniek
staat voar niets. In elk van die
dingen Icon een lens en een gevoeUge plaat schulleD. Zij macht en echter een blocnote en eeo
potlood. hebben.
Toen zij in de kamer met den
elect:rischen stool kwam.en, moesten zij bun schrijfgereedscbap
voor den dag hBlen en daamo.
hun jassen dichtknoopen, welke
Diet meer mochten worden gee_
=g~p~t h~~ ~~t ~~a~b~r:~ pend voor ~auptmllDn 's dood.
al te pas kwam, ala demon- door. de medici was vastgesteld.
8lrnties, huisbczock, lezingen, de;u ::;~te:e!f :e~\~fk:::
fllmvertoonmg~n, pla~n ~ d 1
en sOImmgen hebOOn dnt ook
va~nhe~a~e~k :~d~nb:: r:~~ gednan
taat be raken en de ervarmg'l Zij ~aren daar cchter geen
welke m~n er mede opdeed.
journalIsten doch getUlgen
Dit alles is overvloed.ig genDoch van den dood van
1 t rd..
Hauptman hebben 2lJ mets kunu~:e: het desawerk gut het nen waarnemen. omdat tuswerk op de scholen gepaard.
schen he~ en .het Sl!1<:htoffer.
Het kcnmcrkcnde van dit een predikant en de dlrecteur
eugdwerk is, dat er geen be- van de gevangenis plaats na/ooningen en geen straifen wor- namen. Toen die op zljde stapten
foe
reeds dood in de
lang wordt gOOsan en dat hun
De genoemde voorzorgsmaatbeloonlng hun eigen gezondheld regelen zijn afdoende geweest.
Ia. Op scbool leeN!n zij bun Geen dagblad in Amerlka heeft
handen te wasschcn en andere een foto van de exceuUe gehad.
eenvoudige hygicnischc gewoonDe lens werkt beter dan de
ten. Verder leeren zij or tanden- mensch. De teekeningen, welke
en nagelbors~ls te maken.
zij weI hadden, kanden oak zijn
De leek, dlC dlt hoek door- gemaakt door personen. die de
bladert, kaD met ontkomen aan terechtatelling niet hadden bijden in~k, dat dcze m~b gewoond.
hygient8Che propagaJ?-da~lenat,
Wij vreezen, dat zoolang bet
die door de erva n~g 18 ge-- vooronderzoek van de candidavormd, ten s!otto er mderdaad ten bij examens niet zoo afdoenIn geslaagd 18 om bet geheim de wordt uitgevocrd al8 dnt
te doorgronden, boe men toe- van de bewuste Journalisten,
gang tot het gc!Yloed van den het spieken btijft voorkomen.
inlander k~n krljgcn.
Kleine papiertjea met formule&
Danrtoe 18 ecbter veel geduld en ja.a.rtaIJen kunncn gema.kkcn~d1 g gev:eest.. en geduld ~ lijker verborgen worden dan C8.altijd. noodig blLJven. Bovendien me~as, oolt al ziJn die nog zoo
meet men willen leeren v~n klein.
hem, dien men ond:rr~chten wil.
Welke methoden de eandida~
De medtsch byglemsche pro- ten tcgenwoordig t.oc ... o.ssen is
pa.ganda--dienst beeft zicb Iee- ons onbekend. Vroeger we~den
ren aanpaasen en daarom heert de nage1s beschreven en zakdoezij I:hans vat op de bevolking cn ken - met merkinkt _. in de
kan daardoor de goede resula- zo.l<ken badden zij spiekpapierten bereiken, waarop zij ten tjes, doch die kondeD niet alrechte trotsch is.
tijd gebruikt worden, tenzij
J. V.
men, zooals te zien.is in de film
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De VoorbereidJDg

Alleen Tjikini 11 •

In een zitting van het Organisatie Comite voor de XIde
Olympische Spe!en werd een
rapport uitgebracht door Dr.
Lubinus te Kiel over den stand
der voorbereidende werkzaamheden voor de OJympische zellregatta's. Op het oogenblik:
houdt men rekening met de
deelname . van 25 natles. Voor
LANDAANKOOP
bet onderbrengen van de deeInemers staan buioon het O1ymVoor Marinebaala
piahuis nag het Hotel Bellevue,
twee .particu1iere \vonlngen op
400 ACRES.
den Hindenburgkade en het gebouw van het Instituut voor
Het gouvernement der S. S.
Zeeverkeer en Internationalen hec.ft van Bukit Sembawang
Co ltd. 400 acres met~
~=~l ~:bo::h~e~~e!nZl~~ Rubber
rubber beplant, ge1egen in de
groote eetzalen voor de bezoe- nabijheid van de marine·basis
ken. Op de Hindenburgkade gckocht. De prijs is nog nlet derlcht men bo~e.ndicn een groote finitief vastgesteld, maar bet
thcesc~enker1J m. Na.a.st den ar- gouvernement heeft reeds 26000
beldsdiens~ staan a ls helpers pd. st. bij wijze van voorschot
nog ?e .Klels~he .stu~enten ter beta-aId en beeft zich reeds al"
besehlkkmg, dIe zleh m gt'ooten eigenaar doen gelden.
getale v~~r den Olympi.e.dienst
bebben aangemeld. .
ZWAARWEER
.O.p motorbooten, die het Comite reeds gehuurd heeft, 2ull~n
Brug vernield
dGo tocschollwers de gelegenheld

~7c~~~i t/:Ol;~~~~~~e~et :~~

der d.ak brengen van de bczoekers 18 reeds ~orgd. 9000
me~ .ataan hlervoor· te~ beschikkmg. Voor de aislU1ting
van de wedstrijdbanen zal de
marine zorgen.
In aansluit~g aan .de. zitting
van de OlymplacommlSBlc werd
cen voorbespreklng over de Kieler·Woche gehouden, die van 16
tot 22 Augustus zal worden gehouden en dit keer weI een bijzonder groat succes schijnt te
worden. Voot' bet groote aanta1
jachten, dat verwacht wordt,
hccft men aan de bntggen en
boeien 300 a 400 Iigplaatsen in
I{Creedheid gehracht, De marine
heert daarbij veel hulp verteend.
15 Ju1i sluit de inscbr~iving
voor de dee1name asn dit groote
zeilfeest. (V.P.B.)

A UTOHANDEL C BNTRAMOTO 1M. DE QUAY)
SUB. AGENTSCH AP fOR 0 AUTOMOBIELEN
Ald. Gebrul kte wageD8. lll- e- w lkoop va D llof:ck, COIll".a1l2l!; Iwcedeb. alllo's~
~re"ls«rde. a utOlJlobielell levereD wli mel gal<llll)o:o, ook legf:ll verborg ell gebrehn.
RlI:p aralle. Atell er. Wi) speciallseerec OCI op goede aJstelllllg van ieder
a UlOlJlob ldmerk. (Beo;IDe •• olievc rbruik. OlllSleklog). Aile herstel!ip gen.
KllppeDmak erl!. Vufwerk. A cc " . laad statloD.
Vak.kuD.dlge behandeling. BllIljke prij"UD.
Tllo8h .A.bao g W r.st 22 _
Tdefoon -4509 Welt. _
Batavla.Cuolrum

De .nleuwe Woninginrichting,

"EIGEN HAARD"
met een

APART CACHET
dank zij lage

=_-.:.-.-.:.---_-

HOTEL DES INDES
Vooravondooncert
Programma van het vooravondconcert op Vrijdag 22 Mei 1936,
t e geven door het Hongaarseh
Orkest, onder leiding van Andor

ADVOCAAT·AF.

Misbmik van VertroQwen

WIJ Jaten U gaame zonder eenige verp1!chting, onze diverse

toonkamcrs zien.

OUD GONDANGDIA 16

!!!~!~~~~~h"~~d~~,:~,~~~~~ldO~~!~~~ I.
I
, •• , . ' n

Yra.,,' InUchUngan

Tasap'vveg

,el.

•

WI.

SBZ9

Donkerbelge - Mnlsorlfs .. Terra Cott.
een pracbtsorteering blj

A.S.

jaar veroordee1d werd, omdat
bij geld beboorende nan cen
client ten eigen bate had aange-

het . adres

voor

LAMPEKAPPEN

;~~~~;;~~~;;;;;;~;;;;;;;;;;~~

Foldi. Aanvang 7.30 uur n.m.
1. DeIirien Wa.l2er Jos. Strauss
2. Carnaval Ouverture
Glazounow
3. PIque Dame Opera fantasie
Tscbaikowsky
4. Rosenkavalier Suite
Rich.
Strauss
PAUZE.
Auf
5.
spurenUrbaeh
6. a/Ar! de FriihlJng Grieg
b/Mazurca de Conzariavotta

potpo~w'a

~~t'A~·I.

aD

IEF FE N,"~:~~:~." VELOOKS

E en advocaat te SJngapore,
mI'. Shunmugan, die het vorig

advocaten gescbrapt.

, , ••• mp l.y, .. . <0 '

Zlj vetlte-nt U moreelel\ e n fi nantieeien steun. Indien U bUito.:n U w
schuld ten.,evolge VaD de tlJdsomstandtgbeden bulten werkkrlD g ::lit
'i!cr;:,akt en dlentenqevolge In mOl'ilijkheden vetlu:ert.
Lldm3;!.tseh<lp 1°/. VOiD Uw maaodelijksch salads met cen minimum
van ( 1._ en een m3ltl mu ra-eontrlbutle "'.n f 2.50 per mund.

GESCHRAPT.

ge
gerechtsbof
van het
de volledirol der
wend,
is op last van

exploitatJekosten oak

LAGE PRIJZEN

OPONTHOUD

weg, 48 mlJI van Kuala Lumpur
zich begevell. In die buurt was
het land overstroomd. Daardoor
werd het verkeer met Kuala
Lumpur stopgezet.
De stremming duurde gelukkig niet lang. Met wat er van
de brug was ovcrgebleven kon
een tijdelijke voorziening worden getroffen, zoodnt lichte
autos weer passeeren konden.

°

onde r E?ropeesch vakkundig beheer, dus kwaliteits-meubelen

ka- Iregen
Den 14 Mei beeft Da ~aren
val ~n brug in den hoofd-

;.;: ;.

de e u r o'p e es ch e reis
.

.-

25 NATIES NEMEN DEEL

,,lITIEN" VRAAGT
Is uitgegeven door de firma zlju rug.
Nix & . Co te Bandoeng. Het . Wie op bet examen voor calJzeren Werktulg
DRUIVENTEELT
kost slecbts 75 cent.
dot zich even mocst verwijderen kreeg een . sergeant mede
UlT VOOR·IND!.?
Een Propagaadfl...werk.
INLEGGEB
n&ar de retira.de; die er op toe- .
De heer C. J ; Stomps, tuinar. PlafondveiaUlatoren
zag, dat daar. alleen aan IiDr. P ; Van Stein Callenfels
ehitect te Bandoeng, ste1t pochaamsbelioeften . voldaan werd ·
beeft aan de Asiatic Society of
lPngen in bet .werk om .in Indie.
-.'
en die des".. ~ . onvervuld
Bengal doen toekomen een in
:Malakka gevonden ijzeren vooringang te doen.
werp, door de Maleiers genoemd
Hij beeft daartoo een werkje N. I. Gas M~tschappij een bU-· '. dati de· can.didaat, geen ande;
geschreven, waarin bfj vear den jet dcen: vouwcn, . dat handEilt:. papier ter hand: nam, dan dat,
teelt practiscbe wenken geelt, over plafondvcntUatoren in', wat :da.ar opgerold hing, en dat
· doch tey~ ~. op .het groot huurko~p. .
de£e; aI ··had? bij' een slip van 7. Der Teufe1sreiter Operettenmgmg dienaanga~de eenig
econonu.sCh belang, dat deze
~ ~em.d~ volgekrabbeld, claarpotpourri
.KA1.m.An licht
verschaffen kan, daar hlj
cultuur voor Indle zou kunnen
VAD CLUB
op: geen: lilik· zou kwineD. wervermoedt, . ditt het instrument
.
~~
Voor·Indischen
oon;prong
de .plaatsen, waar
D . .gaf:eenige:dagen
de"druiventeelt' ge1ukt is, docb
De .. heer ·W.:C. J. ·Ve.rsteegh, geJeden, .een :foto :van~ h~t !ilildmeent, dat deze op vele andere chef van' d~ ·.vliegdienst der- exnmen. H.' B. S. te Bandoeng.
. onder leiding van
·plaatsen oo~..zou ;kunnen siagen; K.~.~.L:M., ~ Maa.ndag 25 Mei Daaro~)" zag. men, dat" de surveil::
Jl.JL1EN 'FOORMAN"
Bet komt er maar. op 'aan, ~ 8 u~ 3O 'm¢: tL1ll. 'i n de groo- .!-M-ten thana ~p h ooge · ~en
ProgmmmfJ
bd~!· de· plan~·: v~rg'f war;". te. oovenzaal.vanhetHOte:fdes tn '.de hoek.en van bet·· vertre"k.
.
.
.
........
,Iildes.·v60r lede'n: van de .Vad zitten .e n dat elk.cen groep can.op heden.·!l·Mei "19!6.
Aan..LordAJJeaby
~=========;;' ~.~
. ~~~~.~~;;;. 'didaten voor·zic1l h~ die met
. '.Ann-vang 7-30 wr :n...~.
.
i
.
bet gezicht.naar··bem. zitten.
1: 'Fl~rentmer
"
"Marsch
ZIJN REJS.NAAR JAVA.
HoevEie! · zorg besteed san
J. FOcik
:-..
.
.
.
.
"
",
.
, spielqiapiertjesis 'daardoo~niet 2.: .Phidra
0UVerture ID.verbandl!let~endoodvan
nie.iJwe· .· '.· co-nfectie~·;.:··
yerlore~rgegaan! IEjd;och ig'zij
L Ma$met .vcldolaarschalk "Lord .A.llenbY'

~~,,_

1 boekenkast (geen rak)

Waar<:>m kunnen wij dat 7 Omdat wi; vakkundlg zijn. VOOt mintier geld zouden Wi! U
me ubels moeten leveren en kampongwerk ligc nn eenmaal nlet op onzen weg.
W!) leveren aileen prima werk van prima Ie. klas dla(tihout, in diverse modellen . geen
m<1ssawl2:rk. met 5·jarlge garamie.
.
.
Al ons werk wordt io eigcn fubriek vervaardigd.
O ntwerp e n uitvoering ; G.A. van 5uijp,
.

mmdl::~waardlge

OLYMPIA·REGATrA

~~~~~tctf:g ~~~~~ ~~:~~!~:: h~:ut~~~~!~~e m~~~ez;:~h!::

t e wekken. Men leerde oak, dat
men die belangsteUing kon prik~
ke1en door de bevolking zelf
voor bet eigen bclang te laten
werken en betalen. Men zag in,
dat de streek, welke bewerkt
was, onder toezicbt moest blijveD en dnt de uitbreiding zccr
geleidelijk macst plaats hebben.
Het werk zal groeien, hoewel
langmam, aIs ~et . volk zon..
der dw~g leeLt lnzl~n, dat het
voor ~lg:n bestwil IS, a1s de
onhygJ.enlSche gewoonten door
gezonde worden vervan~en.
De ~ota van dr. Hydrick laat

1 Bureau. mfs toel

J.pOJa.t,
ell- J.pet.
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Steeds voorr adijJ aile beke.nde merken :

SIGAREN EN SIGARETTEN
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FRAAIE SORTEERING
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Iekte uit, dat dit Japanners waren... .Laid:A.llenbykeerdeterug
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. 'De; ·." verhouding': tusschen de -

. ,bchtstingbetalers~vereeniging en

·: ~~fin~~.~~~~:rdi::r~:;

amt:ube d}'Sea~l:tle ••
- AGBNlTIA,· %elllI'llntnlkte,' altpu~
tlDli. ~ slaPe.100sbdd. ALBUMA,
- t;l.wtl- Ia Urlae. _rtrzoeht.:

·ASTMATA, . .stbm(l,
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:van den gemeenteraad van Si·

LEERFILMS

me:

brOl1~ltis.

-dat g~
.yereeniging op ; 'verzoek hun
' Pie:~gen .ter zake' van bepaalde gem.eentelijke kWesties ken··ReNNA. nltrsCftI:I, 'JIII.Utta. RU- . baar zullen .maken. Een andere
MA. Itchc ~ Thellmatltk_ STObepaling schrijft voor, dat de '
MALIN. tDllag-storkl'lJta; slechK
lpijsw:rtefblg. VENA, ollwtklDg
ge-meenteraadsleden 'aan de ver: .. Ujm"lles; Dlu~kkh). m blaWleeruging zuIlen laten weten,
, oDtsleklng,sprllw. puiStm_ VENEwelke onderwerpen zij in den
·RA. g~li!lcbu.:dektca. P rljs per bilk
raad in bespreklng willen bren~
van 1f,ko. f i._ halvtbl. f 2.25.
: LAXA·gegar~dtttd.otlsc h8dtIlJke
gen. Ten slotte wordt vastgetil ltker werkeadt VERMAGE·
steld dnt de vereeniging in geen
RINGSKRUID I!N ptr bl. veD
,/. ko_ ( 3.80. hal ... hi. f 2 __
ander opzicht de onafhankelij1c.POUDRE. DI! BBAUTa:: .pcr
heid van de raadsleden wl1 bedD Dlf2.50..
perken. De raadsleden zullen
OONKERROODE KRUIDENhun inzicbten betreffende geTAt~POEDeR p. bl. f 0,15.
meentelijke kwesties door redeVrrkriJ'Otbl!Ulf to ISpothekeu tn
voeringen en aoor te stemmen
drogbteliJtn In llidle ell Ncdtlkenbaar mogen maken naar hun
IlSlid.
~!"!!"!!!'!"!!"!!"!!!!!!!!!!!!I! beste weten.
f kblkhoest..
DlABETA.511Ibu.ltktt. HEPAR.
' ltVtnltkten;· get~lIcbt. PANAS.
llUIlariU.
RHoI01N, urunbeleD
. (bijbtn. Jult PEt" -pot~ · £" _50);
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KOELJE-WOEDE
Aanval op Agent
HALFDOOD G!i1SLAGEN.

WIND EN REGEN

Een Maleiscbe politie--agent,
die een Tamil-koclie wilde arresteenm, werd in dat vooruemen gehinderd door een dertigtal koeJies. Hij Dloest voor die
ov~t zwjcbten en ham de
vluc'bt.
De koelie vervolgden bern.
Eerst toen schoot hlj. Hij vcr·
WObdde twee man, docb had
geen anununitie meer en werd
door zijn aanvallera overweldigd, die hem balfdood stoegen
en meenamen nur hun onderneming. ~ admlnistrateur van
de onderneming. die kWam toelOOpeD. sbagdc er in den agent
te bevrljden.

•

Acteurs in Bandjir
OPGEHOUDElN.

Een gcze1schap amateur-tooneelspelers, dat te Kuala Lumpur een stuk zou opvoeren, getiteld "Wind en Regen", werd in
een storm door een bandjir opgchouden, toen bet op weg was
van Telok Anson naar Kuala
Lumpur. Ecn toepasselijke
mise-en scene.

MINERALEN
F. M. S. _ Productie

IN 1935

BET VEBKEER

AanfaJ Demm..
BELASTlNG VERHOOGD
Te Singapore zijn. 206 kleine
taxlll gueglstnerd en 5404
driewielers (wat wij demnl0.9
noemen). Het aantal drlewtelers
was in 1934 slecbtJI 3907. Met
ingang van 1 J .. n. 1936 Is de
belasliDg \'oor de driewielers
•...erhoogd. ~
Verder loopen er te SingnpoK- l..33 motorbuasen voor openbaar vervoe-r, 314 taxis twcede
kJaase en 133 taxis "cerate

In 1935 werd jn de F. M. S.
€len hoeveelhcid van 29771 oz.
goud geproducccrd.
Johore en TrcnggaDu produceerden reap. 9.994.182 pikots
en 13.721.299 pikols ijzererts.
Trengganu en Kelantan produceerden res. 291.917 pikoIs en
179.393 pikols mangann.
Dc Malayan Collieries te Selangor haalden in 1935 een productie van 377,441 ton steen·
kool.

klasse).

F E U I L L E T0 N
c:z::::: __.__._. ______ __________ .__ .___ _.___._

•

__
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Sjemghai Mei 1936.
film. is voor China ' geen
nleuwtje. De eerste fUm - hij
was er dan ook naar - ward in
China. in 1904 gedraaid. Eerst
19 jaren later ecbter, toen. de
eente geheel Chineesche' fUm
"De: Wijze" werd uitgebracht en
en met een enorm succes doer
gehcel China de ronde deed,
werd het Chineesche volk "filmbeW'Ust". Toentertijd verrezen er
met minder dan cen yijftigtal
kleine fUmateIiers, maar eerst
zes jaren daarna begon de regeerlng zich voor de cultureele
mogelijkheden van aeze Europeesche uitvinding te interesseeren. Tegelijkertijd werd ten·
gevolgc van het gemeenschaP"'
pelljke strevcn van den Amed·
kaanschen handelsattaehe, de
Eastman Kodak Company en de
universiteit te Nanklllg een bewcging in het leven geroepen,
die aandrong op de produetie
van Chineesche leerl ilms. In
1933 werd de Nationale Chineesehe Vcreeniging voor Leerfilm s opger-icht_
Dc vereeniging drong er met
sleun van de rcgeering bij de
Chineesche filmproducenten op
aan , bij de vervaardiging van
hun films rekening te houden
met bet aankweeken van vaderJnndsliefdc, de menschell beJangstelling bij te brcngcn voor
den cconomisehen opbouw vall
het land en de wetenschappelijke kennis van de volksma.s::1a te
vermcerderen.
Tegelijkertijd
eischte zij van de buitenlanasche
filniimporteurs betore en "gczonderc" films. Naar haar voorzitter, Dr. Wei Tsjic-len, vcrklnart, hadden haltr bemociingen succes. Op het oogenblik
produceert China reeds 14 %
van aile films, die in het land
vertoond worden.
Naast daze vereeniging verrichtcn oak andere instituten en
zelIs de autoritoiten op filmgebied goed werk. Eon bijzonder
groot arbeidsveld beeft de universitcit van Nanldng. Ook de
provinciale l'egeering van Kiangaoe bedient zich bij de volks·
opvoeding van den film en de
Officiersvereeniging organil'leert
filmvoorrsteIlingen voor de
troepen.

De
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zelf l~rfilms .:en besteed daar
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f1lmatelier la-

Weliswaar vindt IIien op'. het
oogenblik nag slechta ongeveer
200 bioscopeu in China, maar
voor de' productie van Chineesche films wordt to~b reeds
jaarlijka 6 miUioen dollar uitgegeven, Specia.al dc leerfilm heeft
in China nog' een groote toekomst, daar de bevolkirig e1'
zelfs nog meer belangstelling
voor heeft dan voor de radio.
(V.P.B.-U.P~) .

DE US.A. ONDERWERELD

Gangsters met Pantsen\'agens
DE POLITIE-UlTRUSTING.
Washillg tonJ 1I1ei 1936.

Naar de chef van do beroemde "G-men" verklaart, beschikken de Amerikaansche gangsters over pantsel'?:agens en
aIle moge!ijke moderne wapells,
zoodat zij gehee! tegen de politie
zijn opgewasscll . .'
D e internationale oowapening blijft geenszins tot de
hoofdstcden beperkt . Ook de
gangsters in de Vereenigde
Staten vooTzien zich van de
me~; t moderne aanva!s_ cn ver-

.r. Edgar Hoover, leider van het
departement van Justitie en
chef vltn de beroemde "G-man~
nen" Inoest verldarcn, dat '1'01gens zijn overtuiging ae bewapening van de onden\o'ereld s uperieur was aan die van de politic 0)"1 dat dientengevolge
macbtsmiddelcn van den staat
ter waarde van vcle rn1lliocnen
bijna wnardeloos waren geworden. Hoover ging nader in op
de gelliale mcthodcn van de
gangsters, die verschillende
vuurwapcna wuden . besittcn
vtln een vee! grootcre vuursnelheid dall de bij de politic in gcbruik zijnde systemen. "Tegen
dcze speciale wapens" zoo ver1danrde Hoover, "is een groat
dce! Van de uitrusting ocr p0litic, ?Ooals bijvoorbceJa pantservosten on prmtsel'scilildell,
dio bij de bostorming vall gebouwen gebl'Uiltt wordon, absoluut waardeloos geworden".

"Maar zal papa mij weI hiel' hij thans niet heter vasthiold
- Welnecn, mama! riep hij
lachcnd uit. Ik luistcr !
willen dulden? Of Is bij nog wat bij had.
8~ecds zoo ~os. op mij, dat hij
Natuurlijk waehtte hij er zich
Gij moest met Carola de Monm~~nv~o::!rW~~:u~~~ ?gIimla- ~:ld Vt~O~'e~~~le~~eder de waar- ~~~~ir;J~o~W~jis ~~a;e~i~e~r~~

chend het hoofd.
De treurige geschiedenis van
- Neen, Bertrand. uw vader zljn mislukt huwelijk hield hij
[s zcer verandcrd, Hij is langen geheim. Hij vertelde hanr aileen,
tljd zwaar ziek gewcest. In dien dat hij met zijn vriend, graaf de
De kwellingen eener moeder
Ujd
hecft
hij
u Bourdon, op reis was geweest
door
verlangd.
Zijn
trots
liot en ~n deel van de wereld had
het niet toe, dnt hij U gezien.
ENBIOO DE NOVARA.
Het veriangen naar z.ijn moenaliep. Anders had hij u destijds
reeds teruggeroepen. Hij heeft der had hem echtcr naar huis
Hij deed aIsoi hij zijn ontroe- weI noolt over u teg-cn mij ge· gedreven. WeI had de granf hem
44)_
ring niet meer meester was en sproken, maar ik hcb weI ge- cen schitterend aanbod gedaan
Toe" hlj aan ·de waning van verborg 'het gezicbt in haar zlen dnt bij verdriet bad!
om als 's ecretaris op Valmont te
tljn oudere beIde, k1opt.e zijn schoot.
··
"T~n hij beter was, werd hij blijven, maar hij had het geweihart luid.
Twee bevende handen stre- veel zachter. Hij is lang zoo gerd.
De dienstbod~, die open deed, ken zijn baar glad. De tranen driftig niet meer, maar is ook
Met schitterende oogen luiskende bij Diet. H1j vroeg eerst liepen haar over de wangen_ schrikbarend verouderd. Gij zult terde de lichtgeloovige moeder
Daar zijn maeder.
Ach, wat een verdriet bad zij ontsteUen als gij hem ziet.
naar tijn verhaal. Zij was verge_ Mevrouw is op haar ka- bet. afgeloopen · Jaar gcbad, hoe
"Ach, ik. kan den tijd niet af- ten boe vaak Bertrand haar be·
}u.d zij naar ha.,a.r eenigen zoon wachten dat hij thuiskomt! Hij 'drogen had. De vreugde, hem
mer, was het antwaord.
ToeD het meisje hem wilde verlangd!
~
is ·naar zijn bankier in de stacl. rerug te hebben, overheerscht.e
_ Bertrand, irtamelde zij bui- V66r den avond za( bij weI niet elk a..oder gevoet
aanruenen, weerde · hij mel at.
Hij wist bier dOD weg wei alleeD ten ' tichzelf
vreugde, hoc terug zijn.
- Weet gij dat wij morgen
ta vinden. Dadeltlk ging hij naar heerlijk dat ik u terug .heb!
Oeh, Bertrand verln.ngde niet eoo logee verwachten ? vroeg zij
de. kamer van zijn' moeder en • .EfDdelijk. heeft' de Hemelmijn Daar zijn.papa. Hij was al blij eensklaps, geheimziunig glim~bed verhoord en . u weer naar dat zijn Inoeder hem zoo harte- lachend. Het is CaroW. de Mon, klopte' aan.
. _ Binnen! riep mevrouw de UW. ouder1ijk 'huis teruggebracht lijk ontvangen had.
teval, de dochter van een vriend
Boncourt, die wet vermoedde
7..Jj richtte Bertrand op om
Zij deed voor ' hem wat zil van uw vader.
welk cen verrassing haar te hem te kussen. Teen keek zij maar kon. Evenals bij het ver"Ret anne meisje heeft een
wachtett stond:
hem onderzoekend;aan.
haal van den veTloren. zoon in . paar maanden' ge1eden haar
Een trude ' kreet·kwam van ' _ ·Hat· is zeker geen gemak" den bijbel, werd"ook voor Ber- moeaer verloren. Daar haar va-:
~r' lippen, toen 'haar zoon zoo kelijk jaar voor u. geweest, zei": "trand' · bet beste op tafel gezet der dikw:bls voor zaken op ·reis,
plotsellng voor 'bUr' stond.
de zlj; want gij ziet er veel ouder dat· er in buis was; Iederen is, voeI.t.zij zich zeer eenzaam..
. -·Is het mogelijk! Bertrand; , nit.: Ret. is u ,aan. te zien, dat vloog· op zijn ,wenken. .
•.zoodoende is uw vader op de
2ijt .gij bet?", rlcp zij uit,ter- gU.een .zwaren .strijd om net be- .. ED:birlietZich·.datalles:wel~ gedachte gekomen, Carola bij
wijl zij de ' handeD meen sloeg. staan beht .g~~oerd. Maar nu ; .ge"allen · a1sof 'liet hem werke- ons oit te ~gen...Ik ben blij
Bcboo~is dat vO()rbij! ·Nu .zijt giJ ~ee~ .lijk tOekwam'- Hij vond het een .dat zij komt. Dan ben: ik oak
thuis!
aangena~' gev:~l, .weer d~r Diet meer zoO. aIleen. .
Hifsnelde·naar-" haJir·toe.. Van, Zij ·streclc· 'he~ zacht'het haar rijkdom omge~ te zijn.
Dlt bezoeki liet .Bertrand Vrij
kou~ Inte.,.aen.deei, ·bet was hem.
beroep' .ac~ur; kon .hij. ook in van.bet. voorhpofd·.weg. en keek ~o~~~o~::tziz:t
het" lev~n goe~r komedie spe1en. bem. gelukldg: aru;I.,. .
In'. 'i:iJ!J. .jeugdige ' llCht:iiiihlgheid .liever geweest als zij Diet gek<>-

NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
O~

van

.:.

.

iei.i"Uta::.

genamo. Bovendien moet zij heel
mooi en beminnelijk zijn. Wat
denkt gij er van?
Nieuwsgierig keek uj hem
aan.
Allerlci gedachten schoten
hem door het hoofd. Z\;n moeder moest eens weten, dat hij
reeds getrouwd was en CCD zoon
had!
Hij began to·lachen.
- Wat doen de dames alJ:ijd
graag haar best om een hu\';elijlt tot stand te brengen!
"Maar och, laat ze maar ko·
men, die CaroIa? Dan zuUen wij
weI verder zien_ A1s zij mij
werkeUjk bevalt, is het met onmogcUjk dat ik met baar trouw.
Mevronw ae Boncourt straalde van weugde. Haar zoon was
jufst op tijd teruggekomen.
Niets had haar gewenschter
kunnen , v;,~orkom~n, dan door
eeD huwe'fijk: aan 'huis te nen
gcbonden. Bovendien kreeg zij
dan ook nog eE'D lieve docbter_
Zij kQD de thaisltomst van
haar echtgenoot nauwe1ijks afwachten_ Eerst was zij nog even
bang gewee;st, dat bij den terugkeerenden zaon tach met zoo
vrien.delijk zon ontvangen als zij
weI. wenschte. Nulwn~hem
echter tevens mededeelen, dat
Bertrand Diet ongen~' was
m.et.CaroJa·t.e trouwen. Dit goode nieuws mil hem. weI in een
milde. stemming b"renon-en. '.

~ gei;clrledde het oak.. To:en
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· lle>1!IOa"'i! .Eii1del\ili-ben'ik·weer, dot' zijveeI ve.driet . hadgehad ' ,h ad. rou bij .zoo licbt Diet meer~ . .
.' . '. "
, ll<:re iiltmukking op zijD gazicht
'~w"geaarovenm'ron'd te. 6"_.'
~-'en
~ "00-- h'''' z ; ,gbegonte
' ." glj~!:~oeden.er .~
.:' ~ch
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~-~.be:
. llaar hois gekomen:;' ZO()" parne ·gea.urende:zijn.~'afwezigheid.
~~d ... ik dit'r:eeds ' Cel:~er'~
- ' Ja,lievemama,nubenik
_ _
........ ~u::;('.un:&.
.. ' doen, doeh' de:' toOrn:·van. papa weer bi;] u! Hoe beb ik: mij op mn- vreem.den en 'hard te"Wel'- . ~· lk . bebeen_n it:stekend idee, o~. · . ~ :~ he!D:' haal'
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Hij vond het eell prachtig maa.kt haa. Hij deed alsof bij al
idee. BetCt· kon het niet, dan dien tijd in de beste gezelscbapdat zijn zoon zoo'n huwelijk pen verkeerd had.
deed. Nntuurlijk bing alles er
Aan tafe! braeht mevrouw de
van af, of Carola wilde.
Boncourt het gesprek weer op
Tengevolge hiervan viel bet Carola. De verloving van Berweerzien tusschen vader en zoon trand met haar ward dru.k be"eel hartelijker uit dau andcrs spraken.
het geval geweest wu zijn.
De oude beer was in dc baste
Bertrand speelde met groote stemming. Hij heloofde zijn zaon
handiglleid den liefdevollen C€-n flinke t oelage om het jonge
zoon, die door heimwee gedre- huishouden op te richten en zlch
ven nanr ·Imis teruggekeerd eE:U vast bestaan te verzekcrcn..
was. 0\'01' hct verleden en aIle De vader van Caroia zou oak
heftige toa~eclen, die zich bad-I wei het zijne bijdragen, zaodat
den afgespeeld, werd niet meer het paar onbezorgd zou kunnen
gesproken.
leven.
Bertrand sneed. weer op van
d~ prnehtige rehen die bij ge(Wordt ,;en;olgd.J_
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banden. Br. ond.
no. 365 bur. v. d blad.
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A A N G E BOD E N

eeo gehee1 vrijstaand gemeubileerd paviljoen met eigen gemakken, - Ol
bij jaarcootract f 60._ per maand, Voorgaierij,:z;it-enslaapkamer.- ID
eelkamer en diverse bijgebouwen. Br. ond. no. 366 bur. v.d, bl. - ; ;
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JONGE DAME: Ruim, koel eigen huis bewonend, zoekt nette
Duitsch ) Engelsch.
Getuigschriften van Consulaten, medebewoonster. Te bespreken
Gouvernements - Instellingcn, op Bidara Tjina 64, Mr. Cornelis
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Hoo\'er heert zijn mcnschen
un nanr wapena latcn zoe-ken,
dic het oogenblikkclijkc "oor·
deel \'nn de gangl;ters tc- Iliet
1.oud<m moden dwen. Het r('Huit:13t vun dit ondet'2oek is
nll

met rasse schreden tegemoet.
Het Noorsch~Decnsche project
om tusschen Fredenksbavn
(Jutland) en Larvik (Noorwe·
gen) cen automobicl-veer in te
richleD, is thans Da velerlei

Ter overname aangeboden ronde eetiafel; 2 Chin. kastjes.
Genealogie. Heraldiek.
Nieuwe huistelf. (2 toest.); een
Onderzoekingen op het gebied 100-tal gram. pl., ev. in partijen.
van Genealogie, en Heraldiek. Te bez. Tjikini 42, t.5-7 u. n.m.
Familie Geschiedenis. Kwartierstaten. Br. No. 273A v. d. blad'
a
•

- - - - , - - - - - - - - Pensio~~~~ iig~ANA"
BETREKKING GEZOCHT:
Selabintanaweg
voor flinke en betrouwbare
Soekaboemi, Tel. Smi. 167.•
gcwillig en zindelijlc Tjemara- Djongos, Kokkie en Baboe. Inl. Juni en Augustus nag enkelc
laan 17.
Serangweg 4 Tel. WI. 4363 kamers vrij. Juli bezet. Ditste(liefat 12-2 uur)
kende tafeI. Inforlli. 594 Wlt.- •

----------

l
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Paviljoen, Djocjaweg 83.
Voorgal., 2 karners, aanrecht- T.!~O~~ ~r~O:! ~~~ger~~~~g9 _ _ _ _ _ _ _ ._ __
kamer en ap. gem,
Te hevr. Oud Gondangdia 27. ~:;:ns w~~~~Jw75~;-~vis~:~~~ SChOe!:~er~it:r:~:~in=t de

~:bcs

TE HUUR :

Hilverdink, Petjenongan

~~~"~Aiijk~~!~!~,\~R~~

~~liike p~~/::V materia· ~;::~~o~~i~:'~:;~~~:~i

~~A:;~~~fE~~jeT~~f~' ~~8
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TE KOOP: His ltlasier's Voice
gramophone m/platen, G. E. Postweg Noord 59, Tel. 4302 WI.
Telechron ldoh:je. groot Gobelin
divankleed, nikkeIen staande - - - - - - - - - .f 7.50; koperen rookleeslamp,
SINGING-LESSONS
TE JIUUR:
wanted by a lady. Letters c/o.
Ongem. paviljoen, f 17.50 z.gem. tafel .f 7.50. Bidara Tjin<l 64.
this paper No. 504A.
Te Bevr. Matrnmanweg~~~
WIt,_

39. Tel. 578 WI.

Bloemenmagazi.jn "Mevr:p'esch"
rostweg Noord 35, tlo Het
Kleine Klooster. Tels. 659-658
2 x per dag versche voorraad
bloemen. uitgebreide sorteering.
Annbevelend, :M:evr. E. Pesch.

Te huur: Ruim vrijstaand pawEcn
over ,joen aan Vioslaan, met uitzicht
centrum stad.
t'uime woningbcscbikkende
op plantsoen, j 50.- 'smaands.
zoekt dito ntetlebewone)'; brieHalfjaarlijksch contract. Te
Architect Scbutter: O. Gond. ven No. 199A. v. d. blad.
bevr. Te1ef. WIt. 3378.-.
26, WI. 3297. Moderniseering en
vakk. verbetering v. oude gebouwen en alle s. wegen. Adv.
proj. begr. kosteloos.
.f 5.-. bab;vbox f 2.50. RegenWordt klant bij
tesselaan 8.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Doktersweduwe met twee het
gymnasium te Leiden bezoekende, kinderen (meisjes) bledt
rustig tehuis aa.n voor schoolgaand meisje. Eventueel hulp
bij huiswerk. Brieven: Mevrouw
A. Eikelenboom, Nassaulaan 45.
Oegstgeest.
_ _ _ _ _ _ _ _ __
TE KOOP
stalen antelUlemnst, (3 stukken)
voor f 35.- casb.
Telefoon 582 of 583 Welt.

TE HOUR:

~

~

HOTEL "SJIUTTI<; RAAFF"
Koningsplcin Oost 12
wordt 1 Juni geopend.
l\.am('rg met en zonder cigan gemakkcn. Eigen telefoon in dc
kamer \'crkrijgbaar. ADe bed·
den hcbben Keto duplex mattassen; Wanne dGoches!!! Ga·
rageI'!. Mm zegt, dat ons cten
kmaakl als bij :\Iopder Thuts.
Prijzcn \'.a. f 4.- en j 7.50 p.
dag en f 75.- en J 135,- p.m.
respe..-:t. yoor 1 en 2 personen.

v. d. blad.

N
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Vrijge?'f~J,

Te K'Oop: Een goed onderhouden Idllderwagen en hoogst net- _ _ _ _ _ _ _ _ __
tc b~IItzl1k Te bevr. Djamboe.
Spoed te Koop
Iaan 41 pav.
1935 Chevrolet Sedan
193--1
"
Touring
1935 Austin
..
•
1932 Ford 1: cyl."
1932 Willys Overland Touring
1930 Fiat 509 TOUTing •
1930 Plymouth Sedan
1930 Chevrolet ..
TELF. 6'8'_6182 WELT.

~~b~~~~N~~~,: !!:~:~~
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Een cadeautje, 't moet cachet
hebben; dan naar 't I{uDst-aardewerk-nfelier, Oud Gondallgdla
7. daar vindt men reeds voor
Iagen prijs iets bijzonders.

TE KOOP:
TERRAPLANE
Two-seater
convertible, zoo goed als nieuw
slechts 5000 K.M. gereden. Aanvragen tetef. WIt. 1195.-

SOVJET-STAD.

naar mijn raad geluisterd, maar
klaarblijkelijk is hij jaloersch,
dat ik nog zooveel aanhangers
in het land heb. Maar gelooft
U mij, het zal niet goed afloopen met Cardenas, hij regeart

mode, U heert toch oak Viva
VHla gezien?
Dat is cen heel aardige film,
doch historisch gehee1 onjuist.
Neen werkelijk, ik h~b er veel
zin in, een goede Mexlcaansche

AbesSYiHm {ZOO/lCII Abcs- vErslagen werd en het bergmas- •
.o;ynen.
sief van den An1'ha Aradam"in
Bet me-erendeel van deze Abes~ Italiaunsche handen viel, besynsc}le menschenlevens is ten dl'Oeg het aantul dooden en ge-offer gevallen aan de.oluchtbom- wonden aan Abessynsche zijde
bardementen, het geschut, de tl~!~~~:n (~e a:f!~ie~l~uf:!:~'.e~l~

cens uit een bericht, dat wij on-I "Thans ben ik een gewoon
langs in de "Brtlcins1cij Rauo1't- particulier, maar zonder eenig
sjij" vonden:
vermogen. Ik moet iets gaan
"De eleetrische centrale en dc doen. Een courant uitgeven?
Ncen, in kan en mag niet schrijwaterlciding werken met onder- ven. Maar" -'-- en hier lacht Calbrekingen. Het eenige stadspark lea voor de eerste maal en haaIt
~~~t e~Pni:~n e~o::t~~~:n!~e:oer~ een paar telegrammen te voorden nooit gesnoeld. De straten schijn - ,,~k heb diree! na mijn
worden niet geveegd, hoewel de aankomst m de Vereemgde Sta~
saniteitsbelasting trouw wordt ten een paar aanbiedin_g'en uit
geind. Slecht ingericht is oak Hollywood gekregen, die lang
het eenige hotel. De bedden zijn niet slec~t zijn.".
gebroken en de logeerkamers
"U . wilt aan de fIlm gaan.
3ijn vuH. In het bouweD zit geeD heer president?"
voortgang. Aan den bouw van
."Waarom niet? ~n HoIlyw?od
een badhuis is men reeds vijf wll men een paar films draalen,
jaar bezig en een nieuw school- ~ie betrekk~g h.ebben op d.e
gebouw is na drie jaren nog niet Jongste geschledems van MexI~
gereed."
co en ik ~?et de regiss~ur~ m~t
Comrnentaar is bij dit bericht r8ad ter zlJde staan en mdlen lk
weI overbodig !
wil, kan ik medespelen ook. Mexieo is op het.oogenblik in de

58 jaren ziet hij er nog jong uit,
de haren zijn nauwelijks grijs
en zijn oogen vlamrnen nog. Aan
de deur staan twee van zijn
vrienden op wacht. "Een Me~
xicaan krijgt men zoo gernalrke·
lijk niet klein", roept hij mij tot
afscheid toe. "Geloof niet, dat
de rol van Elias Calles is uitgespeeld, omdat Cardenas hem
het land uitgezet heeft Dat
zal nog eens andel'S v,.~rden.
De wereld. za~ no~ van mlJ hooreno En mdleD lk naar Hollywood ga, om daar de zaken ee~s
va»: dichtbij t~ bekijken en DllSschlen zelfs flImster wordt, d~n
beteekent ~.at geen~.zins,,,dat lk
het ook altlJd zal blijve~.
En dreu?end sl.aat hiJ de de~r
toe. De belde schildwachten kiJken mij wantrouwend na. (V.
P. B.)

dood of gewond in den strijd te-

De Gemeente.zorg
VERWAARLOOZlNG.
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HUllike p.ljzen. deSge ..... ensc1'ot

OP afbet~"nq;

Redelijke prijzen

~:dcCt.~~~3h~~~~:;n~nde ~~~:;'t ~aOnC~~nkh:~enk;~i~~ge~~~~:~h~ SO~j~~~:d!~e~~~n:t!~d:o~~ifs~ Sle,~~~~" wat zijn Uw toekomst-I i~~ ~~~~:=:~d~~t~~~ een n~~- ~~c~!~e~:~::~~a~~c~: ~:J~;:~~
gevaarhJke
nusdadlgcrsbende Met den bouw van het veerschip I zooals hij zijn moet, blijkt weer Iplannen, heer president?"
Calles staat op, ondanks ZlJD doeh vele duizenden zijn ook gezou kunnen opoemen.

.
Deze pantscrwagen 18 ge~on·
strueerd, na~t men lwec op de
gnngst~rs hUltgemaaktc pant,:
serauto s had ~~studcerd. "WIJ
hebhen ontdekt , zoo vcr~laar~
de de C!h~r ~a~ d~ 'i~dmen • d~t

:~~'aa"~:ma beZi~ ~e~ste~~.~anc:
lede ~onden wij een d rg 'l'~kC
mac~inc in bcslagnem~n C lJDe

wagen was gehecl gepa~tserd
ell de achterrnit cliende alB
schictgat VDor een machinegeweer waannede achtervolgende ~uto's onder vuur we ..dcn
genomcn Deze wagen was niet
slechts .~it lwgelvrij staal vcrvaardigd doch bovendien waren de ~men van gepantserd
gins voorzien, dat zoo hard
was, dat er zelfs met een rnachinegeweer niets tegen uit te
richten viel."

zal zoo spoedig ala maar eenigszina mogelijk is, een aanvang
I worden gcmaakt. In plaats van
de oorspronkelijk gedachte 100
slnapplaatsen zal het nieuwe
veer niet mlnder dan 300 slaapplantaen krijgen. -Men Iieemt
ann, dut de daaruit ontstane
ntcerdere kosten zich weI b:taald zuBen maken, daar de directie van de Deensche rijksspoorwegen zich thans ook voor
het plan begint to interessee~en
eu zlch onder zekere omstandlghedcn heeft bereid verklaard,
in aansluiting 3ll;n dit veer. naar
en van Frederlksltavn meuwe
sneltreinen in te leggen.
De offerten voor den bouw
van het veerschip kunnen tot 15
Mei ingezonden worden. Op denR
zelfden dag··zal de inteekening
op de ieening van de nieuwe onderneming worden opengesteld.

Deze gangsterauto's worden
gemaakt door specialiswn en
geweermakers uit de ondet"WcreId, die volgens Hoover zeer
. RADIO·REUS
handig zijn in het vervaardigen
van allerlei vuurwapens.
Met 40 Lampen
In aansluiting aan zijn me~
dedeelingen eischte Hoover, ant ONTVANGT ALLE STATIONS
er door de l'egeering een som
gelds' zou worden beschikbaar Het Grootste Radiotoestel ter
gesteld voor het vervaardigcl1
were1d
van de nieuwe- _pantserwagfOns,
daar men slechts hiermede ,de
Het- grootste radio-ontvanggangsters te lijf zou kunnen toestel wordt op het oogenblik
gaal!'

EX-PRESIDENT CALLES

DE TRIOMF DER MODERNE
Wit Filmster worden

AANBIEDINGEN VAN
HOLLYWOOD

OORLOGSTECHN~EK.

, Balans van dellOost-Afrikaanschen oorlog.

San Antonio (Texas), Mei '36.
HET AANTAL DOODEN
Onlangs arriveerde op het
vliegveld van -San Antonio expresident· Calles _ van Mexico (Van onzen U P._ V.P.B.~corr.).
met 5 vrienden. Hij was op bevel van den huidigen MexicaanRorne, 11 Mei 19S6e

moderne wapenen, zooals vliegtuigen, tanks, machinegeweren
en vlammenwerpers. Terw:iJ1 het
aantal ~ lta.lia.ansche zijde ge-

~~~~~g!g!:7-L:::;~;:! ~l;er~?~li~j[r= deIn:~O~~en::~d::~

NAAR NOORWEGEN
Een Autoveer
TUSSCHEN FREDERIKSEN LARV:m:.

:-·mvN

40 lampen. .Ret-_ kan meer sta- bet land gezet. Op den'·dag van oor-Iogstechniek noodig zou zijn,
tions ontvangeu" ~an-_ elke andeR zijn aankClmst was hij zeer ver- dan heeft de balans _van: den
re -tot nog toe' geconstrueerde inoeid, en ,weigerde elk, inter- Oost-Afrikaanschen _ oorlog dit

~~:~:;e~r~!:~H~~~: ~::~
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gel~

heden

den a.,·
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Vlugge bediening.

den eersten slag op het Ternbienplateau tenslotte verloren
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In het communique, dat bevan den veldtocht naar de Ita- trekking heeft op den slag bij
lianen overliepen en van moder- ~~artSj~~ro;rhet~~!en~~

~~~ap~:~;o°ft~ie~~:e:ee:tu~~~ dat de keizer het bevel gaf op
werden. Tot dezen behooren na~ Quoram terug te trekktm, de
tuurlijk in de eerste plaats de ~~::Y~~~h 70~~e d~Oa~~~h~a;:~
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gET der Italianen deed dienst ne-
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ca·Moerri, 2~0 kilometer ten
zuidelijk front zii &an zij met de ~oorC!end;an ~Ol~teen nederdivisies van gen'eraal Grazia~i a~e::er o:~ata~e~. dat de
~tre:\le~e~s~t~.e ~o~ de W;.l- ~entallen kleinere gevechten

I

~ hunolo~~e~s~~ki:m~~n t~~ !~~n t~~~~~ ~3~~~n1~~0~~~~:

g~nover ~e .. Italianen zoo ver
gmgen, daw ZlJ vele uren voo~ d:
troer:en . van_ generaal BIrO
DeSSle bmnenrnkten.
De - gmoist-c Yer1-iezclt
Volgens de officieele ~gevens
Ieden de Abessynen t~chen 3
en 9 Maart, toen het noordelijk
If'ger van Badoglio de legers van
r8.s Kassa en tas Seyoem op het
Tembienplateau letierliJk
nietigde~ -t~1 tegelljkertijd
hetleger van'rasImmeroe in de
nabijheid van Sjire eveneens ~

Igekost hebben, terwiji ongetel-

de honderden bet leven verloren
I tengevolge van de ltaliaansche
IluchtaanVallen.
. Het ltaliaa:nsc~e hoofdkwar! t:ter heeft verzmmd, mededee!~ng .te doe,?- van de Abe-ssynE"'..he
: "\·erliezen m ..de~ laatsten grooi ten. ~g blJ Gmna Coho, doch
I offlcleUSe
bronnen ~YeIl bet
an:ntal .gevallen Abessijnen met
nn;;:ens 4~eIgK cijfers
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niqu{lNo.15O i,nlich,o:en: •.De en getechniseerde troepen, mAbessynsehe \'eI'liezen aan dooden en gewmiden bedra.,oen 00-
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, lg"k aan. Een.
gevoig
len o~ een zenijm:moet met he- ontving·-':mij ,in-zijri kIeine Wo- ::;~~Tet~cF:
week tijds_, 3.angericht in den jTIffi d('Ze supeno~ ~~
hulp -van _een bijzondere .catho- ning.-- .publiceerde oorlogsberichten der ~den. . eveneens op 'grond slag bY
~e' Doria.,' Bij die
!t~o~der'i:.~
delamp ,geschBeden, voordat- de
IIi :_de' eerate jllaats s,Pra.k hij Italianen:, bliJJrt. ~t Abessinie van officieele gegevens. op on- gele.,,~eid -meldde het h~ I.AbessJ..'BSChe . hoofden _ in bet
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