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Op bet Poloria·terras houdt
HuisYrCuwen.vereen.iging
('Cp
larddag
gewijd
aan
..H~t huis in de. bloemen".
Dc voOnitst.:!r van de afdeellng
"Be.ta\'ia onh·angt de afg~vaal'digden met een korte redcvoeripg, waarin zij a.m. zegt: Ten allen tijde moeten wU er
naar streven in buis de schoonate bloem te zijn en te blijven.
Wij gcdijen goed in den voUen
trand en. ab potplant op cen

<1e

~~::~t o~k:~~I=;'~U

dingsters.

doch

onze

VOOR ADVERTENTIES.
TE BAT.: 8.Bit GQPNER
TEl BANDOENG: BANARBU
OF RECBTSTREEKS AAN
ONZE KA.o"VrOREN.

REISCR EDI ETBR I EVEN
TRAVELLER'S CHEQUES.

niet te evenaren

~===================
ken besteld van meer dan wordt ontvangen met een goed- _
roept: -

Blj

mlJ

zlJn

stuk· winkels bij. -

Dit

in

voorstel

smaak.
zuinigheid

f 100.-! - Ret blijkt, dat oak keurend applaus. - Contingen-

anderen zulke bcstellingen uit- teering en. afscbnffing van ~e Polly kent dat. Zij zet zich ter baar toe. - Wat doe jlj hier
voerden. Maar wat het bCunllRzeriJ in het yak, dat 19 naRst een heer, die haar van zoo aileen? _ De JODge dokter
ncemt haar mee naar de frissche
lucht op het terras. Zij heeft
het gevoel, dat zij weer in een
verkeerde sfear is terecbt gekozichtbaar vermocid z.ijn gewor- ~len en klJke." n~ar een vrouw geld, - fluistert bij; - Dat be- men. _ Hoe kan ik toch in
den, k1imt cr ecn op ecn stoel die zoo .even IS bmnen~ekornen. hoeft u z1ch niet zoo aan te contact komen met hoogere
en zegt: - Dames, het feit dat
Het IS PO!ty. Trans1to. pony trekken, meent zij, - dat ambt~naren? _ vraagt zij.er in heel de slad geen blocm pa~t een anJeher van de tafel, doet icdereen bier. - De h~r Ben je allid van de Houseparty
meer was te krijgcn en wij ons ruikt er eens. aan en zegt zoo lacbt en zegt: - . Dat weet ik, beweging? _ informeert de
genoodzaakt hebben gezien am langs haa.r klcl?en neus weg: - daarom ben ilt juist hier. Ik jonge dakter _ Neen, _ zegt
van liefbebberij-kwcekera bloe~ Ik korn even mf~rmeeren,. h~e ben van de recherche. Als m'n Polly, _ daar heb ik weI eons
men te koapen, bew~8t weI, dat het staat met mlJn COttUnlSSle- dienst ar op zit, wil ik gaarne van gehoord. Maar ik ben er
het bewuste buwelljk OM allen loon. Dc. dames zune~. weI we- eens nader met u kennis ma~ nooit geweest. Wat is dat eigoed heaft gedaan. In verband ten, dat lk het hu,:"ehJk, waa~· ken ..... . Maar Polly is al opge- genlijk? _ De jonge dokter
daarmede, zou ik u willen vaor~ aan u zooveel verdlend hebt, m staan am een andere plaats te legt uit, dat de leden streven
stellen ecns te ave.rwegen, of de hand ~.cb gew.e~kt. Daarvoor zoeken, Een keurig jongmensch Daar een betel' leven en hun
w~ niet ~p de .cen of n.nd~re komt m9 provlSle toe. - De ziet, dat zij niet speelt en vraagt zonden en moeilijkheden biech-

en

voedingswaarde.
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help- Een suggestie luidt: - in cen
der stadsparken ccn grot op te
stellen, welke, van alle gemakken zal voorziim ltijn en waarin
iederc drie dagcn cen andere
firma geurende bloemen zal
plaataen. Tocgang aileen op
vertoon van een kaart. Voor
cIken vooravond zou men tel~
kens cen ander jongmensch
kunnen uitnoodigen, dat ver~
rast zal zijn, daar blj tocvru een
bepaalde jongedamo aan te
treHen. Vhn de oudcrs van het
meisje zou op discrete wijzc een
bijdragp. in de koaten kunncn
worden gevraagd. - Dew auggestic wordt in handen gesteid
van cen commisaic ad hoc, weIke zal nagaan, of het dcnkbeeld
uit"\'oerbaar is. - Waarom ad
hoc? - vraagt een der damcs.
aat
een
-hkHAetl gd
bier n~ct 0 m, h ,
0,
S Fe eomm l8SIa n1e
ee
ad grot, wi! ik cr niet In zittcn.
- Andere dames blijkell et ook
zoo over te denken. Ad hoc
klinkt volgens haar vulgair en
v(!rdacht. De commissie wordt

(Hicr kan een bloemenbaJlet
worden ingeiucbt.)
Daarop sprcekt de leidster
van bet CODgTe8, die o.a. het
volgtnde opmerkt: - Er Is
geen beter middel om de eom·
• berbeid van de crisis ult bet
hu~ te Vl'rjag"n, dan het Ilan·
wenden van bloemen, vL'Cl bloc·
men. Maar bloemen koslen
geld. Wij wilten dus op de-ten
landdng ona door dCl5kuncii,en
doen ,'oorlichten, hoe wij gemakkelijk en goedkoop veel
bloemen kunnen kweeken en
zullen vall den blocmcnhandel
"\'ernemen, welke lasten op z;ijn
bedrij£ ruaten. waardoor .de
blocmenprijzen worden belnvloet.!. ,,;1 .....1'.
to
De
"' ...
waar de dames, die in blocmen
hrmdeJ.en. deh voorbcreidcn op
het !'Itrnks tc hauden concours
in h...t schikken van bloemfn in
de klasse voor den bloemenhan-

camera "on, een

VERSPRElDINO TE BANZONDAGMORGENS
1IlXEMPLAREN.

DOENG
6000

NEDERLANDSCHE HANDEI..MAATSCHAPPIJ. N, V.

ken het werk en spreken allen bebben gedann, kamen er nadoor elkand.er. ~en .yan haar tuurlijk weer enkele bloemen·

de behand('ling, Dan bepalen gen en bevordercn. - Over dit cen brutaliteit!" ontvangen. En
wij met de scboone bloemen voorstel ontstaat cen verwarde daarom voegt Polly er nog bet
ven onun geest en ous gemoed discussie, waarbij verschillende ~olgen~e aan toe: - ~aar weld;; sfe<:r van het huts. Flora's denkbeclden aan de hand wor~ ~leht .~le":. de daO?es .hever, dat
kindercn passen gcheel in die den gedaan, welke met gelach Lk blJ mu n rclabes.lD hoogcre
af~r. Zij zijn niet onze medc- .en gejuich wordcn ontvangen. ~ringen ce~ aandrmg ?p het
Bt'Cl1I. -

VIA DR.IErttA.AL PER WEEK
10.000 £XEMl>LAREN.

REDACTEUR: J. VEERSEMA

1936.

oni·warp duurst -is, beh~ft daarom nog het, wat we hcbben moeten! den oveJ1kant van de tafel
1.IoOT een scenario va?, Zttlk niet het mooist te zijn! ro~p~ een der dames geest- voortdurend heeft aangekcken.
CEIl' film, een puur -ver.nn3cl schreeuwt een ander er tegen.in. drIftlg.
..
Die heer . geeft haar geen gutdU3.
Als (:nkele damt!s van het getter
Maar p.l.otscUng zWlJgen ze den. _ Ik. speel van andennans
Hier

VERSPREIDIN'C ''!'E BATA·

.. I

Nouvelles"•

"Batavi~se
In Nederland is eeJi -vcrI:C1Iig ilt9 opgcncht, welke
zich ten. dod stelt gelll1id/ilms
tlGll he! let~m oon den Nederlonder i,l [1!-die te toonell aan
de NedsrJandrrs in Nedar-

WILLEN JJELLEN.
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mateHen van een belastmg op
blocmenzaken?....
Een der dames v-,:aagt: Zoudt u · uiet · lieve~ .,WIUen- ~or~
gen voor een coDtmgenteenng
van het aantal bloe~enzaken.
Daarvoor hebben WIJ gaarne
wat over......
Polly Transito: _ hocveel ?:..
De dames opperen een finan~
cieele regeling, welke Polly weI
sebijnt te bevaller:. - Wanneer
denkt u te beginnen? - zoo
vraagt men haar. _ Zoo spocdig mogelljk, _ aqtwoordt Pol·
ly, want lk heb geld noodig.
Maar ik moet eerst een anderen
man hebb~n. want ~et ~jjn
tegenwoonilgen Is op d1t gebled
niets te beginnen. .ft>.
Polly, laat et' geen gras over
grocieri. Zij weet blj wie zij wezen moet en want' zij die man.
nen knn vinden. De camera
toont haar in de eenc conferentie na de andere met led.en van
de verschiUende fracties van

daar een groot_ lawaai. Een
dikke heel', die wezenloos in
een boek zat, is wakk~: geworden en bruit, dat zlJn porte·
feuille bem ontstolen is. De
man van de recherche gaat
vaor de .deur staan en roept: niemand verlaat de-zaal! Er zal
een onderzoek worden ingesteld! - Opeena komen er poli~
tieagenten. De heeren worden
gefouilleerd. De .portefeuille
wordt niet gevonden. Polly
moet hao.r tasch openen. Zij
begrijpt, dat zij uit deze omgeving weg moet. Zij krijgt verlof
om. heen te gaan, haalt in de
garderobe haar fluweelen jasje,
dat daar door bet keurige
jongmenseh is opgehangen. en
vindt in de zak de portefeUllle.
Ter bestrijding van de onkosten
van dez.en avond en als vergoed~ng ?oor den 8~~rik e~ .ue narlgheld, neemt zlJ een bllJet van
f 100.- uit de portefeuille en
stopt deze in de zak van cen
regenjas, die naast haar jasje
hangt. Daarop verlaat zij haas~
tig het gebouw, waar zij geen
stap nader is gekomen tot haar
doe!.
....

IMPORTEUR:

N.V. Hande(·MQ ... ARCANA"

Ze voelt bij intuitie, dat ze in
DISTRIBUTEUR,
die omgeving zich niet bij een
man indringen kan. Van ean
Fo. Wed, G. OUd Pz. & Co.
biecht als de hare zou zijn, zou
Jedcr 1!!''!..'! moe worden.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Maar wat moet zij .dan begin- ::
nen? Er zijn geen reeepties en
partijen in zicht. Is het dan
Nederlandsch ..
maar niet het beste,dat zij zelf
Indi8ch~
cens riaar het Departement
gaat? Dat doet ze. Ieder blijkt
blij met haar komst te wezen
N. V.
en beeft gaarne wat van den
HOOI'OXANTOOR TB BAT A. VI A
gouvernementstijd voor baar
OPGBRICHT IN 1351
over. Doch ala het er op aan
komt, heeft niemand aver de
contingenteeringen wat te zeg~
gen en moet ze weer bij iemand
andel'S zijn, Het Departement
maakt haar kregelig en zenuwIlchtig en zij verstoort de rust
op het Deparlement. Zij komt
geen stap verdeI'.
Maar ten slatte laat een jong
ambtenaar, die zeer verlegen
doet, doorschemeren, dat bij
wei eens een balletje over die
contingenteering del' bloemen·
zaken wil opwerpen. Met dien I
jongen man spreekt Polly dus /_
voor een reeks van diners en
d~nsen af. Hij blijkt ook iets te gen die huldebetuigingen. Een
hebben gespaard, dat zij kan der Volksraadsleden houdt dan
aanwenden voor cen Dieuwe cen scherpe redevoering, wZoarjapon of liever yom: het beWen in hij te kennen geeft, dat de

ESCOMPTO

MAATSCHAPPI]

EFFECTEN
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ADVIEZEN
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ADMINISTRATIE
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BEURZEN
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~e::kn~g~n~r~~k:e~:~:te :f~ ~o:\e~e~:~~:s.h~i: h:;~i!~ de "Kakkerlo.k" en waar te Ba.~
de wacht, die het weer van den uit is, vraagt er een het woord: tavia de politick nog meer gemaitre d'hOtel had, die er met - Dames, zegt zlj, boe denkt di~.~ y.'O~d~,
t d I
den intendant over heeft g~- u over een contingenteering vanlh~:r teaa.~~'!fe:~::sh:t t~i.
~f~~~~;:~:~t t\t~&~t ~~~~~ ~~n z~t e:a~~!sbt;:~~~~ kens laat en al vermoeit zij zich
op het paleis verreweg bet sehien zijn er a] teveeL Omdat zeer met dansen, eten en p~mooiste wa.ren. _ Deze made- w·· nu b" dat huwel"k en dat ~ii Maa! dan wordt .het mOCldeelln verwekt een onbeacliti} f~t va~ den beer ~Chielsen liJker. Zij m~t aanpappcn met
feu';k ~umult De vrouwen sta- op den Poentja.k goede zaken den cen of den ander van het
• "V
•
departement van Economische
_
Zaken, die daar iets te zeggen
heeft, Dat die beeren ~llen ge~

RA DI0 .

betal~ng Junl .
voou.a~d suekt.

Eerste
Leveren wij momf!Dteel zoolang de
tenen zeer ve~laagde afbetaling

ER.RBs K.Y. 110
ERRES K·.Y. 214
'G ENERAL ELECTRIC Super_
PHILIPS . 2802 Gelijkstroom
ERRES Electriscbe Oramofoonversterker·..
~UlDSPREKERS van Philips en General-Electric
Mf?t eeo ja~r garantie van d~n Imi:Jo~teur.

. Tweedeh811dlcb Radiotoeirellen in huar verknjg~.
WiJ _repaf88na : aile soorteD · RadiotoesteUen..
.
. Wij b.b"," ~n Verk:eopars of Runners ...
. '. ".. Elk_t08st~l _ heeft een andEi:re kla~kwi.rg"11 evenaJs
. ~ een Vio_ol ofPia:~o, a.1z:ljD ze.van hette1fde nierit ofprijs. ..
DUS wlj adviseeran eersi . on~ M8ga:zijn ·te bezoeken ': .
en dan "het toesi:~l . naar keuze'- o'~._proltf i~ : :~r~gen·.

N.V.PIANO.. EIi 'MulIEicHANDEl
" ,,,

,
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Tra.n:tito

echter niet met woorden. Zij
zeggen het met bloemen.
De pers is niet vcrgeten. De
verslaggevers vinden op hun
plaatsen bouquetten benevens

h~~~er;oek o~ ~zij ~ets ~e

t. "6~ .......eeren e
• at e.
~en doen op vreugde-formu~
lieren met bloemennLDd op
kosten van den bloemel.lhandel.
•
.
Polly Transito zit stt'8.lend te
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man is partieulier.--P~y. ma8kt
aansWten om· op te staan: De.
manziethetenzegthaaitig;':"'"
lk '.wilde .:~·vr3.gen_. ofU~
oingang . met . mij zoudt wiDen

.heb~

een -' bloem . ip. .hIm
knoopsgat. En · de heer"W.D
Baalen dra.agt ee.D. ·krans van
l.a.U.rierblarekrnin
teiwtil de _-beer. -Verbbom ~

om ·.

me:L

Intmschen

~

Cilu~ma

Palace)

TEL. WEL. 1058.

is
dag!
Zij wordt nU erkend,. a1s In-

I

~n door. zich .te vertoonen op tQilfil,t. . ~t ·.is ~ kelder met ~~ als het -in o~ be- k~je ~ocht. Dan .kan zij ook
die ~ plaatsen,' waa~ stro~~we~ centrale verwarmmg. --:- Folly bru;tdel:ing lwmt, is d,e Vo1Jcs.. geWlchtiger opdracJJ:ten aaIlIIiC"duwnaars en zij die:zijn uitge- goat recht
<en feesteliike stern·
den. Zoo ~ ' komt zij ook bij de
Carlton·roUlette. 'ZU, b~ ·geen
zin om_ ba.a.I'·· ~getl: ge1dte wagen:en~~hairbu1il'liederi
.

(t.o.

1

mes.- Zij besluit van bet toeval
ik.
te lat:en a.t;hangen ~et wien van u meer gwen hebben? Mag ik' voorstel in..

11
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heer. Die zegt: _ waar kan
geintereSseerd. een initiatief~ noodigen. Dit haar

~J~.n ~~:e~ ~~~a~eh~' ~ere;n~:e::~i~~:~\:;~ ~~~ oppert ~ge ::~~t::;: ·is~!!'

K. Y. 208 Gelijkstroom
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van ecn zeer vochtig Niemands
Polly is den koning te rijk,
land op zijn kleeding heeft. Hij ~::'~sn~kka~:s b~:ee:~oe:~~:
~~gt~ie~~menku:~e~r:~;rr:ii: scbot aankloppen.
loopt hem tappelings' door,zijD.
gezieht. Om hem heen beerscht
•••
~~ ' . jo~~e stemming, w~a.rvan
hij Zl~ mets aa~trekt. H1J zmgt
De zaak .loopt anders dan
en. drmkt bo~bler. De :lDderen PoUy
verwacht.beeft.
drInken bokbler _en schleten of Het balletJe van den Jongen
slaan op den kop van Jut om ambtenaar schijnt verkeerd t;e..
prijzen. Men eet ramsvleesch rech.t gekomen te zijn. Van de
!met ramenassaus en zure Ie- zijde van het Departement

Wij garandeeren elke
~. PermaDeDt Wave·'
Ook U wit tevreden zijn
POj> f 7.50 Compleet "

er ~u

Daarna zct men het dffjat
mal, waa.rop dp wee-rVOOrt..
.
Tot groote te1eurstelling van
rioodigd: _VOQ.r >?JeD. ..diner ~ aRe betrokkenen word1: de
rie'_~ ~ _ .. bataillede: :Deurs"" _~echter ~t:gesteJd.
n&.,. - aUes ' OJ> kos1:eu. "1iI::I.D: den'
Er .z:uu verscheidene ~

lUst in

de

VoIksraadsl~ wwden uitge-
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f.'l5.-"per .meDnd
spoedlg wmdtomh_met ....·_
fie-kamerdewiukel-;jufI:romreIl ~nudadeljjk~te-
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~ :.INl)EPL"NTENo· ; ADlERE'N'IUIN VAN 28 tim 31 MEl '36. GEOPEND VAN 9-12 U V.M. EN 6"': 10 U. NM. VRIJE TOEGANG. ATTRACTIESI!III ~II
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. .'

KOMEN VAN DE MODERNSTE : HULPMIDDELBN VOOR UW HUiSHOUDfNG, NIET OVER II I NEEMT UW KfNDEREN MEDEl CADEAUX VOOR ELKE IOOE BEZOEKSTER(.ER)

I-c>[ BEZOEKT
DE&IONsrRATIES

Oak, 81s het iniUatief-voorstel wordt aangenomen, dringt
Polly op uitbetaling aan.
De bloemen-dames . blijven
hard.
Zij hebben gelijk.
Want belo.aa kan onder deze
film nlet staan, \Vat onder de
"D:-eigroschenfilm" stond:

onze standNo.6 t Radiost Rijwielen t Petromax & Heidenia.
Gazellehuis t Rijswijkstraat 26 - Tel. WI. 1855 of 1856.
weerklank vond, dnt men be-I '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!
sloot de vertegenwoordigers der I'

J.".r1.£&c'

InI. Hu.Jsvrouwen
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De demonstraties voor In·
landsche buisvrouwen zuBen in
den Planten- en Dierentuin gehouden worden van 28 tot 31
OP DEN PAPANDAJAN
Mtll, des rnorgens van 9 tot
12 uur en des namiddags van
Ontdekkingen
Und so komr:nt zum guten Ende 6 tot 10 uur.
Alles unter einen Hut.
Voor het publlek zullen eT ver Zooals hekend ie, heen de
1st das notige Geld vorbandcn schillende attracties zijn.
vereentging Mooi Garoet plan~
1st das Ende meistens gut.
Icder heeft vrijen toegang.
nen, waaraan trouwens reeds
gewerkt wordt, om van TjisaDenn die eincn sind 1m Dunkeln
roepan een autoweg a.an te JegUnd die ander-en !:lind im Licht.
KERAMIEK
gen naar den Papandajan. welUnd man siehet die im Lichte
ken aansluiting zal ge\'en aan
Die jm Dunkeln sieht man nicht.
Bij VIsser & Co.
......
den weg van Bandoeng Voornit.
Aan die film zal men wellicht
Van 28 Mel tot 15 Juni %al
Er is echter oak gedacht aan
hebben gcdacht, omdat Polly er in de kunsuaal van de firma
Transito even doet denken aan Visser & Co aan Rijswijk cen eim trace loopende over de kiPo1iy Peachum. Maar Polly tentoonstelling worden gebou- na-ondcmeming Daradjat, dat,
Transito is cen echt Indisch den van Hollnndsch pla~l . en gaande langs de helling van
den Pnpandajan en op groote
mcisje, dat de Londensche Pol· anrdewerk.
ly in pienterheid overtreft,
Daar zuBen verscheidene zeer hoogte langs den geheelen weg
De Indisct.e Polly ken echtcl" artistieke producten van J<era- cen schitterend uitzicht rou bieden op de vlakte van Garoet en
met .J.! hllar pielltcrhcid de Re- miek te zien zijn.
de gebergten nan de overzijde.
gcering niet bewerken.
Eo de Regeering legt het
Vooral de heer W. H. Hoogontwerp naast zich neer,
Oat worot ecrst De. weken
PADDY O'DAY
~~~i;,Of:z~!~e~:~ ~:~~t~~~
"·an hevige spanning bckend,
der van laatst bedoeld trace en
Ala de spanning op 200 ongeF.J611 Fox·fllm
het was dan ook op zijn verzoek,
lukki~ wiju wordt gebroken,
dat de Atilitaire Luchtvaart Afzijn l"olly Transito ell dc blocBinnenkort za 1 te Batavia decling een serle luchtfoto's
mendaml'8 bijnn vcrwclkt.
worden vertoond de aantrekPolly "wcelt nu, dat zij zich kelijke film Paddy O'Day (Vcr- vervaardigd heeft va n dat genooit T11l'Cr met .,lobbying" zal dwnald in de nleuwe wcreld) de deelte van het Papandajancomplex. Het terrein, waarin
inlatcn.
gcschiedenis van cen Iersch het trace ligt, is begroeid met
Et zijn te Batavia voor cen jong meisje, dat als verstckedicht
oerwoud en vrijwel on\'f1)UW, die
weet, wat zij wil, ling naar New York reist.
toegankelijk en door zeer weiunden.· en vlugger·wcrkende
De rol van Paddy wordt vermiddden om aan den kost te vuld door Jane Withers, de nig m~nschen betroden en dus
vrijwel onbckend. Slechts door
komen.
jcugdlge Icrsche actricc, die het nemen van foto's uit de
bekend is om hear bemlnlljke
J. E. JORDENS Jr. onbescbo.amdheld (!n hao.r roc- lucht was men in staat de mogelijkhcid van een weg langs
rende gcvocligheid.
de2e route vast te stellen. Voor
de Luchtvaart Afdeeling was
KAMPI!.ERTI!.NTEN
het een schitterende oefening
.,
~~
om dit gebied uit .de lucht in
kaart te brengen en de vliegers
lmMAK~RIJ ~UROPA·Am
zijn daarin buitengewoon geslaagd.
Op de foto's is stereo
!tOC:J\flf;l>
';7. 61
. {~"?' .
oscopisch elkc vcrhcvcnheid en
..,\,
elk boompje te onderkennen. Zij
~
vcrtooncn in het ultgestrckte
~~
wen'"ded tK"."'"'w.hhenMd.ennoePk·po'pnend'tiea:
."f

.,
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MENSCHELIJK RADIO·
TOESTEL
"Onhoorbare Geluidsgolven"
NAUWKEURIGE PROEVEN,
Riga, 15 Mei 1936.
Reers !angeren tijd geleden
'deed het bericht van de ontdekking van een "menschelijk ontvangsttoestel" de ronde door
de bladen. Het betrof een jong
Lettisch boerenmeisje, Dka K.,
die wegens achterlijkheid onder
behandeling van een arts werd
geateld. De kleine kon lezen

noch schrijven, weI echter, Daar
de dokter tot zijn verwondering
vaststelde, lederen boektekst in
welke taal dan ook, die de moe.

~:n OfI::,nz:~g:; f~~t:~k~e~;:
len.

Oit merkwanrdige fenomeen
baarde in de wetenschappelijke
wereld groot opzien. De beker.de Wcensche psychiater Neureither, op het oogenblik professer
aan de universlteit te Riga, ondernam talrijke experimenten
met de kleinc Dka en de resultaten van dit onderzoek heeft
hij in een brochure neergclegd.
Slndsdien heeit de universiteit
te Riga het onderzoek met
grooten ijvcr voortgezet en weI
onder leiding van Dr. Brusche.
Met publiek hoorde echter niets
meer van lIka en haar geheimzinnige gaven, en oak de meest
Ijvcrige reporters konden niet
~ns den naam van het meisje
te weten komen. Thanu echter
hebben de professoren den sluier
cen weinig opgclicht _ en daar·
bij zijn zeer interessante dingen
aan het dagllcht gekomen. Voor
Ilka. had men cen loodkamer
gebouwd , waarvan "de wanden
,- zelfs voor Rontgenstralen onreinen en witte plekken, die de doordringbaar waren. Bultcn de
aanwezlgheid van oude, nog knmer ging de moeder, die de

vonden er 32 van dergelijke
bijeenkomsten in verschiUende
"
landen plaats. En nu zal het
33ste lnternationale Eucharistische Congres in het komende WELTEVREDEN
jaar, op 3 Februari 1937 en de
vier volgende dagen, zeIfs in
is het nummer 'Yst bij
het Verre Oosten worden gehouden. Het zal het eerste conieder sportman bekend is.·
gres in deze streek van de wereId zljn en natuurlijk is tot
plaats van de bijeenkomst Manila, de boofdstad van de ..ni·
T.
ge Christelijke natie in Oost.l..i
Azie uitverkoren. Op de Philip·
pijnen leven 11 millioen kathoPOSTWEG NOORD llA
lieken , die 82% van de bevolking uitma.ken en natuurlijk is
bet:ft steeds in voorraad de bf:ste artikeleo
deze groote plechtigheid zeer
geschikt om het geloot van deop sportgebied; o. a. de ongee.venaarde
ze, temidden van een MohamSykes .,Airspeed" super racket de
medaansche, Boeddhistische en
beste op de Indiscbe markt, de bekende
heidensche wereld levende kaAmour
tennissoacen
waarvan
wij
de
tholieken te versterken, terwijI
alleenvertegenwoordtgiog bebben ....oor West
bovendien de katholieke godachte in bet Verce Dosten' er
Java _ de elegaote. Venus:we"mpakken
door bevoi'derd wordt.
dames, en aile sportbenoodigdhe:den
Reeds thana zijn ornvangrijke
van de be:lte merken .
voorbereidingen voor het congres getroffen. Daar de hotels
van Manila Diet groot genoeg Vergeet
niet oOZe verkoop-surprises,
zijn, om de vele duJzenden pelgrims onder te brengen, heeft
zoolaog de voorraad strekt!
men het groote stoomschip "Emw
press of Russia" gecharterd,! 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
om als drijvend hotel dienst te II
dcen, De Luneta, bet heerlijke, ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
aan den Baai van Manila gelegen park, zal het tooneel van!:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• _ _ _.....
de groote plechtigheden en
hoogm issen zijn, die voor meer
dan 50.000 geloovigen onder
den vrijen hemel gecelebreerd
DE ELECTRISCHE VERLICHTE HUISNUMMERS
zulIen worden. In het midden
Maar we hebben z e na bcst eJd.
van het park zal een enorm
La<lt· thans reeds een cxemplaar ui t de
kruis, samengesteld uit de vlagvolgende :z;endlng voor U reserveeren
gen van aIle naUes komen te
staan. Ook de kathedrnal
door her ELECTRICITEITBEDRIJF
van Manila zal cen belangrijke
Telefoon: Welt e vteden 300 [oes t e l 14
rol bij de plechtlgheden speleu.
Hier zuIlen de hooge g e e s t e l i j - I L . - - - - - - , - - - - - - - - - - - -......

DE S P 0 RTW INK E

U I T V E R K 0 C H T Z IJ N ZoE

:~~enzic:r v~~~~~l~~~u~;~~!l: - - - -- - - - - - - - - - - -- - - Rizalstndion, dat 50.000 men- ; -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-;
schen kan bevatten, massa·
bijeenkomsten wordcn gehouden.
Sinds eenige maanden worM
Yoor aIle Inrichtingen
den er in de provinciestadjes
der Philippijnen parochiale Eu·
van Ooderwijs
charistiscbe Congressen gehou
zij las, werd door I1ka zin nn zin den, om de geloovlgen op de
groote plechtigheden voor teTEL, 3019 WL.
RIjSWIJKSTRAAT 16
bereiden.
sc;~;e ~a~ine=U~~ a~~~~:lll_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _-'
golven werden overgebracht. O'Doherty beeft de geheele 01'- _ _ _ __ _ _ _ _' -_ _ __ _ _ _ _ __
Nu werd nb in cen absoIuut ganisatie van het congres op
geluiddichte zaal van het radioM zich genomen. Met ,de postauto1I0TEL
station te Riga gebracht en hier riteiten heeft men reeCls onder·
DEB NEDERLANDEN-.
werd het experiment herhaaid. handelingen aangeknoopt over
En zie daar - zij kon de "ge- de uitgaven van bijzondere postKwltang 2 Sen., Tel. WI. 855
Groot Vooravond Concert
dachtengolven" van de moeder zegels naar aanleidlog van bet
congrcs en verdeI' zal er een
niet meer ontvangen.
Haarolie tegen Roos.
onder leiding van
Hieruit willen de gelecrden herinneringsmedaille geslagen
F 0.20 p. f1~sch
worden. U. P.E. - U. P.
.JULIEN FOORMAN
: 0d:ij ~~~~~i~r~~:e~;le~~:
thie Diet te doen heeft met 011-

~~;~~i:;:~;~~~' :~d::lf::: ~;~~~~~~~{ef~'~:~~=;
~ ~ rEi !~~~~~~if~i~1!;~~~l: =~~~~~~~ ~~:~~~:}~~1:
____""_~
__.__.__ ~~~~11 C::1~r;~~~n g:~we:~

ORATORIA

HUll EN

H1/GE NOl

In Studle.

De jaarlijksehe Algemecnc

het vulcanologisch onderzoek en

»Wh£

!~~ad~!ri:~n ~:!::r~~~

t;ij
het oerbosch in.

hecCl 10 de plaata van den
heer J. H~ rmAn", Voonltter, en
den beer W. Oortman. Commie·
saris, dh: met buitenlandsch

HOLLYWOOD REVUE
Na een teeht van 9 uur met
kapmes en kompaa staagden zij
er in de drie dichtblj gelegen
Op Donderdag 28 Met U.8. plekken te vinden a)s curieuze
zal In .de gezeUige eetzaal van weiden, scherp afgescheiden
Hotel der Nedcrlanden een blj- van het bosch. Nog nooit was
zondere avond worden gegeven ~~~~en \!~~~iea:~~~:e::~gee~
g~legenheid dyaD ~et eerst~ troffen van dieren," die hier
Hotel der Nederlandell,

~~~~~rd~~cnh~e:~~Bo!~~

der en tot CommlasariRSen
mevr. E. Sonius en den heer
W. H. Lebbink. De laatste vervulde jareniang bet Secreta-riaat der Vereeniging, en keer-

te;

EtJ°f,EUn,GE's

~:~~d :h~:a~:U~~~~~~~·

I

een kratcrput gelegen, maar de
waarscbljnlijkheid, dat er oude
uitgedoofde kraters blj zijn, is
groot. Zij zijn eenlge k.m. ten
Zuiden van den weg naar TegaJ

ven - zij het dan met geluidsgalven, die voor den nannalen
mensch oohoorbaar zijil - due
ee':l" zuiver physiek verschijnse1.
De experimenten met de
~~~j~~n ~~~~: v~~ ~~~!~~ kleille llka worden intusschen
N. gedoopt: Tegal HeJ.jo, 'voortgezet en d.e resultaten
Tegal Kirinjoeh en Tegal War. daarvan wacht men met SpanDa. Hun hoogte is van 2050 tot ning at. Om het OIlderzoek rus2090 m. boven zee.
~: ~t:::J~aa:Vin::d:::
Naar de eerste zal zoo moge- dochter gebeel beslaggelegd.
lijk een voetpad worden aange- Nlemand weet, waar llka en

. .·. v~J::~ :4,dt~~~~W~0;:~: ~~ik:n
:cc:;~~: ~:s~~ ~:U~::;=d~~n~u:=~
~e~C::n~!~~:d: 7~.

Programma .

Aa.nvang 7.30

van

'. :' VOOR' FEBR
," UARI
.. ' . 1.93.7.'

".'" 3:1..Mel-,' ·z.1 'in,h'et . geM
bl\i'·3.niaanden
, .chtereenVo/,
=~~= ..
. •. Opz.;i,cj.g
Optrad~D' zijIiwij
ernn verkreg";'~
voorhetlVetenSchap:aotel , des . lodes, een . Piplrster~ pv~gd, dlit zij·'.Batavia,:w~ pe1ijk ' ~.zoek . der OOrgen;'

".

. ' • . ...w.
. ' M..
...·l~6..

,:' ,zij :~ec~~ ..6: yoorS.tellingeil .zW.- ,waarvoordieafdeelingenhaaJ:: '·., Sinds het

eB-steEuch.arisii-

, Dienzelfdtindag zaler : : ~g~~~,,!~e/f.!'m28-~!! =.!:"~~~: sclteOoi.gres in

~~1zij~ :O~:}~
... '.. ...
......... ,.

m:eJ!<Ier~d ,: Z1ill... vero~ daDk_!": __t; ,
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':: ' ..
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S,OAt.
tern eft, J _/J

n.m.

1. Mit Eicbenlaub und Schwer-

DRUKKERIJ
JOHN KAPPEE

BEIER
DRUKWERK

.p~.

Marsch
F. von Blon
2. Ipbigeztia. in Aulis Ouverture
Ch. W. Gluek
3. Weana Mad'In
Walzer
C. M. Zieprer
.
4. Oem Andenken Beethovens
Grand Selection E. Urbach

\

1._
WEDSTRlJDEN V. B. O.

De Uitslageo.
PAUZE.

B..V.V. 1 - U.M.SO 3
B.V.C. n - Oliveo 3

5. 5 Uhr Tee bei Robert Stolz T.N.H . 4 Potpouni
N. Dostal U.M.S."5 -

6. Avant de mourir

EJegie S,V.B.B. 2 -

Vios·4

S.V.B.B. 4
Vias

2-1
4--0
7---3
1-5
6-~

G. Boulan.:,aer

Violon-Solo Julien Foorman
Voetbal te Buite.mo-1'g.
la Piano: Slavo Foorman "
7. Die weisse Dalne
Ouver- H.P.C. I - B.V.C. 1
1-1

> (y.P~.-u.P.)

en bij het Secretariaat, Serangken zijn.
'
weg 13.
'
in. d;e Pa~ourit te Shanghai ,. Reeds ,bij 'het cerste vluchtigc· EVCllARISDSCH CONGBIS
6 maanden, ·:io. Grand,.Hote! te ondCl'2oek werd e.en, r·Uke oogs~
Peking· 3 · ,'~a.nden, in Ho~- a~!:~~~m=~g
de
. ~ .~t Haatregelen

"' diner.·gegevim':w:orden;, .:.

WIG E R INK

Op heden 26 Mei 1936.

legd;

:.~~~~: :~~~;! "~:': :Lutev.c...
"htvluut
.'. _~·~Aftteren·
deelln
' ' g~zijJi.•...:~~.
de

Boekbandel

JO TEK TJOE

Een volledlgerevuebestaande
en een zijpad va n het pad :n~ b~=~ee~~ ~b~~
bon Sirih 44. Aanmcldingvan uit zang:, dans-, muziek-, ' ka- naar den Te.ga,t t::djang"d~ univeraiteit ·dtln, die echter een
nieuwe leden bn aldaar rakter- en constuumvoordra~- ~s:~gJ::~~sCb~~~~ :e: diep stilzwijgcri bewaren.
aeschieden . . bij den Dlrigent, ten.
-. .
boomte zal dan in 1 uur van

how dts" IIl~,"

TE lOOP UEVRAA8D

w

*t;~~~l ~~!r4Ek ~e~e~:u;:OO
:e~":I:~:t ~~~~~~
~:b~:tige toevlucht ~.::en~:n~~;~d::'~ d:;;~~~':.
Bos.
uit 6 'personcn n.L:
De "tegals" zijn niet alle in doch eenvoudig met geluidsgolLynn Cowan en Bill BaUey
Sealoten werd In studie te
nemen voor een eerstvolgende zUn bekende vaudeville and mu·t rl
Ik
. h sic3.I comediaIls die met succes
UI v~l~g,
":c;t!'len t ZlC In versebillende' Amerikaanscbe
~::
eR~: films :~n opgetreden. Zij WOTQUIEM van Joh. Brahms en den .?~~?estaan door "Ted and
ERLK3NIGS TOCHTER van Evel,\ln. eet; modern, rhythmisch
Niels W. Gade t terwijl voor een en exce~tn.ek danspaar. Verder
cvenfuecle
studio-uitvoering :~~7 !~~!:: ~;v~re:;
~:r ~:ai:di~I~ ~~rv:~ nica en de artistieke leider. Te
Schubert.
;:-~etLl · .zull~.n zij 'in Ho~l cIer
De repetitie..avonden ·. blijven w~o~~oa:~!i~~.voeren: :s.:ollf-

SCBOOLBO~KEN

ture

I1

A.

Boie/dieu .

ST 0 p'" 't verspillend kr.Ian. .... W A.. S P A..-,
.etta"'"
NeeiD
Spaa

"Wate!t

...

.

W A"SPA

.a
. .
""

0•

..•

.

hot.JBlU".·
. ~ 18!!1
~,,.8ar, J. s.:sl,iI"r . & Co. .
~_~""'rd':';'::I!"I,.;.....::::::;.....;....;.__~,..:-::::
·=di.t:::..,;:Oast=..:l:.:...:Bal.::
.::
. ~~~
. .;1).;0I_
: W1=.~22;.to;'·;'·""';""~7=-'

.. --;.

- '-'.-' - .

Ha~\Iel~iiel~~eringen ~ ~

vruchtbare ·
. _Boden. · .voor Oorlog.
door

FRANCIS B. SAYRE.
Onderstaatssecreta:ris der

Een prachtigs

~tmplng

Daar de tariefmuren en an~
dere invoerbeperkingeu- zich
steeds vertneerderden, werd oak
de export voor alle landeu moeilljker en rooeilijker, zoodat ve~
'len er toe overgingen, den afzet
grate
van ·hun goederen op de buitenver sc heiden he id
landsche markten door kunstvan modellen in
~atige middelen t e bev:order en.
Zoo ontstonden exportpremies,
. a p a r tt kleure n
internationaJe "dumping" -maatwit
regelen en dergelijke meUmzwa rt
den. Oikwijls ging men oak tbt
een devaluatie over, die een
bruin
goedkooper worden der inheem.
•
ma rine
sche waren met zicb bracht, terpa5telkle ur en
wijl de buitenlandsche producten duurder werden.
De wereld beweegt zich in
2~ 3~ 3~ 4~
een circull/8 vitiosw;. De eenige gangbare weg tot oplossing
van het probleem van den krimpenden uitvoer bij een toene·
mcnde buitenlandsche schuldenlasL en daarmede tot het wegnemen van den steeds grooter
wordcnden druk op de valuta's
met het voortdurende gevaar
van een inflatie is het doen opleven van den handel, waarvan
De LwuIbolt1Q gevoclig tenslotte de volksrijkdom afgeh·offeli.
hangt. Daartcgenover bestrij~~
den, morgen en
den de volken juist de vervulover morgen n iet t e
Op het gebicd van den land- ling van deze voorwaarden,
doordat zij den wereldhandel
c~,,~utteeren .
~~;eh~~~~~g~i~\~~ V~~h~~~: Jam leggen en zieh daannede
ii ~~~jk:~d~v~~m~:e ~ij:~d~; van de ccnige mogelijkheid tot
een oplossing van hun moeilijkdoen gevoelell. Tengevolge van heden berooven.
het grootere aanbod in verbin.... .............. .................. ding luet den tecbnischen voorBet ergste te ureezen.
uitgang we,den de wereldmark.
Bij de tegenwooTdig heera F 0.80
ten op een dCl'gelijlte wijze ve,·UIT DE FILMS:
zadigd, dat de prijzen dcr a- schende tendens tot economisch
B.o"d.},'(;)' Mel ody 1936.
grarische producten daalden en nationalisme bestaat echter
Brl.l~.!"'·ly GondOlltr.
daalden. lede!' land d;:ed zijn het gevnar, dat de vrijhandel
~~~ ~:'.:n: ~r~~~~'i(T~~~n.
uiterste best, om den afzet van gcheel verdrongen wor.dt door
·.,aplu .. Million.
zijn producten ap de reeds meer de methode van de preferenties.
T.... o si~~r.ct in the dllf\t. 0.:0
dan verzadigde wereidmarkten HoudL dczc tendens aan, dan is
~;~L!:j;l~Jn~~l~f1d~;b~~ , 0.75
nog te doen stijgen, zoodat de hel ergste te vreezen. Bijzond-erc ovcreenkomsten, eenzijdige
• ~f~:~c~r~~~em91h 3lbuIII :: g:~
pr~~t" e~~:~~Il~e~d:rh::~~~~e vaststeUing van contingenten,
l.;,wrcn cc Wrlq hll J~lh
060
zag als de eenige mogclijkheid begunstigde leveranciers, preYRAAOT PRIJSCOURANT
om de betalingsbalans in even- ferentle in het kader van de
Mattekb...110 TEl TJOE" Bat.-C. wicht te brengen , de gordel nog deviczencontroIe, - dit a lIes
nlaar wat nauwer aan te halen is een vruchtbare bodem voor
en den invoer tc beperken. Tot cen verscherping der jnternatio·
dit docl werden nieuwe metho- naJe tegenstellingen. Door den
. ~ II ~ II
00 e Il ~ den uitgedacht, die cen meer eenzijdigen maatregel van een
ingrijpende uitwcrking hadden deviezcncontrole of door een
don alles. wat men tot nog toe preferentie·overeenkomst kan
I
in dit op?icht gekend had. De een geheele markt plotseUng
===~==.==== I omvant van den invocr werd vernietigd en het economische
Bd~~1 =I e:h Ip:1rnc
door contingeuteeringen, in- leven van cen .derde natie be·
Ine:3s~_Admlnlm;ltic _ Au
voerhcenbes en devlczencon· drcigd worden. Het gevaar be·
_Wonlnllb~h(H V(rhuut a
tr61e nauwkeurlg vastgesteld en staat daarin, dat cvenaIs bet inOok .... onlngbou .... eve!)! ol'"lrr
begrcnsd Daarmede had men dividu ook de volkeren Hever
credlet
•
zlJn SChlp aan een stroom toe- strijden dan verhongcren.
Het economische nationalisGunetlge c ondltle s. vcrtrouwd dw steeds sneller en
me bereikt zijn hoogtepunt in
~ gevaarIIJk~r werd

collsetis

wandeltassen

GERZON

IDr.. A~!!~~}sND~SJ
he

I=-________

NI RUWR PIANOMUZIRII

H

..................... u.............
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W. J. J. MANDERSLOOT

I

valschheid van zijn vrouw of hij
moest varnemen dat hij zich in
Nora. ~venzeer vergist had.
Met · dankbaarheid en veree- - -- - -- - - - - ring had hij tot haar opgekeken.
Was zij in staat tat datgene,
NORA DE V ALSCHE ERFGEN AME.
wat Paul Fremont van haat' verOF
teld bad?
Bij kon . het bijna niet gel00·
De kwellingen eener moeder
ven.
Met het hoofd in de handen
door
zat hij in zijn kantoor, niet in
ENRICO DE NOV ABA.
staat eenig werk te verricbten .
moest hij vernemen dat zij er ;::~~t=dhijm~:~:Uij ~=~~
46)
'aUeen op uit was, een man aan had
"Mama kwam echter onvcr- haak te slaan.
.
wacht tUBschenheide. Zij was
Het kostte hem moeite, dit tt:
Het vonkje van wantrouwen,
toevalhg opgebleven en wilde geloaven.
dat
zijn binn~nS~taan he~
mlJ nog let~ vragen Zoodoende
Zwijgend liet hij Fremont uit. :~:~~ak~~~ ~::~ij be~:~t

F. E U I L L E T 0 N.

r

(Nailnik .",baden).

DE BELGISCHE DIPLOMATEN
ZIJN WALEN.

gebeurd was; Dam hij zijn boed
en ging naar ,de zaak.
Intusschen maakte Nora zich
vre:~elijk ongerust.
.
ZiJ had h~t hoonende lach~
v~ Paul.:FreD;1ont g:hoord en
WlSt dat ZIJ van hem wets goeds
te verwachten bad...
De aard - van ZlJD karaktel'
was baar nit eigen ondervindiDg
~kend. ~ begreep dat hij zi~
met gunstig over haar had wt~.Iaten. Welke' infa~e leugens
l:pj · echte~. h~d opgedischt,· ver-'
moed.de ZIJ wet.
Een kennis van .PaulFremont
had de, meubelen vail Pontier
overgenomen. IDj was echter
onverwaeht op reis ge~
had Paul.opge4ragen, het ge,ld
aan Pontier te brengen. ABn d1t
toeval had Nora het t e dankeD.
dat zij Paufweer ontmoet had.

en
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Geschikte VIa men zijn niet beschikbaar.
EENZIJDIGE FRAN SCH-GEZINDE POLITIEK.

Badhotel "TRIANON"
TJIBADAK

(Van onzen V. P. B.·C01T).

lDEAAL VACANTI EOORD.
Gem . bungalows ook afz. te buu[ _ Billijk farid _
Reductie bij langer verblijf. Gelegenheid voor sport en spel.
Heerlijk zwembad, annex warme zwavelbroDDeD. ~
Bespreekt tijdig kamers!!

BrnsSel, IS Mei 1936. tegenstelling niet overbrug.
baar is, dan is bet weI de buiRet is bijna een gemeenplaats tenlandsche politiek: Wallonie
, te heweren, dat wet· voelt zich lotsverbonden met
verkiezingen door- Frankrijk en Vlaanderen keert
de buitenlandsche poli· zich van Frankrijk af, voora!
niet beinvloeden. Diploma- dan, wanneer het gaat am de
tie en a Ues wat er verband me- Fransch-boIsjewistische l:!elande houdt is, zelfs in de meest gengemeenschap. Maar het is
democratische st at en, nog het een van de treurigste kenteeke·
Wordl nog haden lid van-- de V. O. S. E. G.
geliefkoosde "tijdverdrijf" (he· nen van den minderwaardigjVereenlglnq Onderlingen Steun Europeesche
laas dikwijls niet meer dan een heidstoestand, waarin Vlaande·
G [ 0 0 than dt: ls qt:~mployee[den}
tijdvcrdrijf!J van aristocrati- ren verkeert, dat - moest de
sche heeren die het vee! spoe- gelijkberechtiging tusschen Vla·
ZIJ vuJo:eot U moreelen en fi n;mtierlen 5tcun, indien U buit(n Uw
dan een burgerlijk man ming en Waal heden loyaal wor.
lehuld te n;evolge van de (ijdsomstandigheden huLlen we.kkrin", ll!t
of gevotmachtigd den toegepast - de Vla,n:tingen
gctaakt en dlt:,lllenaevolge In moeil iik_h~deJi ,·clkrcr t.
wordt niet eens over de bevaegde perLldmaabehap t'/a Voi~ U w maandel ijkscb ~I.;\[is me t ee n II'Ilulmum
ka- 800nlijkheden bescbikken, om
VolIn r 1. _ Cn een maxlroum·eootdbuUe van r 2..50 pu lIlund.
dat Buitenlandsche Za· gezantschapsposten,
BuitenVraagl Inllchllngen
ken waagt te interpelleeren) landsehe Zaken, em. te bezet·
Tos • • IW'ag aD
leI. WI. 5BZ9
doorgaans voorgehouden, dat ten .
hij van de internationale vraag·
Er is weI in de R. K. pers in
stukken niets begrijpt, omdat Vlaanderen krachtdadig €en
dit gebied een besloten jacM eisch geformuleerd: de VIa- ~
van de diplomaten js.
mingen eischen eigen gezanten
Dient er bier DOg aan toege· en Mr. Frans van Cauwelaert
N~
voegd, dat deze algemeene be· voelde wel sterk voor een aID.
(opgerkht 1886)
schouwingen, die voor alle de· bassade"in 'den Haag, om 'hem
mocratische staten gelden, te een aanneembaar voorwendsel
Brussel dan nog gecompliceerd tot een vlucht uit het parlement L~ eIi t gelden uit tegen borg stelling
Thesaurier _ Tel. WI. 5'167
worden door bet zoogenaamde te leveren. Er zal echter nag
taalprobleem, of Hever door heel wat "Water door de Schelde
Secreta ris - TeL Bat. 861
den nationaliteitenstrijd tus- mooten. vloeien vooraleer ' de
schen Vlaming en Wad? De ge- Vlam.ingen in Buitenlanrlsche 8~81m,"m"o8IlB~
heeIe Belgische diplomatie is Zaken den invloed -zullen uitoe---,-.-- een Waalscbe burcht, waarin feneri, waarop zij door hun nuDe niauw8 .Directle heeft het ganoegen U hierblf beleefd uit
men weI VI~amsche namen meriek overwicht- in bet Belgi . .
te
.noadigen
tot
een
bezoek
aan
Toka
treft - verfranschte Vlamin- · sche staatsverband recht hebgen, die zoo'n soart apart Ne- ben.
derlandsch spraken, zooals b.v.
excellentie Maskens - maar
De nieuwe kamer en de
TJEMARALAAN I
BATAVIA-CENTRU M
waar in men geen enkel vertebtcitenla:ndsche polittek.
gcnwoordiger vindt van het Ne·
teucinde U eeva n te overtuige.o. dat ooze zaak geheel
Het is echter van groat bederlandsche VJaanderen , zij het la ng na t~ gaan, welke Vlaam~Eeop&jJ~eNd :~tden aao bet btiidig oiveau aangtpast
een Vlaamschgezind R. K.. libe· sche persoonUjkheden er in het
to wi; garandeeren U een PRIMA SERVICE.
rnal of zelfs maar socialist.
nieuwe parlement zitting zullen
Heeft U geen tijd voor ee:n persoonlijk bezoek.
nemen, die bevoegd zijn, om
Een onhoudbare T08- een V1aamsche buiLenlandsche
belt dan s. v. p. ·even op Welt. 4239 of 1244. en ook. op
stand.
deze manier bewij;;:en wij U:
politiek wt te stippelen en welk
Langzaam worden de Vlamin- het lot is van de spreekbuizen
gen bewust, dat deze vernede-- van de "traditioneele" BeIgi·
rende toestand niet vol te hou- sche politiek, die b.v. de anneIS THANS ZOOI
den is. Want zoo er een terrein xatiepogingen rodom Hymans
is, waar. de Vlaamsch-Waalsche graviteert. Men weet, dat de

GROOTUNDELSGEEMPLOfEERDEN

BAl ·AVIASCHE HULPBANK

V.

SIN NJAN FOa

SIN NJAN FOQ

zoon hem vandaag verteld had,
dan was Nora Diet degene waarvoor zij zich uitgaf.
Maar . dan was zij ook zljn
vertrouwen niet meer waard.
Hoe groot was echter zijn teleurstelling, toen bet dienst·
meisje bem mededaelde dat
mevrouw Fremont zwaar ziek
was en dat er niemand bij haar
toegelaten mocht wordell.
Thana was goede raad duur.
Wie kon hem nu de oogen open·
en?
Er bleef hem niet a.D.lfders over
dan -er lDet Nora .ze over te
spreken.
Als gewoonlijk zat Nora met
Willy in .de huiskamer opd hem

~~~~~!~l~~;~, d~i;~a~~~~; ~::~ ~:r~e~ :~:~~~~~li~::~ ~:~ ~e~~:d!:~e~~~ ~~~ over ~k,:~~hJ::':~t;!~i ~~~~

onmlddellijk on~.lagen werd...
.. "D~t heeft ZlJ.1f waarschunlU k met verteld. Zu zal daar weI'
~;~ ~~~~~~t fk u voor haar
heb kLlClnen waarschuwen. Zij is
zaer gevaarlijk en gij moogt wel
op uw hoede zijn. Zij doet onschuldio-, maar is er aIleen op
uit eep Jllan te villden die haar
tro~wt.
Pontier stond sprakeloos bij
de~e onthulUng.
.
_ Dat is bijDa Diet mogelijk!
mompelde h.ij.
_ J a ja, mijn wa.a.rde, met
haar oUscbul~ig gezicbtje. had
:aj mij 'e r'ook bijna in laten vUegen. Als gij mij nietgelooft,
vr~ag bet dan maar aan ~n
maeder . Die za} ·u hetzelfde vertelleD• . • oodat gij hot weI moet
geJpoven.
.
Nog steeds kon ~ontier. geen

*

.BLOEfiNllNDEL c'l VORIET

Vereeni!!de Staten.
De verwarde economhlche
verhoudingen, waarmede wij op
het oogenblik te kampen heb~
ben, zijn voar , een zeer groot
deel een gevolg van den wereldoorlog. Groote-oorlogeu verstoppen steeds de norm8.Ie kanalen van het handelsverkeer.
Van 1914 tot 1918 konden noch
oorlogvoerende noch de neutrale landen \'8ll Europa hun
industrieele en agrarische behoeften op de gewone buitenlandscbe markten dekken en
daarom moest men zijn toevlucht voor zooveeJ mogelijk
wei in eigcnproductie gaan
zoeken. Ook in de Vereenigde
Staten en andere landen buiten Europa lei.dde de beboefte
aan oorlogs· en auder materiaal
tot een abnormale stijging van
de productiecapaciteit. Na den
oorlog eischten velen van deze
nieuwe, kunstmatig in het leven geroepell inheemsche industrieen bescherming tegen de
buitenla.ndsche
concurrentie,
welke bescherming hun in den
",:orm van taricvcn en dergelijke maatl'egelen gegeven werd.

maar keek neer op het papier,
terwijl zijn gedachten- elders
toefden.
_ Waarom hebt gij mij tot
dusverre verzwegen, dat gij bij
mevrauw Fremont in betrekking zijt geweest? "TOeg hij emdeli,jk.
Nora bad can dergelijk~
vraag verwacht.
. - Ik heb daar niet over ge.
sproken. mijnheer Pontier, omdat ik een anaangename herinnering ann dien tijd heb.
"Van mevrouw Fremont he!>

bet te vreemd, dat Nora nooit
over haar betrekking bij mevrouw Fremont bad gesproken.
Zijn stilzwijgen verbitterde
Nora. Geloofde hij haar niet?
Stelde hij meer vertrauwen in
iemand als Paul Fremont? Had
bij zoo weinig aehting voor haar
dat hij baar tot z66iets in staat
achtte?
Our kwam baar. trots tegen
in opstand. Dat had zij waarlijk
niet aan hem verdiend!

- Indien gij mij ni~t · geJooft,
mijnheer Pontier, vraag het dan
aan mevrauw Fremont: Dan
zult gij de waal'heid hooren. Zij
kwam er juist aan, toen bur
zoon mij lastig viet
- Ik ben naar haar toe ge-..
gaan, maar zij is zwaar mk. Er
mag niemand bij baar.
(Wordt ven:olgd)

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

ik veel gebouden; zij is nltijd
~~a: z:~~. mij geweest. Maar
"Oeh, laat ik daarover maar

liever zwijgen! De herinnering
H d hi' h
.. hell
slagen was. Dat paste juist ~ is ~ :em;TIeonDdt vho°eeftr
mij.:n ch zoe;
a
~ aar zun e e eve~- betgeen Paul Fremont b.e m ge....
~
r:~~~~:'~oe:i~~ h~P::~~ ze~ef~ten kwelde haar na. i :gr.:::'er:. :~a=t
.moord had ~~ruggehouden ?
tutirlijk en daardoor kon zij hem berhalen. wat hij gezegd 'heeft.
En hoe had·zij dit vertrouwen Diet zoo on~aDgen . a.ls anders maar erm.ee volstaan, dat hij u
beantwoord?
begroeten.
beschuldigde, hem in uw netten
Nooit had zij over haar fami· . Ret was oak wei te begTijpen te -willen verstrik'ken.
lie gesproken ·of over c;le men.. ; dat zij bedrukt was. Zij .keil.de
- Hoe - vreeselijk:~ Hij heeft
scben, bij wie zij yroeger ge- Paul Fremont en vroeg zich .af ·mij dus behisterd!-EigenltJa: was
woolld had. Zij . had bern ook welke praatjes hij Over haar ik van hem. Diet ander's te wachwet · meegedee1d. dat zij bij verteld kon hebben.. '.
ten!
lDevrouw Fremont in betrekZwijgend z8.ten .zti a.aD. tafel.
king was ~weest.
.
Willy was de ecnige .die eV8!l
.,Ik bi-acht's avonds lBat thee
Waarom had ~ dit verzwe- druk pra.atte als~ders. Ztin va- op-zijn ~ en was er Diet op
~•.i.tidien zij onseh~g waB-_? der moest ·moett:e doen. 0Jll met voorbereid. di.t hij al tbnis sou
Hij moest in elk geval d,e tel:ten
ken hoe ontstemd kmnen.. Zoodoende waren w.ij
w~heid weten. Hij -vert:rquwde hij ' ~ .. mer . . ' . .
toevalJig aIIeen.-we1ke , ge1egen~
haar .immers .allestoe,zijnhuis
Ein:delijk~h~~Ver.da.t t~ :::~
. ;n
om;t».e;t·u,ul
en :.ztin kind ! . '
N -: d tafel afgeruima"' den ~
Vr~~ger dan gewoonlijk vcr-,
~ bed'
t~,;..na.t it·hen.vol afsdmw-reIiot hij hot _toar.
. .
...AJs .. ge~ ail inet rugstiet, . schijnt hij lnjj DOg
Bij .was op. een gedaehte ge- een bimdWedrje 8.an'de .tafe1..sit ·steeds met te kmmen , ~
kom~; hij:zou naar mevrouw ten .- ~ de heer 'des .huizJes
.,No. heeft:-~ ~ 011-uqj ge..

k:1::e

..

:-;~::er~~:' ~g: , :f: op!~!:t t;~~t!:' ~Ont gaaD. 'Zij had, een~el, een' sigUr.rOokie eIlde~t ::-r~~' ~

"·" i:;~~~~n~!~ ~;;:!!~~ . ~::t:=:=~·a1~i~ ~M~$
. >I~~~~.::::=.;~:=I~I'
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.....:.>::-:. :
c-'.'.':
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':~',,:~>,~~:
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..:~.,.'. ~..
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eigeridomspercee1_ -_met:-_gebou-

wen,_: _~-,-,geschikt, ,-Voor

,~

z AP.W

ti

~~~~~~m= ~~f: '· ,,1~lhut.t:I.cJt'l

briekSterrein _;_of, klein-we»ling- ;,Margheiita..; Nc:iordwb~, 3lb.
Yftamiaearijt --"erfri.scbaad _ yo.dzaam.
bouw. Ev.entueeI ook in een ge.
_Wegens, vertre'k te k~:
Uillte~inid _yoo(- SEZONDEN :', ZIE«£N -- BA~UES -,a ATHLf3'EII
deeite van.',4000,M2 zonder geOva:al - 'verkrijgbaar ofe bij den stocldtoudei.'.
bouweri:- Te -bewagen :bij tele- 1 _-groote -3-deelige boekenkast
en 1 kleinere, f16.-enfl0.~.
G.A. TIM MBRM A N g,
foon- 582 ,_Wl
danker djati. Moesiweg 2.
I Kramat No. 168
-1!!,efoon WI. 1175

Ten gerieve van. aDze Iezers.. adverteerdet',~ laten wif hiero!lder een schema -volgen
'varf -de groot~e _en'_B~eedte der ,:O~P- TJES<Door' he: - t~~elletje_ recht~ ~it _te snijdeo,_
kan men -,ielf zijn advertentie grootte afmeten. Ais ' prmClpe moet men btl geschreven
copie -aan'nemeo dat -er 2S Je(ter_s op een regel gaan (de _ witte __ spat~e
tusschen de woorden geldt oak voar een letter). De prijs--van de 07,P..TJES 15
f 0.20 per rege!. met een minimum afnam~- van 5 re_gels. EI~ gewoon o-p. TJE
is I kalam breed en 5 r. egels haag, en kost f. 1.- a contant.

-Engelsch
=I~~e~;:ea;!~!~~.
. -Knu~en is niet ~UU1',
vice versa.
mdien .gg uw benoodigdh~den

Fransch }__ Nederlandsch.
DuitSch ) Eng-elsch.Getulgschriften van Consulaten,
Gouvernenients _ Instellingen,
'Peribdieken ler inzage beschikbaar. Brieven onder: No. 272A.
v. d. blad.
.----;;---------:--:-:~-::-::-:-:-::-::::-----I-~--ll Engelsche conversatie lessen
____ 2
K 0 L 0 M.- B R E EDT E -. -_~·I
aangeboden.
Nederlandsche,
Fransche,
Eligelsche
en
t KOLOM.BREEDTE - Duitsche Literatuur GeschiedeTE KOOP aangebod;
I
_,- ,
Dis. Bijwerken van Leerlingen
een in got:den staat verkeerende
~ t-.J
op het Gebied van Literatuur,
CHEVROLET MODEL 1930
_ V>
GeschiedenisenAardrijkskunde.
.. nJeuwe banden. - Br. ond.
....
Matige Tarieven. Brieven onder
no 365 bur. v. d blad
I
,rl
No. 274A v. d. blad.
I.n
0
Genea1ogie. Heraldiek.
A N'G E BOD EN
TE H UUR A
-,
Onderzoekingen op het gebied
ceo geheel vrlJstaand gemeubileerd pavIlJoen met elgen gemakken. - :
~
van Genealogie, en Heral~ek.
hll iaarcontract f 60 - per maand Voorgalerll. zit- en slaapkamer - '"
I
Familie Geschiedenis. Kwartierp:etkamer en diverse blmebouwen. Br. ond no. 366 bur v d hi - (5 -0
;I No
staten. Br. -No. 273A v. d. blad.
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Doktenw9duwe met twee bet
TE i\OOP
gymnasium te Leiden bezoeken- stalen anteDlleIDUt, (3 stukk,::-o)
de, kinderen (mei.ajes) bledt' voor f 35.- cash.
rustlg tehuls aan voar school. Telefoon 582 of 583 Welt.
gaand meisje. Eventueel bulp
bij huiswerk. Brieven: Mevrouw
Dr. R. A. OI..DENSTAM
A. Elke1enboom, NassauIa.an 45, Keel-neus-oorziekte, stem- en
Oegatgeest.
spraakstoomlssen.

---mKOOP:

i:!t~~~~f.1;~53 ~.ksp;:~a;~

TEBKA:PLANE

7-7.30 v.m. en 5-6 n.m.
,
WERKZOEKENDEN I! Van
beroepsgoochelaar te koop complete invent aris met volledige
opleiding tegen lagen prijs. Ge·
makke1ijke broodwinning. Brieyen onder No; 583A v. d. blad.

Tw~ter

convertible, zoo goed a1s meuw
slechta 5000 K.M. gereden. Aan~
~.cen te~ef. WIt. 119~
Voor ROTTAN VERNIS:
S I G 11 A R I N E,
van
LJNDE'l'EVES-SOBOEN.

GALLIA

EUGeNE
IN NOV A
ZOTOZ

(zoader eledrlcltelt)
enz.
Nevenstaand
diploma
garandeert U
een PRIMA kapsel naar Europeeschen smaak
door den Heer

man, die excellentle Van Kamebook bet' ergst aan het hUiveren bracht, ataatsminister SegerS was, die tharui in achande
en in oneer verdwenen is.
Ook Jasper, de man der
Roerbezetting en de "brlllant
second" van Poincare; verdrwijnt (geenszins echter in ont·
eerende omstandigheden). , Hymana,zal worden gekozen, maar
a1s zevende en laatstverkiesba~
re candidaat der liberalen te
Bl'USsel; ok zijn'prestige is door
daze vernedering gebrokeIi. In
het nieuwe -parlement zullen de
vijanden van _Nederland
uitgeschakeld zijn, ~el
riek .machteloos: wat
ni~t beteekent, dat- - via DeveZe en Defensie! - er 'geen gavarell. 'uit het Zuiden meer te
dlichten zijn.'
~ ~iwi~tige~aCti~ost is
thana de' zekere verkiezing van
Mr.
te' Antwerpen;- ,de
R.- K.
zien in' dezen
p~lemen~&r:~de

EKST EROO GEN

Ingegroeide nagels, eelt enz.
wordt pijnloos en hygienisch
verwijdert in

ft.nIa.

P E D 1K U UR
Postweg Noord 59, te!ef. 4302.
JONGE DAME: Ruim, koel ei.
gen huis bewonend, zoekt nette
medebewoonster. Te 'bespreken
op Bidara Tjina 64, 'Mr. Comelis
---------Te Koop: Overcompleet meubi·
lair, w.o. hang-Iegkast, 1 persoonbed enz. Zeer billijk. Telef.
2820 WIt.
in het nieuwe parlement zal
worden bijgestaan door den
heer Ward Hermans, den felaten agitator van het extremisme. Elk parlement is Bedert
1919 VIaamscher geweeat dan
het voorafgaande, maar ditmaaJ krijgt men weI machtig
den indruk, dat bij de
Vlaamsch-nationalen en R. K.
een aterke strocmin& voor de
neutraliteit, dUB tegen Fransche
lotsverbondenheid, aan de officieele buitenlandsche politiek
veel hoofdbreken zal bezorgen.
Zal van Zeeland dan nag aanblijven, of zullen de Vlamingen
Buitenlandsche Zaken vaor een
opeischen? Het is moeidezer voorspellingen te
Dat de geheimzinnige
van Zeeland aver~

..~~re N"Jjverheids!oJchool voor
MelSJes der I. E. V. V. 0., gelijkWaardig gesteld met .de
Gouv. Vakscholen, tevens
ternaat, Kramat 45 (na. 1 Juli
a.s. Kramat 19) R. HUlShoudschool 2 j. cursu'S. Opleiding
Staatsexamen voor een Gouv.
diploma. b. Huishoudschooll j.

m:

=

BatBvliISIlho Coolleratieve Begrafenis-Ondernemlng

voor _figuur~~gen, h011:tsnijd~n
e~. ko.,?pt PD: Handelm Hms- De gaedkoepste en een der ouds~e in Batavia. Bezorgt begrafen;sseo oak veer BUITEN BataVia. Naar verkiezing Europ. of
vlij~tiH:elenv/h. Me,,:,i'. C.
nema-Elenbaas,.
Wl.lheImina- inh. dragers. Europ. lijkwagen en auto's (Europ. leiding).
Adres: Kramat No. 62, tlo Tramstation, Bat.-Centr.
Iaan 3 - BataVla-C.
Telefoon N? 126. (dag en nacht).
Mevr: H.E.P.R:. Zie mijn adv.
van 23 dez. Nag geen br. van U.
Meld mij waar, wanneer ik U Eenv. Europ. Dame, algem. OZON LAMPEN zijn zuinig en
>
kan ontm. en herkenn: teeken. ontw., ,kunn. koken, zoekt be- goedkoop.
zighe1d in huis, oak bij werk.
Zeer verI. met U kemusm. Br. echtpaar
of zaak. Br. onder No. - _ _ _ _ _ _ _ __
ond. No. 477A.
60lA v. d. blad.
-:T=-e"Ch=-.-:=-b-ov-enh--=--.-n.-=G=-Io=-be-"Cb;":i-os-.
Tegen zeer )age prijzen geno. lOd, f 20. p.m. tokoloc. Pin- Te Koop: Een rasecht, jong, meubileerde kamers (uitsluitoe Besi 10, f 35.- p.m. Goe- ltlalthezer leeuwtje (reu). Te ten voor Dames) te huor met
noeng Sari W. 26, f 37,50 p.m. bez. 10 b. Aropasietweg.
gebruik van. keuken, gas en
Pav. Goenoeng Sari W. 26,S- P-E-C-IALlT--E-IT-:--Ma<-hlnaaI-'~ wate», tegen maand- en dagtaf 17.50 p.m. 'Bevr. D.K. Lim, houtbewerker met modeJmakers tief in het I.E.V.V.O.-Tehuis,
Kramat 45. Telf. WI. 2630."
Krekot 9, B.C.
TE KOOP: His !laster's Voice :~:r~~: V : : in~~:~
gramophone m/pIaten, groot b drijf If t te I .d
Prim
GobeIin divankleed, 1 plafond- r:f. Zoe~t ;l~ts;~ ~~~erschil~
~er overname .aangeboden!.
fun absoluut nieuw· koperea lig waar. Br. onder No.
WIt bekleede Wleg,.babybad]e,
-rooktateI f 7.50. Bida,;a Tjina 64 v. d. blad.
babybox, babyweegscha~l, vaste
=--:-___:-:_--:__ waschtafel en damesflets. Te
Gevraagd: voor de maanden Weduwn. gevord. 1. goed pen- beyr. 18 Sindanglajaweg, telef.
Juni en Juli, of Juli aileen, ge- sioen, wenscht pr~forma huwe- 2583 WIt.
meubileerd paviJjoen of kamers, lijk, ter veilig stelling flink weHefst te Soekaboemi· voor dame duwen pensioen: Condities overmet drie kinderen. Prijsopgaaf een te komen. Strikte geheimmet en zonder pension onder houding. Br. No. 390 Recl. BUr. Te Huor Modem Hois, 6 verNo.589A bureau v. d. blad.
de la Mar, Batavia-C.
trekken, electrisch licht, groot
erf met melkkamer en koeienPmIA
Kleine slschterij te koop aange- stal. Tusschfrn Buitentorg en
vassor, 5-Zlts tourmg, we%:ns boden te Batavia C. Inventaris Tjiawi. Inlichtingen Kebon Sinh
4. Telef. Wit. 2903.-

ye-

571A'1

~~~. J:gt~~:.gE~~':' ~~~~
A~O, P~ard~
voorop~
l.eiding. .:. Costuumcur~us 1. .1 ~:~~:v~~ t~i~~~~e~:~ z=!t~ ::r.l;;ie~~~s o~::r b~\~~~~

lating 16 j. ongeacht

]. cursus (IEVVO. diploma) Prijs slechts f 300.- Javaweg bureau v. d. blad.
II 2 j. cursus. Opleiding Staats- 21 tel 3720 WI

'<i':::~:e~:~::l::

:;aoo;:'
geIdellde tarieven."
Ingeval
van minvermogen der ouders of
verzorgers, ter beoordeeling van
het Bestuur, kan van deze
tarieven afgeweken worden."
!{ostgeld internaat vanaf j 30.p.m. Aanvang I Aug. a.s. Aanmelding
leerHngen
iederen
werkdag 8 u.v.m. - 5 u.n.m.
Secretariaat Kramat" 45, telf.

Wl 2630."

'

. Tweed'e druk-·- - JAPANSCHE TAAL:
tHoll., Jap., Mal., Eng.-Jap.,
Hall., Mal., Engelsch) f 3.75
JAVA TOURIST:
(Eng., Mal., Javaansch en Soendaneesch) zakwoordenboek f 1.DE PROCUREUR:
(Voorbeelden van rekesten 'I'an
rechtsvorderingen-Holl. & Mal)
f 1.50

MINA'S KOOKBOEK :
(Recepten voor vegetarische
Europ. Chin. en Jav. ger. f 0.50
B. g. prijzen excI. verzend.k.
N. V. v/h Tjiong Koen Bie
Molenvliet W. 20, B.C. en AIle
Andere Eur. BoekhandeJaren.

"Die

Elegante

~~~:=~~: ~~s~~~~~.volIe- ~~~e::~ t~~:~~nSI~b=
5 Laan Cornelius.

Architect Schutter: O. Gond.
26 tel. wI. 3297. Adm. verbuur
en vakkundig onderh. gebouwen. Verk. en tax. van onr. goederen t.b. condities.
_-:--_ _--:-:-_=-__
Te Huur aangeboden: Voor zes

?=E::~~!?p~~=. :ge- ~=d::~l ~~:~:~:~iI~~

CENTRUlU, tusschen aIle auto- rechten) f 1.50

bus-tram-spoor!ijnen. Dure, zooweI goedk. restaurants, theaters
en bioscopen. '-KAMERS gem.
f 10.-, Ong. f 7.50. Ook v. a.
f 12.50 f 15.- enz. 55 Sluisbrug_
straat (achter auto- en modezaak).-

Aangeboden: mime frissche zit- Maat-atelier.

prijzen. Goede coupe en nette
afw. Spoedw. z. prijsverh. Vele
tevredenheid v. o. klanten.
_ _ _ _ _ _ _ _-:-_

Te Huur: Per I Jull paviljoenhuis, Nieuwe Tamarindelaan w!2.

H_ee_S._D_j_am_bo_e_laa_n~33

_T_e_b_ev_r_.

nelis Huurprijs f 110.- p. rond.
Br. onder No. 557A. v.d. blad. ( Hoofdambt. vraagt good gem.
--.,.------=c::- mod. woning op goeden stand,
U zoekt iets aparls tegen billij- niet te ver Koningsplein, tegen
ken prijs. Dat vindt U zeker bij't bet. loopende huur (120) van
Kunst-Aardewerk-Atelier Oud verlofg. 6.9 mnd. per 1 Aug. 6
Gondangdia 7. Reeds van- af kamers, 2 bed. k. garage. Br.
25 cent.
onder No. 603A. ~ d. blad.
nog duurder wordt. AIleen rijdt pline gemaakt is! De tweewielihij met rneer zoover 8:1s vroe- ge karren met een ezel of een
ger!"
paard bespannen, rijden bier

te
klachten zou ......
dan op de vaststelling,
Parijsche pet'S doorgaans heftig
protesteert, zoo Brussel ietwat
onafhankeUjker optreedt dan
gewoonlijk, terwijl nu de rem
naar Warschau door den zegen
van Parijs begeleid werd. Een
kring van vermoedens dus, die
over de "onafhankelijke" rol
van Van Zeeland te denken
geeft. Zou het dan waar zijn,

a~~n~~.ebeO;o~~:d~~~:~

Minder Wagens ap'j ket
Plattelatnd.
zacht. En boe zou in <lit land,

Inderdaad ziet men in de
groote steden, vooral in Milaan,
nag evenveel auto's als vroeger. Op de groote wegen tusschen de steden ziet men er
echter oneindig veel minder.
En dan zijn het voor het grootste dee! nog buitenlandsche wagens, waaronder ook Neder(Nadruk verbonden). landsche. Nederlandsche tou-

zijn, van de "demoregeering opheldeover haar "auoptreden op buitenterrein, zoo autoritair,
elk "Fiihrerprincipe" er
wordt overscbaduwd.

waarin een ieder aan lawaai geweng is, een auto claxon hem
kunnen wekken? Wielrijders,
die klaarblijkelijk sterk in aantal toegenamen zijn, schijnen
zich pas prettig te voelen, in.
dien zij met hWl drieen naast
elkaar rijden. Besprekingen
houdt men schijnbaar' het
Hefst midden op een weg, die
voor snelverkeer bestemd is.

___,___ ~""'~""'~""'~=~~~~~~~_~~ ~~~~carsinonn;:~elmenEU~::~

~e:~d=J~:~: hi~

Groote vrachtauto's maken
bet rijden op de overigens goeoe ltaliaansche wegen tot alles
anders dan een genot. Het is
eenvoudig verschrikkelljk. ach-~
ter zoo'n wagen te moeten rijden. Uit hun uitlaatpijpen komen voortdurend groote wolken zwarte rook. Zij worden allen aangedreven door een van
de vele ltaliaansche Ersatzstof_
fen en verpesten met hun gassen de geheele amgeving. Over
het algemeen z:ijn het nogal
avontuurlijke constructies.
Nog nooit van :mijn leven heb
ik vrachtwagens gezien,
zoo'n helsche stank achterlaals de "Italiaansche. Maar
en: dat is de hoofd-

andere landen. (Ret doet aan
Indie denken. - Red. O. PNiet, omdat men hier lang. - In tegendeeI, men
de kostbare benzine
door zoo snel mogelijk te tijden;
dat is een kwestie van sociaal
aanzien, van persoonlijk prestige. Er is nog benzine genoeg.
Wel duur, maar wat geeft
dat! avera! 1angs de wegen
vindt men Engelsche, Amerikaansche en ook Russischc
hun tankstatiOllS.

HET LAND VAN DE BENZINEKAARTEN.
Vreemdellngen naar Italle gelokt.
PREM1E OP IIE'r HOTELGERRUIK.

zich reeds thans

een eventueel peOp het
oo.,crenblik, nu alle dagbladen
slechts over overwinningen in
Afrika _schrijven! Ret schljnt,
alsof de olie oak nit de sanctiedoor onderaard.sche hoiZen 'in het land vloeit. Zander
wrok kg1d; de ltaliaah nllar de
vele bnitenlandsche auto's. De
Frnnschen zijn het Wrijkst
'vertegenwoordigd. Voor leege
hotels scbijnt men meer beducht- te Bijn" dan voor alie- en
benzinezorg:en !
trolemn.ernbargo?!

I

