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HUIS, VAN DEN EERSTEN RANG

scbeepvaart toont ook niet
den gewensebten vooruitgang.
Dlt alles wordt door de Japanache
marine-autoriteiten
toegeschreven aan het ontbreken vau een stevige, nationale

Voorna3tn en Rllstlg gelegen aan bet:
KONINGSPLBIN ZUID 10
J. Ph. KLEIN, Manager'

e~~t~~ Ja~~~sc~: o~~~~::~~~~

NIEUW DOEL DER JAPANSCHE VLOOT.
Behartiging van JapanBche Belangen.
&IET STOK ACHTER DE DEUR.
J(ort~~l;aen b.eef~ een vloot
Het publiek in het Oosten
van 70 marine-eenhcden Japan kan van ..iag tot dag de bewe·

verlaten, am, zooaJs het hcette,
manouevros te bouden in de
Zu :d Chinccsche 1£0.
Deze vloot deed ecrst ecn
CbinCi.'SChe haven aan, wat ill
het nog niet \·er·Japanschte
China groote onrusl vcrwclctc.
Elders werd de tocht \'an dctc
Japansche armnda met anndacht gevolgd. Wat nietnund
zal
\'crwondercn.
V10ten van
70
ecnheden
kunncD
nkt ,.enopgemerkt
blijven en prikkelcll de nieuwsgien,heid van de toeschouwers
op dc kustcn n,3n welke zij voorbij\'arcn en op de schepcn, wel-

gingen van de. BritSche vloot in
de Middel1andsche Zee volgen
en wie daar zin in heeft kan met
spclden op de kaart den stand
van de versch illcnde onderdeelen en eenheden gemnwkelijk
aangeven. Do:ch van de vaart
van e(!ll opeenhooping van schepen, moaIs zich in den Zuld Pacific nag niet heeft vertooud,
vcmam men. seden dit mnchtsvert~on de haven
Tsengtao
verhet, niets meer:. Terffijl de
Japansche bladen n0g niet hebben gerneld, dat ·· de schcpen
weer in de thilishavena zijn
aa~gekOmen. " .. ,'.

ran

belangen en aan onvoldoende
begrip, blj vreemde naties' aangetroCfen, van Japans werkeUjka macht.
Er bestaa.t in den vreemde
een zekere minachting voor Japans macht -en cIat wordt de
oorzaak geacht van de uitsluit ing van Japans goedcren van
de· vTCemde madden, van' den
druk op de Japanscbe immigranten e!t van de hinderpalen,
welke ann de Japanscbc Sf'bcepvaart en de Japanscbe visscberij in den wei:{ worden gelcgd.
In verband daarmede zijn de
marine-autoriteiten van plan
om zich te vel"'xkeren van de
bc.ersehappij vall den weste-:
lijken Pacific van de Kurilen in
het Noorden tot de Japansche
manrlnat-eilflnden in het Zuiden. Op deze wijze mcenen zij de
veiligheid van de natie te kunnen waarborgen en 'haar ontwlkkcling booten het mceder-

De Ochtendpost zal DinsdagIn de komende dagen zal bet
morgen 2 Juni (Garebeg Jlau- Hotel
der Nederlanden zijn gasvan welk een vertoon van macht loed) niet verschijnen.
ten en bezoe.kers aangenaaIIi
het ook getuige zou zijn." _
doen bezigboudeo I!oor een caOverigcns . is .dcze nieuwe
VACANTIE-CURSUSSEN
baretgezelschap, dat gistermethode ter bevor,dcrlng van
Institon( ,.Schoevers"
avond voor het eerst optrad en
Japans handels-:cxpansle en
Het instituut Scboevers or- dadelijk het publiek voor zich
:~~-:3a;!ied:~ ~~ir~td~~ ganiseert voor de maanden Juni wist in te nemen.
.
Een groot gedeelte van dit

weatelijken Pacifie te bewaren.
En wat het zakeIijk effect betreft, lijkt ons dcziOl propagandistische actie nogal l(ostbae.r.
Japan zal waarlljk door ouderhandelingen zondcr stok acbter de deur op mindcr kostbare
wijze meer kunnen verkrijgen
van landen, welke het wii be-schouwen als gelijkberechtigd.
Ais er . Mn feit in staat
is om tegen J apan allerwegen
een ongunstige stemming op te
wekken, dan is het weI Japans
streven om voortdurend te la_
ten merken, dat bet bepaalde
handelingen zicb mag veroorloVen, welke andere landen jcgens
Japan moeten nalaten.
Japanners moeten overal
harte1ijk als immigranten worden begroet, terv.ijl vreemdelingen in Japan bet leven zuur
wordt gemaaltt. Vreemdelingen
in Japan worden vcrdacht van
spionnage. Van een Japanner in

~~~ V::~rr::!~ h~~m~~uzJt ;.:~

~!~r~i~:r1~:~~rf1~VI~~1~~:~t~
~! ~~:e~~f~:Y:!~~tl~t~~f; ::~~a~u~~~~~c!i:~~~~:~n~~ ~~el ~::~5~~:e~e~ ~J~~
woord, zijn de tocschouwern groot verband gaat, met een andere departemenlen cr toe landen moeten de Japansche
vrij om er het hunne van

te schouderophalen ' kan voorbijdenkcn.
gaan, verwijzen wij nnar de
Zoo deden oak de Amerika- Japansche pers, dic juist oll hct
.nen, die hun cskader te Shang- tijdstip, dat 70 Japans-cb 2 M r. h ai. aanvuldcn VIet eenigc schc- logsbodems spe!evaren door den
~n uit Manila en illtusschen uit Zuid Pacific, een merkwaardl·
andere oorden ook krui!:ers, ge, blijkbanr geinspilX:crcic u..iljagers en onderzccbootcn 01'- lating bevatten betreffende de
nepen Daar Shanghai , wanr bedoeling~l van de iciding dcr
thnlll de groollJte Amcrikaa.n- Japunsche marine.
I n die lJitiating komcn name.
sche vloot ligt, welke zich dnat
ooil hccft "l.'crtoond, a.l is zij lijk enkde zinsneden voor, weI.
geen 7;) eenhcden groot.
ke ieder, die in landen alln dien
OO~( andere mog-cnhcden on· Zuid Pacific woonl, stof tot nader de ICUB van "jc kunt nOllit denken zullen geven.
weien", ,·erscbcrptcn hun aandacbt en namon maatrcgelcn
:.
:'~ard7;tto ~~~ ;:~:!~:ea:.
&.ls het onverwacbt ergeRS hinrine thans: _ .de heerschapplj
nenvaUr"\ mocht.
Bet -Japanschc Icger had pas over den Westelijken Pacific.
cen bravourcetuk vertoond;
In dat gebicd wil zij rust en
de vloot lOU ook wei cens zin orde bewaron. Deze politiek
kunnen hcbben in een opzien- acht zij voor Japan van even
bal'endl!n "stunt", - zoo red.c- groote waardc als de ontwikke-

he~~lg~n~a~:zJe Ul!~!~~~h~a~!~

te brel1gen, dat met landen gele.
gen nan den Pacific vrjend.
scbappelijker relatics worden
aangeknoopt en dat conflicttm
worden bijgelegd en handelsbelangen van Japan narter wordp.1l
bevorderd.
Tot zoover de uitlatin!!: .::ler
marine-autoriteiten.

weI gaame zou willen bereiken.
Die landen moeten eerst beter doordrongen worden van
Japans macht.
De minachting, welke daar
nog hcerscht voor Japans
kracbt, moet verdreven worden.

goederen met vreugde ontvangen. Japan duldt geen vreemde visschers in zijn wateren,
maar wit vrij in vreemde wateren visschen; het staat geen
vreemde schepen toe deel te nemen aan de Japansche kustvaart. doch Japan wit elders de
kustvaart uitoefenen. Japan
vestigt op vreemde eilaoden
olie-depots voor de Japanscbe
paarlemoer-visseberij en zeu
zeker een gewcldig misbaar
maken, sis een vreemd scbip op
een Japanscb eHand betzelfde
deed. Japan eischt in den
vreemde reehten en vrijbeden
op voor .zijn onderdanen, welke
io Japan
Laat Japan met rut zelfzuchtige gedoe eens ophouden! Het
zal merken, dst dan dadelijk
zijn onderdanen en bun belangen in den vreemde op aangenamer wijze zullen worden behan-

mada bescbouwen a1s cen eerste
pagiug in die richting.
Aan bet tegen e1kaar afwegen van handelsbelangen behooft nsar de opvatting van de
marine-aumriteiten
blijkbaar
geen aanda.cbt meer te wornen
besteed. Ja.pans goederen .m~
ten worden gekocht uit vrees
voor Japans macht. Japanscbe
1mmlgranten mocten worden
toegelaten en anders zullen zij
zich aanmelden in' een vreemde
haven onder geleide van eenige
Japans"ehe vloot-eenheden. Op
dezel1de wijze zaI aan d~ Japan.~
sche scheepvaart en VlsscherlJ
vrljbe1d van handelen worden
verscbaft.
De Ja.pan. Chronicle zeide
aa.ng~ande deze nieuwe Japansehe methode om de vloot te

Macht speelt een groote rol
op aarde. Doch zij is slechta In
staat om verhoudingen te verstoren 'en niet om ze op te bouwen.
Met een eI"lkenning van andermans rechten en belangen,
met cen pOlitiek van geven .en
nemen 'onder de leus "voor wat
hood; wat" komt Japan stellig
verder.
Maar ·als bet wt niet wil inzien, laat het. dap tenroinste
de stellige verzekering aanvaarden, dat als ooit weer Nederlanders en Japanners om ceo taCel
zitlen ter besprek.lng ~an bandels- en scbeepyaart-tieIangen.
de kornst van een--Ja.pansche
vloot voor onze kust, ~!lechts
een aanleidingvoor .oDS zal wezen om met van: : Enuneriks

••
Men zal hebben gemerkt, dat
deze ultlating recht.-door -zer~
gaat. Zij toont namdijk eerst
den stok achter de deur en zegt
dan wat Japan, naar de opvat-

:3er~af~~~:n::~~:e,p~~~~

~r:t~~;:~~mdelingen

~ n~~~r ~~~'di( toont, hoe leven. ~~~::_~o~~::~~bdee:~~'w~~~ dU~nde~er:~~e~~~ ~~~~s m~. ~~t~k~l~~~:l strikt zakelij.k
dIg de belangstelling voor de.zen
tocbt van zoo'n belo.ngrijk deel
der Japanscbe vJoot WM en
welk cen zcnuwachligheid deze
hier en ~aar veroorzaakte.
Daarblj komt: dat er aangaa~de de bewegmg~n van deze
manne-macbt we.iDlg bek~n~
".:er~, wat natuurlljk de gehelmzmmgheld Vftn het geval verhoogde en de spanning deed
toenemen,
. ,',
B~

B. VERL.O FG,\NGERS

La .. t Uw Plano, K~ffers of
Kisten . door ons bewaren,
wlj beschlkken over pr<lchc!ge .drQge. goe.danghmers.
N. V ;. Plapob"aode·. KOK

~

welkc noodig was, voor de consolidatie van den -stabHiseen.m.
den jnvloed van Japan in Oost
Azie. Daarom tal de minister
van marine bij bet kabinet er
op aandrinCilll, dat de nationale
politick zal berusten op de barmonische uitvoering van J apans continentale en oceanische
doeleinden.
De marine-autoritclten zljn er
van overtuigd, dat de nieuwe
oceanische politiek volstrekt
noodig is voor de toekomstige
otltwikkeling van de Japanscbe
natie buitell: het moederland.
Ongelukklg maakt de Japanache emigratie slechts geringe
vorderingen, terwijl de Japan~
sche uitvoerhande1 overal stult
op.een vijandige afwijzing.
De :. Japansche ' hoogzee-vis-.
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~:er~~!e~ae~~~ec~~U:e~~~r:o~~ succes moet worden geschreven
mulo-scholen, zoowel als voor op rekening van de 2.rlisten Coanderen, in: Wiskunde, Boek- wan en Baily van wie Baily
houden en Engelsch.
onbetaalbare <1roogkomiek
De lessen worden gegeven is.
2-maal per week tijdens de
ochtenduren tusschen 8 en 12.
Voor elk yak kunnen twee groeDE ET.S.
pen gevonnd worden: namelijk
voor beginnenden en voor meetErkend
gevorderden.
Door bet volgen van deze
cursusse.n kunnen de leerlingen
De Electrotecbnische schoo!
hun kennis in de genoemde vak- te Batavia (Djaga Monjef 2),
ken zoo noodig bijwerken en is bij besluit van den Di.ecteur
verstevigen, of zich v 0 0 r be- van Onderwijs en Eeredim:.st
rei den op de invoering daar- ',<LD 25 hiei 1930. Nr. 15473B
van in hun nieuwe schooljaar.
- opgenomen l>l -de categorie
Een advertentie in dit nUal- van scholen bedocld bij art. 12
mer geeft nadere-bijzonderhe- der
"Toezieht
ordonnantie
den.
partieuUcr ondery.ri:is".
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van ' Malsoo" G.

W. versteeg N09r~dwllk 28.

2 hoofdpartljen:
Buby Barthelemy 72 kyo (school Tiss.ing) contra
H. Jansen 74 kg. (ell. kamploen Rotterdam) .
It Garlitz
76 kg. (school Tlssing) contra .
E. HartleiJ 75 kg.

.

Om hot zwaarmiddangawlcbts ilamplolDscblp Yin Walt Jan .
E. Flissinglr

O. DlIgklahoag
P. Toorop

OVBRIGB PARTlJBN ,
57 kg. (school Tissing) contra
Tuddy Young 56 kg.
52 kg. (school TiS9ing) contra
80y Lim 55 kg.
55 kg. (school Tlssing) contra
da Raadt 55 kg .

Scheidsrechter : C. Noordhoom 60elen
Touwrechcers ; Drs. F. de Grave en R. Braun

PrlJzan : btu rang f 1.80 (incl. g8m . bal.)
2de" fI20("
,,)
Lokettcn voor kaartenvf:rkoop op den boksavond gcupend
vanaf 7 u. n.m.
Voor den wedstrijd Glirlitz _ Hartlain wordt cen beker
ulcgeloofd door ~e Sportwlnkel, postweg Noord 11
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BEZOEKTDBTENTOONSTELLINGKEPERLOEAN· ROEMAH TA1'lGGA IN DEN PLANTEN- EN DffiRENllllN
VRIjBNTRBB. DAGBLiJKS KOOK-. BAK, ·EN

. . .. . _ . . lederenda. lIeopend
.

Il4th,eel.
){.leu.wJ.
IN NOORD CIUNA

Jap,

~nutal.ren

AANTAL TE GROOT

De ChiDeezen hebben gecoilstateerd, dat het totaat aantaI
Japan.scbe militairen, ge1egerd
in verschillende plaatsen VOJ:!
Noord China tienmaal grootcr
is dan het getat, dat den Japanners volgens dE" Boxer-overeen·
kornet veroorloofd is.
Zoodra de nieuwe Japanscbe
gezant op zijn post terug is, zal
de Chineesche regcering deze
~a k met hem bespreken . .
VERSTEKELINGEN

BUna 400 tegelijk
DE BOETE.

scbrijft geheimhouding der
stem..m..ing voor. Men heeft daarop een voorloopigen uitweg gevonden. Daar de kiezer toch
met lezen kan, heeft een ge-

I

ANALPHABEl'EN-KIE'LEaS

In Britsch·lndie
~n.."M·METHODEN .

NIEUWE REG:£LING

Japanscbe Belancen
IN NANYO

HetJapaD.scbekabinetschijnt
: Bijceukomst
te bebben besIotee, dat de gouTE KUA1;.A LUMPER
missie voorgesteld; in plaats :oerneur generaai van Formosa
.
van de namen het een of ander ill de toekomst het bestuur. zal
Te Kuala Lumpur zal op 20
symboliscb beeld·te ~ebruikken, voer~ ov~r de~ap~sche hman~ en 21 JUDi a.s. eee bijeenkomst

zu

~~~gteV~~:r:~e:r!e~t
wordt Er ~l o.m. een c1ubtocht

van 165 lllljlen plaats hebben
met twee pleisterpl&8.tsen: Baban in Negri Sembilan en Morib

De nitsteke:nde .epulaHe van onze: keuken
dankt zij aan het v8kkuadlg bebeer. het &ebruit
van uitsluitend prima grolldstoffen, de c:oulanle b ed.eolng en blUfjlle ·prqzen.
Oo~e Vlscbscbotels hebben een
bljzondere bek en dheid.
Bestel1ingen worden op elk uur thuisbezorgd.

OOK VOOR
NIET-LEDEN!
loneba bonnemenl

iUYSTER(E DEft ZEE

De ..Girl Pat"
VAGEBONDEEREND SCHIP
Dover 82 Mei 1936.

•

In de verrookte zeel1edenher-

bergen in Dover vertellen matroum en k apiteins elkaar cen
geschiedenis, 2:00 mysterieus,
als zelfs de romantlc1 der zee
Joseph Conrad en Robert Lolli~
Stevenson, niet gebelmzinniger
in hun verhalen verteld hebben.
Reeds meet dan een maand

::;!.~dee~:~:o~~~r:mh~:

den van rijke kooplieden bevinden - dat is geen droom uit de
Middeleeuwen, doch iets zaer
alledaagsch in het Vlirre Oostan
van heden!
Com r-?-issari~ Alec Dixon,
de politie te Smgapore, ontdekte dit voor de eerste..maal, t~n
bem een omvangnJk dossier
werd voorg~legd. Het droeg ee~
roo~ opschrift met de woorden.
"Chineesche zeeroovers. Streng
vertrouweJijk." De papieren
hadden betrek,k~g op ee~ tie~tal schepen, die lD de ZUld-Chi-.
neescbe Zee door piraten waren

i~

ODS

mis_

schien iets duurder. -maar beler.
f 30.- en f 35.- per 30 bons.

C. p'
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11

V,
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d. BERG
van

Hotel
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lodes

Nieuwe

Zomer ·Collectie
Hoeden'

HI/GENOl
w~

. . .. . . .
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Viii en Stroo Combinotl"

lIo-Jtnist".

Couage.s BjJoutt.1idn -

Dit scheen Dixon eerst ong~·
loofelijk. Doch eenige maanden
later had er weer een overal
Toen het schip te Singa·
pore terugkeerde, liet Dixon
aan een officier verschillende
foto's van zeeroovers zien, om
daders te kunnen vastste!len.
officieT bekeek de foto 's
tenslotte vijf personen
zekerbeid aan. En nu bJeelt,
deze vijf mannen reeds
geleden, juist in verband met den overvalop de
SltnniltgJ aan den bern meende
overgegeven te hebben.

LedeTen TQuche.n
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bezetting van vijf man elk groote passagierscbepen
spoor. Niemand gelooft, dat de moderne radio·apparaten.
"Girl Pat" is gezooken. De algem.eene ~pvatting onder de
Piraten aan Boord.'

doordringbaren muur van ecbt
Oostersch zwijgen onmogelijk
gemaakt. Of Dixon zijn onder2:oek nu instelde in de donkere

Dixon kreegt bet bevel, te
trachten, om achter :;e:~imen van daze ve:sC?
e ~ EI
zeeroovers d~ twmtigste eeuw
t~ komen. De me~~oden van d~
pIraten waren bUna steeds de
zelfd~. On.der den de~antel
van passagtecs, kocbten ZlJ p~-

van een schip, waarbij hij zich
onder de kwalijk riekende koelies · mengde - steeds was bet
result!lat. hetzelfde. Geen '!?ord
kon hti wt de menscben kl1Jgen.
De Overvul O'p de

.. 2:50
Blazers
"0.75
Robinson Jongensscho~ne n met 40_60 01. KORTJNG

bekend. dat de R~ssjscbe ma- tigd is, Scotland Yard er bij ten.zij hun laatste voor~ Teidin-

king".
E ellS kreeg de commissaris

Dobbelman's TOiletzeepen v. a. 20 d . p. ds.
ZONDAG grope:nd VIlO 8-12. Maacoog t:J Dinr.Cag dell gclxel,,:" d"V'
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lUantischen Oceaan. kruist.
Terwijl de verzekerlngsfirma
Lloyds haar a.genten opdracht
gegeven heeft, 10 de havens aan
den Atlantisc.ben Oceaan en de
Middellandsche Zee een onder2:oek naar bet "vagabondeeren-

~;:~btm~:~~a~~t I!~I{~: ~~~~Pdi~ ~ ~~=b~e;!~!: :~~~~~~;~~nn~~:~nt~~~

laten bouwen, zoodat Op dit gebied Rusland aile andere mogendheden schijnt te overtreffen. Slechts Frankrijk, do.t n o
duikbooten bezit, zou nog tegen
de Russen kWlOen concurreeren.
De l'Oode marine ' bestaat

Men geloof~, dat de kaplte~n en onJierIl:enung. BlDllen .~wee of
de bemannmg va.n het SChlP de drle mUluten bezetten zIJ de eet·
"Girl Pat" in elgen. b~!t he~~ za~.l, de officjerskaj~t, d~ mabe~ ., geno~~n. Zou dlt JUlst bliJ- chinekamer, het radiostabon en
ke~ te zl~,n, do.n D,loet men ~e de brug.
..~l~~ Pat I tot plrantenschip
Plaatsvervangm's in den
ver aren. eder schlp,. waarop
Dood. .
de Engelsche vlag waalt, heeft
dan de plicht, de "G~l Pat" op
Dit alles kwam Dix?n uit bet
te brengen en de mUlters te ar- bovengen~de dOSSIer te weresteeren.
ten. Toen hij er daama ze1f op
H~t vissc.hersschi~ is. op 1 mttroh, om met .erv~ren kapiApril van dit jaar wt G~by.
te spreken, die wt persoonverlrokken en weI ter Vlscbbelevenlssen den waren
~::~~t l~lerd~~~~~~~ ;:; ~dbvan d~..ze~r~v~~ k::
aan de pier te Dover am direct Z:n'2:O~:~ 1J·~a~h~~e ~~den
daarna weer te vertrekken. Om stonden.
onverklaarbare redenen !iet
De piraten gebruilrten in bi}
men den schecpsmachinist bier na alIe va.llen de laatste mo.
acbter. De "Girl Pat" was daar- dellen ::n automatiscbe pistona klaarbl\:jkeUjk spoorloos I V
. k
.. ill ? De
·verdwenen totdat eiDdelijlt op ~.: ~en reg~ zJ ~
12 April 'de reederij te weten pIra. WlSten me groo ~
kwam, dat het schip de Spaan- ~~r~~teO~:e::h=n::
sche haven Corcublon h.~d aan- Van wien wisten .zij dit? De piali~r bleef ZlJ n~~ raten hoorden direct, wanne:r
gge.n. De .kapltein er bij.zoodere maatre.:,o-elen tegen
werden "\.'"Oorbereid.. Wie zeiPat" volgens een verklaring
van den havenmeester \78.Il Cor·
cubion in een neveligen nacht
de: haven met · aehterlating van
een onbetaalde rekening van
200 pond VOOr olie en proviand.
~dsdien heeft .Diemand meer
iets , van het klcine schip gehoard. Daar men het voor· on-

p~ boofdo.orz~ .van at het ~C:~::~~g~~':: =~a:: ':~: ~~~~t. :~~~

"~g

BUISVROUWEN I

;:::r~~a:~~~=::!:: =~:'~am~ten= Z:~OOk~~ van ~a~t'ur-vliegers plaats op de Westkust.
den, dus een oUfant, eeo born, last . wo~en met de koloDl~
- - - -- - - een fiets of een parap)uie.. Men lontwikkelin g van de ·Japanners
PIRATEN OP DE CHINEESCHE ZEE
zou den kiezers de beteekenis in het Zuiden "an den Pacific. er.
. •
dan door mond.eHnge toeUch- verder zal hij de Japansche mating kunnen bijbrengen. In an~ rioe bijstaan in de verdediging
Zeerooverij
georganiseerd
als
dere omstreken had men het van de Japanzche w7:ittingen
Handelsonderneming.
reeds met stembussen in ver- en van de Japanscbe belan&"en
schillende kleuren geprobeerd. in Zuid China.
RICMPLACANTEN WORDEN GEeXEClJTEERD
Het resultaat van de cerate - - - - - - - - oplossing was scbltterend: De
(Van Oflzen V. P. B.-cOTT~).
kiezers verkocbten de mooie
plaatjes en bleven verre van
lJOndenJ 15 Mei 1936.
den stembus, want zij vermoch·
ten nog de ldeuren te onderOnr:e V.P.B. Correspondent
scheiden, noch hadden zlj tot
Landen had een onderhoud met
nog toe een fiets of ten regendlin EngeIschen criminp.elen
ecberm gezien. (V. P. s.)
commissaris in kolonialen dienst
Alec Dixon. wiens specialiteit
de bestrijding van de ChlneeSOyJE~-MARINE
sche zeeroovers is. Onze mede~
werker is thans in l!I~aat, de naGroote Dulkboot-vloot
IN ALLE ~U1IEN
volgende intere3S8llte bijzonderheden over de zeerooverij in de
BOUW-OPDRACHTEN
Chineesebe wateren te geven.
London. 19 Mej 1936.
Ita.i ~ ~
Z4Mll'ooverij als good gefunMaa1iden geleden •..fIe-

Calcutta~ Mei 1936. thans uit vier oudere slagscbepen van 26.000 ton en uitgerust
De Britsch-Indische autori. met 30,5 c.M.-geschut, vijf in
teiten hebben met eindelooze ~~. wereidOO'llaOg MgebouWde
t
lSers me
c. .·geschut,
moeilijkheden t ka
dat 90 pro cent ~an ~:e;ie~e~; 32 torpedoj.agel'S, 90 nleuwe en
9~hrijven noeb lezen. kan en i~;~~e e~~~~~!:~~ ~~ ~~~~~~
~!t, ~;t ~~~~~nei:!~1lj:e~ n~nerbootend' 0RP ~et oogenblik
de verkiezingen moet dcen
ZlJ
0P. e UflS18che werven
Engeland was zeer ~eker twee krwsers van 10:000 ton ~n
edelmoedig, .toen bet Britsch. een groot aantal ~Ulkbooten 10
lndie cen op democratiscbe ~bouw. Bovendien 2:al aan
basis, berustend kiesrecbt niet bwtenlandsche wervcn opslecbta voor €elL groot lapd$- dracbt gegeven 'Yorden tot den
parle-ment, dOOr oak vocr de bouw van 4 krtn~ns van .:000
plaatselijke
bestuurslicha.men ton e!l 4 torpedo~gers. BIJZon8chon.k. En om nu de stemge. der. lOte~sant IS weI, dat de
rechtigde Britsch-Indier,s er SovJet~Ume ann Engelsche wer' va n op de hoogte te brengen ven den opdracht gegeven heeft
\Vat zij bij de verkierlngen n~ tot den bouw van cen slagschip
elgenhjk moeten doen, heert de van 35.000 ton. AI deze aan het
regeenng over het geheele land b~tenland gegeven opdrachten
speCiale COInmlSSles verdeeld. WlJzen er op, dat Rusland 21JD.
Deze commissi s bebbe Jllltj de zeestnJdkrachten bmnen .. zoo
r~geerlng rap~rten i:;ediend, k~rt mogelijken tijd versterken
waartilt blijkt, dat zij in hUD wd.
werkzaambed.en door einde!ooze
..
.
en. nauwelijks gelorifwaarili e
Door .ZlJD geograflscbe Ugging
moeilljkhedcl.1. worden gebl~- ~. SoVJet~~us1and gedwongen
derd
.
ZlJn zeestriJdkrachten over Vel'-

euvel is gelegen 10 ~et .felt, dat
90 proce~~.van de ku:zers l~~n
noch schr~ven kan, .Ja dikwijIs
~ct eens . m staat _~n. m~n~

10 n.m., tot en met 31 Mel '36.

~eele bemanning was door bebben. Er zuIIen 4 tcesteI1.en
bem. a8n&'e.nomen. (V. P . B. - \'3.Il Penang komen, 4 van Singa.
U. P.)
.
pore, 2. van l poh.- Kuala lAun·
pur zelf zal met 4 of :5 toestel·
AMA'mUR-PILOTEN
len meedoen, terwijl ook bet

~e:liist ~et <iekn:uner
De:a~~~ h~be~: ~~nl:c ec~~~

:I.:

~~' 37:66
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VOOR DE

done

De gezagvoerder van hel as
Kwelyang, behoorende aan de
tlnna Butterfield & Swire, ko·
mende van Swatow, is tc Bangkok, waar bleEk, dat bet $Chip
nlet mindel' dan 391 verstekelin·
Te London zijn interessante
gen aan board bad, veroordeeld bijzonderbeden bekend gewor~ot 2000 ti~als boote.
den over aanstaande oederhandeUngen over cen Engatsch-Rus·
sische vlootovereenkomst. Het
DE Sl\oIOKKELARIJ
voorbehoud, dat Moskou scbijnt
te maken, is intusscben buiten·
Schade voor Shanghnl
gewoon groot. De Sovjet-Unie
eiscbt, naar de .. Daily Tele·
EEN MOTIE
graph" scbrijft, niet slechta pariteit met Duitschland in de
Een te voorzien gevolg van Oostzee, doch rij wijst ook elke
de door de J apanners ooglui. beper.lting van devloot in den
kcnd toegelaten smokkelarij in Stillen Oceaan van de hand,
de noordelijke provincies (de zoolang er niet een Rllssischlmporteurs moeten een laag 10- Japamiiche vlootovereenkomst
voerrecht betalen aan het nieu- is gesloten.
we .zelfbestuur van Oost HopeI)
is, dat de handel van Shangbal
De bewaperiing van Sovjeter veel van te lijden heert. De
importeurs to Shaughai tach, ::e~SI~~r h::f~:r d~e l~::!fd j.:;
moeten de volle recbten betalen onrust gebracul Tanks worden
Daarom zijn de kooplio.1en en hij duizenden tegelijk gebouwd.
induetrieelen van Shanghai in Gebeele "bataillons des doods"
,'ergadering bijeengekomen om sp:ingen met gewercn en maeen moUe aan te nemen, waarin
~:~~e;:e~er~t
v:J~~~~~e~
de regeering te Nanking Y:ordt
en luchtvloot van de
opgewekt om doeltreffende Leger
Sovjets staan in bet brandstappen te doen ten einde de punt der belangstelllng. Hoe
emokkelarij uit te stampen.
staat bet ecbter met de RllSsische bewapening ter .zee? HoeH'-'l'oGMAT1EN
weI Moskou in dit op2:icbt zoo-

ImMAmu ~URoPA-Am

NAAI-DBMONSTRATIE.S, JAVAANSCH RESTAURAN T. ATTRACTiBS•

9 - 12 v.m., en van

ZIET

PROFITEERT VAN ONZE HAlFJAARLlJKSCHE

OP It U I M I N G
Heeren :
JOII gCIlS:
6~~~=~Den
v..~. ~ g:~
~~~:~eD
•Po ;.:: ~ g:~~ .

~fn~o;~ ~anChi~~~:~~

Poioshlrts
F lllll. PllOtll\OOS
Sokkell

~;:c~e:kkell

p.

.. .. 0.75
" . 2.95
~ p • .. 0.65

"V:~. : ~:~~

Schoen e n . .

Hemdeo
Poloshirts

Ri"m~n

~1~·::P~~;~broclr.

v.a.. .. 0.75
" {).50
.. • 0.50

:: ~:i~
H

hui" gedurende den rels zou I~;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=
worden overvallen. Snel werden II
er maatregelen getroffen. Ied~
re passagier werd aan ceo onderzoek onderwerpen in alle
boeken van het schip zocht men
Mondharmonica's, Model I~I
l1aar verborgen wapens. Bet
gevolg was dat de rijke passa..
"Vest Pockets" f
giers uit angst bun r:is een
week uitstelden. 001 dan bet
schip Anking" te nemen. DE
Batavia-C.
A.nb~i" ·verliet met slechts weiRijswijksttaac 32
;ti e assa 'ers Sin ore en ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bc~eef~e
kalme ~~is. Een j

HOHNER

IIII

0,90.-

I

W. NAESSENS &CO.

ern

week later~ertrOk-de,,Anking",

~~ ot~safaers
.'

en

gm en aan

hm~ g~
00 .

0

~er s~de men een onderzoek
m.. DTI~ dagen later ~ bet

bencht, da~ de ~t mervo.llen
was door ptraten. die
de passagiers bevonden. Bet
bericbt, dat de "Anhm" o\'er~
vaJl~n zoo worden bad m.e~ ver·
spr~ld, om zooveel ~~~8: p~
Saenb'1crs op de ,,ADki:n,,, te krljg .

I!

HOTEL des OALBRIES & Cafe Rotonde
ONDER MANAGEMENT YAN EUGENE HOOGYELD
Een ....an. de mooisre en gezelliQste ziljes \'an &b.via
waar 6 wegen elkaar );ruisen.
Het zi[je voor dames na het "\\"inkeJen en "{'cor hecren
am :takenrelaties te ootmoeteu op het biueruunje.
De fiissche u:rtassen leenen zic."':t bij uicstek ~oor het
houden van receptie.c; en diners.
Geselecteeroe i ia Carie Schoteis. Uitstuend verzorcde
Menu's en Prima SERVICE.

ONZE BEROEMDE QUICK LUNCH i f 1.-

l! iiiiiiiii~(~N~-adn~"'~-~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiii
dood.
~ gen
veroo eeld waren, was
UITVERKOOP WEGENS SLUITING
bet den \'eroordee
. ~I~de=-:~;;;: 11
o~. een
andere
WlJze te on~onl~n en
van TOKO · MAHTANI
v~anger
Qen eel te ze~
' ... e~

J~ zeIf:m~di:

I;>

of

tn

~ den ovenal op de ..SU.ntling'"'
m den berfst van 1932 werden
:

:roo~~~:

F 25,000.- Stockwaarde: tapijten. matten, enz.
aan stofien, moet in 15 dagen worden uitverkocht

sez:schepen, 1· kruiser, 15 torpe- Gibraltar is gestoomd. neemt
van een Engelsch scbip ter
dOJagers. e!1 tenminste 40 duik- men aan, dat bet zieb ergens dODd veroordeeld.
booten m de Oostzee sestatio- in het zuide1ijk gedeelte van den
,,.Men kmt' nooit weten". zei
neeI'd 1 pantse~P. 4 krui- Atlantischen Oceaaxi bevindt. een van de kaPneins tot Dixon.

Dus allen naar TO K 0 MAHTANI
Tele£. WI. 290
Pasar Baroe No. 68
W~'k
zaI. ihans
eenl;iif~er~eigerilijk~~·~m~et~di~·e~Chi-~·;g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
En~
-oorlogsschip
opdracllt
.kiijgen, nur. de "Girl Pat" te
.
1 II"~
welren en opheldermg '" Mena. Co.
Teleioon WL. UI --

zeggen,En
wat
nublj
etgen. lijk te
~en..
-dat is
een
v~rkiezwg toch weI noodzakelijk. Maar zelfsalkond", zU
...
hun stem mOD.d\lllng Ultbren·.lhOOfdzak.eIg1r: lichte . ee.ttheden gen in be.t gclteim., dat dit
..b...... gen, dan was men er nog wet. t er beschik1dng, in de eerste op het oogenblik omgeeft.
~. Bier staan de cotnmissi.~ .ycICtr plaats ongeveer 30 duikbOoten.
De kapitein van het
~ een muu:• . ~t de :kieswet . (V;P.B.)
.. _ ...
~ ·Black ~endeIUL._ _;"""",_____-=~=~=::::'~;";:==:!.-'~=:":'==7-~---------...
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AU6.S4VELIODL

ultgebreide: coUectie in

Voor aile [nrichtingen
v'a nOn 'd e r w ij s "

g er0

- Z I"l

vet; ' -ti n e n - 'z i l;n ~ t a

v'. olislaeger &: co.
~

lei. wi .., 18.,..

Beekhandel " W IG E If I N Ii

Maatkleeding , en
Heerenmodeartikelen

n~.dw'Jk · tl

TEL. 3049 wr;,

RIISW!jKSoTRAAT 16

FRANKRUKS NIEUWE MUHSTERPRESIDENT.

grooten,
snel tut d¥ meest

c';;:;c;i;;;;;rt;';

sieter.. der

~~~~~e~~ze~!=r

_ een

Dc ' telegra.m~en. melden~ dat ~~~. ~~ :::~~~~'k~~t~ revolutionair?
Maar eenige
Leon Blurn .bezlg IS een rueuw linek ontdekte, die hal-tstochte- maanden later was hij leider
Fransclt kabmet samen te stet· lijk voor Firmin Gcmier streed, \-a~~:pageij· groote scheuring

f:gbIJv~~r~S:C:~n~J::g=~

~:d:e~:d=~:S ~~::

BI:~e! en wat is eigenlijk Leon ~p te wekken e~. Knut HODlS~
LCon Blum werd in 1 814 ge. ~ tooneelschnJ~~r preea. HIJ
boren, een eeht Parijsch kind, sc lreef, als was ~~ .vo:lr het the·
al.s ZOOIi van rijke joden. Aan R~er gebo~n, hlJ mteresseerde
zich voor DIets an~ers dan voor
:~: °io~~ed~n!~~ d~o~~~~O~j de wereld der couhsscn .
Naar tot polUiek Too>1ul
wierp zieh, nauwelijks nadat hij

kou, Blum echter niet. Op bet
beroerode congres te Tours zeide bij tot Klara Zetkin, d~
Duitsche communiste: "In ieder
land moot bet socialisme zijn ei.
gen weg gaan."
1924: Overwinning ....an bet

'~ne ~e~OO~a:~~~~~r:nh::~ ~!f~~t~

Maar het Jeven ,k ent geeD stH- ~~~~~eDbl~!:~~~~l biedt
tCl'aire le\'en van den negenti- ~tand en lang~3merhand brae~t Blum weigert en houdt
ger jal'en. De groote namen van
t:~~~~t:O~!I:~e~~~~ij ~:ogftn~~tv:: g~:omen.

11::

POLONIA-TERRA~.

de werkelijkheid en de die Europa en
crlhcus. begon zicb met de ~e- oogenblik overstroomd
~~~~t~:~:~e~eziva~e h~~u:~elij~ En. hij k;ijgt gelijk. H~rriot valt.
zijn "Herinner!gen ovcr d~ nf. P~l1~care komt. De meuwe verfaire Dreyfuss" zette hij wteeD klezmgen ~zOl:gen r:chts eeo
hoe hij er toe kwam mch Ian : gr~te ov~~g. ~~on Blum
zamerhand voor· de' politiek fe verhes~ ZlJ~ Par.gsche mandaat.
interesseeren. Eellmaai besloten
;929. L~~n Blum gaat na~
het tooneel en de litteratuur
ZUld-FrankrlJk, ~~ de VlSte geven, wierp hij zich lDet alIe schers en ~~ WlJDboeren van
energie in ' de anr.en van het Narbonne. ZiJ ontv~gen bem
nieuwe, dat hem aantrok. Lu~ ?let vertrouwen en kiezen ~em
cien Herr, zijn oude leeraar van m de Kamer terug.: ~ d.at Jaal'

op

I

6.'
--,.-~-

mJ'rrllbakiu
VEE. L gdlllltc~.d
NOO I T gr(vu". rd

BLKIl

Ibn Saoed: Ziel van Arabische Bewegin~

U
K
A
A
N

11D11ltl~ w ......ddoxu.

Hvg. BANSA Tel. 815

T

L_-:-______-II

o.

BE\VEGING.

Meester-Cornelis Tel. 777.

HOT EL do PAVILL 0N

Te1.11~~

I!:EN BLOK VAN DRIEJ EN EEN BLOK VAN VIER.

Narlpsn 8-12, Bandneng
Het ae:n~~:;r:~k~~;: ~~~.vntr
Prima

!

(Van cmzen U. P.-V.P. B.-correspondent).

keukr~r;~;~ncurrmrndr

.

~~~~~~~~~

Londen, 1£

M~

19S6.

Terwijl de belang~telling van
dt> geheele wereld Zlch .conc~~
.
trccrde op de gebeurterussen ill
Liefhebbers van prima Ooat·Afrika en he~ Verce O~CHINEESCH ETEN 1 ten, Btreefde men m de ArabiMaar een adrcs
sche landen hijna ongemerkt
naa! een aaneensluiting van den
estaurant
• • Orient.
:P:~=.~N:OO:,:d~63:..:T:'"':_:.W::1.~37:S3: I Met dem 'blokvonning is, men
t:hans zoover gevorderd,dat men

' B A

R

F E U I L L E T0 N
. .

NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
OF·

De kwellingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVARA.

waal~

8~hot

Het begon cen beetJe te
Zij had een
geboord.
en. ~n hoederuak aehter haar Daama meende zb een kreet te
waB;l:de open..
. . hebben vernomen en had zij IeZij ~aa. bang dat de Ul.1l Ult mand over den weg zien.~uipen.
h.et rtltuig zou vaUen, keerde Maar alIes kon ~l ZIJh.
:t.!ch om en ,?-a:n dea zak naast
Tach voelde 7J] Zlch beklemd.
zich op de bank.
Zij was blij toen het rijtuig voor
Op dat oogcnblUt: stak iemand 1het kasteel stilhield en haar gevJak langs baar been .den weg dachtc:n van bet voorval werden
ov~r. Zijn · gezicbt koQ. zij niet afgeleuL
zien. Zij zag aileen, dat het een
Zij erd ontvangen door ·een
joDgeman was, die een lichtge- bediende, die haar mar de beide
,w

breekt
de groote
wt. snet
Daama
g'""<1Rt cnS1S
bet w~r
voorwaarts. Op 14 Juli .

w?rdt bet Volksfront .opgencht.
Leon Blum wordt DIet slechta
de onbestreden leider van zijn
partij, doch oak van bet "Front
Populaire".
En thans, nu hi] aan het
hoofd van de nieuwe Fransche
regeering is getreden, is er een
nieuw tijdperk. in het leven van
Blum ingeluid. Het is het meest
gevaarlijke tijdperk. Maar hij
weet, waarom bet gaat enin zijn
laatste redevoering sprak hij
duidelijke woorden: "De omstandigheden eischen, da.t SOIDS
in den mensch een nieuwe
mensch ontwaakt... 1k ZitI de
chef van de regeering zijn, het
verantwoordelijke en van zijn
plichten tegenover Frankdjk b e·
wuste hoofd".
- - - _. .
en die a1s bandig. ver vooruitzienddiplomaatnazijnoverwinning op den Imam. van Jemen
den tegenstand.er buitengewoon
gunstige
vredesvoorwaarden
aanbood om dit doel nader te
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IS!!
THEESERVIES
12 PERSONEN

nTE a T HE
OP aLAD

KIND ERSTEL
VANAf;

TAARTSTEL

MELKSTEL

OP Bum

I~
13 DEEL1G

sche

staten

Dat was de eerste beJangrijke
stap op den weg naar aaneensluiting van de Arabiscbe Ianden. De tweede stap \Verd ceni·
ge weken geledeo gedaan, toen
Ibn Saoed met Irak ee~ ve~drag
sloot, dat ongevcer gel\JklUldend
was aan de .overeo.~komst tusschen Saoew-Arablc ~n Jemen.
Meer. nog - aUes WlJst er op,
dat rut tweeds' verdrng van Ibn
Saoed door eep overeenkornst
Irok en Jeme.n tot e~n
zal worden u~tgebreld.
men e.r reken~g mede,

VACANTIE·
CURSUSSIIJ
Clublessen ged. JUN 1
en JULI Twee ochtendlessen per week.

W1SKUNDE
BOEKHOUDEN
ENGELSCH

onee.lIgh~en,

de

versc~::.

zelfs conflic

f 9.- p. m. per
yak.

aam tot ~~g toe

tal

. :-ve~~ld ~

eon

fe"r:~l~ da.nvua~~~e be=~

STENO
TYPEN
TACHOGRAFIE

men, weIk een moeilijke taak de
beerneber van Saoedi-M'.bie
~eeft volbracht:. In het .~te
?cht komen zU? bemoclmg.en
mtusscben eerst. te sta.~, .mdien men deze l,u verbmdin?
hrengt met bet m vocrberel-

f 7.50 p, m. per
yak.

tot in het oneindige Iran (Pcrzie) en Aighamstan.

wikkeling zal moetetl pan b&- cen "verdrag van Moha~e-.
zig bouden.
daansche vriendschap e:J. Arabi.
sche hroederschap" dat een
Hetcentrw:D.vandepan.A.ra. uiet.aanval& en oon' arbitragebisehe activiteit bevindt zicb in overeenkomst de dem.ilitari.
Saoedi-Arabie het kon.inkrijk seering aan ~ide zuden van dc
van Ibn Sa~, die reeds vele gemeens:ehappelij1r:e grans en de
jaren streeft Baar cen samen- vonning van een gemeenschap·
gaan van alIe laudeD, waar de pel.ijk. front tegen 4taDvallen van
Arabi.sche taa1 gesproken wordt derden inhield.

~a::s':te ~~:~ ~~.wie zij het te~~ t~!:en~~

:;;;;~~~;~~:::::::::
E€t't Driebo1!d~

~=~~~~: ! ~~~ ~:i~ :C~ ~Cebe~ie\~c:en~.~~~~

~:de: ~~eeJ:=::non\: ~:e:'~'l~~o:,t ~tin!~a:'

de hoofdzaak, ' namelijk hoe de weest en niet met tact had we-

•

MOOERNE EETSERVIEZEN
CREME PORCELEIN MET DECOR
6 PERSON EN
12 PERSONEN

on.t~ekte

on
ook op bet.
oogenhlik de
bracbtToen
bew
nog Blum
de nRuwste
vrlens~hapsin "Ecole
kennisnOrnlale",
met Jaures.
banden, ondanks het fmt, dat volgde een keerpunt in :tijn Ie;.
h.~n wegen zoo ver uit elka.ar ven. Omstreeks 1911 werd Blum
zUn gcJoope~.
lid van de soci Ii tis h
tij.
~-C-----'-'-----------Zijn eente opstelling in den van Frankrijk ~a:rv~ elar e
studententijdschriften baarden de leider was '
aur s
g:.oo.t opzi.en e? .al s~dig werd
Maar de m~, die tot nog toe
hIJ htteralr cnbcus bU de "Re- de litteraire salons van Frankvu~ Blanche", het beste litte- rijk bezocht had · en oen vrJond
r~~re tijdschift van dien tijd. van aUe groote schrijvers wag,
Z\Jn cerste' ~ken verschenen, vennocht zich nIet eensklapa in
eerst de "Nleuwe Gesprekken een revolutionalr. te vcranderen.
met Eckermann", daarna een Eerst de vermoording van Jaubo~k over het huwelijk, dat veel res en de wereldoorlog deden
~chandaal veroorzaakte, daar hem eon man van den dand worBlum voor de vrije liefde pleit~ den. Aan het eind van den wete,
.
r~ldoorlog hadden de Franscbe
Plotseling kwam er daama socialisten geen leiders meer:
~===================.l veranderiJ.t.g in BI~'s litteraire Jaures vermoord, Vaillant dood,
smaak. HU begon zicb voor het Guesde te oud. Men zocht een
theater te interesseeren en werd ni~wen leider, Blum's uur bad
Wie Zaterdags van uitgaan houdt,
t~nce!recensent hit de ,,Matin". gcslagen. Op 16 November 1919
Ontvlucht ziJn wa;me huis,
TieD jareD lang sc reef hij over ",-em hij in de Kamer gekozen.
POLONIA is beerlijk koud.
- - - , - - -ENGELAND EN DE PAN-ARABISCHE
Bn . , . , noait v66r Zonqag thuis I

111111

Laagste prijzen ·

was

ParijsJ 14 Mei 1936. bet theater en zijn critieken

!:n V;;~a!~bdO~i~:~:
bebeerschten het tijdvak en de
student Uon Blum wijdde aan
hen zijn eerate geesdriftige ar·
tlkolen, die hij in de talrijke
kleine studentenblaadjes publiceerde...Een. paar jaren iat~r
sloot hij vrlendschap met drie
ande~e Fr~nsche schrijvers; deze .dne vnen~en waren: Marcel
Pr~ust, Andn: Gide en Paul VaICrij. Proust. IS doad, docb m~
Glde en Valery onderhoudt L.:-

hemden
panta[oDs
combinations

B.V. D. is de onderkleeding van de tropen

BLm-I'S TIJD IS GEKOMEN.

~:~~~~se

B.V. D.

Aile maten voarhanden.

Leon Blum: Letterkundige en CriticU8,
Partijpoliticus en Staa tsman.

~e~, :::r~~/~~~:V!n::!.kabl'

Nieuwe voorraad;

Oo7~

E9¥pte .~o~t

Molenvliet 0.1 P.

Egypte boudt ZlC"h: ~J dit streven DaB.!: ~eenslUl~g geens.
runs afzijdig en het IS ook .zonder .meer bc~jpe~k, dat de
ArablSCbe bewegmg ill bet 000ten ook bij de in het Nyldal wanende Aiab~scbe "bevolking
ee.n sterken weerklank m~t
vinden. H et is wei opmerk~lijk.
dat juist op het oogenbUk te

Spr. men 8-12 en 5-7

(beb

Zaterdagmiddeg)
Tel. WI. 3333

I

SCHOEVERS

I

Teen men van tafel oPstond. zaJ. bet wei overgaan.

w~~o~~o!:e~~=~nes

AanmeJding v66r i JUDi

lWlC

zij trotsch op hun mooie

Lau~!

zij~i~~~~:::-:~\.:,~;:. ~d~~c~~~~to:e::ia~~;~:

talel antna
Zoodra zij zich wat had onge- moette Nora ook den baron. Hij den eten nog wat te praten.
den morgen aaD bet ontbijt zag, de ouders! Maar..hoe kan bet
kna.p~, liet zij zich bij de barones was een echte geleerde, slecht
Eindelijk verscheen Leon de "l\'aS zijn gezic~t nog e,,'en bl~ ongcluk gebeurd ZlJD '! .
aandienen. Deze was cen vrouw van gezicht eD niet bijzonder be- Charante. Hij was een slanke als den vongen · avond. Zijn
De baron haalde de schouder3

~:: ~r:~~i~~~ ='e;~ SP~~eek hij even mel I:>ewon- :!~:.~: ~~~:~;:~e: :!~~~Il. scheen dus nog niet op~ Dat ~~t de Hemel alJeen!

De ko~l 15. ill den rug gedrongen en heeft.~e longes ~t.

vricndelijk gezicht en verstandige oogen en op Nora maakte
zij een prcttigen indruk.
De barones voelde zich wat
eenzaam in deze landelijke om-

dering naar de mooie verscbij-·
ningvan denieuwe buisgeuoote,
maar verner was.hij stU cn teruggetrokken.
De barones keek ongcrust

gezicht. Hij zag alleen zeer bleek
en d~ wat gejaagd.
_ Vergeef mij, mama, dat ik
zoo laat kom zeide Leon, terwijl hij de barones .de hand kus-

dies bezi.g en bemoeide rich niet
veel met haar.
.Het was dus te begr.ijpen dat
zIj gra.a.g een beschaafde dame
blj 2ich wilde hebben.
Nora seheen weI aan ha.ar eisch.en ~ voldOen. Zij sprak
vrecmde talen en speelde goed
piano. zoodat zij met de barones
muz.i.ek kon malteD. Deze stel
,.
de
zich bier heel yee1 van·voor.

on niet aan taleI gekomen is,
Zf?ide zij.. .IDj is anders altijd
stipt op tijd...
.
..Ikon is onze eenige zoon; bij
is op bet oogenbUk met vaea.n.
tie thuis.
.
Ret gezicht van Nora betrok.
Zij. voclde zich eensk1aps vreeseItJ"k beklemd. Was er bier een
ZOOD.? Zij had , ~ geD.oeg. als.dj
dacht aan d~ zoo.u van me-

"Maar wie £an de
praten. dat.ik. Diet meer un den
gepleegd heb~! La~ ~
tijd gedacht heb.
- Hebt gij reeds gehoord. a!gem~
Het IS bijDa
Nora voelde zich eenigszins Ernilia; wat cr gebeurd ~? onmoge1ijk dat lemand ~a.ar
verlicht, dat rleze ZOOD. nog zoo \TOeg' hij. Welk een TJ"eeSe1ijk \"ennoord t.OU ~b~
....
joDa was.
.
ongeIuk! De docbter van
In bun op~g lette mescheen oo1t Diet tot de jachtopzieoer.is dooclooeschoten.. mand. op Nora., die van sc~
jongemanDen te ~ die Men heef! haa.r !ijk in bet bo.seh iDeen ~~ was. toen ~J
Hc:h.t ontWunbaar zijn; hij}reek geV'ODden.. De ~daad moet de "TeeSelijk~ tijding ~.
althans bijna verlegen IaDgs No- :reeds gisten.VODd gepleegd $ . • Weer doak de gestalte "\"001'
ra been..
,
...De politie was op de 'plaats h4:!r up, iii.'e '"-I
," zoo schuw o,."t'!l'
ToeD. bij.later bij hen zat, ~ ~s onheils aanwezig, Ik reed den weg had =len sJu:ipen.. Zij

J

Zij zat nog met de baronE'S
aan bet ontbijt, toen de ·baron
van zijn. lDorgenrit terugkwarn.
Zander zich eerst te verkieeden,
kwam hij zichtbaar opgewonden

De dood sc~nt zaer sne1 ~

treden te ZlJD. Men moet bier
aan moord denken.

~::!~t ~en:ha:Ppe~~:: na~:. :!~jp ~et waarom u- :;!~~~ ~~~~ ~:m~ ;:ma:;~aastig be-

::rGi~=j::d~~a:~~ ==d:.~e:;:r~ N!:t:~~~~~~~ ~::t~t.deZOODweer~

~

beminrl.-

Uon

=
hij

onn:n

I

hetook.haaraante ::~~eohooldewat =~~,~~~

--I

,
, zelIIg uIt en Wen zij llit het ven- len- Ool<vondzijhetprettig.dat aanIekliI!i:,z;p.; dat z!J het lull>, - Wat _
n! """!l' d.
De baJoDoo ..... eeoige_ ges1aakt bad. Zander tw\jfW
Angst1g keek Nora ·om. zlch ster kOOk, aansch,ouwde zij een due sulke goede lnaniel'en, ha, moest veriats ! .
barones.· Bebt. gij weer hoofd-: blikkeo. . sprakeloos van
,
was.·.het de moordenaar geweest;
,
heerljik berglan_p.
,
Zit' vertelde terloops, da.t zij die Zou haar _
boor pijn!
.,
ting.
,
dienzij
bad.
pluis voor. Docb onmiddellblt
De eerste- indnik: was dua bij bur voorgantster gemist: oak bier ala een vJeek ~
-.fa. mama., 11'132!' bet is niet -Hoe~! &tiet mj uit. ~
..
" vorw..t rlj zlcbself baar """"'- _stig.'· Nu kw8m echter nog haol.· ,die ', vecleisehend was 8&' gen?!
"
"'lI_Alsiko.........ohtsoedslaap. Die ..... .......ehen!Wat........
CWonlt ~)
d...."",

peen. Het Rwam haarbler nlet

<I.,

Pn

.'

... ,

~s.,? :·. i~.;~~.~~;;~.~~~~;;~;;;;~.~;~~'~$!~c-;'h.~:·;'-~w~·"t:~oh~'~~·'~:~ ~t'~pa~viI-.±~D~Ip~h~ierie~:en;Bn~e~an~d~er;e.;;Jr~.~_~=~"~ft~§l!~~~R~.~o.~,.u~..w~. . . -5p~l!~s~;"~H~onl~ ~"~M~ ~
I\\\~po S... 'l.r ll -,- Te_en_be_~-,-."l=-:If-:-.~_i_. :~send:~'g:= ~':~:~P:~~~~=~~
••.
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t)CHTEND

De meest CO!llante en beSt 'voorzlene Begrafenis-Ooderne:ming.
Regelt en verzorgt begrafenissefi oak BUlTEN BataVia. Naar
verkiezmg Europ. of mh. dragers. Europ. lijkwagen en auto's
(Europ. leiding) .

Senen 20 -A.

onz-e" lezers~adverteerd;rs late~

e~n s~h~~a v?lge~

. ger
-. l' '.
wij hieronder
Ten d
e;;ttev:~ breedte del c.p-TIES. Door he:t . tabe~:dje recht, uit teo smiden.
~:: m:n g~elf zlln adv~rteotie grootte afmeten. Ai! principe maet
hij gescbreven

m(:t

copie ' aannemen dat er 25 letters op een rege.l g~an
e _
tusschen' de woorden geldt oak ,:,oor ~~ letter}. ge prl)S van de
f 020 per regel met een minimum afname van- 5 regels. Elk gewooD
.
.
is · 1 k~lom breed en 5 regets ~oOQ. en kost f. 1.- a. contant.

Adrea: Kramat No. 62 t/o Tramstation. Bat.-Centrum
TelefooD No. 126. (<lag en nacht).

. . ~~_-=--'-_~_,-_

----.....,--'---.------:-::~=::_::_---Ir---l

~

B R E ·E 0 T B

1\1 U R 0 1:. A _
GEVRAAGD DOOR 1IEEB:.
M U U R -'v E B _p Gem. Kamer 'mJpension en kl
is IE ware.
wasch voor f 45.- of f 50.-

LINDEl'EVES-SCHO~ m/vrije
-------'--:-==_ --,.,.,-,---c=:=-'--683A. v. uitgang.
d. blad. Br. onder No.

I---SC-B
- O-)-fi'-E-R-z-en-d-t-Iun-- HOE :o:e!~l\~~e::, S T E, V" ~

L...,.....,....-r-....!:::.~~~~=~:.:~---------tFTlllmJ~;;

20.~;

<

~t~15

TE KOOP:

p.~~ ~~~r e:c!!ch~ ~ w~~

ante~emast,

uit: 1 pers. f
2 pers. zoekt werkkring. Br. onder No.
stalen
(3 stukken)
30.-; verkorte lunch 1 pers. 634A. v. d. bJad.
f 30.- f 35.- Station-Hotel. VDOr f 35.- cash.
17.50; 2 pers, f 25.- . BezorgKemajoran 7, vlak naast St. Telefoon 582 of 583 Welt.
loon f 1.50 p.m. lnl. en bestelJ I U J I 'f S U
S. S. "Kemajoran"_
VAN WIJHE'S Jeesinrichting

TB HUUR AANGBBODBN
eeo geh~el v rljstaand gemeubiletrd pavilJoen met eigeo gemakken,
bil laatcontract f 60.- per maand. Voorgsltrlj. :it- eo ,Iaapkamer.
eetkllQ)cr eo diverse bijgebouweD. Br. ond. DO.

speciaal v. Xe Huur aange~odDn: Vo~r 2CS- ~eer':~~~ih~~=~~!e~~:
~~~~~~~~~!r:en~~~PBr.~:~S; m~anden. keung .gemeubileerd, voorUweleestl'ommel of porte-

SPoEDCURSUS

lingen, WI. 3482.
cadeautje, 't,moet cachet
hebben; dal! naar t KIlDBt-~d('I\VeTk-areher. Oud Gondangdia
7, daar..vindt ~en reeds voor
lagen ptlJa lets bijronder&.

No. 597A. v. d. blad.

1_________
Architect Schutter: O. Gond.
! 26 tel. wI. 3297. Adm. verbuur

bur. v.d. bl.
I

Gedipl. Bloemenmo:1ist.e

~

.

c~;~~~re~l~~==
naai- en kniplessen vol·

;~~r~tsl~e:~c~~~ 2g:30 ~

6 uur. 8 SpoorwegJaan, Bat.·C.

gens zeer gemakk. sneDe met·
d
TE KOOP GEVRAAGD:
bode. ~ucces ver:zekerd. Dipl.
To lIuur gcvraag . :
Heerenfiets 26" Europ. fabri- costumlere, na. 3 a 4. maand~n
Gedipl. Coup. Alaydrocslaan 81 Groot. paviljocn of
of elgen gebrulk; 3 lessen p. w.
cr klem, buls, kaat. Aanb. Vi08laan 4..
UI! huis reehta V.B. Molenvl.) omgeVUlg C.B.Z. 'p 1 Jull. .
f 7.50 p. m. l\levr. v. d. Zee.
Leidtoptotcostum,enbloem~n- Br. , onder No. snA. V. d. blad.
Gedl I C pe's Kroesenpl in
12 stu~~~~~~h PHI- 13 v~Daal~~WeUg,etelef. WI. 6~1
modiste. DipL coBtum_ no. a a. 4.
mnd. Zcer eenv. en gemak. te
Ge\'rnagd n1s Intern:
LIPS ARMATUREN a.o.ngebo Ter OverDo "'evr.! in goeden
J~ren methode. 3 leau. p. w., Voor bestiering huisb. alam. ge. . ,
I 7.50 p. m. (JloemePcUl'6US 2 zelsehapsdame bij Heer aileen, den tegen elk aa~neeml. bod. staat zijnde mod. goeil , 'eerende 2767,
lcsu. p.w. f 5.- p.m. Aanm. v. beschao.fd~ Ind., dan wei Holl. Te beYr. NoordWJJk 21.
kinderwagen. Groot model, lich-

en

sprekendo lnb. of

_Wl_._ _ _ _ _ _ _ _ _

Serle Wetlstrijllen
'~ B.V.V.-Jong Arab 1-0

openden zelf

het tournOO1. Zij speel~en ~
gen de club J~ng Arab -.;n ~sten een verdiende overwinDing
tegen de gasten te beh~~en van
1-0. Er werd va.n de Z1Jde van
B.V.V. heel aardlg apel te zJen

Het lis Is ccn speciale combinatie, naar de kleine
aCltlce genaamd SHIRLEY
TEMPLE 1)5.

GieVi~Wi>:!;;;si;m;~;b;;;

rus. Bijwerken van Leerlingen Djatti Petamboeran 85.
op he~ Ge~i e d van ~~teratuur, Te Koop gevraagd: Een zuinige
of drie.
Matige Taneven. BrJeven onder wieler. Br. rn/uiterste prijsopNo. 274A Y. d. blad.
gave, merk en condo onder No.
1
SPEClALITEIT:
AlachinaaJ 695A. \'. d. bad.
hontbewerk~~eetdme
odelmakers nOm~'li.iRk~ssd,.·E'·/'dGEmnNldIAAIID
. 1 ...:
~
':I.
nd. 1 l:11!!~
montage. Volkomen in
5000.- Zij die met ing. v.
bedrijf zelfst. te leiden.
nog lid willen worden,

ge~~b~!,~~D~uis,

mi~~~~~~;

bet met U.M.S.
vrijwel gedaan. Jabn toonde
zich dezen Dliddag zear Retief en
maakte op zijn eentje op zeer
handige wijze het derde doel·
punt. 3-1 Nogmaals wist Jahn
aan de bewaking te ontsnappen
doel verdween.
DJrect hlerop ll~t scheldsrechter Hoogewoud ~rukken .. Ook
Hercules heeft tlch dUB m de
tw,:ede ronde geplaatst.
. .
Vws - O.R.O. 2--1
Het is den Javaweg-bewoners
den 2~ ~ag geIukt een magere
OY~g op de derde klas·
sers CJt.C. te behalen, door
slechta met. een doelpunt vetschU ~ ' WllllleD..Voor C.R.<?
mag dit een kranige pre£¢atiO
genoemd worden. Hierdoor
heeft Vioo zicb ook in de ·twee-

rich z;/~a\r=~~':~.
Bureau: "Gebr.
Kramat 39, Tel. 578 W1.

TE KOOP: S400 1\12

eigendomsperceel met gebouwen, :zaer geschikt voor fa.
brieksterreiD of klein-woningbouw. Eventueel ook in een
deelte van 4000 M2 wuder
bouwen. Te bevragen bij
foon 582 WI-

AIKO
FOTOGR rl AF

BUh-~N~P~A~E

des-

ovcrn. meubllair. Br. on689A. v. d. blad.

~~.'- <- . " ' . , .

-

H'IMA en
BATAVUS

van scheidsrechtel' de La. Ram·
belje.
Deze heeft zich up zeer alechle
wijze van 2ijn taak gekweten;
opmerkelijk was zijn partijdig
optreden.

zij de leiding opnieuw te nemen gen voor buitenspel een goede
door een goed dcelpunt van den kans om te doelpunten. De op-

~:~ ~~b:~;t:ef~~~ S~hietkan. kee~er in ~et

Pasar Baroe 8- Tel. WI. 1888

lessen Te koop aangeb. djatti bouten

conversatie

=

RIJWjELEN

=

In verschUiende uitvoeringen
met trommelremmen. versnellingsnaaf.
torpedo- en Terry gezondheidszadels.

~:l:r:~~~~ :~ns::~!a:sre~ T.~~. ~~r~~~~!~:d~n~=S:~

~ dO::~~l~~nd:lww~: :n~~:.n :~~:Jb::~r:~r~:

CIJJ LUNCHROOM

Engelscbe

~:~:::~,en.
E':~:c~:nds~~ ~:;fnz~~e ~!.:~e:po~n:ie t:;
Du.itsche Literatuu.r Geschiede- pritna staat. Prijs biJlijk. Adres

~::lj~:~.k~~~~v~ ~9

1

IIET B. V. V..JUBJLEUM

l)~ jubila~ssc~

"..Ida,

Gesc:hledem~ en Aardrijkskunde. babyauto, Inotorzijspan

Hedcn ontvingen wij alwecl' pav. en Tel. Bat. 1833 toestel 7.
cen nieuwe coUectle. luxe 8eboeKomt U ze eens bekijken;
TE KOOP AA..~GEBODEN:
zender ecnige verplich-

wist te makcn, door een wsverstand in de achterhoede, zoodat
de rust inging met gel~ken
stand I-L
Na de doelwisseling llet U.M.
S. bet een beetje llggen, waar-

(ZooJa ng de voorraad suckt)

VOETBEHANDELlNG I

~o~:e~~·u:-!m.:.:!~l:. ,::~k:f l:!~ l~': g~=~~~ ~~. ~;~ ~~~~~~ro~~~5~~~
creme gelakt. 65 Tjik:ni, tel. 623 buts, 5 kamers, voor- & achter~ V. d. blad.

Chin. Dame

~:k~~g~~~c;~:~~nge~:~:na~r Rotterd;,~~e~:;::.onweru

wed. z/kindcren kunnen medc In
Ex-chef slager Rott. Lloyd
aanm. komen), eerlijk, bulselijk,
Tel. WI. 297 .
ecnv. alles vrij en vaste toelag-e. Rolpens
per % Kg. f 070
Verdere voorw. Dn outv. br. on~ Rookworst
.. 010
No. 68IA. v. d. bInd.
Leverworst
.. 060
!dm.
.. 015
Peltelvleesch
.. 016
It 018
014
"

;:a~7 ir~s~~~~~~~, ~~~~::~~

==;--:-~~-;--::-c I vakkundige en pijoJooze verVertaalwerk Gel'nagd door wijdering van eksteroogen, inExpcrt Vertaler:. Nederlandsch- gegroeide nagels, enz. In
Engelsch vice versa...
Ii)
Fransch ) Nederlandsch.
Duitscb ) Engelsch.
,
Getuigschriften van Consulaten,
P EDIKUUR
Gouvernemeots - lDstellingen, Postweg Noo.cd 59, tel.~\. 4302.
PeriodJeken ter inzage beschikLevert Et.!n buitenshuls,.
baar. Brieven onder: No. 272A.
44 Dude Tamarindelaan.
Telef. 2067 WIt.
Te Koop: Hutkoffer f 8.50, gr. v. d. bInd.

Men. S. VAN TVUREN,

corsages.
toiletten
Z"r u\"emamo B8.Dgeb. W. vertrek n. Eur. piano (l7S) ant.
lamp (45) ant. ka.st (90) en au·
to ("Whippet" 6 tour) (250).
E,·cnt. compi. meub. t. aanncm.
bod, Bez. 5-6 om. Mnmpangwcg
72.

fcuille naar keoze, (min:l,:iO).
Direct beschikbaar cplte trommels van 2.50 en 3.50; Ilits!.·
Holl. tijdschrlfte~ 1.50 en 2._

:'~n.v~:::.n:~gu:.n::~n;~~:= ~:ndeg=::o~~, ~~ ~:r!~~~~ r:~· p:m:.JI~:~W:\V~. p.w.
deren t.h. condities.
Hotel - Pension ,.Poolweg"
Poolweg 1 Telf. No. WI. 4935
Voor direct beschikb. kI. en gr.
gem. kamecs lB. vol pens. voor
f 50.- en f 75. - p.p.p.m. Ook
verkrijgbaar smakelijk middageten (Eur) en 2 X p . week
rijstt. 10 honnen f 8.50 (afgehaald).
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r~, koella~dhUlS te Mr. Cornelis Huurpl1,JS f 110.- p. rond.
onder No. 557A. v. d. hlad
Genealo~'ie. Hcraldkk..
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niet publiceeren.
T.N.H. liet dezen middag bij-

~~;~nt
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Groote omzet, Klein gewin,
Is 't paraol van L;. Liong Hin

maakt was een juweeltje. De
kleine rechtsbu.iten ddbbelde

nus:

handig langs de 1ijn en gat een

Denk dus om Uw portemonn~ie en. U w Gezo n d h ei d
en BEL V AND A A G N 0 GOP :

~~:e~~de ;ij;:~~rd:~~:

I

GOEDKOOPER

M

VERSCHER

Cairo een aanvang is gemaakt
met onderhandelingen tus.sch~n
Egypteen Sa.oedl·Arab:f!. Het
onmiddellijke doel van deze ondt:-rhandelingen is het bij'eggen
vnn allD tusscben de beide landen bestaandc geschillen, die
hoofdzakelijk voortspruiten uit
een incident tijdeng cen pelgrimstocht naar Mekka in het
jnar 1926. Tot In dat jaar had
dC,Egypb.9che rcgcenng steeds
bet Heilige Tapljt - waarmcde

trckkingen tusschen Egypte en
Saoedi-Arabie gespannen en
zu1kstemeer,daarookhetbelangrijke vraagstu'k van het kalifaat onopgel03t" was gebleven
en de Wababieten ondanks alle
Egyptische dementies kris en
kras volbielden, dat de -thans
gestorven komng.Foea.d zicb tOt
Kalif wilde verbeffen.
Thana hebben beide partijen
klaarblijkeliJk lDgezien, dat de
tijd rijp ' IS geworden ' vbor een

In de tweede helft krceg B.V.
V. een verdiende penalty toege·
wezen, doch op sportieve wijzc
rolde de aanvoerder de b l.l zacht
in dehanden va.n den keeper.
Toco de tijd bijna verstreken
was, kreeg de midvoor de bal
in .vrlje pOsitie dichtbij bet doel
en toste een onhoudba3l' schot,
·dat doel trof en bezorgde-biermede zijn club de overwinning,
daat direct hierop bet eindc
werd 8aDg~kondlgd. Hiermede
heeft B.V.V. zicb in -de. tweede
ronde geplaatst.

ten &1s escorte en eeo militair
lTluziekcorps naar Mckka gezonden, maar Dm Saoed, die
toen juist den troon van den
. Hedsjas bestegen bad, weigerde. buitenlandsehe troepen den
toegang ·tot ·21jn gebied toe te
staan. Bovendic.n hadden de pu~

ruster-president Ali Maher, die
Ibn Baoed tot besprekip.g~ ~tnoodigde.
En in Londen houdt men zich
nu ijverig bezig met de eventu·
eele gevolgen, die een vriendscbappelijke bljlegging van den
Jangdurigen ~t Voor den poll-

Hffiiules.- U.M.S. i-1. de ronde weten te plaatsen.
De twCede wedstrijd was er
T.N.H.-./ongAmbon1-1
In Cen zeer good gespeelden
sle· van de zijde van Hercllle.9· wedst:rijd . heeft T.N.H. goed
Beide ploegen badden eenige in- stand weten te bonden tegen de
vallers. Herc.ule3 had Zomera Kampioenen van &tavia. T •.~.
weder-in .d e ."!oorhoede ~p~o- H. had .eenige invalIers terw:ID
men, doch ·hij voldeed bier Iiiet Jong ' Ambon . gcheel com:plect
200 goed aIs op de middenhalf was. T.N..B. was den ·geheclen

eeni"ue intercs1aD.te
wedstrijden op iiet ~a..
De voet~alvercerugmg S. V.
BB. organiseert op deze·da."rren. 2.
.in. de Planten- ~ Diereutwn .de
volgende ~aen:
3Zat:erdagmiddag 4..45 uur
S.V.B..B.-(U'y's'-T.NH) com-

hellig~ ·plaats. .ToeD. de .Egypt;iacbe regeermg·zlcb ll.erg~ 8:r.n
stoorde, werden de 201daten •.in
_Me~a . door een : woedeo.de
volkStqenlgte met steen"en ·goworpen. .Sln'!'dI.,n bleven do he·

Arabisch hIok is inderdaad e:cn.
beJangrijlce.· factor, waarmede
Engeland bij zijn : politieke caJcuJaties. weI d~lr. reke.niag
ial moeten houden:
_
' (N.druk VerbOde.).

was zniver huitenspel; 'hetwelk
den sche1cJsrecliter schijn.baar
ontging..
Lang p1ezl.er had Hercules
_Diet van deze voo~g. daar
U.M.S. nog"""" de rust g<IijI<

nOon
elftal..(U..lI.S.-T..N..Il)
com"binatie
Jfaandagmiddag 4..45 unr Cbe 6. Souvenir pc lI".on&
rihoti elftal..S.V.B.B.
I
• J. ~__ I,~~...._.
Zoodat bier dus een b.:abe rom:- 7_ Leielrte CavaDerie
petitle gespeek! a J _
o....m..e
F . .... ~'._ _ _ _ _ _ _ _•

~g:~~~k;:ne::a;;:ol~~: ~~~e~:~·d~~~~C:!!PnJ~·

eea. van·beter _gebalte, ten min-,

voor wen! ingekopl Hun overwinning zou ook ten voU. ver·
diend zijn geweest. Daar het
laatste moment getijk. werd ge_
maakt,moestene~· aanbcide.zijden drie strafschopp~n geno:nen
-GANG KENANGA 26'
(PASAR SEN EN)
\Vorden. Jong Ambon wist er
twee van te bcnutten, terwiJl
T.N.H. slechts eenmaal ~et doe1ll~~';:~~ii~~~~~~~~~iiiiiii~
wist te doorboren. Hiermede
beeft Jong Ambon zich ook in
de volgende ronde ~ten te
DER NE:DERLl"'I''''''

---LI LIONG HIN!!!!!!!!!

TEL. WL. Nos. 132 .. 136 . . 4114

plaatsen.

Groot Vooraoo1ld Ocnwm.

onder leiding van
Konumde WedstTjden..

Voordea..s.f~aenstaan
er ook.

[!~:S~=ah::~k~:: ~::~O:::~be~..dW~ri:: ~~~H::ul:-~un!!t~. :~~:j~td=: ~::t ~~::; ~~agmiddag 4-43 uur ere-
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einde hadden zij de IeidiDg met
1--0_ In de laatste minuut
maa.kte jo:ng Ambon in een el;'geUjke buitenspel · poSitie den
gelljkjnakcr~ De leiding van de'"""" wodstrijd ..... in haDdon

IKDURA RADIUM· CRiME

JULIEN" FOORMAN

'.

