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t-Iet opmcrkelijkste verschijn"
sel van het Illdische strevell
naar socialc autonomie is v,,'el
-de volstrekt-oll-Ncderlandsche
'bezoek-gC\\Oullte
1'ot nu toe heeft lU~:nal1d
kUllnen vcr~areu! .. hoc WI], Nederlanders III lndle, a~n. dl~ gewoontc.komen. Ais zlJ .IS U1ge~
\'ocrd door een kolollla~.1 ~~t.lerlulldcr, hee.~t deze wIJsehJk
begrepen, dat hlJ betel' deed mel
z:Ch lllet daarop te verl~~)Ovaal'dlgen en qnbekend tc bllJven.

futsoenlijk mensch, die manieren kende. Het persaneel dacht
er het zijne van.
- Het schaap, dat over de
brug gekomen was, kende men
als een eenigszins ,:roegtijdig
verfomfaaid mensch met vele
weet hoe het hoort en dus geen zorgcn, die eell llieuwen dag
fatsoenlijk man is.
.
- . Ik verkl~p geen re~acbe- deze tot zieh, als hij ten behoeve
gehelm, - ~el ooze benchtge- van de informatie voor de krant
v~.r, - als lk ~pmerk, dat .er de stad doorkruiste. Zijn werk
blJna ge.en Indlsch redacbe- liet hem niet veel tijd. Hij slikte
b~reau IS, of da~l' wordt ov~~ zijn hartversterldng als een
dIe bezoek-~wesh~. een openhJ- drankje, wat het dan ook was.
ke of een stIlle strlJd gestreden. Ik roddel niet graag, maar u
- De ,,~aas", al is hij een kunt de rest van het verhaal
"trekker" III har~ en nieren, Diet goed begrijpen, als ik u
staat op h.~t Indlsche ~tand- deze bijzonderheden niet geef.
pun~, maar z1Jn personeells het Hij was dus, wat men zoo noemt,
begmsel toegedaan, dat het een buffet-klant in een van die

II Nouvelles".

"Bataviase

~ooit hoorden ~vij. ,:,an eenige
begmselvaste ahvIJZlIlg, Y::l.ll
eenig rloorgcvocrd verzet tegen
het visite-Ioopcn.
Noell het Aigemeen Nederl,andsch Verbond, noch de -yaacrlandsehe Club, noeh :r:'!"abonaal H:rstcl Qf de. Nahonaal
Socialistlsche Bewegmg kOllden
lndiC in het rechte, vaderland~
schc.visite-spool' tel'ugbrengen.
Zij hebben e1' zelfs nooit een
poging toe gedaan. In hUll be~
ginsel-verklaringen en werk~

. ,.ontv[l.I.'gst en hct felt, ~at hlJ
ua~~hJk werd opg~n0ll1el1.111 dc:n
~;nng va~. ~Ilen, dIe arbe.,.dell ~lll
hot bcdrIJf, waarVllU hIJ vo~rtam:. ouk Cell decI, z~t1 Ul~"

noodig~. Dc "baas", die nu zijn
hand In ~en. wesp~lmest heeft,
steckt dte hevel: In het vuur,
dan dat hem Omt de" woorden
".kom cens oploopen over de
hppell zullen komen.
- Lk heb eellS een chef geh~?, .die !llU bekeeren ~ilde.
HIJ gmg Ult van he~ begmsel:
- "behandel de dleren met
z~chtheid." Het is jammer, dat
lll€mand onze gesprekken gestenografecrd heeft. Hij had het
oyer de noodzakelijl,e aanp~sSlOg, het nut van een kenlllSmaking me.t vele menschen, de
goede relailes, welke men daardoor won, enz. enz. Ik antwoordde,. dat ik ~e aan niemand WIlde opdrmgen - en
wat is het aanvragen van er;n
bez~k anders? - maa~ dat lk

worden waargenomen. nit is de
kring del' lndisehc journalisten.
'l'oeIl wij dut toevallig vernamen, hcbben wij een lndisch
journalist. met eenige ervaring

op d~ w~~ze, welke III het laIl:0
gebru~ehJk was, ~oeh .. nomt
**_
zon IJ{ op dezc wIJze bl] he~n
_ Hier is het relaas van diell
komen. Na 5 uur n.m. ken .lk ooggetuige.
slechts e~~ collega. En. a~s. dle,
_ Zijn entree was onberispe-

~i~~~~;' :l11:e~ ~;fe~ l~;d~,c~~~ll~~j ~~~Id~~Ol' e~e ~~~~~~fl~' ;~u~~~ ~!r~~e;:r~:' ~:a~I~~~k:a~~I~~j Da~
alles zal kunllCll betalell.).

)~bliek misschien in b~we in

iemand, die zijn prakje uit een
bus prikt, - had de ooggetuige
gemeld. Dat gaf den gastheer
moed om den volgenden dag op
kantoor .~och. een opvoedkundi-

Opleiding voor het Kantoor
zooals

dlsc.he J~ur~lalisten zlJn het nog
nOOlt m ~r let~ ecns geweest en
ovcr ?e Indlsche pel's hebben
a!lerlcl, menschen met nag een.l.gc IClders mcer te zcggen dan
ZIJ.
Hun verzet tegel!- de Indisehe
bczoe.~-gewoonte 1S e.en persoonlIJ~e a~lllgelege~hcld, Doeh
hun krmg IS zoo klelll, dnt men
op hun verzet gcen lndische actie tcgen den Indischen bezoekdwang kan voortbouwen. En
van hun klein aantal kall geen
invlocd op het sociale levell uit-

dacht en ik had hier en daar
eellS geinformeerd. Daardoor
kon ik betel' van l"\::j)liek d',enen
el1 onze samenspraak won aan
Jevendigheid en inhoud. De
man was niet consequent. Op
een gegeven oogenblik stond
hij met zijn courant tegenover
de geheele locale samenleving.
En hij won, Hij had dus wei
strijdlust en volhal'ding, Op velerlei gebied. verrichtte hij baanbrekend werk. Maar tegen de
lndische bezoekgewoonte bond
hij nooit den strijd aan. Dat

Een slap spli.tj~ w~de hij niet
~fsla~ll. Maar hlJ wIlde het ~el
ill dne teugen omslaan. De familie had niet daarop gelet: pap~'s ollderges:hikte, de eerste,
dlen men Omt aanschouwde
- e~ de eenige - kon wei
anrdlg vertellen. Maar toen
sloeg de kIok: pait-uur! ......
Op de vraag van mevrouw of
hij een sherry, een vermouth of
een paitje de voorkeur gaf, had
hij met iets te veel gretigheid
geantwoord: - graag een paitje, mevrouw. Mevrouw had

~~~~~ingt~eh ~~~~:~~e l~:a;~~ ga~~'arbij komt, dat de Indische ;:~n~~~l~~~~: :~:;e~e~j:~!~; ~:~n~] ~~~; ;~~~;tj~:;:nl~:~ ~r is dus in *j-en journalistieheerseht ook daar de Indisehe
bezoek-gewoonte, dat geraffineerdc stelsel om onervaren
mellschen spitsroeden te doen
lOopen en te doen opzitten en
pootjes gevcn.
Iedere Nedcrlander, die pas
uitkomt, veroordeelt het lndisehe bezoekstclsel, zoodra hij
er van hoort. Maar daarop
wordt niet gelet, omdat hij ook
de Indische warmte, de indeeling van d® lndisehen dag en
nog cenige onvermijdelijke dingen veroord~elt en toch eindigt
met dat alles te aanvaarden

Iii______••·..
•

door ons bewareo
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journalisten niet tot dit verzet
gekomen zijn uit nationale overwegingen. Zij aanvaarddell in
Nederland het bezoek-stelsel
ook Diet. Daar bestond in hun
beroep geen hierarchie en dus
ook gecn bezoekdwang. Zij wa··
ren collegas en Hepen bij elkander binnen of niet, al naar het
hun im,jel.
Bovendien is in hun kring het
verzet niet algemeen. Onder
hen zijn er, die meenen, dat het
Indische steIsel zeer weI past
bij hun positie. De collegialiteit
hebben zij opgeofferd aan de
naar hun inzieht in Indie noodzakelijke discipline. Zij laten
zoo nu en dan eens hooren, dat
wie <>"een visites maakt, Diet
'"

••

Eenige zeer goede tweede~
handsche . Piano's

Harmoniums
Radio's
Op zeer gemakkelijke be~
taling verkrijgbaar en met
garanti~

N. V .Piano- en ~ek-

bandel KOK

Rii~wiik

19 Nust de Harmonie
-

Telefoon

een paitje mindel' geschikt vond.
Doc?- . zij had uit het fraaie
krlllk]e toch een glaasje ingeschonken en voor hem neerge~
zet. Hij had het beleefd buigend
en dankend aanvaard, had het
teere steeltje omklemd, doch
wachtte v66r hij het glas aan
zijn mond bracht, tot de gastheel' "proost!" had gezegd.
Maar nauwelijks had h.ij het
,!proost!:' gehoord .,?f h~t glaasJe zwaalde naar ZlJn lippen en
weer naar de tafel terug. In een
secon~e was het g:beurd. Het
glaasJe was leeg. Nlemand had
den tijd gehad om: - een, twee
hup! - te z~.ggen of ?ok maar
t~. denken. ~J had er mderd~d
ZlJn hand met v~~r .~mgedra8.1d.
Mevrouw keek pijnlijk-verbaasd.

ken kring, :moals we hebben
kunnen vaststellen, inderdaad
een zekere aangeboren opstandigheid tegen de Indische bezoek-gewoonte, maar er is geen
vrijheid en ook geen geestdrift,
noodig am die opstandigheid te
doen zijn de kern van een aetie
tot afschaffing van die gewoonte. Als een journalist Diet
schrijven kan over een onder~
werp, heb. je niets aa~.hem.
Tot W1e znllen WIJ oos dan
rnoeten wenden?
.
.
Van we!ke,. ~rachtige fudische orgamsatie 15 te verwachten, dat zij cen beweging t~gend: Indis~e bez~ek-methade zal
WIllen begmnen.
..Zou men.. kunn.en aankl<:PJilfill
bU de HUlSITO~envereeru.gmg

I~

briefje gewerd van. iemand, behoorende tot wat hij "zijn persoueel" geliefde te noemen, in
welk schrijven nederig gevraag<i. werd om een s1aaf de
gelegenbeid te verschaffen tot
het betuigen van. hulde, trOllw
en verknochtheid. .
~ Aan de blijdsch.,p. over de
bekeering van cen man van. bet
personeel werd uiting gegeven
met eeru.ge treffende woorden

langdurige oefeuing verkregen
wordt. MijILheer, die nan.zijn
glaasje ge.zogen had, hield )let
op den weg van. mond naar tafel een. oogenblik. op, zoo verraSt was hij over het vlotte
malluaal van .zijn ga.st.
~ Bet duurde €ell tijdje eer
er een.. tweede .pal.·tje voor dien

Genootschap, afd. sociaal-eeonomie?
Want er moet o.i. nu eindelijk
eens iets gedaan worden..
In de, eerste plaats, omdat
deze methode, zooals we.reeds
hebben op",aemerld, "\'Ol...~ on~
Nederiandscil ~ ~ in. de tw"eede
plaats, omdat.xij oooral ten opgast .kwam. want de gastheer ziehte van nienwclihgen. in In~
droilk zijn eerste a1s een vogel. die is onharteHjk en wreed.
Maar toeD het na een aanmoeDr. G. J ...~~~ ~
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Boekhouden
Teekenen en/of Reclame-Teekenen.
Inschrijving voor Juli en Augustus kan vanaf
heden plaats hebben aan de voIgende adl'essen:
Rijswijk

18, Telef. 626, Hoofdkantoor

Sumatraweg 50, Telef. 3321
Matramanweg 167, Mr. Comelis

I

BiJ'kantoren'l

Binnenweg 2, Buitenzorg
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PEE N H A A R

de Engelschen door het leven.
H ~ R R ~~H'B AU R
gaan op een wijze alsof elk van De: film die in B~ndo...'":!.g geprol~D(";~e:rd
zijn momenten eell deel is van moest worden
een voorschreven, plechtig ri~
tueel.- En in dit verband vertelt hij, hoe de bekende Dean
lnge, die zoo vaak de Engel~
schen verbaast door zijn ongezouten opmerkingell, en dns een
man 1ijkt, die om traditie ~iet
v~el zal geven, een vreemd~lmg,
dIe hem beleefd aanspra..;;: en
vroeg ~~m te mogen vol~n, I
om~at Zl] naar hetzelfde "dinner' moesten, waarvan de
vreemdeling. de juiste plaats
in een groat gebouw. niet w~t,
- zander hen: een blik ~di~
t: keuren. liet staan,. v.gl hi]
met aan dien vreem.delmg was

I

;~:nee~:ae:ero~:~:ad;e~rm~ ~id~~~~'!~~~~~~:~ ~~~!:!l:;f~ij~d~o~:~ :~=;, isDeechte~~

TE KOOP

Bata~_C.

wrijving en aarzeling konden
we het best me~. elkan~er vin~
den. Doeh van zlJn worung beb
ik aIleen maar den buitenkant
gezien.
- Op andere dagblad·kantoren zijn zulke diepgaande debaiten over het "Indische bezoek" niet meer voorgekomen,
maar van daar ging evenmin
eenig gedrang uit van "kebons"
met leitjes of briefjes, waarin
werd gevraagd om te roogen
wor~en ontvangen, naar de
wO.,!mg van de~ chef. ~en hatellJke opmerklllg verrted. zoo
nu en dan, dat er ieis knaagde
aan het. geluk en de ~ugde
van memgen dagbl~d-lelder.
- Nu kunt ~ zlCh dus weIlieht de voldo~mng voorstellen

het Jnstituut

Typen en Bllnd-typen
Stenografie "Groote", Nederl. Eng. Fransch Duitsch.
HandeIscorresp.
Conversatie-Iessen

hield de ontboeze-

mindel' aangenaam was.
_ Wat kon de brave man
echtcr doen? Hij kon den eersten
en eenigen gast nit zijn personeel" moeilijk o~fferen. In elk
geval had deze O"etoond te weten, dat men zijn opwachting
bij zijn "baas" moet komen maken. En dat moest beloond worden. Het is beloond met een salarisverhoogin<>". En zoo toonde
de bezoekend~ journalist dat
hij nog in een andere techniek
dan die van bet paitdrinken
handig was. _

alleen

Lessen in:

w~lliCht voo~ ~\;a1'~~. u1ft~~~J~~i~~e':~a1~

heeft hem
het aanroerde, hoe bcter ik in zoo~. eersten keer leis t~ veel drinken? _

~e~~~et.l~~n~a~~~~~e~~~l~l~d~~~ t~ll1nen. brc;l~en. ~~~al' d:ln~ ~a;llt i~n~~r;'::l~en:~~:~~~;;:: ~~~[::u;:~a\~~st~:t H~o:~~ ~~nge~cli~~~va:a~U~~~itk~z~:~
del' firma of van het kantoo1'
en den leerling. En dit aan¥ename en voor beidc partiJcn
nllttigl! contact (de bClas lecrt
l.ijll pers.?lleel ken.nen) ontbre"kt bl] de .kololllaic Ncderlanders gehcel.
Op Sumatra's Oostkust waar
mcn guamc de Britten van den
Ovcrwal na-aapt, heeft men
deze Britsche bezock~gewoonte
~tceus b.eschollwd als een inbreuk up de handhaving van
het gczag van den chef. De afstand tussehen dezen en een

TE BAT.: S.B.H. GOPNEP..
TE BA....'1DOENG: BANARBU
OF RECHTSTREEKS AAN
ONZE KAL.....,.ORE,.,."f.

SERIEUZE

Het gIaasje stand aI weer op
tafel, toen de gastheer van het
zijne nog niet eens genipt had.
Hij hield het even voor zijn
mond om te kunnen kijken naar
zijn gast. Daarop ontmoetten
zijn oogen die van zijn vrouw.
Zijn vrouw, dat zag men duidelijk, had een besluit genomen.
Zij nam het krilikje van de tafel en liet hooren, dat zij evell
naar het eten ging zien.

en Groo~e Rivier, waar de len. ~~ had verwacht, dat de
waard zleh zoo vroeg maar gast bIJ de eerste aanbieding
nauwelijks kan aanpassell bij de van een paitje zou hebben gehaast, welke sommigc..val1 zijn zegd: - ja, I?eeft u mij !?aar
bezockers hebben. HIJ sprak een hassebassle, - en blJ de
nooit over deze vluchtige be- aanbieding van een tweede: zoekcn aan de bron van bet nou, dat sla ik niet af, een
leven, maar dat was ook nizt mensch kan op een been niet
n0c?ig, wl1;l!-t na de.!njecties l~pen, .- ~f andere uitdru~schltterde zlJn oog en z1Jn adem- kmgen m dlen trant. Maar dw
hali.ng .getuigde van kracht en waren
volkomen ~ehterweg€
vUl'lgheld.
gebleven. Sleebts dIe onwaar_ Deze man ging dus op be- schijnlijke snelheid van omwip.
zoek bij den zoo op decorum g~- pen had. den gerontineerden
stelden dagbladlelder en zon III buffet-drmker verraden. De
diens huiselijken kring ontvan- dochters stelden belang in de
gen worden. Deze man zou an- techniek, de gastvrouw was er
deren het voorbceld geven van van geschrokken, de gastheer
Indisch fatsoen en welgema- Izat met het geval vedegen en
nierdheid ell om UaaI"Van ver- vreesde het ergste voor den
slag te geven, waar het nuttig maaltijd. Ret liep eehter goed
kon zijn, was er nog iemand af, al kon de tafelhouding van

EXEMPWREN.

EEN

(;~lC[S ('1' v~or, ~ut 11l~ lId wor~t gende:
r?cpt, d~n z~l hl~, me noolt, ll1 O"roote vrell g de kan zi'n o~er van het opkoID.endt; geslac1:tt,
V~lll de .bc~te dubs ~.n vercc.lll- Ais de Indischc journalisten Zllrt hUlS zwn. ~~I~~llS kwam ~en zondaa1' die zich ~Gkeert hoewel er gelukklg UltzollderlU~
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Kisten

VIA DP..IEMAAL PER WEEK
10.000 EXEMPLAREN.

-

voar den gast stond, was het
op het tooverwoord "proost!"
van mijnheer ook spoorloos ververdwenen. De dochters hadden
zich voorgenomen nu eens goed
op te letten, hoe de gast zijn
"true" uitvoerde, doeh zij hadden bet niet kunnen volgen. En

\\"aia~g~l~~itt~~j a~~ ie:~~~~;~ ~~o:~o~t~a~at~:t te~~~k~o~~~ ;~a:~~, e:~~ ~::r ~~~rU~~t::~ ;:~:ge::d:or~e:: z~i.lI~~~~~ all~ ~:f be~~~~~~~em~::e~:i~

n~8t hebbcn oyergenomcn, want actic zal ';o1'den gevoerd,
dIe hebbcn cell .gchecl ond~r
En tach is het van nationaal
bezock-stelscl, \y1e er pas In Nederlulldsch stalldpunt bezien,
h~t, land ~omt, rIJdt.?p cel~ ~a- even noodzakelijk deze vreemdc
J11wdag lOud om zlJu vIslte- gcwoollte uit te drijven als de
kaul'tJes aan e~n aantal ad1'es- vreemde woorden benevens de
",en tc doem a1gcven en wordt vl'eemdelingen die functies verdaarna uitgcl100digd tot ~~ll VUIle)l, welke NCderlanders zounvondbezoel, ell avondmaalbJd .. den kUllllen bekleeden.
Dnal'lla wordt verwacht, dat
W··
t
dt h t . t
ouk cen jongmensch op aun- elll~kk~fi~'~nzaloz~~n awan~ ;~=e
vaLlgs-traktemenL de echtparen g
t J.
d Jt' h
l"k
bij wit! hij werd uitgclloodigd, f.7~'oon. e I~ se e,~ on ~u~ IJ -e
terugvl-aagt ell ,daar zoo'n j?llg- ~~ie~n rr:~egnCt ~~g~~ell ~~ h~b.g~
menSith mecstal geen cigen
..
huishouding heeft, zie.~ hij zlch ~~et ee~ VOO:SCh~:ft wt de Inwel gel100dzaakt om ZlJll gasten lsche. taatsregc mg, waaraan
teg(:jjjk tut ccn groat diner in n~en met tomen m::t,.~, als. me?"
cell . hotel-I'cstaurallt uit te met, v~or e0n revolutLOnnalr wII
uoodlgcn of hen achtcrecnvol- doolg<tan,
gens.. ?uar "001' kleine ~vond*-*.
partIJtJcs tc vI"~gen., Dat IS een
Er is sI.cehts cen krillg in In-

Berg- en Goedangruimte
Laat liw MeubUalr

\YILLEN HELLEN.
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even streng. .Maar hoe gem:a.kkclijk en luchthartig neemt bij
de reremonie"\"'aD bet YOOrStellen dan op! De afgifte "\"aD een
.."isitekaartje is mor den joDg-
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maatschappelijk: ~, ~nlijk
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neemt hijgeennotitievandezen,

~~tedehe~~~;:!~~"e:~
drie .kwartier een' examen heeft

~:::=e:-=~~i~~~.~!

ontmoeting•. welke bet tegendeel schijot te beoogen van
een poging om den nieuweling
op zijn gemak Ie stenen.
En hoe gaat "het dRarna? Is
dan het ijs gebroken? Laat de
chef zich ?B.n .iets ,;elegen IIg.
gen aa~. zljn meuw,.lU employe?
~~pt.hiJ hem ~~rt, be.kommert
b.1J zl~h om s ~n~hngs w~l2ijn,..mtroduceert hlJ hem Ul
Iam~hes en clubs?
H.ler is het a nl:w~r4, d~t op
al die vragen een Indisch ~Irmah?Ofd eens gaf: --;- Heb lk nog
-!llet genoeg aa~ m 11 k?p, m?et
~~~g ~~o~p:~? e~ kmderJufDus bie ka n: t I t heb
ben, wat i~ Si~ga~r~ :. !Id~
in het Britsche rijk weI blijkt
te l.unnen gcsehieden.
Maar ieder begrijpt dat ook
dit niet is cen vl'aagstuk van
techniek en tijd maar een van
gC2ag.'

·:t.ll__ II.
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UT ~

V. moeten'uitltoinen.
~ Ii: E N H ', A .. R
De!v'innaarhiervan spee1tden
"AHR-rye'SAUR
7mldag.. daarop tegen Hercules D.:: rlim die heel Sandeen; in elttase
in. de F'ina:!e.
:;:b,="=h,,,_-----;-,----,-;-----0-----,--,,---1

'cHINEEscnE OLYMPleRS'
. B V.v .
U.IU.S./T.N.H. comb.-CbineeiCh
JUBILEm~ . WEDsTRIJDEN
elftal 0-:-8:
Herculeli - Vias 4--4. (6-5)., _ In den l~tsten hier gespeel_
Voar de tweede ronde van de- den wedstriJd der Chineesche
ze wedstrijden is bet Hercwes ~D, waren zij weder ver in
gelukt, met een .reer gehavend de meerderheid, hoewel bijna
elftal, door het nemen van.. het geheele elital uit de reser.
strafschoppen, ais overwinnaar vc-spelers bestond. De Bataviauit het strijd~rk te komen.
selie combinatie wist tot aan de
Het geheel was een zeer slap- rust goed stand tc houden en
pe vertooning in het begin, Her- de stand was tot .a&n de rust
eules had 81 spoedig een Duttl- nag dubbel blank. Nil de hergen voorsprong vall 3--1, weI- vatting van het spel wisten de
ke achterstaod Vias nog voor Cbineezen binnen vijf "minuten
de rust wist te verkleinen tot twee goede doelpunten te rna3-2, door een prachtsehot van· ken. Spoedig gevolgd door ren
Delmaar.
,
dCl'dc, waartegenover de BataNa de rust werd er een wei- via-spelers mets w:isten te stel~
nig bet~.r ~pee~d, teruninstel: n. Er was voor d.e~ ont~oeaan de ZlJde van VIOS. Deze spe· hng maar zeer wetnJg publiek,
lers ~ebben in deze periode at- wat waarSCbij~jk te wijten
len uch voor 100% gege!ea e~ was aan het felt, dat meI?- "~n
met succes. Hercules WIst weI d? U.M.S. / T.N.H.-combmabe
den voorsprong te vergrooten· met veel verwachtte.
tot 4-2, dool." cen goed doelDe .~asten hebben dus aIle
punt van den voet van Zomers, wcd~trlJden op Java ge:wonnen,
doch hierna 'yas Vios steeds in wat ~derdaad een aardIg resul.".....

m!:sm :~t ~~~~r~~=~h~$ :

jeugdige

~krachten

de

=!e~i'f:~d~~

r= EENNIEDWE TOIIOIST'
edele

lust den jeugdigen, spic~tigen
Toorop aan het werk. te Zlen.
Het was eeD aardigc avond,
welke zeker een goede ~pa
ganda voor de bokssport IS geweest.
=""~~""
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PROF_ >IOSCICKI
Staat.spres:'dent "an Polen
TWEE LUSTRA
Wal·scha.u, 2 JU~i 1936.
Professor Ognacy ltfoscicki
k.oJl den 1 Juni II. op ee.n tienja.
rlge werkzaamheid ala Poolsch
sta~_tspreSident terugzien. Op 1
JuOl 1936 werd hij op voorstel
van maarschalk PUaoed.ski tot
hoofd van de republiek gekozen.
Het was op aandringen van PH-

~;e:!e~!:l~c~:rs~:d e~ ~~ taa~:h dat deze spelers op de :~~i~ ~~~e~;~~:! ~~:~~~

Indische bezoek-methodc uitg~ halen en inderdaad lukte dit
vonden.
oak.
Delmaar wlat weder het
J. E. JORDENS Jr. eerst den achterstand in te 100·

VOOR JONGEDAMES.

Olympiade in Dwlschland eenig op 8 Mei 1933 herkru:en werd.
sueces zullen behalen, lijkt ons
In de nabijheid van Ploc;:: aan
niet waarschijnlijk. Voor der- de Weichsel op 1 December
gelijke ontmoetingen is het elf- 1867 geboren, ging Moscicki

I
RIOUWSTRAAT 53,

OPENT HEDEN DE INSCHRIJVING

=========. I ~:~:~~~;~etn t~~k~:~;iJ:: ~~;U~~:!t~e':eO;:~ :~;l~ ~~~dc~u~t~~~~rW~h~:~ c!~~ !e~
dat Hamid van Hercules een landsche eerste klas club zou band met den vruheulsstrlJd
tt
ad.,.. In' ....'1. zeker doelpunt wt zijn doel had uitkomen, zauden wij baar nog v.an bet Pooische yolk te vcrUI

.........,....,."'.

GECOSTU>IEERD BAL
In. l\-Ialsoll Versteeg.

De Bond van Oud·Steurtjes gaf
Zuterdag j.t. een gecostumeerd
bal in de keurig versierde bene·

denzaal van Maison-Versteeg
ten hate van de Oranje-NassauStichting.
De leiding van dezcn avond
berustte bij den heer W. U. Laurens, die zich op uitstekende
wijze van <lijn taak heeft gekweten.
De heer Laurens opende het
bal met cen bart.elijk inleidend
woord tot de vele aanwezigen
i.tt het bijzonder tot de hooge
gasten, dje b1ijk .hebben gege.
ven van hun belangstelling.
Ook werd een woord van dank
gericht tot de Bataviasche pers,
die in ruime mate door publicatie's heeft bljgedragen tot het
welslagen van bet feest, en tot
de verschillende firma's eu
rnaatschappijen, die door hunnc bijdragen, 1.00wel financiee.
Ie aIs stoffelijke, hebben medegewerkt voor dit mo.oie duel.
Nog v60r den aanvang
heerschte er reeds een zeer gezellige stemming. Hetfeestwcrd
door ruim 1000 personen be.
zocht, die zich in de ruime
overdekte benedenzalen verdroDgen.
Te 10 uur was er dan ook.
geen plaats meer onbezet, zoodat velen zieh met een staan·
pJa<'1~s tevreden moesten stellen.
.
Het menuet en de Wienerwals, uitgevoerd door Johnnie
Jacobs en :tiJn partnerin mej.
N. Barre, oogstten veel bijval.
De voordraehten van Bob.van
Bockem-Maas vielen zeer iu
den smaak van het pubUek, zooals bleek uit een hartelijk applaus.
De verkoop van champagne
en .schertsartiltelen, aangeboden door een tiental lieftallige
Wienerinnen had een vIol: verloop.
De "Musical-Rhythmics" en
de "Jazz-C~ppers" weerden zich
duchti~ en hlelde~ er de dans-

gehouden, moest hij even later
toch zwichten voor een goed
schot van Lubach, die hiermede de partijen op gelijken voet
wist te brengen.
Hierdoor aangemoedigd gooide Vias er nag een schepje bovenop, doch hoe bet oak werkte, tot cen voarsprong kon bet
het niet meer breogen. En toen
het einde werd aangekondigd,
hadden beidc evcllveel doelpunten gemaakt. Nu moesten er
strafschoppen genomen worden,
Hercules wist er twee te benutteD, tenvij! Vios slechta eenmaal wist te doelpunten waardoor het uitgeschakeid werd
voor verdere deelneming aan
dit tournooi.
.
S. V. J. A: - Sparta 6-3. .
De kamploenel~. van B~tavJa
moestcn den stOJd aanbinden
tegen de tweede klasser Spa~tao We moete.t;t dc.Spartanen dIreet een. p!UlmpJe ~even, voor
hun keunge prestatte tegen de
eers.~e kl.assers . .
ZlJ wlsten zelia m de eerate
vijf minuten de lei~ng te ne~
me~
met l--O!. spoedig maakte
Patlwael geliJk, .zoodat de
vreugde van korten duur was.
Sparta gaf nU.zeer goed party.
Het lukte Jong·Ambon slechts
door een fout van den doelman
een tweede doelpunt te maken
(2-1.) ..

.

De mllltauen gaven het echter .met op en kregen inderda~d
eemge goede kansen om g~k
te maken, doch de afwerking
voor het doel was te slordig.
DUB kon de verde~!png van
J. A. ~tee~ op het crJtieke moment mgnJpen: Tot aan de rust
bleef de stand onve~anderd 2-1.
Na. de hervatting van bet
~pel was Sparta weder het eerst
JD den aanv8-I. We noteerden
een paar z,:er goede schoten
van hUn mldvoor Smulders,
welke cen beter lot hadden verdiend. Sparta zag zich toen een
vrije scbop buiten bet strafachop gebied toegewezen, voor
ongeoorloofd spel, Smulders
plaats~e zich achter den bal en
met een ontzaggelijk hard en
l:uiver schot maakle bij gelijk .(2-2.)
w:ke::n : : : v:::fh::Um~~
~~:::ngtotg:!e ~ ~:!
den ging het· door de verdedi.
g
ging van Sparta. Toen was het
gen.
de middenvoor die op handige
Ret Bestuur . van den bond wljze het derde doelptmt maakvan Oud-SteurtJ~ kan op een te, zoodat opnieuw J.A. een
succesvollen avond terugzlen.
voorsprong had. Oak hier was

:.::

weI een kana geven, maar ver·
der reikt de kracht van dit elftal toch niet. Intusschen hebben de voetballers op Java van
de prestaties van deze Chineesche spelers wei iets kunnen
Jeeren, daar de balbehandeling
en het plaatsen zeer goed
en oak het kopwerk als buitengewoon goed te noemen was.

' 'ZWEMVESTEN
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VIJf Partljen
Zaterdagavond beeft de volle
bovenzaal van Huize Versteeg
ecn bokswedstrijd gevolgd, weI.
kc, zooals kon blijken wt de opwinding van het publiek genoeg
spanning oplevcrde en toch uitennate beschaafd blecf.
Er was op den eersten rang
cen publiek, dat men g~rne
v~r
de bokasport zou willen
wIDnen. Daaronder waren vele
dames.
De wedstrijd werd doo: ~en
organisator drs. D. F. ,Tlssmg
behoorlijk verzorgd en door den
scheidsrechter, den heer C.
N?Ordhoorn Boelen, streng ge~
leld.
De partii,Cn kampten om den
,,~nock-out, doch gedurende
DIet meer da..."'l zes randen van
2 minuten met handschoenen
van 8 ons.
Van. de 5 partij~~ werden
e~ dne door Jeugdige boksers
Ul~.gcstreden, wier op~den
bl~J~ gaf van goede oefemng en
leldmg.. .
..
De ICldmg van delen we?sbJd
had gezorg~ v~r ~en climax.
De wedstrIJd Flissmger 57 kg
(school Tissing) tegen Young
56 kg. door Young op punten
gewonnen, was zecr belangwekkend.
.
.. .
Maar dIe van Gorlitz 76 kg.
tegen Hartlein 75 kg. om
den belier van "De Sportwinkel", door Hiirtlein op punten ~ewonnen, verwekt~ €e.n
=~:~ b~~~. het publiek In
Hirtlein scheen veel schill: in
het geval te hebben. Hij lachte om elken stoot. Maar GortUtz toonde zich Zeer onverscbilJig. Hij had een good "incasseeringsvermogen", doch incas-

VAN LEERLINGEN VOOR DE NIEUWE AFDEELING:

OPLEIDING TOT LEERARES ·

Wegens een ·verbinding
Russische sociaat-revo-

lut.lo~al~e~ ruoest. hij als vijfen-

IN

twmtlgJange .wt Warschau
ylucbten. Vele Jar~n brengt hij
IU Landen ~o~r. Hler in Londen
leert MOClCkl oak den ·Jateren
Poolsc~en
ruaarscba~~ PiI~kl ~ennen. TerwlJI Josef
P.ilsoedskl e~hter polit~ek. a,:tiV1St werd, wIJdde MoselckI ZIch
aan de we.tenschap.
..
In bet Jaar 1897 werd hlJ be·
no~md .to~ hoogleeraa~ aan ?e
unlyersltelt te .. ~relb~ m

MODERNE GYMNASTIEK, RHYTH·
MISCHE GYMNASTIEK. DANS,

Z.W1tserl<l:~d..

BOKSWEDSTRIJD

BA NDOENG. TEL, i91,

VlJfben

2 - JAR I GEe U R SUS,
(Nlet [& verwarren met de Moderne Gymnastiek zooa]s die op H.B.S ..
Gymnasia en Lycea gegeven wordt).
AANVANG

Ja~n

de!~ ~e:S:i~:t t~j~ ~s:::;. ~:;
bet eerat in de Poolscbe ]itiek, t oen hij· door Pilsoe:ki
.d t
d P I h

t t

v:r

~te:d~:t, ~~:en~n::r ~~MOS:

lb"ken en ~~ de boerenztJbem~_
ken bet. dat de president niet
meer ~l ~. dan zij zelf zijn,
naxnellJk .J:tinderen van cen vo~.
Over ~.taak ~rekende. zelde A{OSCIC~ eens. "Geld alleen
doet het met. Men .moet voor de
arbeid.:nde bevolking bestaans-

SCHOOLJAAR:

I AUG U STU S A.S.

.

,

HET ONDER\VI]S : Is geheel op Europeesche leest geschoeid en
worde gedoceerd door cen corps volledjg bevoagde lecraren.

PROSPECTUS ME T VOLLEDIGE lNLICHTINGEN OP
AANVRAGE VERKRijGBAAL
Aan ouders van joogedames, buiten Bandoeng woonachrig . geeft
de Directrice van het lnstituut desgewenscht adressen.. wm tehuizen
W.,<le de leerlingen kunnen wonen. waOlrna de ouders door middel
van rechtstreeksche correspondent!e dir ktmnen Olfh:!nd·elen.

"
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r~pugl~:~ ~erdv~~ore es:l~ e~ gevall~~

door de National
d'"
als zoodanig geko~n w~~ -~~
Moscicki kreeg Polen. cen' pr:sident, die ver boven aile partijtwisten stond en bet aanzien
genoot, dnt noodig is om een
grooten staat naar buiten te
vertegenwoordigen.
Moscicki
beheerscht naast de Poolsche
ook de Duitsche, Fransche,
~ngelsche, Italiaansche en Russrsche taal.
Een Poolsch journalist zeide
~s: - maarschalk Pilsoedskl IS de vader vau Pole~, . maar
profess?r MosCICkl
de
moede~.'.
Met
d eze woorde~ heeft h~ treffend
de verhouding tusschen het
Poolsche volk en deze beide
mannen geteeke':lti:. Het best
bemerkt men dat bij bet ~ogstf~t, wanneer afgeva.ardigden
rnt aUe hoeken van Polcn naar
Spal~, het landgoe~ v.an den

VjH

EISCH VAN TOELATJNG: De slUdJe Is getMseerd op een v06r."
op leid i~9 H. B. S. 5 j. c.. Gymnasium of Ondelwijzeres.

werkte hlJ bIer. Maar naast ZlJO
wete~c~~ppelijken a riJ:eid ver¥at ~ ZIJn vaderland ~!et. Ook
~n. ZWltserland stond hlJ met ~:
~tders van. de ~oolscbe.. beVtlJdmgsbewegmg, In h~t blJZo~d~r
met maarschalk .PII~sl{J m
voortduren.de verb!,ndJllg..
Toen Pil.~dskl s legloenen
Pole~ ~evrlJd h~~den, keerde
~osclekl .naar z!>"!l} .vaderland
.rug, Viaar hIJ. ultste~ende
!~:ten aan de mdustrle be..
..

is dan andere jaren.
expeditics tot een kwestie van
prestige voor de Engelsche aIpinisten geworden Geen expediti: is d~ ook zoo go~ voor~
reid en wtgerust als die van dit
jaar, die' weer onder leiding van
Hugh R~~hledge staat. Volgens
menschelijke berekening moeat
deze expeditie gelukken, want
aan aJ1es was gerlacht.
Volgens menschelijke berekening _ en toch schijnt ook dere
expediUe door een mislukking
bedreigd te worden. Niltuurlijk
hadden de meteorologen rekening gebouden met het verscbijnen van den oooesson.
Daarotn. had men voor het eigenlijke beklimmen van den
berg de maand Idei uitgekozeo.
In de eernte ~aen \'an JUDi
hoopte Ruthledge de Engelsche
vlag op den hoogsten berg ter
wereld te kunnen planten.
Slecbts san ee din had men
nu met gedaCh~
dat de
moesson weI eens vroeger dan
andere jaren zau kun.n.en k~
men. En.~ ~ nu naar alle
waarschijnlijk.heJ.d een . streep
door de zoo .znrgvuIdig opgemaakte rekenm.~ ha1~ want
:,oor het ~ smds tientall~
~aren .verscllijnt de moesson dit

J..

Ruthledge beeft dan ook reads
In Zweden echter is kapita.a.l
het bevel . moeten . geven, het ruimschoots \"oorhanden. En
kamp no. 4 te ontrUlmen en te- daar tegelijkertijd de kapitaalrug te trekken naar kamp 3, behoefte van Denemarken en
dat 350 voe~ lager op ongeveer Nqorwegen, zij bet oak gedeel18.000 voet hoogie Ugt.
telijk voor convecteeringsdoelZul!en de EngeI:>chen den einden groat is, is Zweden, of
·wedloop ~et den wmd kUllllen juist~ gezegd. Stoclf:h0~' de
volhouden. Nog slechts enk~le bankler van de Scandina"\o""lSche
.w.eken staan hun ter ~sehik•. landen ge~orden.
king. Gel~ het hun met voor
Doch Dl.et a?een bankier \-an
het verachijnen van den ~oes· de ScandinaVlSChe landen. Er·
son den bergtop.~ bereike~, bestaan ook plannen to~ het ge~an ruoet de ~tie voor elit ven van ceo groote leenmg door
Jaar haar pogmg .staken. En ~~t de Zweed~be ~te banken. en
heeft er we~kehjk allen schijn de exportindustrie Ran. SovJet~,da~ de ~tte goden van den Rusland. Reeds
Jaren geHImalaJa ruet wenschen, dat ~eden waren dcrge~~e I;'lannen
mensc~envocten het "Dak der ~. ~e ~aak. Indertijd..gmg het
Goden betreden. (V.P.B.)
lDltiatief ecbter van de Zweed·
sche regeering uit en lIet plan
·strandde op den tegenstand van
BANKIEK VAN o::E'J!
de partijen in ~en Rijksd:ag.•
NOORDEN
Intusschen lB echter de mEconOlOlsche Problemen
dustrie tot de ove~ging gekomen, Clat de RusslSche marJrt
ZWEEDSCH~RUSSISCH
v.oor jaren! misschien 2e!fs voor
CREDJEr.
tientalI~ ]arell, ceo schittereDd..

tm:e

.

=t~~ :::~:n':~

Ie COllcurrentie om. de Russische
markt slechts door middel van
goederencredicten m~oeqfk. is,
zaken te doen.
Scandinavtsche landen verdweVoorloopig ,"-al.t nag Diet met
nen. Weliswaar be,.qI;aat er oak zelrerheid te beoordeelen. of de
Stockho1m, 86 Me. 1936.
spott:n. ...'all de econoausche crisis zijn in de laatste
twee ja.ren meer en. meer ult de
De

~:ar~= .;t:e:o=t~=~ ~~:~:~~~~=: =r::~;kE"0n!! J~::~~tmen :erN:=:~'.~b== :~==;~:t;;d~
kom.en, Een groat· aantal tee-

LEERAREN~VEREENIGING. den voorzet van recbts,doorden de leerling van schOOl Tissing. organisme veranderen. ~ winden, die per.half jaar sterk steeds met aIlcrlei. econonUscho
Stenografle en Typen.
• Wij" v~rwijzen naat een uit.noodiging VaIl deze organisatie
om toe te treden als lid, welke
in rut nUDUller van ons blad
voorkomt.
De veJ.-eeniging· is opgericht
in Nederland In 1920 en heeft
thans afdeeliogen in Oost· en
W~-Ja,:,~.
·streeft enk:ele
doelste1liD.gen ua., die haar voorktimen te zijn in bet

z.u

to:eloopenden midvoor opnieuw
WISt geJijk te maken. (3-3.)
Enkele spelers van Jong Ambon bezondigden zicb, toen weder nan ongeoorloofd spel. Hun
werd door den scheidsrechter
een waarschuwing toegediend..
Jong ~bon. bad merna ~et
spel gehee1 m handeD.. Het wist
cen doelpunt te niaken, dat db
scbeidsrechter wegens bnitenspe! annuleeme. · Doch het bleef
nu sterk in den aan'lll! en
maakte ~ achterelkaar drie

Toen kwam. de partij tus- zander de ebreken van de
schen Barthe1CJllY (school Tis- West-Euro~che
clvllisatie
sing) en den militair H . .Jansen, Ctiltuur is op alIa gebied~
die zicb ex.kampioen van Rot- noodzakelUlr het meest belangterdam noemt.
rijke ecb.1:er de cultuur van den
Jansen was 74 kg. en Bart- arbela" Deze cultuur van den
.M lemy 72 kg. Maar Jansen. was arbeld in Polen te scheppen, is
een hoofd grooter dan zijn te- de weriSch van den Poolschen
genstander. Barth61~y bleek staatspresident. (V_ P. 8.)
vlugger, pittiger eo oak krach~..
___
tiger te zijn. Hij \'18.$ voortduMOUNT EVERISTrend in den aanval en won op
EXPEDI'DE
pUllten.Zjjn tJ>genstimderhad
Wedloop _ _ M _
een bl~eus. het eeoige blood.
.
ell wiaiI

d'~;t~~VO::~On_

winning

SUCCES IN GEV~

van richtlug_veranderen.8omB
wei 180 gradeD, maar eeumaal
van riehting verandero. Dla8D~
den1ang uit dienze1fden hoek

kens wijst er iDtusschen OPt dat
bet initiatief dit keer niet \"811
de regeering. doch van de par-.
tieuliere ondern~ tlit~
pat. lIaar.zel:fs al :zau .,. van
de ezedieten aan Sovjet-Jb&.
land niets komen. dan b1UfI:
Stockholm. toch DOg steeds bet
financiee1e eeotrum. van NoordOost~Europa. ED. bier heeft.
men met een opmerkelijke 0Ilt~
wikkeling te doen.. mmt de lEapiWIl hew\.,,-ingon van ~
In.i'iDJand staat inIDsatlIeD. "Bit .•dnideft op een ~

moeilijkheden te kampen.. Dit
komt, omdat daze Imden in
hooge mate ~ van. de
wereldmarkt $ : Denemarken
waaien.. Zeer ~ •
de door sUn ~ CD
moessons in. den Indiscben Oce- Noorwegeu door aijD. s:heep-aan, in de Chineesche Zee en.in vaart.
den A.tJantischen Oceull. BoGeheel8Dders en veel gmrstiven den Bimalaja. 1Iertert de gel' is de toestand in z.weden eo
Moessou, moaIs de met:eoroJo.. Finland. Bout is eell gaame ge.gen de ~ van de zieD pruluc:t op de wereldmukt
wiDdricht:iDg noemeD. TegeIij- ell dem laD!leD. bescbi1dt.en o-ser
kertijd ..._
.... _
trisch m.aUnmo.. Bet lIgt voor

=~.:::..~

;:"

....-mre__

~:'::= ==~-:

Hiermede stratie-putij _ e n Toorop
~ 86 M.. 1!I36- vaar ........ dagol!jb _ _ aan ~ _ _ _ _ _ _ dan de tot DOg toe QDt -einde met een over- 55kg_enFlissinger-S'tkg_(be;- Bot _
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(tigd,. maar

deZe ken ' natuurJijk
baar antwoord
onmogelijk
reeds voor. de bijeen1r:omst te
Geneve gereed maken. Ret gevolg: groote verlegenheid te
Geneve, bet belangrijkste onENGELAND \\,ERPT DE SCHULD OP ANDEREN.
derwerp kan niet besproken
worden, Frankrijk en Belgie er.
geren ncb. De vertegenwoordi"·
ger van het Vereenigd Konink•
(Vam O'IWEm V. P. B;-corr.).
•
"
_
ri:\ doet echter of hij van
Ge?uh", 12 Mei. 1936. antwoord op een desbetreffend niets weet.
verwijt van een Labourafge- "Ik yael mij bitter verdee- vaardigde, dat een dergelijke
Bet kclonia,le en andere
moedigd."
maatregel tot een oorIog met
ProbZemen.
Minister-president Baldwin.
ItaUe zou hebben geleid. Mr.
•
Eden had gelljk, aUeen had lUj . Daar is het koloniale proZoo sprak eenige dagen gele- dit
tevoren moeten over- bleem. De regeering van de
den Baldwin, toen hij de Liga wegen. Sancties echter, die zan- Zuid·Afrikaansehe Unie protes,"an Volkenbow.dsvrienden ant- der· uitwerking blijven, den te- teert
weliswaar heftig tegen
ving. Intussehen voelde hij zich genstander met treffen, wel het afstaan van maandaatsgeniet verdeerooedlgd door de vol- eehter de vriendschap tussehen bleden, doeb Baldwin geeft ontledige nederJaag der EngeIsche andere volken in gevaar bren- wijkende a ntwoorden in het parllolitiek in het Italiaanseh-Abes· gen, zijn overbodig. Niet slechts lement en stelt het zoo voor, alssynsche conflict, doch naar hij het prestige: van Engeland beeft of de Zuid-Afrik&ansche Unie
bewcerde door de foutieve en geleden, doch oak dat van de nlet ongeneigd zou zijn. bepaalzwakke houding Ian den Vol· overige volkeren. die vertz-ou- de mandaatsgebieden at te
kenbvnd, die aJle sebuld. zou wend ~p de..macbt van Enge- staan. Hij zegt geen .ja en geen
dl·agen.
land Z1ch blJ dere groote mo· neen en laat aUes lD de lucht
Ecn .zeer wndetlinge opvat- gendheid aansloten. De groote hangen.
ting, maar het is niet de eerste mogendheid gebruikte in CeDaar is tepslotte de Engel!ch
lIlual in de lo.atste maanden. dat neve moedige woorden, doch zij Egijptische spanning, am van
;]e: Engetsche regeering er was bang voor haar eigen moed den Arabisch-Joodschen strijd
merkwuanlige Illceningen op en sI.echts zij alleeD is schuldig maar te zmjzen. De Egijptena• nahoudt. T06!n hr.t kabind Bald- aan de huidige verwarring.
ren wachten op een hervorming
• win in 1935, ietwat onverwacht,
van de grondwet, die hun reeds
nicuwe verkiezingen uitschrcef,
Eon veelzeggeflde Ge· lang beloofd is en de Joden en
scheen het, also! Engeland aan
scldede-nis...
Arabioren op een grandwetsont-

-ENGELAND8. 8CHAAMTE:

I
I

moot
men mette"-doen,
~f meJi
tigePolitiek
Voeren.
daD
reeds sterk genoeg is. Scberpe'
woorden en zwakke daden lei·
den slechts tot eeo. verlies a.;m
macltt en p,eetige_ Het p.eetige
van Engeland is dan ook zwaar
gescbonden. En dat ~ordt ruet
minder, doch intcgendeel ..-rger,

modertlste eenheden van de Brit!.>che vloot werden naar de Middellandsche Zee gezonden, de
taaJo tegen ltam; was scherp en
lie Volkenbond acheen onder invloed V-dn Groot·J3rittannic te

~~~~,~js T~:n~Ol~:t!:sj::~

weer te Geneve bijeen temidden
Vall eell puinhoop. En acbter deze puinhoop staan de leden van
het eens zoo sterk schijnende
Engelsche kabinet. Zij wringen
zich de handen, kijken vertwij.
feld in het rond en beschuldigen
de anderen van verraad en
zwakheid.
Is E'lgc1aHcl "oy stcl'k7
Wanneer men sterk is en
\W~<!t ,. wnt mcn wil, is het met
noodig zoo krampachtig naar
schuldigen tc .zoeken. Maar is
ket Eng-eland van heden nog
stel'k? Houden wij ons aan de
fciten;
Daar is in de eerste plaats de
Italiaansch-Abessynsehe oarlog.
EngeJand heeft het voorstel tot
de saneties gedaan en bijnn aUe
• volkcn ter wercld hebben zich
• bi] dit voorste! aangesloten, am·
dat Engeland er borg voor
s lond, dat langs dC2cn wcg aan
den Italiaanschcn aanval cen
cinde rou kunnen worden ge·
mnakt. Over het vraagstuk der
sanctles kan men van mecning
verschillcll. maar cen ding staat
.... ast: indien men suncties toe·
past, dan moetcll zij zoo krachtig zijn, dat zij inderdaad. dc-gc·
wenschte uitwerking hebben.
Nu was er slechta een sanetie,
die Italie gevoeJig getrofien zou
hebbcn en dat was het .sluiten
van het Suezknnaal. Het Suezkana'lll !:llcef open en op 6 Mei
verklaarde minister Eden in

In Geneve vutelt men op het ~~~?la~~ar~~~~;~~~:~Ssl~~i~:
oogenhlik een aardige gescbie- En als resultaten dan uitblijven,
denis. die waarschij!llijk niet komen er opstootjes.
WaitT, doch in elk geval karakteristiek is: Kart voor zijn
Engelo.nd ilL een ImpMs6.
vlucht pleegde de negus nag
~~r:~~~ d:etA~~~~:~c~~~:, Oat is de situatie waarin Engeland zlch op het ~ogenblik be.
"Wat zoudt gij in mijn plaats vindt. Weinig benijdenswaardig,
doen, Colson?" · Colson ant- toegegeven. Maar wie heeft, en
woordde: ,,In Uw plaats zou Ik a ileen deze vraag is beslissend,
een viiegtuig nemen, naar Lon- Engelnnd in deze situatie geden vliegen en daar voor Uw
zaak pleiten. Uw tegenwoordigheid zou de bevolking alanneeren, men zou direct voldoende geland zelf. EngelschC! kabinetswapens naar Abes!linie stuccn." leden houd.en er van, ~un .tegenDaarop de negus: "En hoe lang, stander:s ID een parbcu.lier ge~
gelooft U, zou het duren, voor- fiprek I': het., oo~ te.. flUlstere.n.
"WQt Wilt U. Wij ~Jn nog met
~i~~edea~:::~~~:nhU:?!,n C~~~~ ~wapend, ma~r bmnen tw.~
laehte: "Minstens een jaar, si- JQQr zal de Brltsehe leeuw zlJn
re." De negus stond op: "Dus klauwen toanen." Dat is een al
daar spreken wij niet meer over, te gemakkelijke uitvlucht; indien Engeland op het oogenColson."
blik nog niet sterk genoeg
Het Locamo-conflict. is, om een maehts- en pres-
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rest van mijn vacantie
breng.

was het kerkhof te klein vaal'
het aantal belangstellenden, die
h
d

door-

r:a~:e:er ~~~w;j:n. ~:ur:
moest zeer bemind zijn geweest,

LEERAREN

V.

Afdeeling West-Java
H~t

afdet!inglbt:;n!Q,

lar.r~~

tOtte

van de Roode Zee.

lloodigt

i!ro;plome~t. (bc.""Oe~dd

len-utn ell

ill ' IGlogrolle (,,;a...Ile stelseb) en/of in mawinncbrlj,'en 1111,

lid.

trtdt ll ;ab

~t ~=r~e:9 8,. ~~~$~:~a~::::ld \:~ h~~~ :!~r;!:r"e:~;:"'~:S~f
venchllltndt pllat.seD. Lldlllaatschap f 5.- . p,j.
RtglrmeateQ iD Qin:'ek.st:l te vukrijgen bij en lIanmtldir:gta

ill

STAAT 1?Z.JJBOETl VOOR DEN ONDBOOANG.

als lid Ie

richtratot:
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Dzjiboct1. Me i 1936.
.
Wai: zal er worden uit Dt.jihoeti, de groote hoofd- en havenstad- van Fransch-Somaliland, nu Italic de algeheele annexatie van het naburigc Abessinie heeft geproc1ameerd?
Deze vraag houdt niet slccbts
de bevolkmg van DZ]lboeh be.
Zig, doch raakt bovendien bet
geheele Fransche kolonillie pro.
bleem. Want Dzjiboeti is niet
slechts het belangrijkste ba.n~
delscentrum van Dost-Afrika,
doch oak de hoofdverbindingsplaats tusschen Noord- en ZuidAfrika, in het, bijzonder ~';ls~
schen Madagascar eCll0t'21Jds
en den Orient anderzijds. Met
a~gst in het ~art leest men
~ler de voarspellmgen va!llta.
haansche couranten, waar~ ~e.
~gd wordt, dat de econom!scne
~nvloed van Frnnsch-Somah!~n.d

~~~in~tO~r;~~~:o:~~~~~gD:jli~

De ni8UW8 Directie heeft h.t geDoeg8" U hierbij bl88fd uit
ta naadlgen tot len bezoek aan Taka

De toWe handel, zoow~l in- als
uitvoer, vf:rtegenwoordigt ongeveer een waarde van 260 it 300
millioeu Frallsche francs.

SIN NJAN FOO
TJElMARALAAN I
BATAVJA-CENTRUM
tene.inde U ervan te ovutuigen. dat on:;;e Laak genul

E~' bestaat dus geen twijfel
aan, dat de toekomstige betrekkingen van Dzjiboeti met AbessinH; van het allergrootste ~
lang zijn en dat het de dood van
de bloeiende havenplaats met
ba:9r modeme havenwe~ken ,~n
:Ul~e opslagplll:atsen zou _Z;JD,
lUdleD de I~ahanen aan dezeD
handel een emde roaakten cn
beslag op den spoorweg legden.

.

D"zjiboeti seil/e.

Klein-Ma,j·-

~Eep~ir~ENd ~~rde:n

en wlj gataodeeren U
H eeft U geen
belt dan s. v. p. even
de::e maoler bewijzen

ke cafe's res urants en in
e
haven beerseht dag en nacht bedrijvigheid. Hoewel het klimaat
op deze bieedtegraad in Afrika
het grootste gedeelte van het
jaar bijna ondrageUjk heet is,

hoeti na.ar Addis Abcbn. En de
"Tribuna" , het offieieele orgaan van de ltalinansclle regeering. spreekt a.l sedert dagell
over het "provisorische" karak- waait in Dzjiboeti bijna altijd
ter van deze spoorwegverbin- een zeewind, die het den blanding. Wat is Italie hier vall ken. mogelijk ma~t, met uitzondermg van de mlddaguren tusplan'?
schen 12 en 4 nUT, hun zaken
na te gaan. De llUizen en kanDe Handel met Abcssinliii. toren van de blanke bevolking
liggen ook voor het grootste geVoor DZJlboeb 15 de handel deeite nan zee. terwijl de inboormet Abesslme van hct uller- lingenwijk ongever een kilomegrootste belang. Dzjiboeti, da t t el' daarvan yerwij~~d. aan
kan men zonder overdrijving den rand van de woestijD Ugt,
zeggen, spcclt vooc Abessinie
dezelfde rol als Marseille voar
Nadert meen de stad van dc
Frnnkrijk. Het geheele ceono·
mische 1even van Dzjiboeti is ~~~!h:~ k~~~e:i~e e:i~~~
op het gocderenverkcer met midden va.n de schitter-end witAbessinH~ aangewez.en . Van de- te buizen "erheft rieh het pa.
ze bavenplaats ·uit worden jaar- leis van den gouverneur, dat in
Lijks groote hoeveelheden zout, Arabiscben stijl gehouden is en
katocn, zijde. suiker , petroleum, nan ceo sprookje uit den "Duibouwmaterialen, koffie, enz. zend en Een Naebt" doet dennaar Abessinie uitgevoerd .
van de Bank van Indo-China.
Het voornaamste plein is het
Mcnelil{plein, dat omzoomd is
door hooge boomen. Hier vindt
men ook de meeste hotels en
cafe's met hun lommerijke ter-

aan bet buidig niveau aangrpast
een PRIMA SERVICE.
tijd voor een persoonlijk bt::oek.
op Welt. <1239 of -1211 en ook op
wij

u:

SIN NJAN FOO
IS THANS ZOOI
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8HOOTDANDELS6EEMPLOYEERDEN

Op het oogenblik js Dzjiboeti werkelijk cen klein Marseille,
hoewel het slechts 10.000 inwoners telt, waarvan er slechts

~:~. n'f:t~:~~r h~~i~le!~~~~

-- - -- ------

De kwellingen eener moeder

I~I -

VEREF;NIGING

(Nadruk verboden).

Irtalie's begecrige Blikken op 8leutel

Anderzijds worden ook de
Abessynsehe
e;;"1XIrtnrtikclen
met den spoorweg naar Dzjiboeti vervoerd en deze u iNoel'
heeft eveneens cen betrckkelijl;:
grooten omvang. Het betreft
hier in hoafdzaak koffie, hui·
den, was, runderen en schapel1.

maar ik zal hem vreeselijk missen. Het heele jaar heb ik mij
verheugd op de groote vacantie
am hem lang bij mij te kunnen
hebben, en nu gaat hij been
voordat de vacantie geeindigd
is.

IV
I

FRANKRIJK '8 ZORGEN OVER DZJIBOETL

~~~~~~?ni:!nda~:~:S~a:~:~ :U!l~eUir~~~:! :~::;t.ml~l;

·Maar het is niet slechta Abessinie. Daar is het Duitsche ~ro
bleem. Toen men op 10 Apnl te
Geneve de zitting van den Vol·
kenbondsra~d verdaagde. Z?U
Engeland III den tusschcnbjd
een aant.al vragen aan Duitschland stellen, zoodat Berlijn gelegenheid zou hebben, deze vragen nag .tijdig dus voor 11 Mei.
toen de Volkenbondsraad in de
huidige zitting bijeenkwam , te
beantwoorden.
Bijlla vier weken heeft het
kabinet Baldwin noodig gehad
ern dcze vragen te re~geeren;
men bracht verandermgen in
den tekst aan, syhrapte hecle
passages, wist de juiste formuleering niet te vinden en men
stelde maar uit. In den loop van
de vorige week heeft men de
vragen nu eindeJijk aan de
Duitsche regeering overhan-

.rich I

In Slenolll'aHeen MacbJnescluijven.
G~dgekeurd by Kon. Besl. van 22 Sept. 1920

van

~~.~~ h:~\~v~anp~~iete~~~~d~~;

~i

thans
op an.
iIldien trachten.
Baldwin de
en Scbuld
zijn ooI:Iee!a'fir
dere volken en den VoUrenbond
' '
"
te gooien. Indien Engeland
~.- ~
in een impasse beviDdt, is bet
'
]
n;et nood2akelijk; dat ook =,e-h==~~~~~~~
· ~.~~=;
re ~anden daarm gelol.."t worden..

Word' nOli he den lid van de V. O. s. E'". G.
I VUtt.niging OoderiinlTe" Scrun Europ.,esche
G tOO than de I "o el; mployeerd., .. )

I

Z1j .. ed«OI U IDOfeclen en fin3ntio:elen SCtl1ll. indien U buitcn Uw
:schuld cen~evollTe van de tljdsomsundiQhrden bUiltJ> ,..".kkrlng :lit
.ger;.;>kc en dler>teny.,volgr I.. ma.-ilijkheden y",keert.
[.ldm~;>t$Chlp \ 0: . yall Uw .....:l.Dde\ijksclJ "",Iarls met een minimum
van f 1._ CIII een m;lxlmum'~<>n{rlbutic \7ln f 2.50 pee m;aand.
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Dzjiboeti is weliswaar klein,
maar tocb een v~n de me,est
moderne en OloOte koloDlalc
steden van. de wereld. Varu;elfsprekend vln~t .menerelectrlscb
hCh.t. wnterleldmg, telefoon en

HET BESTE C..\DEAU
VOOR UW KINDEREN;

Voor a.s. Vacantie.
GITAREN, UKULELE'S,
VIOLEN. MANDOLINES:

radio.

~i':6'HE~~Rtt\~~r~·A:s.

S.leut.el OOl! de Roo~e Zee. Ruime sorteerin~....
..
Het IS met vel"WonderllJS:. dat
BdbJk III prJjs.
de Ital~~nen .th,,:us hun blikke~
op DZJlb~tl nchte~. Daar~lJ .'(.11;~'8I;1
hebben zij o~getw1Jfeld met
- - - '"
slechts economlsche voord~en. J
PEE N H A A II.
op he~ oog. doc.h ook .~Ulve:
H A R R ~fl!!ttB A. U H

f~::i~~er~e ~ij:v:e~ ::Il~:;~' ~~ea;~:::l e'::u~enD~~~:~~ A"i,;~~~~~:~o!,;,~urka> sCflclJfc hec

de zij een vrouw zeggen. Mis· Meld en in het park ku."te..
:~=: ~~:~ ~~~v~a~: ! !fa~ch~:ad~at~~a h:~t v~~
schien had zij hem wei herkend, .:I Norathwans. zeer verrast o" ... r sehien bang dat hij Zlch In ZlJn vrouw t£ verbifien. wellicht
als zij hier niet geheel vreem:i -ucze on u mg
smart
den
h d hr
was geweest.
_ D nu be~jp ik waarOlU
ZOU verra..
.. a
J ee.rst ~yn ~xam~n willen
Thuisgekomen , moest zij de
barones uitvoerig aUes vertellen.
_ Mijn gedachten bebben -u
vergezeld, zeide de oude dame
bekommerd. Het is bijna. wet te
begrijpen, dat het lieve kind nu
in het graf ligt, terwijl ik haar
acht dagen gel eden nag vroolijk
en gezond heb gezien.
De barones ging wut rusten
en had derhahre Nora. Diet noo·

Zie~.'.dken

vakt~ Law~st zd~ ha~a~=~Je~~~ ':~t·

I!

~:~rn:a:~i:no:t~:~u~~~

bij
dood
end: I
vreese.i.lJ
aan t r e .
I
t:.
Zij' k
-clt
eell'~"
barones iets van daze verhou- Jongeman.
00 Zl
nu v
..........
ding?
verklaren, wat baar de laatste
_ 'Nem, niets! Bebalve ik"dagenaanhcmopgevallenu"8.S.
weet niemand in het kasteel er
~
iets valL Ik heb oak maar toer
vaUig gezien.
B ••
En ge100ft gij werkelijk.
dat de Jonker van plan was met
baar te
Marie haa1de de sehonders

I

(WOTdtV6nJOlgd).

I

trouwen?

hekl :;~~e~:nbij~o~:l~~~~

io~~e=~;, !~~r d~:e~~~~~ dat zag men weI aan de treurige ::rt~~a~gd:~:~e~jn~: op~ Wie kan claar iets van
:roon waarschijn1ijk oak.
seheen zeer terneergeslagen te ge~~ht~:~praak van den geeste- nengoed zat te verstellen.
zcggen? Bij zulke heeren kan
Aan tafel vrocg zij Leon, als- zijn.
lijke, we haar ook gedoopt had.,
Marie was stil en besebeidcn; men daar nooit van op aan. Ik

:~:~If~:;:E~ae~~ana,~i!~ g~~~~
~:~i, ~~~~~~~ \m""neHde~:~ath~:fgr\).aJg~~:~nda~!e, :Eii~!P~~~::~r~\e.: 5:£zt;:e~~::t~E
::f~;nu~:~r!t: ~:h:~~':'~

wa";r?
•
want het zou te veel voor baar van de begrafenis. Bet meisja bij haar verzoeht heeft er over
Zijn gezicht werd lijkwit en nu wilt gij reeds weer vertrek- zijn geweest. Den annen jacht- :-:rz~~n=::: ~:p~en ~e~d~~:nv!~ ook

hij~e~~ !~! ?t~:nhij ont- ke~ Laat hem, voegde de baron ~~:~e~:nm~s!a:~e~o~~

_ Wie had ooit kunnen denNora schudde twijfelend het
8teld. Neen, in geen geval! Ik haar vergoel.ijkend toe. :IDeo. zijn kind stond. Nora. vergoot ken dat Laura op ZOO'D manier boofd.
ben t6ch al vreeselijk zenuwach- jongen ziet nu eenmaal graag zelf tranen van medelijden, hoe- aan:tJ.aar einde zoou komen! Zij 0~Ik. !T~:!!.wa:!m::

tig:~!~~ts ;::t:,j!maar :~i=e!e ;~~Hiztin ~~: k!dzga~e

vermoorde Diet gezeide niets. Uon schoof zijn tijd maakte ik oak graag zulke
Er ging een rUling door alle
bord weg en staarde voar zicb tocbten. Het is beter voor hem, aanwez.igen, teen de ~'ke
;!t'h~en ~~~rv~:-JeN~
beklimmen dan thuis aaD b~t eind van. ~D t.oespraak
l
zieb en began opeens bUna vrooNu zeide de .barones niets op_Ui ;,:
bJk te praten.
meer, zij .zag er bedroefd uit. sthuldi.ge. die dit jonge. hloei-.Mijn ...'riend Henri beeft Haar .zoon ,had nag eenig leveD. ende leven. .vernietigd heeft!
mij gevraagd of ik ceo ·voetceis in bet stille huis gebracht en La.ngzaam ging de menigte nit-

i:'if::

Van drie weken door d~..Alpen.
met hem wU malteD. G\j weet
~t dit reeds lang mijn wensch
is. Daarom. zult g\i er wei niets
op tegen bebben; ala ik met
Henri meega en op .die wijze de

~:m:~s:ure

~~ V:~~j~~oof~~ tot dit buwe1g£ zouden hebben
dat zij een. vijand had.
g~v:! barones misschien. wei.
"Vaak heb ik gedacbt OOt
.. hield veel 'W.D. LaunL.
h~ nog eens een groat geJuk
eenmaal. tegen

den e::~~~ ~~

zij zag. er!egen OP.'. b.etn weer t~ ~ Overalzag men ttOg. groepmoeten"misseD.
Jcs st.aan. die over het gebeurde
Een m~ mag nooit spraken. ledereen keek Nora
aan zichzeIf denken, sprak zij aan..
later tot. NO!'a. Ik ~ hem dat
~ ZU h~ ~ m~
plezif¥' natuurlijk van harte. .,~ver den wee men loopen, hoar-

-Hoe.~Jrtj dat.llarie!

met

,.Maar
baron ~ er
anders over; ik. ge!oaf met dat
hij.zijo. 1r:eJI:em:ming _ hOObal
zeer·veel '\73D. bur geboude!l.lk gegeven.
heb reeds een pur muJ..geDen.
,,En nrtt Iigt. llet azme mSQe
dat de ;jcmItef' haar in de ~ . in bet gtaf! Geen ~ .Qat

-

WeI. onze JOBge mijoheer

..... bod .... T _ t.d

~~~

!:.es

om had Laura met cesU"uaai
.IOU.zij dan
~ sehoondoch1e- kunn~.n blij geweest zijn.. baar als
wordrn!
..
sehoondochter te krijgen.!
Dat begrijp iii: ~et!

........

de.

I

-~

mOW...,..

•
()

.110

IIIIIIP

ONDER-KONING BADOGUO;

llllir ]JJJ] ·llIlIlc

.fIJJ

i

Gedipl. (MI{kms':.
Geeft naai- en kniplessen volgens zeer gemakk. anelle methode. Succes verzekcrd. Dipl
eostumiere M
dril' iJ. vi.-~r
mild. of eigen geb~·llik. 3 le3uren
p. w. f 7.50 p.m. T('vens bloemen- en corsagecursus, 2 uren

Stalen antenneroust. (3 stuk.
ken) voor f 35.- Ca3h.
Telefoon 582 of 083 Welt.
_________
Verlaalwerk ~\'raagd door
E:-w:pert " ertalet. Nederlandsch-

:Z::~:~h )iC~~~r~dsch,

Senen.

Tel

. 5 minuten van S.5. station , 1700 voet haag .

No.

b ij 2d e H a n d s c h B 0 e k han d el

iHiis

Rijswijkstraat

.

GeneaJol;le. lIerahUek.

Op

})uurzame IdmlerSll.nda'en
v. a. f 0.90, f 1.- ell f 1.10.
Dames-Snndalell
J 1.60
D: nes sl £fen
f 190
.11

. -

0

~

Postweg Noord 59,
4302.

.

telef. WIt.

I

- - - - -_ _ _ _ _
Wegens \'ertrel.: te koop aan-

gclkast, bed, schrijfbureau m/
steel etc. 20 Tjikini , Telef. WIt.
166.

Met rn"g!~~u~.n:nJ~~~~~li~ Dr.
Ouwchandweg 3. Tc bevr. ai-

A S
-

I..e\'ert Ind, en Europ. eten buitenslmls, Movr. J. C, Fischer,
telef.372 Welt. Molcnvliet W.
25 pav,

---------

~~ll~s:~~~,e:ct ::~~:~~nv:~ ~:c c~:~~\~~~1~·~:~s~~I~~~~

:~I!,~~~~.I-~:;:::I~i::n~:r~~~~~Ite:i; :~~i~t~~:-igc.

~~J'crl~:c'g",' vrG,.~rieu~,etl,U"kht hm'.,.'.
1~c Ihlllr: Mct ingang van 1
J
C , bJ
_ _ _ _ _ _ _ _ JuJi a.s. huis Djoc,iawcg 81, Te haltc Pcgangs~iin. Tc bcvr. 27
bc:vr. 27 Oud Gontlnngdiu,
qud Gondangdm,
_ _ _ _ _ _ __ __
MOUB - \'AKSCIlOOL
Mam lmngwcg 16
l, indcr- V:lc;tnUe,ClIIsns
lot Tt; Il(JUR AANGEHODEN r~ii~ii~iiii~~
,;tcl'k gen-'{]nccerrJc prijs, In!'!<:h l', dagcl. v. 7-S v.m. en 7·8
galerij, Soekaboemiwcg 4. Tc
bevTllgen v. Heub:boulcvard 39
D R U K K E R IJ
- - - - - - - - -, I [7av. en Tel. Bat. 1833 toestel 7.
onGANJSE]~R lilY AnllEID

~~~/~ ~~~e;sc:c~~:-m~u:~~t~r~

J 0 HN KA PPEE

~~;T:?:~1\I~~~~g~ ~~~~ . I\IEr~KERIJ ,,80 R N E 0"
onder No; 771A. bureau dezer Het goedli:oops~ adres voor:
Courant.
Jc Klasse Volle Hoemelk
Belt U even WI. 5823 op voor
G~atl'" ProeWesch. DjagamoTe ]{uur nangebodeo: Voor zes· nJet 34.
maanden, keurig gemeubileetd,
ruim, koel landhuis te Mr. CorTE KOOP :
________
nelis Huurprijs f 110. - p. mnd.
Br. ondcr No. 557A. v. d, blad 1 Europ. bed rn/8taaldraadffia-I I~~~~~~~~~
tras. Te beYr. Tandjoenglaan 3.

BETER

DRUKWERK

Tel W I 123 1

profite:ert

van

ooze:

01«0 N

iAMPEN

1.ljn Hollandscbe
. lampen.

a!1.E!--smos 1 Jl an a
Een vltammenrijk natuurproducc van eigen LAND.
tJ

F

VERfRISSCHEND en VOEDZAAM.
B!Jzonder aan te bevelen Voor Sportmenschen
Overa! verkrIjgb<l3r bI] Uwe lan ggllnan Qf bll den ~tQckboudcr

I

0.751

JON GENS:
Schoenen
v.a. f 0.75
Sokken
p. 3 p.
0.35
Hemdeo
Poloshirts
0.50

0.75

~:~~;akken

"

~:;~

I

voo~g~s~~~ciEN-

.i

als had. h!J met cell gn~?te mogendheJd te docn. flU or.der·
sl?hatte den teg.:mstander dus
met.
• ••
Een l!QJfalijl\, en sy-mlwthO 7
Persoo:~k11;:I~e nieuwe vice-.
k

Iiaansche leger, HIi werkte in
hoofdzaak samen met maarschalk Diaz cn het gelukte hem
na den verloren slag bij de Piave, de strijdkrachten weer op te

=;e~a~lm ~i~~~~i~_~e::t~w:t

~;i~'U~d~:l~Ne~~ I:u~:rv:,:~~: ;~;:thie:~l z~~rn~~~~7;d:~~~I~
~~~st;'va~.~~~~stalld

mel~ed:!~:t:ijj~r~e d~~~~l::~

III

aan dell zuidclijken
De stad van hct Iicht hecht
t
d Ro de cr groote. waarde aan, zich tel'
~~ega~~s~~~anJ~~n ~zjib~eti gelegenh~ld van de Wereldtennaar Aden bcdraagt slechts toonstel~lg 1937 in al haar
100 zeemijlen. Van Dzjibocti uit schoonh~ld tc presenteeren.
kan men dezen u itgang9poort Ov~ral Zlet m?n. tltans beambtcn
even gemakclijk sluitcn aJs van bezl~ naar vud In de straten van

loopbaan een einde zau komen.
Andere persollen kwamen in
het leger naar voren en Budoglio zat op zijn gezantschapspost op heete kolen. Maar de
verandering b1eef niet uit : in
1926 werd hij op verzoek van
den koning, die reeds jaren

rcldoor]og, dIe daarover germ
bcrinneringeu
gepubliceerd
heeR Hij heei~ nog llo?it iets
gescbreven C!?- IS. ze1fs met verzot .op parbcltli:l'e cor!'esponden be: ??k als :?ce-konmg ..~~
Abessl~le ~~I blJ \\~:l g~~ i!ja .
el~ l.~"'t \'mden , ~tJn ..md.tarre

kend oak bet Suezkanaal in zijn
macht.
Na de verovering van Abessinii: omsingelt Itam~ bijna het
geheele westelijke gedeelte van

de volgende s tap za! eoo groote
schoonmaak Yan de Franscbc
hoofdstad zijn.
De "reinigingsbrigade" heeft
reeds een aanval ondernomcn

en tot maarschalk van Italit!
benoemd. Door den .koning
werd hij geadeld met den t ite!
van markies van Sabotino..en. in
December 1928 begaf hlJ zlch

van :obuus~~ ~ezolldheld
ener~e zal zu n Dleuw.er: post m
Adells Abeba Zeliel' met als eeu
rustp1aats beschouwen.

!~~~

~~~le~~~~e:aQ~:it~~~;: I~~..............""'..........""'=""'~""''''''='''''~~~=

Haarolie tegen R oos,
F 0.20 p . flesch
ha,ven,
t

Pal'VB) 29 Mei 1936.

list

••

~~~ g~~~~t. is karakt~ristiek

~I~~~e a::g~~~:iiO::=tai~~ ~:~:::d~:!;~~a~fsisu~nd~~u\\~~

~:~na~~~u~l~nW~ee~~ ~=~ ~ ;l~~fent~~~~~~e~p~~e~~~~n:~ ~~~ n~~r~~:le ~ee:Ug:::~~ ~~,~~~I~~~ ~~~l~i:b~U~d;~~:
:Il

(NaJ,·f/( I. l'erbodnl).

Zce en den Golf van
Van Erythrea uit, de !taUaan·
sche kolonie aan de Roode Zee,
is de afstand naar Dzjiboeti
niet ver en het valt gemakkelijk
te begrijpen,. dat het ltaliaansehe streven er naar gericht is,
zijn invloedsfeer in dit . gebied
nog verdeI' uit te breiden...
.
Wat zal er dus van ~zJlboetl
worden ? Z~l er een elnde aan

een van de merkwaardigste
bouwwerken van Parijs. In d~
parken zijn de tuinlieden druk
be'zig Dude planten te verwijderen en nieuwe aanplantmgen
aan te leggeD. De koepel van de
Invalidendom zal voor het eerst
sinds zeventig jaren weer opnieuw verguld werden. Acht kilogram zuiver bladgoud heeft

beslag op den spoorweg leggen?
Z.al.~e gebeele export van AbesSIDI~ van ou af ~.? over de
Itah.aansche ~olome E:rth~.a
gelel.d worden';..Zal I~le DzJlboeb sJecbts econonusch UI~-

een nieuw
offensief tegen het vuil van Parijs plaats. A1le gebouwen in bet
"ijfde en zesde arrondissement
zullen grondig ~oon gemaakt
worden. Dc. andere stadswijken
van Parijs komen de een n a de

£) JI/Hi 19036
lIet jaar 1920 de nieuwe be1as~-tallra)lg i.30 !WI~ H.It!.
tingen ren groat gat in de geld- 1. " Aufzug net. MarioJ!etten "
kist der buiseigenaren maakten
Ma..?'Sch
.. Jac. Grit
werd de oude verordening h er.
Oun~rtu!'e
roepen.
2. "Lysistrata"
In het jaar 1926 eindelijlc
Paul Lincke

ander
U!l de beurt. Wanneer
de
tentoonstellingsbezoekers
het Quartier La~ of Montparnasse opzoeken, 10 de ~_
ting, daar bet oude, beha.aglijke, door den ouderdom eclouterde Parijs te vinden, ~ zullen zij teleu.tge3teldworden..Ook
bier ontkomen de huisge.~
met am de groot-..e schoonmaak.
.
Overioaeos is bet Diet de eerste. ma.aI,
.
. dot. , dO.Parijs ecn

maakte
meneen
cenbepaald
plan op om
ieder jaar
at'rondissement t e laten schoonmaken.
Ret bleef e chter
'!U dit plan en eerst in h et
]aar 1934 werd er bepaald,
dat alle huizen, die Too:t' 1918
gebouwd waren, schoongemaa1rt moesten worden.
Nu zullen echter aIle gebouwen san een wat~ en zeepkuur
moeten worden ondenroI'pen.
BO\--endien.mDen oak de.

;:.

.... i '

~~t~~~to~~:n~~~n g~~~o~ ~:t ~~~eeie k~':~t~:~d~~.t~~~e~@~

JO TEK TJOE

Sin~t 1:nd:gen~e ~~~

.

~ .,

~tu~:d=~til?c~j!O~::er~~reon \~~t~ verandering geen succes te zijn,
a~s luitenant aan den ongeluk- !,e.ekO~~%~;C~~i~~~ te:~~ag~~ ~~

TO K0 TlOT K H0N6

G:_~A~'~T~IM~M~Il~R~M~A~N~S~.~K~,~a~m~'t~N~O~_~1;6S~_~T~el~'f~oo~n~W~I'~I~'~75~11 tiek~
h:0~geren
of h;eft het ook pohplannen.
.

Bo~~- -Trawi\'aalscbe' -rool¢a- H~NNEJ. .,REDJEHH." huft af te geven DIlAADBAltIGE
ball: f 0 7~. per bUk. Slg&l'en- F.OJ!CTERKn.H~~DP5, 8 :weken ' oud, be.ide: ouders met' lste
handel' "Ret Moortje", telef, prijzen bekr. :: ~~oQDste~ling PlaDt~ ' 1i D ierentuin. 16.2-1936
594 WIt.
• k~a~lfica~e Z . G: T .e b~ 53' Djamboelaan. Bat,Me. · . '
,

mD'.'.:..,Rch,o.nl'kc

lingen met Oostenrijk, die tot hij eell rnilitaire houding aau
van Villn ~~ I~~ 1\~~~!:l'..rA~dv~nhi~o~:
h ff l"k Z"
Na den oorlog. hij s~~Jeds i~n d~a~:ee:inbgre~;!
DOBBELMAN'S
Na den w r 11 I
B
z··
ebo t J ~ d
dogUo eers~ cC~~O~ijO::a:~sCb:f Jj~ e:n lie~~:Cb~~ vllno~~~ \~~~~
vltn den generalcr:! stat, om pigen landwijll , met de hoeren
I ~~~;;;;~~;;;;~~~==:==~~=:=:~~ Idaarna voor een aantal ~al'CJl in u~t de omgeving in de herber~
PARIJS KnIJGT EEN BAD. ~~~~aI~e~~~zil~cf!I~~!.. ~:~r B~~ ge~l~~iglfa~:a~~~t::~~iers.
dogtio twee jaren lang !tali- corps is hij zeer bemind en bij
Kwltang 2 Sen" Tel , WI. 855
De Groote Schoonmaak.
aansch gezant.
~oning Emanuel staat hij hoog
81. & Khakibrotken "
0.75
Blaz:ers
,,~ 0.75
met 40 - aD % KORTING.
"OILETZEEPEN V.B. 20 tl$. p.·d~.
11
P BAR 0 E
n
BA TAVIA_C.

8 E G R A' FEN I S wON D ERN E MIN G
Fransch-So aliI d at En
--------v Jh ·~.U A N SEN .J A COB S·~: "n
m en ~an o~derHet is verbluffend hoevel liter
De best geoutilleerde in Batavia. Verzorgt begrafenlsnn
:kt~ vragHet ..
verf men haalt ult 1 blik van ,10
ook voor BUITEN Batavia. Europ. personeei. Europ.
ges
aug.
ZUn proK.G. ELTOSIN HUlZENVERF
lijkwagen en auto·s.
blemen .van ~e ~ergrootste
LINDETEVE~-SCH;oEN.
Adres: Kramac No.62 t/o Tramstadon Batavia-Centr.
bet~erus, die .. met , slechts
1,=========T::";:le=fo::o::n=N::o::,=97::(=d:!
••~.=n=n=a=ch=t)!:_::::! I=~d ~~' doch ook
~-----'----I

cJb~

~:kor~~~~:~~re~e~anv:~~It~: ~~~e~~~.fo~g:~~:~~~:~~e:~;:'~l~

halfjaarIijkscbe

P R U I MIN G

r=::=================:;
~: ~~~s1c:~;rel k~=~~:e~ l~~ m~pd~~~~:~~O~ft
An
t 7'. °l d k"

Dr. R. A. OLDENSTAM
I{eel-neus-oor:tlekte. stem- en
I
l>prnakstoornissen.
Waterlooplein, hoek Willems·
l a~n, telcf. 135!3 WI. spreekuur:
7-7.30 v.m. en 5-6 n.m.

~~~~o~pclo~elei~,g

~:~:~~Qln~e'f e!~~ s~~~~aJ~~~

~~fr::t~~~~[l~~:;~!~d1~: ~f:[ ~~~ngo~~e~~a:o~f~~~~~

•

HE ERE N :
Vllthoeden
f 0.50
Overhemden
.. 0.75
Polosnirts
""
Flao . PalltaJons"
.. 2.Y5
~~~:~:r p. 3 p. :: ~:~~
Spoctsokken
., 0.50
Schoenen
" " 2.50
ROBINSON jONGENSSCHOENEN

Van Brccnwcg _ __ _ _ __ _ _

I /(! n~ion en klciJlc wuseh nabij
'hrl'",';I,h:tJtc"
,"
B,·. no. 796A. v, d,

:linke

· nbaaoerred"e'
oon
militaire academie te Thrijn

J

ROT H

VOOR DE A . S. VACANTIE

0

--------- ---------1
Te Koop wegens \'ertrel,:
IrOnD TOUUING 1029, in goe-

~

~;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;:;;:;;;;:;;;;;;;;:;;::;;::;;;~ verdere verloop van dell oorlog heeft .met aIle orns tllndigheden

Te Uutlr: Per 1 Juli: Een 01'
zlchzelfstaand Pnvilj()Cn. Nw.
Tamarindelaan 22 n f 50.- p.
mnd. Tc ·-vr, DJ',mbocl••" 33,
""'"
l'tIe\'r. D. de Coningh ronakt da.mcsjap. tegen malaise prijs. Elegante coupe Noordwijk 35
kam. 18 achtel' Fa. Hoogeveen

~.~af,h~a:~~lir'Jd·lihgeseidtre,nden'_',IfBast"'dogd_- ~~c~a~.~l;~~a ~et!~f,e~ tP~~,-,
""
Idm", s °huudnersccwu.,_g"eenD

Lo

aandre ening

Noordwijk 6a

__ . _ . __ "________ .

b.h.b.h. vrn.'1~f. PCI' 1 Juli
gem. Imdljllen met voll. pensiWelke . 'U..\!·AU ATEUK stelt on. Centrum van de stad Hr.
2ich met 2.ijn 16 mm opname- ondcr No, 825A. v. d. bl:ld,
loc!Stci (Sicmcns-C; Kodak-B
of A~fa Mo\,cx·30J, voorzicn
van cen Orlick F: J ,5 of I"; 1,9,
PIANOLESSEN:
hC!K:hikbaar voor hct opncmcn Nog ccnigc uren bcs~hikbaar,
\':/11 ('.:n procf·film voor de tll\'lugge methode. Koningsplcin
h;;rClllr~ lx1>t rijding jn &b.\'ia ? Nadcrc inlichtingen tel. OO$t 3 pa .... iclcr. 3208 Wit.
Batavia 800 o( \Vc:Jlcnedcn
·It.i:)O. Adrcs: Malangwcg fi, BaT)'; I{OOP Al1.NGFlBODEN.
tavia·C,
EClil dubheJloop ,1achtgeweer.

k

~.~!~:~I~t,~ ~!~~-~~li~:~ ~~~t~~Jelt~.d~~~:b~~~f

sche landstr~ek, waarin ee.n de in de eerate weken groote
eeuw geleden de strijd om de Successen, hij Vel'overde Adoea

GEEN ROMMEL. GEEN SO ESAH

da ar.

JI~l:r,

Tfaa-tam kreeg De BOlIO

kef; eerst de leiding.
. Het .?aarde groot opzien, d4t
met hiJ, doch generaal de Bono
bet ~erst den opdracht kree..den oorlog te~n Abessinie t~
Jejd~n. Waarom rut zoo gebeu~

klgen eersten oorlog vanltalie
b
tegen AbessyWe in 1895 deel. ~~~ er u~~~i~~: ~a~~l'~;:r~
~~ den terugkeer uit Atessy- • d
_
Prim", SCHOOL- VlJLPENHOVDERS
rue bezocht hij de krijgsschool ~:aYO~;:~J~gjnv~~e :~Igrol~~~
.....
(met 14-karaah gauden pen) slechts f 2 .... en nam daarna ais kapitei.'1 aan ff
"
•
den Tri~Htaanscben veldtocht ~a:n~fl:e~il~~i; d:~;u~~~~:~
~~================~ slag
van het Jaru' 191~ deel. Bij clen h dd
~
:"'
van Zanzoer wist hij zich le~dd:~. venvacht - tot sFcces
te ~nderschciden, waarna hij tet
D
maJoor weed bevorderd. Bij bet
e tacticus Badoglio is "'een
begin van den wereld
I
hb,~;bcOOUll'cdt'a"'o"r~r.. °O~~lsge,,'e'I'c~cr\f',_-_
Laat gedurende de vaca otie
hij ovcrste bij denO;'~!~·::.....
.. ud
UW kamers benangen,
stafvan het tweede Italiaansche !~~h ~~~l~;~~~~~'r,~'l~~~~
lIw meubelen opoieuw bekleeden
leger.
benut dezell tijd, om met gfoote
Uw gordijoen veranderen
hI (len lVcreIdoorlog. omzichtigheid aile voerbereiM
en' thuiskomende. heeft U weer een e!geo ulteneur met
In den wereJdoorlog gaf Ba- dingen te treffell, die volgens
gez:elllgen sfeer.
dogllO bliJk van een groot stra- hem. noodzak~lijk zijn. Deze
teglsch kUlUIeu Onder zlJn 1eJ.- ~c(jek was.. In Abessinie weI

- - - - - - - - - - 1 JiulIst:.ardc\\'crli:: .E. A. ,'K.JNS. - - - - - - - - -

.

M

(Waterdicht en IJzersterk).
LevGring van aile SCH OOLBEHOEFTEN, concurree.
rende prijzen.

- -- -- - - - Familie G~t;chi(;denis. Kwartier- 817A. v. d. bind.
1 F Jesch Izul = 12 n:Creoline,
.!It:ltcn. Br. No, 273 A v. d, blad. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 Flcsch Izal kost 75 cent.
Oud Gondangdia 7, telcf. WIt.
1428. Op bcstclling thccscrviezen in elk gewenscht model cn
klcll",

WI.

Schooltasschen

~~nndeg::~~o~~~, ~~ ~-;:r~I~~~ ~~!~~~~d~e~rl~~~:~h~:d~~ k~t.

Wcgells o\'creomplcc!. \'crscllillenuc trullieDI cO!Ituums tc koop
:Iungr!bod(:ll, absoluut als nieuw.
Pri's I",r c{,mplcct costuum
"
~~~;r~Vl~~U~·2 .:cngtc 1.77 M.

~ Tel. 3049

Geen Prijsverhoogin g bij levering

- - - - - - - - - - 1geboden : Eenig meubilair; spie-

!:n,m;1:1:

WIGERINK

Gegarandeerd Bruikbare Boeken

GEVRAAGD :
Aaukomend \'erkoopstcr, luxe: No. 272A, JZAL is 12 x zoo sterk als Cre- arUlu!;len. Zich aan te melden
oJine, en niettemin volkomen Poetweg Noord 5, heden tus·
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~~~~~~~lijk, behalve voor on- schen 10-12 v.m.

~~~~'b~:~~vcn ondcr

G

16 ~

gaan bek1eeden.

I

UW· SCBOOLBOIKBI

~~~i~~~:e~~ in:~~~~~~k-

conv;~~r~fUl:~el

ontell V.P.B.-COT1".).

Rome, 13 21Iei 1926. naar Lybie, onl d;'ar bet ambt
De eerste vice.koning van het van gouvC!neur-generaal te

Prima. Lunch of :Diner f 22.50
Br. onder
600 B v,d. blad.
~i:':oe :ro~l~ R==~a.:
p/maand (voldoende voor 2
van Halle en overwinnaar in den
pers.) RoyaJ Hotel, Noordwijk ~~~~~~~~~~~~~_~~~~~;: Abessynschen oorIog. Met deze
14 telef. WIt 465.
~
~ benoeming is hij op net toppunt
van zijn militaire carriere "aan--------beland.
Te lIuue; per 1 Juli modern
Badoglio werd op 2,3 Septemcomf. vrijst. pavilj.; per 1 Octokoopt U h e t Voordeeligst
ber 1871 in Grazzano Monferra_

WI.

E
Is b
ti
I en
--------a:ng;et!d:D.
Frnnsebe,
Engelsche
eu
GEVRAAGD:'
Dultsehe Lii eratUllr Geschiede- Jongedlune voor winkeJbedienis. Bijwerkcn van Lcerlingen ning en Iichte adm. Zij, met cen
~Peschcht,_cdG,enb,i,edeoVA'nardLr;~tkserk'uotuudre', g<>cdc verscllijning en vlot met
'\J
hct publiek kunnende omgaan,
:-'latige Taricvcn. Bricyen onder gcnictcn de voorkcur.
No.
274A
Y. d. bJad.
Onm,
indienstt r. Sa l. nader
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0N"O', rccS."2A,'C
v, dk,ombl ••n " Br. onder
d
TE KOOP , 8100 >I'
cigtndomsperct<!1 met gebouwen , zc.cr geschikt voor fa~~ft;csreon~st:,~~1!;::
briclcsterrein of klein-woningbou\>', Evcntueel ook in cen ge- stcl m/ ingcbouwdc elcc. gradeelte yan 4QOO M2 zonder ge- muphoon cn pick-up, perfect
bouwcn. Te bcvragen bij tele- geluid f 75.foon 582 WI.
Gang Adjudant No. 11 tU B_ _ _ _ _ _ _ _ _ schcll 5-6 uur n.m.

(Vttn

vij .f kwartier van Batavia, aan den groaten weg.

~::, ~~!!e~Pki~·~~~;;.r.(~~~ ~~~. ;::e;es~:~p:~~~P'

Duitsch ) Engelsch.
Dualenweg)
Getuigschriften van ConsulateD, 6237.

De Carriere van een Soldaat.
KRHGSM.4.N, DlPLO)u,..\T EN BESTUURSM.-\...r.",·

plaats annex bungalc;>wbedrijf. aan groat :neer,

DE . REGELPRI)S DEZER ADVERTENTIES IS F 0.20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGRLS.
TE KOOP,

TE PICHT AANGEBODEN: ·
Wegens dubbele zaken. modern gebouwde bad .. "
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digd, dat sUe huiseigenaren
hun bezittingen minstens eens

nO'rEL

in de tien jaren grondig moes-

ten laten reinigen en zulks zooweI aan de straat· als nan de
achterzijde. Tot 1914 is rut
voorschrift getl"Ouw opgevolgd.
maar door den wereldoorlog is
deze bep.aling in vergeteltleid
geraakt. De uiterlijke scboon-

Groot VOof{l volla COHcert.

ender leiding ·van
JULIEN FOORMAN

Programma
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Op heilen

3. ,,Hofballtlinzc" Joh. Strau..'G
Walzer
Grand
E. Puc;:ini

4. " La Boheme"
Fantaisie

PAUZE
5. ,,Die. blaue :\luur"
Potpourri
F. Lebar
6. ,,Les Yillions d'A:rlequin~'
R Ilrig.>
7, "Lieh:'stanz' Karl Hoschna
S. ,.Dit'! .Rntrnhru.ng aus dID
Serail"
W. ~-;=
9. ,.Hoeh Heidecltsburg"
.
lIarsclI
R. Benet

I

stand-,

=::. :::'!:nm~~na:~ .

H ARR~etBAIJR
plaatsvindt. In bet jaar 1852 gen tijdens de - Wcreldtentoon~·
. .. ,._ m.. .. _ ~ too. Ia _ ~ werd er door den gemeente- stelling mIlen trekkeD. een om'~~ ---: .... , . . . . s--. .~' raad een ~ ~ lie reioiging DlOd:eD onderPan-..
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