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WILLEN HELLEN.

TELEFOON,

VERSPREIDING TE BATAVIA. DRIE!4A.AL PER WEEK

BUlB UITaFlVER W1. Wl

1.0.000 EXEMPLAREN.

HUIS REDAC'l'EUR Wl 68"
m;IS ACQUlSITEWR WEt.-

TEVREPEN'

• UITGAVE

15000.

VERSPREIDING TE BAN·
DOElNG ZONDAGM"ORGENS
IiOOO EXEMPI.AREN.

EN DRUK

DRURlDi:RlJ JOlD'!

ltAPJ?ICBI

GOENOS:NQ SlilHA.R! "

~ .TlilLEF.

No. GSa

AlGEMEEN NiEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD . VOOR BATAVIA EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT DRlEMAAl PER WEEK. DINSDAG•• DONDERDAG- EN ZATERDAGOCHTEND .

Wl!:LT.

SUl!A'l'RAS'l'RAAT 1
T.li:LEFOOl'i NU!ofldER SII&

UITGEVER , JOHN KAPPEE

BANDQENO.

DONDERDAG 25 JUNI

Onverschilligheid, VerlVaarioozing en
TegenlVerking.
:-;-;. '

DE TAAK DEB RIJKSREG~RlNG,

Ja, ja. Maestr'o.
ik welt. Gij verkoopt
~ inderdaad bet beste dat
op vedgebied verkrijgbaar is, de producten van
Lindetev€s • Pieter 'Schoen & Zn:
F.~LTOSIN
VOGiR

M V R 0 L A-- METANOL
V"O'OR~
SIGMALED
SIGMARINE
Hour

LOOD?IENIE

Mf.U BELLAKVERVEN

DK VERFWlNKEL· HERRS. WALDMANN

Wij h ebben kort geleden,
toen wij de eeonomiflche ver~
bouding tusschen Nederland en
Indie bes,Praken naar aanleiding van de riehtlijnen, welke
waren gepubJiceerd voor de
samcnwerldng tusschen deze
beide deelen van ons rijk, gewed~ plicht van de Nederregeeri.ng om voor de
producten in

ondervindt, zender dat de Nederlandacbe regeering een hand beeft uitgestoken om die tegenwerking
dadelijk te ~reken.
Terzake cntleenen wij aan
cen belangwekkend artikel in
het A. I. D. de Prcangcr Bode
over de werking van de Kapok
Centrale bet volgende:
tegenwerl:~ng

Ben PrijsslabWmltJ van de kapok
in Iudie ZOU I:.iet .llIOAClljk zijn LodleD
zij \'001" de Indische in de cons umptie-1&nden nlet gezou willen doen, c!!it poogd werd een pr1js-opnt te ,'erop eelligszins be-. krijgen daarna op e= hooge r prijsnlwijze ten goede ZOll veall tot stablllll3tl. te kamen, der-

inderdaad te kampen halve prijzen te bewerkstelligen,

met groote ll1oei lijkheden, er

;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~ !Zijn
andere
Oost",
die inproducten
Nederlandvan "den
een

;

DOg

.~~~:;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~!
Hotel des Galeries
en Cafe LA

ROTONDE

Tdcf, WI. 1241 - 1242 -

Restaurant

1262

a la

Carte

Spcctol!tCit i ll het- arrangeeren van diners.
tcctpties en ult:z:enden viln a la carte schotels.

Dir.

Eug~De

Hoouveld.

markt rnoeten veroveren, alsof ren en de exporteuts.
Ned. ludie eerst scdert een half
In dit verblLml moot eerst Holl8.Dd
.
deel uitmaakt van het rijk. worden genoeOld ell weI om de voJoverwogen werd of er geode redeo,"n :
steun aan de lndische koffie
III Hollat1d bedo[.t een kllTt/l1
verleend kon worden, bleek, dat van d(J kapok_';lIi'lleringSlabriklmttm.
Nederllmd verslaafd was aan Dit kartel he6ft dell iaaflttfm ftid "" sr
Braziliaansche koffie en de In- sterk propaganda gflrrUJakt t.loor do
dlschc koffie minderwaardig Saigon-kapok en geljJkti)di!J eell 0(1,"ncbtte.
pagne inge:;ct tegell d e gc.elli'!;.,.d.
Natul.1rlijk had niet het Ne- Ja=~kapok. Met lIet dlree!e g~I!J,
dcrlundscbe publiek hieraan dat de iltvoer 'Van JalXl-kafJok ill NfIschuld. Dat werd niet voor de derland is afgenuln on. ell die 0011 Sal·
keuzc tusschcm de beide soorten !Ion met 8prollgen i., gostege'!l.
kottie gesteld. De kofiie-handel
De campagne heeft 11.1. ook Olllvat:
meer
voordeel
gczien
het
de
markt
brengen
vaninBra.kottie; die had de
Ncderlanders deze koffie leeren
drioken en ten s lotte waren dezen er aan gewend geraakL Indisehe koffie was den Nederlanders nooit voorgezet. De Nederwas
landsche
koffichandel
nooit op bet denkbeeld gekomen , dat men ook op bet gebied
van den handel nationaal kan
denken en. doen, Teen de vrijhandel nog bestond, vatte de
JtOff1ehandel dien aldus op, dat
hij ook vrijheid liet om vreemde
waar voorkeur te geven boven

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I eell nationaat ~r*oduct.

GROOTBANDELS6EEMPLOYEERDEN

Wordl nog heden lid van de Y. O. S. E. G.
jVetC:C:Il'glng Onded'ngen Stt:un Europtucbt:
G ro o t h all dt: l !gt:tmp lo y,!;!~ ;dt:D)

Zij ~rit:t: ... 1 U mor«!c:n en Ilo .. nlleel.,n sceuu. iTldlen U bull~n Uw
sdJuld lenge.o!gc: .... n de 'ijdsomsland~ho! den buil",o wnkkrlng ujl
ger,ukl en di~nl engevolge In mot'lIijkN:d,m "",.kee.l.
LldUl:>;lb('h"p 1$/0 V.10 UW m.... nde.l ijkscb $il l.ub ~ c een c ·'nimum
vaD r 1._ eo eeTl Olll.llimum-c:onldbulle .... n r 2.50 per Imilod.

V.aagl Inllchtlngen

TosepllNeg aD

·Iel. WI. 5829

ERIlES K. Y. 110
EIWES K. Y. 211
ERRES K. Y. 212 (Super)
GENERAL ELECTRIC Super
ERRES K. Y. "208 Gelijkstro om.
Met een jaar garantie van den Importeur.
Tweedebandl~h 'Radiotoestellen in HUr verkrijgbaa~.

Wij raparnren a1le soorten RadiotoesteUen.
WiJ beltlts. geeo Verbopers of Runners.
Elk tOllter heen een andere klaabraa'rgav8 evenals
een Viool. of Pia.Do al zijn ze van beu:erfde. Merk of prijs.
Wij adviuere n eerst ons MagazijQ . te bezoeken en
dan ~ ~ [ [oeste! na.3l keuze oJ> proef te vragen.
Elk tontel heeft ee.n andere klankweargn8 evenaJs
.een Vlool of .PJ~no.1 al %fJn ze van hetzelfde merk.ofprijs.

Piano· en Moziekkandel

kapok.

Het kartel zochl zuu propagaoda
in de bewer-mg', dat de Doppen-vonxl
van de Saigon-kapok beter bestand
is tegen de verzeDdillg in zwaar-gepen;te ( hydraullacbe) baleD dan de
opengewcrkte v{Jnn \'an ue J ava-kapok, welke la;r.tste vorm lllUlr btweren van ongunstlgen lnvloed zou :tIjn
op de kapok, bij de 'I;erzending- In b a ·
len. Dlt is mogelljk, maar komt
deskundigen
zeer
onwo.arschljnlijk, vocr nUl,ge'l'ieu d e grootsts
CO"SII11!ellt
'r:un
de
JO'lla..kopok,
de
U. 8. _4.,
den ope"90werktoll
vorm (dll~ .le kapok (II ge.:u!vcrdl:!II
va,.,»)

v

tl

rk j II! II

r,

wege'l$ 11.3 ge·

lIlakkelijl~c
bewel'k;lLg, zoodcrt :::U
vaal' direct ;9cbrllik glfschikt VI. Bo'lIClIdicli is de hydl'alliisc1!C ~rs!lLg
der lxi/en vOG'r d e U.S.A. aCl1l1nerkclijke .:u.laardcr dull diE! '\)001' HoUlllld.

·We :-:len dus in NOOl'l1 Amerika een
duil1eltike prCfereutie. van de Ja\·a·
kapok boven ~Dlge andere soort lerwijl in HOUa.nd moet worden gezocbt
baar de Teden van ceo lIoudilli' welke
bepaaldelijk b et belaug 9cbaadt \oan
een
~-Nederland!Jch.
p rodu.ct.
Voonll nu de ecr.oDOmlsehe salneOWef_
king allerwege de bellUlgstaUing
vraagt ZQOu'el in Inillti al9 in Neder-land, is de vraag gewettlgd: ' Zoo b et
magelijk ztfn. dat de eamparrre der

reo meeoen, dat zij de Nederlandscbe markt ter beschikking
mogen stellen van de Saigonkapok, terwijl ten behoeve van
die Saigon-kapok de Fraoschc
markt veor bet Indische product door de Fransche tol-unie
gesloten werd of in elk geval
moeilijk te bereiken is, danheeft
in dezen tijd de Nederlandscbe
regeering bet volste recht om
eens met die Nederlandsche
kapok-rn~nschen
een hartig
woordje te spreken. Niet am te
vrsgen op welke voorwaarden
zij de Indische kapok zouden
willen aanvaarden, doeh om te
doen uitkomen, dat hun regeering in Nederland Indiscbe, dat
is rijks-kapok wi! zien gebruiken, welke technische bezwaren
de heeren daartegen ook· hebben.
Ware dil Indische kapok niet
prima en geschikt voor alle
doeleinden, waarvoor kapok tegenwoordig wordt gebruikt. wij
wuden dezen eisch niet stellen.
El' kunnen geen boudbare
bezwal'en bestaan tegen bet
bruik van Indische kapok
Nederland.

k~~-h~~l d:nr~~~eZ:~£~~

· BAN~

het beste

ANTI· TRANSPIRA·
TIE MIDDEL.
Beslist afdoende, on~
schadelijk, prikkelt niet .
U bent in 1 a 2 minuten klaar. het redmiddel vaer Uw japannen

bij uitnemendbeid.
Per groote f1.

i

1.35

PASAR BAROE 15

Nederland duidelijk maken.
En als die dan vragen, waarworden in de keuze van hun
om
zij niet
langer geantwoord
vrijgelaten
gl'ondstof,
dan.kan
worden, dat het rijksbelang bet
gebruik
rijksproducten
eischt.
J. V.

~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~
Nede.rlaDdsch..
Indische

""'_ _ _~....~_~

ESCOMPTO

MAATSCHAPPIJ N. V.
OPGBRICHT IN 1851

HERBOREN ORGAAN
Van Ind. Geoeesknndigen
Bet orgaan van de vereenigen, dat uit z.uinigheidsov~rwe
gingen gednrende twee Jaren
niet is verschenen, is tbans herboren.
Kort na elkander zijn de Januari, Februari, Maart en
April-afleveringen verscbenen.
Drukkerij Kappee heeft ze

HANDELSED-IPLOYe'S
Ledenvergadering
Maandag 29 Juni a.s. zal
vereeniging voor onderlingen
steun aan Europeesct-c grootbnndelsgeempoyeerden, korter
V. O. S. E. G., cen ledenvergadering houden.
Daarin zal o.m. besproken
worden het prae-advies van de
propaganda-commissie over de
stichting van een bouwfonds.
In afwachting
stand komen van dit
beeft de vereeniging
gehuurd te Soekaboemi,
de leden hun verloven kunnen
kunnen aansterken.
doorbrengen dan weI na zie1.1:e

uOQ£lDKAN TOOR Tf!. BATAVIA

WISSELS

grng van Indische geneeskundi-

snel en toegewijd verzorgd.

_

KOOP EN VERKOOP VAN

OP BINNEN. EN BUiTENLAND

R EISCR E DIETB RI EVE N
EN TRAVELERS CHEQUES
I

~===============~==~======~
VEREENIGING v. LEERAREN
in

Slenografie en

Macbinescbrii~en.

Got:dgekeurd b{j Kon. Best. van 22 Sept. 1920

Afdeeling West-Java
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In "ttrscbil!ecdc
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lie. ,e

ridJreD tOt:

Mevr. A. L. Vorde.rman-Rij..:eDbe.rg,
Vioslaan 10,

_
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Ba tavia-C.

I;I~===========================;

behu;g,;tell;;',d :=~dU:~::W::ll ;:;~~:~~~~

Leveren wlj mome~tee! zoolang de voorraad
sccekt. [egen zeer verlaagde albetaliDg

N.Y.

de prij!!Opzetting Villi de Salgoa·kapok e n de prtjsdrukklog van de J a\'a.

lmpok·zulvetb:lg8!ahrl_

RADIO

. 1

welke den kapokhandt'l IOOD eud %<lUden docn worden voor de bevolklug
.zoowel als vnor d B luS8Cb enbandel a-

s.B.H. Gm>NER

OF RECHTSTREEKS AAN
Ollo~ KANTOREN.

REDACTEUR, J. VEERSEMA

1936.

NEDERLANDS. HOUDING TEN OPZICHTE
VAN IND. PRODUCTEN.

VOOR ADVERTENl'IES.

TE BAT.:

TE B.ANDOENG:

in

INSTITUUT SCHOEVERS
Doel en Streven
datde.Javakapok gezulverd
~?
Wij ontvingen een op fraaie
wijze verzm'gd uittreksel van:
het Economisch Archief voor
Nederland en Kolonien, waarin
doe! en streven van het Instituut Schoevers N. V. besehrelaogr:ijke doelstellin~ van de cea- ven worden.
trale tt! noemen, aat zU de t.aa.k
Daaru.it blijkt duidelijk, welk
heeftde.a.goedennaamvanuetJ&VlL_ een groote vlucht dit insti-

oaast
~t:tbIg
dell «tI
product de
in BQJlaod
te hflnltellen.
dus
flinkdeel\'aDde~~

~

N.-(iMU,

I:tu~ut~in~d~en~tijd~"~van:l~6~jaar:~ge-:J~==:§§~~~~~~~~~~~~~~
GEIINSP!:NSIOEM

nomen heefL

tie te verzekenm in het bdatrg wan

Zoolang

het Java-pt'Qduct:.

de voonaad streItt

gwven wij tf'gen iolevEring "an
2: B 0 K 1\'1. A. _ ktaken een van
bekende mooie kelkvormige paitglaasjos.

0IUIe

Tegeo inIevering van 6 BOKMA.·
kud:.n..". BOKMA.pIateau (bvaal presonreublad van echt DeIftsch blanw . aIs blemaast
afgebeddj. .
EI IU SPARElI 'OOR Oil 'FRUIE Sn:lI
_

Mij., E. DUNLOP

.teo. N.V.

Harry heeft,door ~ '. aan_te -Wanneer men teveDS bedenkt,
<'
"
-- "
pakkeil; - eEln- 'anderen -frissche- dat in het totaal_ voor de laatEen,; n1enw stuk vail Benk Suiit ren kijk op het leven gekregep. ste - -examens -19 candidaten
en heeft tenslotte een--betrek~ slaagden (waarvan -16 vail het
¥aandagavond
22
Jimi, king in Inille l;runnen vinden, Radio-Instituut), dan kunnen
heeft ten huize van den beken- waarb,een hij met vrouw -en wij spreken van eeri zeer bevredigend resultaat.
den tooneelschrijver en 'l'eg18-1 kind verlrekt.
Inlichtingen over examens,
seur Henk J. 'Smit, voor-Iaden
Beoordselitng -van het toelatingseischen, lesgelden enz.
der iNederlandsche en Indische
warden gaarne verstrekt door
Stuk.
Toaneelvereenigmg en enkele
de Directeuren der seholen te
genoodigden, de lezi_ng van het
Oit stnk zal, daar het op cen Bandoeng, Batavia-C en Soera~
nieuwste stuk van genoemden
tooneeischrijver, "Diploma's", hoog plan geschreven is, wil baia of de Administratie van
met als andemtel "Kennis ,zan- het effect bereiken wat de au- het Radio~Instituut, postbox 2,
teur er zich van beeft voorge- Batavia-C.
der Wijsheid", plaats gehad.
Dr. J. F. Halkema Kohl, die steld, van de vertolkers al hun
deze bijeenkomst leldde, zette, kunnen en inzicht voor de hun
nadat hij aIle aanwezigen had toebedeelde rollen vereischen.
welkom geheeten, uitvoerig de Het is een sterk speelstuk,
Bewaar de Kurkenl
beteekenis van het stnk uiteen. waaraan een zekere symboliek
Naar zijn meeuing_moet doze niet vreemd is.
Uit den aard der zaak kunDe kurk van de Bokma-flesch
gezecht worden in het onderwetp als zoodanig, waarvan nen wij de rolverdeeling niet is de kurk, waar uw Bokmado schrijver slechts een bepaal- bespreken, maar den beer Smit pait~stel op drijft.
Bewaar die kurken, zij hebde zijde ten tooneele heeft ge- kennende, lUogen wij zeker vervocrd. De sehrijver heeft in dit wachten, dat deze van dien aard ben waarde. Wie twee van die
stuk een hoogst belangrijk zal Zijll, dat wij een stuk wer- kurken inlevert tkrijgt van den
kelijkheid
op
het
tooneel
te
zien
importeur,
de firma E. Dunlop
pl'obleem aangesneden en het
is zijn goed,.rccht d~ uitw~:king krijgen. Ook wat de enscenee~ & Co., een sierJijk kelkvormig
ervan op dp hem cIgen wlJze te ring betreft, stelt het stuk pait-glaasje. Voor 6 Bokmadramatiseeren. Hij is zich na- hoogc eischen, vooral in het kurken krijgt men een Bokmatuurlijk vollwmen or van be- cerste en tweede bedrijf. Een ovaal-presenteerblad van echt
WlIst, dat het opvoedingspro- tusschenspel, de vergadering Delftseh blauw.
Tot dusver had aIleen waarbleem nog vele andere zijden door Dr. Van Dam belegd om
heeft en hij heeft dan ook in met zijn oud-leerlingen van ge- de, wat onder de kurk was. Nu
,.Diploma's" slechts ecn zijde, dachten te wisselen, brengt in beeft de kurk zelf oak waarde
een uiterst belnngriike zijde, wil- dit stuk van ernstig genre een gekregen.
' :- len belichtcn zonder een opIos- novi.teit, welke wij bier niet
sing van het probleem te geven willen verraden, maar welke
of zelfs ook maar een crnstige oj. weI zal illslaan.
De decor-ontwerpen, waar~
paging in die dchting te wagen. Toch kan er ons inziens in van de maquettes ten huize
de verschillende scenes weI een van den heer Smit konden woraallwijzing gevenden \vorden in den bezichtigd en die door het
welke richting de schrijvcr reclame-ate1ier Peka werden
meent dat 11aar een mogelijke verzorgd, wekten aigemeene bc~
oplolOsing gC7-ocht zon kunnen wondering.
Summa summarum: een beworden. Natuurlijk heeft ieder,
en belangwekkend
die tot oordeclen bevoegd is, langrijk
het recht met den schrijver van stuk, waarvan wij de premiere
met
spanning tegemoet zien.
meening te versehillcn, Maar
in ieder geval kmmcn wij den
heel' Smit dankbaar zijn voor
RADIO INSTITUUT.
het [cit -dat hij het heeft uangedurfd, naar onze meening
Goede Resultatcn.
zeICs op zeer interessante en
bodende wijze, ~ns cell proHet Radio-illstituut werd
blecm \'isu{'cl \'001' oogen tc opgericht ten bchoeve van hen,
stellen, dut wij ailen van hoo- die de examenopleiding ter verren )leg-gen wcl kenncn ell waarmcdc cnkelen onder ons ook
wei praktisch in aanraking ko- nist wensehen te valgen. E-en N.V. lIaDdd-Maal~~~_'i~lA l>c!i-Atieb"
mf;n maar hct belang Waal'van .kleine vijf jaar gclcdcn waren
yclen onzer wcllicht toch nog zij, die zieh voor deze examens
ontgaat.
wcnsehten voor te bereiden, geHOTEL
nood1. :U1ict een oplcidingschool
DER NEDERLANDEN.
Dc kaTte l1J1wud. in Holland te valgen, daar dit
in Ned. IndiC niet mogelijk was,
Vooravondconcert.
Dr. Van Dam, gepensioneerd cell omstandigheid die voor valeeraar, heeft gcdurendc de len te kostbaar bleck te zijn.
Het programma voor het voor30
jaar welke
hij VOOI'
Het Radio-Instituut heeft se- avondconcert te geven onder
de
klasse
heeft
gestaan, dert vijf jaar met succes jongesteeds de ovcl'tuiging gehad, lieden opgcleid VOOl' deze ex-a- leiding van Julien Foorman op
dut Jeerlingell
met goede mcns en is er tot op hOOen in Donderdag 25 Juni 1936 aaneindcxameneijfcrs oak altijd geslaagd al zijn gC3Jaagde vang 7.30 uur n.m. is ais voigt:
goe<l moeten tCl'ccht komen.
Oil dC:i'.(!n droom wordt'hij op ~~;l~::I~~:;~eh~~pij~~S~~il~~~~: 1. "Treue aufs Neue" wrecde wijze gcwckt door het lingen tc plaatsen op voor deze
L~~~~~~
geval van z'n cx-Iccrling Harry ;'?sdH~~. zeer bevl'cdigelldc sala- 2. "Die Favoritin" _ Ouver1i!ercns, e"n uilblinker, die,
Dc examens \'oor radieteleture
niettcgellstaande de prachtige
djfcrs van Z'll eindcxamen en
3. "Siesta" __
den VUl'igCll wcnsch om te werken, er toch niet in geslaagd is
4. "CoppeUa-Suite"
werk tc vinden en dit Iliel valllibes
wege de tijdsomstan(lighedcn. schell, waaman een rudiotele~ I':
Pot~
(Hct flehiUercnde eindexamen gratist moet voldoen, werden ~. "Die Fledermaus" werd afgelegd in 1927).
vastgclegd tel' conferentie in
J. sf~:~:~
P. Tschai~
Hierdoor ontmeedigd en daar 1!J32 tc Madrid gehouden, waal·16 "Herbstliea.: '
kowsky
hij de vcranlwaordclijkheid, 85 landen in gemeen averleg .
welke hij ten op:.dchtc van zijn ~c~ra;~lte::a~~r:r~~n R~~~~~e~ 7. "Soiree Intime" Intermcii>jc hcert genomcn niet
mezzo
durCt tc dragcn, besluit hij zich hebben gesloten.
bet lovell te benemen. Hij
tot
8. "Tancred" _
wordt daarin verhinderd door
dell vricnd van Dr. Van Dam, hoorde zijn de examen-eischen 9 "Flitseh-Marsch" G. Ros~~~
Dirksen, cen figuur die met bei- gehed in overeenstemming met .
Wagnes
de bccnen op den beganen hetgeen in artikel Lo van het
grand staat. Harry vindt hier bij genoemd Interuationaal Ver~
drag
behoarend
Algemeen
Rado gelegenheid om tegcl1 de
maatschappelijke arde en de dio Reglement is vastgelegd.
opvocding der jeugd z'n gal uit Hierin werd tevens bepaald,
te storten. Doordat eehter dat iedere Verdragsluitende
Vrouw Meyer, een kioskjuf- Regeering zelve de maatrege~
frouw zieh het lot van HaITY len moet treffen welke Zij nooden zijn meisje aantrekt, krijgt zakelijk aeht den radiotelehij werk als doodgraver en kel- grafisten tot geheimhouding
RET MARNIX-COLLEGE
nero Dan breckt voor Harry en der eorrespondentie te ver~
z'n jonge vrouw een nieuwe plichten: Ned. Indie laat daarmeer bemoedigende periade aan. toe de geslaagde candidaten, VoUedig Leerplan. H.B.S. 5 Jaar
v66r uitreiking van het eertifiDr. Van Dam echter, die caat, de belofte van geheimhouWanneer men langs den
door het geval Eerens over Zijll ding afleggen.
grooten Postweg van Batavia
houding is gaan nadenken, beAan het Radio-Instituut is Daar Bandoeng reist, via Buisluit tenslotte een enquete te tevens een lnternaat verbon- tenzorg en Tjiandjoer, dan
houden onder zijn oudleerlingen den, zoodat ook andel'S of voog- trekt men door een der _schoonom te zien in haeverre zijn den van kinderen buiten de ste -streIten van Indie. Van
theorie van "gOede cijfers plaatsen, waar onze scholen Buitenzorg stijgt de weg voort~
goede betrekkingen" juist is zijn gevestigd met een gerust durend in regelmatige bocbten
glfuleken. Hierbij komt hij eeh- hart ~un kinderen onze oplei- emhoog, tot zijn hoogste print
ter tot zulke merkwaardige re- ding kunnen doen volgen.
- de Poentjak Pas op 1480
8ultaten, d~t. hij gedwongen
Meter hoogte - bereikt wordt.
wor~t op hoogen leeftijd te be~
Nu iets omtrent de exameuDen weg daarna _ helling
kennen, dat zijn theorie onjuist resultaten.
af - vervolgend - komt men
is geweest. Dit knakt hem zoo~
Van het aantal candidaten, door Java's· mooiste villadorp
hetwelk in de laatsle ,vijf jaar en aan deli voet van den Poenover to¥ Ned. Indie voor -het tjak bereikt men het plaatsje
examen radiotelegrafist opging Sindanglaja, waar het Marnix~'
en het certificaat _ behaalde, College gevestigd is.
het hem ,'duidelijk hoe sterk bij was 99% afkomstig van :f;lef
Het klimaat'-in deze verrukgefaald heeft maar tevens, hoe Radio-Instituut!
kelijke streek- . is nind en COD.de -jeugd, - de oude -'methooen
Voor het in April[M:ei- j.l. te stan.t: de temperatuUl" vaneirl
moe,zijnd~" nub~r eigen,weg Bandoeng af~omen examen van' -17 tot 25 gradeD. ,Celsius;
wit- kiezen. _Zij heeft geen ,ver- waren voor gelieel -Ned. Inqie de vruchtbaarheid van den betrouwen meer in_de-baar voor- ingesc.hi~ven __ 73, candidaten dem is ongek'enli en- men heeft
afgamide -gen:erafie,': Cue ,' _kaar waarlan Elr:'20,afkOmstig-~ er_:Velderi'en-tuinen met Euro~ets dan,_kommer eD.: zorg..heeft van' deze' 'Iristituten: van. ' dit peescbe .-bloemen: __ 8DjeIieren;
c ,gebrac~t,"Aan .dit inzi,cht gaat- aantaLslaagden_' er__ 16 ,voor, di~,,::.s~_~!?zen,
~~~~
_~!:
]Jr.'-Yan'
.~nder.
verse -ceitificaten;
....a..30C1.U0_
....... ""YL ___ ~
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hi~--en daar een-vruchtdragen..
den appelboom aantreft ......
Het ,Marnix-College, gevestigd in het voormalige Grand
Hotel "Sindanglaja", dat met
z:ijn twee "erillepingen den indruk. maakt van een Zwitsersch
chalet, ligt bier -c-- gemakkelijk
bereikbaar, op 39 kilometer afstand van Buitenzorg en 19 Ki~
lometer van Tjiandjoer - te
midden van Java's bergen.
Hier - in de prachtigste omgeving welke -men zich denken
kan - is het studeeren, in ver~
gelijking met warme kustplaat~
sen, een lust; bier- voelt men
zich na sehooltijd niet "loom"
en- "slap", hier heeft men geen
behoefte aan, een "middagslaapje", doch wijdt men zich
na tafel aan sport en \Vandelen.
Hier is de ideaIe plaats om
te leeren, ten eerste voor gezonde kinderen - meisjes en jongens - die de warmte minder
goed verdragen, die niet sterk
genoeg zijn om dagelijks van
school naar huis en omgekeerd
te netsen en voar hen, die tengevolge van ziekte e.d. in hun
studie zijn blijven steken of
achter zijn geraakt.
Het Marnix-College, gevestigd in het groote ver-diepingsgebo\lw met ruim veertig karners, biedt plaats aan 80 killderen. Het meisjes internaat is
in een apart gebouw ondergebracht. De kamers zijn ruim en
frisch en van vaste wasehtafels
voorzien, terwijl ied.cre leeding
zijn eigen kleerenkast en werktafel heeft. De badkamers zijn
voorzien van een warm-waterinstallatie.
De recreatiezaal bevat een
biljart, piano en ping-pongtafel, terwiji een boekenkast goed
voorzien ttr beschikking van
de leerlingen staat. Voorts beschikt het Internaat over een
voetbalveld, een tennisbaan een
zwembad en een meertje met
eellige roeibootjes.
Het geheele internaat staat
onder leiding van den .directcur,
die wordt bijgestaan door een
intern leeraar en een dame van
de Huishoudillg. Het voedsel
wordt onder Europeesch toezieht bereid; voor speciaal
krachtige voeding wordt steeds
zorggedragen.
Dc bewassching en het herstellen der ,kleeding der interne
leerlingen is in -de internaatsgelden inbegrepcn, terwijl de leerlingen onder geregelde contri)le staan.
De onderwijsi.nrichting van
het Marnix-College bestaat uit:
de Voorbereidende klasse en H.
B. S.-klassen. Interne leerlingen
maken des namiddags van vijf
tot balf acht hun huiswerk,
steeds onder toezicht van een
der leeraren, die voor de noodige hulp en contrale zorgt, terwijl zij, die in sommige vakken
zwak of achter zijn, gedurende
deze uren voor die vakken koso
teloos extra lessen ontvangen.
De klassen worden zoo klein
mogelijk gehouden, waardoor
aan iederen leerling de noodige
individueele aandacht kan worden besteed. Het eerste schoal~
jaar van het Marnix-College
ving aan met zeventien leerlingen, onder leiding van vijf bevoegde leerkrachtell:. Het leerarencorps zal in verhouding
met het aantal leerlingen worden uitgebreid.
Inlichtingen omtrent toela~
tingseischen, les- en kostgel~
dell zullen gaarne worden verstrekt door den Oirecteur der
school of de Administratie van
het Marnix-College, Postbox 2
Batavia-C.

V l! rkrijgbaar:

N. V.

BOEKHANDEl

N. V.

HANDEL MIJ.

DENKBEELD VOOR
SULTAN
Het slagscmp ,,Malaya". dat
eens door de sultans van de
F .M.S. aan de' Britsche regeering werd aangeboden, moet gerestaureero. worden, Men is
daaraan reeds begonnen. De
kosten zullen ongeveer ~ millioen pd. st. bedragen.
Men wee£- dat enkele dagen,
ge1eden te Landen het gerucht
de ronde deed, dat de sultans
der -..F ..M.K 'de regeering weer
een slagschip zouden aanbieden
en dat toeD. dadelijk-werd opgemerkt, dat z:ij daartoe niet beschikken,"over'voldoende fond~
sen. - In verband daarmede
wordt'thans-injnarine-kringen
.te Lmiden. het den:kbee1d geop-

perd, dlit-deE sultans. als Be
dan toc:h :ioo ~ weer eens

~STATIONI

ONTUCHT
Than"; verspreid

NIEUWE ADRESSEN
Te Singapore is vastgesteld,
dat het aantal hllizen van ontucht mindert, doch dat daar~
voor in de plaats komen, verspreid wonende vrouwen van
onzedelijken levenswandel. Ook
deze vrouwen worden voortdurend door de zedenpolitie in het
oog gehouden, doch zij ontsnappen aan vervolgingen door
steeds van adres te veranderen.
AANWIJZING
Voor Z. W. China
VAN SING. CHlNEEZEN.
De massa-bijeenkomst der
Chineezen te Singapore beeft
tot resultaat gehad, dat er wee
moties zijn aangenoMen_ De
eene houdt in, dat er een speeiaal Comite moet worden samengesteld, dat zal adviseeren, als

I

China
gezonden. Denaar
an~
er weerworden
eens telegrammen
dere bevat het besluit om aan
den politieken raad van Zuid-I
West China te seinen, dat bij de
Centrale regeering van China
moet steunen.

Te,Songei Sipnt
AAN PAIT-TAFEL

Wordt herbouwd

SERVICE

iets veor de Britsche vloot willen doen, de kosten van de reparatie en reconstructie van
de l\olalaya zonden kunnen dra~
gen.

~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~
Het examen voor costumiere op den 20en JUDi is afgenomen
door Mevr. S. v. Domberg SCipiO,
Gedip1. Coupeuse Leerares
SaleI:lba 51
Het diploma voor costumiere volgens snelmetbode
heeft Mevr. J. Kiibr Coupeuse Leerares: tee Bandoe:ng

"STIEN" GEHULDIGD

DE ,,:n.lA.LAYA"

VISSER & Co.
TOKO DE ZON
(AFD. EVERSHARP

De Sungei Siput Club .heeft
een pait-partij gegeven ter

Mevr_ S_

I

Moeo.~;~:;eikt

aan de

d:;:~r:

A. Ko[ompis

Mevr, E. Palit
Mevr. E. Koropit
Mevr. C. Lantang
Me.vr_ A. ¥lawotuntu
die opge.leid zijn door Mel. P.. Mamahit

gedJpJ. Conpense, Gg. Kernolong 10

eere
van "Proffesor"
stein
L-;;iiiiiiiiiiiiiiiBiA;i;T~A~V~liA;i;-iCiiE;i;NiTiRi;i;iiUiM;·~~iiiiiiii"
Callenfels
en van denvan
heer
H. ...
D. Noone, den gouvernementsethnologist, wiens opgravingen
in Sungei Siput zooveel belangstelling -hebben gewekt.
"Stien" werd toegesproken
door dr. G. Waugh _Seott en er
werd zeer -veel mODis van hem
gn.-ZegrL Opgemerkt werd, dat
ruj altijd bereid was om moeilijke reizen en tochten te maken
als men hem riep om van advies te diOOen:' Zijn tintelend
en vriendelijk hnmeur, zoowel
als

ziJ"kheid " .v~

HOOGER BERO~

VERVANGT ZEESLANG.
.De Eogclschen hebbEin tegenwoordig veel belanptelling
Reuter heeft wt Singapore
voor de on~e~g · van een telegram naar Louden gede Camerqn.· Highlands. Op zonden, waarin wordt gemeld,
de grans van P.erak en Pahang dat een aantal groene, levensgevaarJjjke pythons nch heeft
vertoond in bet gerechtshof, in.
een groot aantal bun~lows ge- de straten en op het vliegveld
~~~~~ ~~hbe~::rs IDd:t~~ vanAlsSingapore.
een gevolg daarvan verkweeken van groente-n, van ro- dwijnen er honden, kippen, kat268, van koffie en oak is er cen, ten, eenden en andere huisdiedie renpaarden . gelegenheid reno •
geelt om te .berslellen van de
Inderdaad is er
python
inspanning en den invloed van fevangen in het ~ntrum van
de warmte in de' vlakte. Boven- de stad. Daarom spreekt de Sh·.
dien zijn er verschillende pensi- Ti1nes van de "Odar Reuter".
ons. Dero meuschen wagen om
De "oelar Reuter"· kan dienat
cen betere verbinding met Jage- doen, als de zeeslang heeft afre streken en om meer wegen gedaan. De "Reuter-slang" door de Highlands, wurdoor de naam doet denken aan "rade ontwikkeling van dczc ge- tel-slang" - zal in Singapore
20nlie streek ~ou tOei\emen.
stcllig een gevleugeld woord
worden.

.~:~;~;:r t:n~n~~
o. ..

.: .'.

•

De Fllmcensor te Singapore
heeft in 1935 2041 . films gekeurd ter lengte van 6.581.000
voet en ontving daarvoor bijna
~OOO dollars aan recbten .
Vit Amerika kwarn 69% .van
het totaal, uit Engeland 14.2%
uit China 13.1%.
De impor teurs gingen voor
15 films in hooger beroep en
.zagen in 6 gevallen de beslisSing van den censor vernietigd.

een·

, .'
"

.

---

t'lESCHENKEN
Voor Vliege'rs
NA SMITHY'S DOOD
De Austr:lli.sche regeering
' heeft· aan tie vlieg_officieren
•.van het garnizoen te Singapore,
die hebben deelgcnomen aan het
zocken na:tr den verdwenen
l(ing-sford Smith, die waarschijnlUk tusschen Rangoon en
Singapore is omgekomen, goschcnken aangebod~n.

• HOOLIGANISME"

Strenge Strafren

De drie Inniskillings·(useliers

~~~ o~eee~i~~z~j~S;ea~~~~t~~ij~
voor enkele van de misdrljven,
welke zij op bUll gewetell hebben; veroordeeld tot 8 maanden

Voor de overige daden Zllnen
zij voor. een andere reehtbank
tetechtstaan.
De magistraat merkte op, dat
hun optreden was "hooliganisTe Singapore is een Chinces me van de ergste soort" en dat
'gcvallgengcnomell, die er van het cell schande was voor het
\'erdacht wordt, dnt hij iets tc garnizoen in het nlgemeen en
ln3kcn hccft met cen ge\'al van voor hun regiment in het bijIliratcrij in de Knr imon·eilnn- zander.
dc-n, wa.nr onlangs een visscher
rum Mal3Kkn in zijn boot werd
o\,er\,allcn door dric man in cen
motorboat. De visscher werd
ZWElUCLVB
over boord geworpcn en vcr·
dron k., eell koelie werd :tWllar
HuUn 1000 Leden
gewond doch wist tell sIotte Sinsai.1OIe te berciken. De pira~cn
DE OPENING
namcn S 100 mede en ecmge
gocderen. De Singapore·ache
Het nicuwc gebouw van de
pc;Ilitie hee!t de Nederlandsche Singapore Swimming Club, dnt
aGloritciten van dit geval op de $ 275.000 gekost hceft, is geohooll-te gebraeht. wallrop in de pend. Aan den .openings-maal· KarjnJ.on-<!ilanden enkele per- tijd namen 500 personen deeJ .en
sonen werden gearresteerd. Ik! aan het daaropvolgende bal
controleur van de Karimon·ei- 1000 personen.
hmdcn is in ver band met deze
Dew club bcstaat reeds 43
t..'lak naar Singapore vcrtrok- janr. Het aantul leden ill Bedert
~!""Im.
1026 ver.zcvcnvoudigd. De Jaat,
ste jaren zijn er meer dan dui~
zend led en.
'
\VET-FABRIEK
In F. M. S.
BIMIGRA1'IE
G AATTE SNEL
,PffiA.TERIJ
• Bij Singap8r&
UIT KARIMON.

..

---

In lien wetgevendcn raad van
de F. M. S. beert hct lid E . D.
Shearn gekl3agd over het {eit,
dnt wctaontwerpcn haastlg wv.dcn gCHleurd door den raad zondcn dat zij door de leden behoorlijk konden worden bestudtcrd. Bet was, zoo zcidc hlj,
ulso( de wetten daar machlnaal
gem :lkt werdon.

Tocstroomiog
ONGEWENSCHTEN

In het jaar 1935 was in Mala ya. het aantal binnengekomen
personen 125.000 grootcr dan
het aanta} vcrtrakkcn menBehen. Er zijn ongevecr 1000
mensehen het land uitgezet.
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NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
OF

De kwellingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVARA.

0, kon zij dat maar doorgron.
den!
Florence wer~. wanhopig als
zU bcdacht dat hIJ spoedig voorgoed van haar heen zou gaan.
'Hoe zij er ook over peinsde, zij
koD. geen middel vinden om bern
tot ten hu"'elijksa.anzoek te be~
wegen.
Tot d~erre was bij 'Mmisschien hi~rvan ~e~ggeboud~n
doord:~.t ZlJD scheldlDg nog nlet
was Ultgesproken."
Toen hij dit berieht kreeg, begon bet bart van Florence
onstuimig te Jt1pppen.
Nu stond er immers niets
qteer tusscben hen, da.t bem kon
verbinderen met haar te trOll,
wen!
~ :.. Maar zij kwam ook tbans
~:·~een. st.a.p veeder. Jerome was
drok aUes voor zijn vertrek in
· gereOObeid te brengen.
;.' . Bij had .cen betrekklJig ge_
·.:'!'vonden . als beheerder ·van een

I..ANGS OOSTKUST MALAYA

Er zijn plannen om een weg
aan te leggen tusschen Kuantan
en Kemaman lungs de Oostkust
van Malaya. Deze weg zal
Trengganu in verbinding brengen met de rest del' F. M. S.
Thans is Trengganu overland
Diet te bereiken.

~ctueee

VOOR 3 FUSELIERS

jntota,.~ .~

..-,.-

NlEUWEWEG
TrengglUlu verbonden

mededeelde dat hij eenige dagen
op reis ging.
Slechts met moeite kon zij
haar tranen bedwingen.
_ Wat moet ik beginnen, als
ook gij mij verlaat, Jerome?
Dan ben ik geheel alleen en verlaten.
_ In dien tijd komt Hugo
thuis, troostte hij. Het zal hem
goed doen, u hier te zien, nu
zijR moede" inrniddels gestorven
is!
""
Oat was echt~r geen troost
voor Florence! Het leek wf:l als o
of bij haar niet wilde begrijpen.
Zij sDakte naar Zijn Heide, zijn
vrouw begeerde zij tc zijn.
0, de2e liefde zou baar nog
tot waanzin br~ngen!
Diep ongelukltig zag zij hem
den volgenden dag vertrekken.
De stilte die, Dll bij weg was, 0P
bet kasteel h eerschte, maakte
haar· wanhopig.
Rosteloos liep zij de kamers
door.
.
Zij werd op onaa.ngename

N.leUW6.
BELGISCHE MAOIN01'LlNIE

Het PJan-Deveze a.fgekeurd
WAARDELOOZE VERSTER-

KING?
Bnlssel, 12 JUtli. 1936.

De gcmengde commissie VOOl'
de landsverdcdiging, die uit
parlemcntariera en actievc officieren bcstaat. lleert de besprekingen over de Belgische defensic voortgezet. Dc zitting was
met groote spanning tegemoet
gezien, daar te voren aangekondigd was ,dat de vroegere chefs
van den generalcn-staf, de generaals Galet en Nuyten, die
geen deel uitmal<en van de commissie, h Wl opvattingen zouden
uiteenzetten. De verklaringen
der bcidc generOlals, waarover
officHiel
niels medcgedecld
werd, hebbcn op de leden van
de eommissie een grooten indruk gemaakt. De vrocgere leiders van den gcneralen-staf
bebben de politick van den tegenwoordigen minister van Derensie Devezc en wei de huidige
organisatie van de landsvordediging scherp becrltiseerd.
Volgens den "Stalldau1"d"
heeft de Vlaamsche afgevaardigde Marek !lUn gcneraal Galet
de vraag gcsteld, of hij niet van
meening was, dat de organisatie van de Belgiachc landsverdediging eenzijdig is, duoS met
andere
woorden,
of
het
Fransch-Bclgjscho militairc verdrag niet de eem:ljdige aansluiting van d e Belgische defensic
aan het Franseitc verdedigingssysteem tcngevolge heeft gehad. Met bet oog op de bel<;Lng-

d~e 'vraag, 'beef(

Marek :ziCb bereid verklaal'd
halfr schri!telijk te stellen. Ge:.
neraal Ga.1et zal er vermoedelijk
later op antwoorden.
Generaal Nuyten, ~e weg~
een conflict met Deveze nog
nauwelijks twee jaren geleden
.zijn ontslag moest nemen t beeft,
nair eenige dagbladen mededeelen, verklaard, dat in plaats
van cen manoelijke oplossing
van het dcfensie-probleem onder Deveze san" een kinderachtige oplossing de voorkeur is
gegeven. Beide generaals bebben uitecngezet, dnt het-onder
Deveze opgcvolgde starre systeem der "intergrale grensverdedigiDgH verkeerd is. Beiden
hebben opnieuw op de noodzakelijkheid gewezen, de verdediging meer bewegelijk te orgamseeren en haar Daar het achterland, namelijk achter de Maas
te verleggen.
De bctonnen wal, die men
langs de grens gelegd heeft,
zou stof 2ijn, dat in geval van
ernst zou worden weggeblazen.
Om een dergelijk systeem te
verwezenliJken, zou men mUllarden cn in plaats van ' 40.000
man 75.000 man noodig hehben.
Daar dit aUes eehter niet mogelijk is, h eeft de Belgiscbe
"Maginotlinie" geen
enkele
waarde.
Onder den mdruk der verkInringen van de beide generaals,
die opnieuw ·aangetoond h ebben, dat de opvatting van toonaangevende militairen niet met
de mccning van den minister
van Defensie overeenstemt, besloot de eommissie, minister
Devere gclegenheid te geven
om ill de eerstvolgende zitting
naar aanleiding van deze uitlatingen een verklaring af te leggen. (V.P.B.)

HET STRATOSFEER-VLIEGRECORD

IIoc hoog 1mn men vliegen ?
EEN ENGELSCHE PDGING.

'

de Russen met hun
tioneele vlueht in Januarl19S4.
De ballon was eriorm groat.
VoJgens menschelijke berekening was alles schitterend voor·
bereid
17.000 meter _ de radioberlcbten komen goed door. 18.000
meter - alles weI aan boord.
20.000 meter -

<. >.~~ :

,..;,.;.:.:.: ,.. :.

stU stond, toeu

btJ.b.~

X

2=25
375

150 eJm

-

X

van Maakou verwijderd V811gt
een radio-amateur het volgen-

150efm

de bericbt op:
.
"S.O.S. Hier spreekt Sirius.
Wij kamen in de zone der atmosferische afgronden . Wij be-

200efm

vinden ons in een bopeloozen
toestand. Twee kameraden zijn
reeds daad ...... "
Zij waren in den stratosfeer,
zan den uit den stratosfeer berichten naar de aarde. Wet zou
dnt beteekencn "atmosferlsche
afgrond"?
Geen van de Russen kwam
levend op de aarde terug. Geen
kon vertellen, wat daarboven
gebeurde. De eerste veroveraars
van de stratosfeer waren dood .
En thaus willen de Engelseben met cen vliegtuig het
stratosieerrecord
verbeteren.
Het vllegtuigrecord ligt op een
boogte van 14.200 meter. In ieder geval wil men thans met
het vJiegtuig een hoogte van
meer dan 15.000 meter bereiken. Voor de vlucht neemt men
j~nge. en op..gehuwde piloteD,
dle Z/.ch vrijwillig voor deze
taak aanmelden.
Niemand weet, of de motoren
daar boven zullen werken. Niemaod kan zeggen, of de piIoot
het ar levend af zal brengen.
Wiley Post heeft eens geten ondernomen) met offers ge_
kocht meet worden: menschen
en
machine-offers.
n het is te
verwachten,
dat deEstratosfeer
nog meer heIden en martelaars
·
zal opeischen. (V.P.B.)

Oak een 1\-lilIionDair

GEARRESTEERD
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Zoojuist ontvangen
een prachtcollectie

BEIANGSELPAPIERBN
nieuwste dessins
Laat o ns gedurende de vacantie, dlls zonde r dat U
er eenigen last van bebt. een nieuwe gezellige s£eer
in U w huis brengen .
MonsterboekJes op aanvrage verkrijgbilar
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VAART IN PACIFIC
Om een Subsidle
Voor de Britten.

(Nadruk verboden).
VALSCHE 1\-mNTERS

W

FANTASIE RAND'

~:~dhe~;tt v~; S~~~~~~~;:~~IU~~~

JOO - KAlIKLORA
De betera Tandpasta,

In Bdtsche sebeepvaartkrinHd d"lIci!jks<;;b ilebl ~lk V"" d~z"
gen is men er voar bevreesd, jodi"lDhoudende t9ndp;un;. m""kl oie:
dat de Amerikaansehe gesubsi- aileen de [li nden moo; ....it. d<><:h ...oor·
dieerde scheepvaart de Britsche ~~:at,s ~l~e ge~~~~d:n uludv]ce$chzlcktc".
van den Pacific zal verdrijven.
PARADB NTOSE.

d~~a:eo~o~~~~~~iet~ta":t!,ew~~~= 11I~~~rJ~~~t
un

vertegenwoordigers van

dnroTII aUeu Jod-KaUklora

Prijs f 0.40 pu lube.

Te Hyderdad is cen Br. Indisch Canada, Australie, Nieu\\' Zee-

Queissu 6 Co.. Hambulg.

millionnair met DOg vijf andere
welbekende personen gearres- ~o~ene~or!t:a~~~:ln:;-::
Imp_ ELLINGER " Co.
teerd. beticht van het namaken Bril.sche regeering, ten doel Weltevreden
Soerabaia
van muntbiljetten en het in om.
hebbende deze over de brug te ~~~~~~~~~~
loop brengen daarvan.
doen komen met een subsidie

!:

PONDICHERRY
Ann Engeland ?

~'1~~r~~~·o~~t p~c s:~~::;d:~~~~

Volgens de Gazette Cololliale
welke te Parijs uitkomt, hebben
er onderhandeIingen plaats tussehen de Britsche en de Franselle regeeringen, welke ten
doel hebben de Fransche bezit.
ti ngen in Br. Indie (op Br. Indie's Westkust) aan Groot BritanniEi l1f te staan.

I1;
I

den daartoe ook het hunne bijdragen.

~

JAP. INVLOEO
Ultbreiding Garn iz~e n
IN CHINA.

I
:..c.
.:._._.:.:-.
. .

ONDERHANDELINGEN

Gemeld wordt, dat de Japan·
ners hun garnizoen te Sbanghai
willen versterken en oole een
garnizoen willen leggen te Foechow, hoofdplaat::! van Fukien.

Florence nog meer Ilit h aar bu- als gij steeds weer om geld u den ra·ad. mij niet zoo DlioNadat zij die ge1ezen bad,
meur te b rengen !
komt vragen! Denkt gij soms acbtend te behandelell. Dat kon stiet zij sen luiden kreet uit.
Bijna bad zij hem weer weg· dat ik schatrijk ben? Bovendien u wei cens duur te staan koMaest haar ook dit nog tref~~~u~~~~:[ ~~ w~~l~: ~:~ ~~OO~~nda~ij~ebr~:Je:kto~~zi~ ~~~gmoed komt v66r den val! fen..
Men meldde baar. dat de
te ontvangcn.
kan zonder zijn voorkennis OD- Wij sprekeD. elkaar nader!
boot op cen rif geloopen was
Hij kwam heel ernstig binnen mogel.ijk over groote bedragen
MEt een spottend lachje ging en met aIle opvarenden was
en betuigde haar in mooie woor- beschlkkcll.
hij de deur uit en sloeg die kraden zijn deelueming met den
De dokter haalde onverschil- kend achter zich dicht.
dood van haar meeder.
lig de schouders op.
Dat was te veel voor FloZij rnoest zieh geweld aan- Gij zult· mij het geld weI renee.
deen om haar afschuw vocr geven, freule! Hoe, dnt is naNog noait in haar leven had
hem te verbcrgen.
tuurlijk uw zaak. ! Ik heb het .zij zicb zoo verlaten en hulpWat wilde bij van baar? Mis- werkelijk dringend noadig. En behoevend gevoeld a1s thans.
schien weer geld!
ik zal ~et u zoo spoedig niet
AJs gebroken viel zij op cen
Nadat zij eenige koele woor- meer lastlg maken !
stool neer, sloeg de handen vo?r
den met elkaar gewisseld hadWat bleef haar anders over bet I?elaat en began wanhOplg
d~n, lnvam hij met het doel van dan. bem bet geld te geven?
.. te smkken:.
zlJn bezoek voor. den dag.
Zij beeide V~t;t woede. toen Zl]
Moest 21J dan haar beele Ie-:- De be~rekk~!lg in he~ san~- naar baar scbrlJftafel gm~ .. M~t ,:en in d~. macht v~ dezen ~p
tormm bevalt mIJ wei, zelde hiJ, bevende handen haalde ZIJ ViJ! bchter ZlJn? Kon ZlJ hem met
Alleen is het een vervelend le- biljetten van duizend franken onsehadelijk maken? Had alles
ven, altijd temidden van zieken. te voorschijn. Somber en zwij- en iedereen dan tegen baar saHet is dan oak geeu wonder. dat gend overhandigde zij hem het mengezworen?
.
.. '
men ruch in de st.B.d tracht te verlangde bedrag.
.Het duurde gerwmen tijd eer
amuseeren, als men cens 'n
Hij bedankte haar en borg de zlj weer wat tot_~n gekopaar uurtjes vrij beeft.
ban.kbiljetten weg. Intusschen ~~n was. Hoe zy oak nada~t,
"Maar dat kost natuurlijk bek~k hij met brutale bewon- ZU vond g~n Ultweg om Zlch
geld! En mijn salaris is niet dering haar scboone gestalte.
aan de macht van. dokter Chargroot. Daardoor zit ik weer een
_ Gij zijt waarlijk nog be- lot te ODttrekk~
beetje in verlegenheid en kom koorl.ijker geworden, fre~e,
De eem.a.a.mhCl?~~ bur.
u vriendelijk verzoeken, mij nog sinds ik u het laa!st zag, 2eIde Ma.ar zelfs.a1s .J~e ~er geeens uit den nood te helpen. Ik hij op aDbes~aamden toon. Ik weest was, h~.zg hem dit l.."Wlh~b slechts vijfduizend franken heb u altijd ~wonderd!. Waar- nen zeggeIl.. .ZU moest het ~alleen
noodig.
om mag ik u ruet Yaker Zlen? Ik drage.n., al Viel het haar nog ZOO
Florence werd bleek van wOe- bemin u .. . ...
....
:z;waar.
de.
Verder kwam. hij Diet. Zij had
Den volgenden dag kreeg
Wederom moest tij zicb ge- haar l'.CIfbeheersching TCrloren. Florence een brief un Ba~
weld aandoen .bm dezen:.schurk Met· een kreet van woede w~ -Haastig opende zij h em. Zoo hij
niet midden in· het gezi~t te zij naar de deur.
van haar . broeder Eijn en bear
zeggen hoe diep .z:ij . hem vel'· .. ~ G~ onmiddellijk! stiet zij .zijn ~ melden! De boot
achtte.
:
uit. Hoe ~nrft.gij het.~aen. werd :unmeIS een deEr dagen

·_ ·Waar moet dl!-t .naar toe. gingtoch..Daardedeur. .
.
~ met! De brie:f beDie.ontbrak car juiat aa.n om bracht zij . ~de1ijk ~or ~t.
- KaIm u.n. freule! 1"11: geef vatt£ .s1ei:hts e.nkeIe ~

. ,~ .,

ZWAAR MOLTON
EFFEN WIT

de halloo stijgt

steeds. Opeens zwijgt bet
radlo-apparaat , 300 kilometer

:::<:'.~:~:.tzie~n!g~~~:~o~~~fell~~~ :S~i~t t~:rd~:~~ar~~t u!:u!~~~~=~ ~:mr~t.Maarhij ~:t~ dU ~ •

;... ~ .· . ·. :a:~t '.Vas Florence alsof haar w~rdaangediend.

DEKENS

DOg

Bd.stol, lIZ Juni 1936.
In de nabijheid van Bristol is
in aIle stilte cen vliegtuig gccOllstl'ueerd. waarmede binnen
korten tijd een vlucht naar den
6tratosfeer zaI worden onder·
nomen. Over de 15.000 meter
- is bet parool. verovering vau
den stl'atosfeer - het doe!.
Negen jareD is het geleden,
dnt kolonel Gray, cen van de
beste Alnerikaansche vliegers,
zieh met zljn ballon 12.000 me·
ter hoog waagde. Hij was sleeb~
uitgerust en half waan.zinnig,
toen hij de hnllonklep opentrok,
om zoo spoedig mogelijk te do.·
len. Maar hij had veel geleerd.
Eenige mannden later steeg
bij weer op. Zijn zuurstofapparaten waren uitstekend. Helaas
bevroren op groote hoogte de
meters, die de hoeveelheid nog
aanwezige zuurstof aangaven
en hieraan had Gray zijn dood
te danken. Men schat. dat bij op
deze vlucht een hoogte van
14.500 meter bereiktc.

KOUDE

I.P. & CO.

=.}~ .:;. :~:~.~.~.o::
'

-

:.;.-?:::-;.
_ .. _c.o:. (

vaG de :ulveut e
k:wBllteJt.
O\·UII! ~'etkrilllb,,1U"
f 1.25 per flesc.h.
VIUQ I

U.

l... gJilD8l1

AI had zij niel zoo bijzondel'
veel van baar broeder gebOllden, tocb vond zij bet vreeselijk
dat bij op.zoo tragische "\\ijze
om het leven gekomen was.
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Cactussclpllen,..desgew.

(Hallandscbe) ,met eenigen. tijd

cacbet ~ t~:g~dkoop. ·
BoDboekjes vefki-\jgbaar van·

~~A~~a~:·Br. o~~er

Inn.

ge~d. ' ~de8utjes ,o m/apart pra1rtij~ -·__ zoo~ een,voor ~
af

f ~~~~~~.

Laan Raden Saleh 14; tel. WIt.

~I~IP'

_I l'· : · · : I~r_'"].' 1'".-_I· ~E···>-:§'"-

KouDE

DE REGELPRllS DEZER ADVERTENTIES IS F 0,20
. MET BEN MINIMUM VAN 5 REGELS,

-~-------

M

TE KOOP:

f '

'

.

Bata_ Cooperau.Ve ""graf~

;::;:e: -:=r:

TE ROOF:
.s tukNooit gedragen, moderrie lichtWegens overcompI.ect: verschil- TelefOOD 582 of 583 Welt.Wij specialiSeeren in PARKER Voor 2-18 jaar; vanaf /.0.15. wollen lomennanteL Aparte

15~.

~~)~:r~~~!h~3

~e:::e=r:n~a~:~l::nsaIsteni!::'

--------- ~p~~ws~: . Jaoc=~~ ~~~:WV~ ~i:i€?J~e:~: ~':"~ ~a~~~r!~U;

Telef. WIt. 582.-

To Boor aaugeboden: VOor r'.e8.
maanden, keurig ge.meublleerd.

"f:.-pe~~e:~ ~~;':.

NACHT.:ac~nli~RiMA DE!(ENS,

~~:n ~:~~:5 -:~ ~~~: • :::: f:--··~:~
tC!. 4440 ~It.

TOko.: " VjD POL, NC?Occiwijk 15,

=el~~~5,&t~~
~~~enen.

Desgew. cok op ere--

~~=~

:;:=e:k
verkiezing Europ. of inh. dragers.
(Europ.leiding).

IIDBBBOIIIR

~op. ltjkwagen en a!l~·s.
.

.

Adres: Krantat No. 62 tlo Tramstatian, Bat.-P!ntrul

~t. Kebon

Strih 9. TeL 4821 -Te-r-ov-.-,.....--.-aa-n-g-'bod-,-n-, _ _ _ _ _ _
T_e1ef_oen_N_O_._126_,_(dag
_ _en_na_ch_t_l_._ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Twee djatibouten ledikanten
G:BOOT KLOOSTER, Noordwijk ~9:
2-jarige VakSchool voor meisjes, die de L. School met vrucht
dooloopen hebbcn en voor lecrL van H.B.S. en YULO, die de
A. v. d. blad aan te melden hedcn tU&Scben voor.ruim pav" 1% jaar bebr., Bus I.
studie staken (Staatsdip1oma)
4-5 uur. BATA, Postweg per 1 of 15 Augustus. Kebon

=::.:....;.:..-"'~.:..---.-.---- mim, koellaodhuis te Mr. Cor- GEVRAAGD: Een aankomend
TER OVERNAME;
m/bultzak en klamooe f 35.Genealogie. HeroIdlek.
nells HuurprijSlm~10.- p. mnd verkoopster, 18-20 jaar, zi.ch wegens vertrek, mod. inboedel (litsjumeauxl Te beYr. Tuin du

Onderzoekingen op bet gebied Br. onder No.
van Gcnealogie, en Heraldiek.

=~ ~~~~~. ~~~:
Engotsche

converSatie lessen
aangebodeo.
NederJandscILe,
Fr&it8che,
Eagelsohe
eo
Daitsche Literatuur GeschiedeDis. Bijwer-ken van Leerlingen
op het Gebied van Literatuur,

~~;~e~:~~:~D~:r~:k:~~
No. 274A v. d. blad.
ORG,u.."'lSEER UW ABREID
door DOELMATIGE KAART-

SYSTEMEN. Vriagt adviezen
~~.o:

77IA. bureau dezer

JULI -Mnd. te Megamendoeng. =
N.OO.rdiii59.·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS.ir.ih.7.4.(;ipa.v•.•
reiCh.tsoil.'
Van Bat. p. auto in 5 kwart te :
berciken. 850 M. hoog. Rivt~raklimaat. GEEN MIST. Schitterend uitzicht.. Zwembad. Prima.
tafel. EEN Kamer beschikb.
Een pers. f 175.- of 2. pers.
f 275.- InJ. tel. WIt. 5050.

NET KlNDERl\IEISJE.
gcvraagd bij Europeescbe familie, goed :!net klnderen kun·
nende omgaan, Diet ouder dan
16 jaar, voor mcisjc van 5 jaar,
te\.'ena hulp voor de buisvrouw.
Intcrn, salaris f 10.- per
maand. Brieven onder no 937A.
van dit bIad.

Vrije voorkamer, met pJatje,
aparte ingang, vol pension, inel.
kl. wnsch v. d. of h. Te beYr.
Djamboelaan 53.
---------

Vllcnntie naai· en lmipcursusSpoellcursU!;. In 2 maanden oplcldlng VOOI" costumiere. vlugge,
Vertaalwerk Gevraagd dool' gemakkelijke methode. succe.
Expert Verf.4Jor. NederlandBch- vcrzekerd. ~ l;'ren per week.
Engebcb vice versa.
Tev~ns opleJd~g voor bloemenFranacb ) Nederlaodsch.
modlstc, gcdlplomeerd coupeuDuitach ) Engelscb.
8C, bloemenmodist? Mevr. v.d.
Getuigschriften van Consulaten, ZEE, Kroesenpleln 13 (Van
Gouveroements _ lnstelUngen, Oaalenweg). telet. WIt. 6237.

:~~~:ente;n:e::~~~~
v. d blad..
HA~'TAM

"KRO'IO"
lid nette huurauto's p. uur
winkelcD f 1.-. Toeren J 2.-.
Buit('Dtitten J 0.08 per K M.
of auto p. dag exel. benzine
2eer gocdk. Te bespr. bij Waller,
tel. 1960 Wit.

'Pri:

door bevoegde leerkracht
vaat-en cursuslessen t egeu mabge taneven Br. onder No.
1219A. v. d blad.

en
voedingswaarde.

IIJ INLIVIBING VAll 3 LBIGE
FLI~CIJES MET BET 1tI11DWE
IPWAICBBABE ETIIlIT UIJOTD

GRATIS

een teet elegaotea standaald. ultgevoerd in cbroomaJkkel,

EEN SIERAAD fOOB ELKE UFEL.
IMPORTEUR;

N.V. Handel~MU ... A.RCANA'"'

--------Wegeos vcrtrek te Koop:

~~~~t?~e~~j~rti~~~' B:bY.
tatel (wit gciakt) rn/bultzak)
f 3.- J. P. Cocnweg 21. Te bcz.
tueschcn 5.30 en 7 u. n.m.

KOUDE NACHTEN.
PRIMA DEKENS.
Zwaar Molton 150 x 200 cM.
f.2.25
Wol1en Oekens 160 x 200 eM.
v. a. E. 5.90
Toko: V ID POL - Noordwi/k 15 - tel. -4HO Wit.

Z~eden naar ,Du~tachlan~ in do
Sc:dn n
drle dagen, dte hlervoor m aan·
T o uri n 9 merking komen, slechts ongeOvtrland
veer 600 Finscbe bezoekers
" C y I.
kunnen veJ:Yoeren. GedeelteJjJk
~~~: ~:~~o5Ir"
~ ~ ~ ~ n 9 wordt dit verkeersprobleem op1930 ,,509
_
getost .. door de nieuwe scheep·
Blllijke pr:ij~e"ll .
vaartlijn
Helsingfors-PiJau.
Slw.btnglttlilit 55 B.t ..... ill·C. maar nog aJtIjd zu1]en er em
pur bonderd Finnen overblijactieve deelnemers llaar de Yen, die den moeilljken weg over
Spelen zenden, wllarbtl dan nog Reval Riga en Koningsberg
::-::isschien 2 of 3 dames komen. moeten maken.
die op de korte afstanden zullen stnrten.
Olympiade in. Finland!

;

stcun voor Olympische
Gedachte.

Lichte Athlotic"De lichtc athIctiek is in Flola.nd cIa sport, die zich verreweg
bet meest in de belangsteiling
mag verheugen. Zij zijn de ongeslagen kamploenen in de
werpnummers en het langcnFINLAND'S VOOR8EREI~ afstand-Ioopen. Verder be~
DING
schlkken de Finnen over uitstekende turners en worste.
Nunnl ols Trainer der Athlcten I...... Op het gebied der lichte
tbl t' k h
t
t
(Van onzen V. P. B.-corr.,).
~eetjel~elu:~~ g:~~n Z:ed~~~
I
II 1 f t d
11
HelBing/orB, Juni 1936. ;:r;~ua~~gee~ s
e~:'g~

Op 12 en 13 Juli worden in
Finland besUssingswcdstrijden
gebouden, waarna de verscbiJlende deelnemera zuUen worden
aangewezen. Eernt op 25 Juli
zal de Finsche ploeg naar Berlijn vertrekken. Na de ervaringen te Los Angelos opgedaan is
men namelijk van meening, dat
het VDOr d. zenuwen van de
manschappen het allerbest is.
hen zoo laat mogelijk op reis te
sturen. De kosten van de Finsche deelneming aan de Spelen
.
te '
worden gedeeltelijk door den
S~g~~aiDt::ro;:e~e Finache staat, gedeeltelijk door particuathleten staa~ onder toezlcht lieren gedragen. De Finsche
van nfemand mlnder dan Paavo ~~~800b~~;~: !:rk~
Nurmi, die de functie van rljkstrainer gekregen heeft . en schikbaar gesteld en een coUecdoor den staat voor zijn .werkonder particulieren heeft tot
zaamheden wordt betaald. Het
toe O;gtl:~cin ~~:
behooft weI 'geen betOog, dat Finsche . induBtrie ondersteunt
~a:ed:an~~~~a!c~~::e~~ de Olympische gedachte met
deskundigen ..ter wereld "is ge- aaw~~e
s~= egc1ds
e
legd. GedeelteIijk . volgen .de hebbers ~~es Finne:
.?ijn~
·verschillende groepen, ~a1s blijIrt. bet best uit het fcit. dat
de lfcht-athleten, turners,. wor- Diet minder. · dan 2000 Finnen
stelaars, enz., een kortere of toeschouwerSkaarten.· voor de
la.nger~ .cursus aan de ·Finsche Speten gekocht hebben. In vele
sporthooieschool ·te Vierumi.1:t4· andere landen bebben de reseen doOr_Clen staat gestichl:e in- hureaux hun reize.n ZOO V90r-

:t

beureIi. in. verband strum. Fin-

.

ernA op de ,Olympische Spelen
voor.Hetlandbeeftdenroepte
e. gr_optosp'.e tSe.P~n
. 'myeOrgdeenddh~gen"'d' vdan
~'I.I

.en bet is zich ten volie bewust,

~~:p~r~l!'~~I:~: ~~~2~raagt

roote afn.noe e1tn

k,;;.:!'AIIICA"

~

Ih KG I C,eDI

~
Vult alvorens naar boven te gaan, Uw scboenen-voorraad aan
Ult ~nze specl~e Vacantle-Collecbe Bezichbgt onze etalage
J

-.
•

\I

~
Postweg Neord 59, tel Wl. 4302

====::::-:::::~-=:J!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Solliciteeren? Doe het dan volgens de raadgcvingen uit het

Te Koop: Speed. en goedkoop!

SAVOY HOTEL
FIAT 514 flouring model 19S!
heeft per 1 Juli eenige goed00nz. verbr. 1: 15 Prive ge- koope maandkamers vrij bene-

weest - Schitterende conditie. yens apartementcn met eigen
Tjidengweg West 5. Bat.-C.
badk.-wc. telef. 926 WI.

TE ROOF AANGEBODEN:

Eersla KejeJlandllke
DANS· en BAlLElSCHlllll

Door omst. zeer billijk Te Koop:

Tjlkini1.9

:!,':;rtuef

bereid, dat ojr een

s~on~

raa;o~~:~:mgen :~e:t~~:s~~~~ ~:J~:1~;r~s;~~eI~:=~

-

TeI.WI. " '",

candidaat voor de Olympisehe
Spelen van 1940 heeft. Beide
heeren leg-den de getuigenis at,
dat Finland zeker in staat zal
zijn de Spelen op waardige wijze
te organisceren. Voor de afwisseling zou men de Spelen in
1940 eens in een klein land wUlen houdeD. en volgens de hooge sportbeeren komt geen land
daarvoor meer in aanmerking
dan Finland. De vraag, of Japan misscblen op het congres
van het InternanonaJe 01ympi·scbe Comite, dat in Juli te Berlijn gehouden zal worden. aanspraak zaJ maken op de orgaDisatie van de eerstvolgenCe Spelen, is voor Finland op het 00geublik. bijna even gewichtig,
a.ls het vraagstuk wat de Fin·
acbe athleten <lit keel' te Berlijn zullen presteeren.

Oypru.s als Steunpunt.
(Van onzm V. P. B.-carrJ.

Landen, 1ft Jtcni 1936.
In d
1937'
ge we:Uz:r:e~ev~mni ~
koning Edward vm, zulien,
wat in jaren met gebeurd is, de

van. bet rijk in bet mlddclpunt
der besprekingen zal staan.

!~~~rtre~::a:.~

vang gemaa.kt. De moeUtjkheden van bet geheele complex
=a~=~ni~~:c!~:::, vraagstukken werd dezet ~
empire-eonferentie te Londen <i?D r den minister yan ~~samenlromen. :
~ons, MacDona.l~.~ . cen zm.
zou de Britschesamenge~ teen D.IJ _~de. dat
tie reeds.deZer
het~om .gm.g,eenheld. tebrenvt.u.den, doch hi
·gen m .de actie ~ de zes onafafgezien, omdat de _.leidende hankelijke en ~ bestn.persoonlijkhedcn dar dDminiOllS, rende landen van het nJ""L
Britsch-lodie en de kolonien

.baltourD.ooi ~:·dCfdneinen. . Nte~ ~~.~:Sl}l~~Deech~

::.

~,;LoitdCn m~ten k~

VACANTIE CURSUS
Aanmeldiogen en inlicbtin~

shorts, reismantels, hoeden. Cap. etmaal 4 x. a72 stults. Te
beel<lige corsages enz. Laan beYr. van 10 u. V.ro. Br. onder
Crume 30.
No. 1228A. v. d. blad.

moedarland brengt. Pirow is
naar Londen geroepen~ omdat
het
Afrikaansche continent
naar oordeel van alIe toonaangevende strategen van het Britache rijk in verband met den
toestand in de .Middellandsche
Zee en in Oost~Afrika een
groeiende beteekenis voor de
militaire verdediging van bet
imperium heeft gekregen. Zoo
mogelijk wil men reeds thana
een plan uitwerken, dat met
de vcranderde situatie rckening houdt en dat dan
ter rijks-conferentie aan de
Eenige dagen geleden bracbverschillende delegaties ,kan
ten de voorzitter van het Interworden voorgelegd. Hoewel
nationale Olympische Comitc,
er nag geen principieele
graaf BaiUet-Lalour eu de pre.
beslissing genomen is, helt men
sident van het Duitsche Orgaover tot de meening, dat het
nisatie Comite Or. LewaLd. cen
eiland Malta heeft opgebouden.
bezoek aan Finland, am op de
een betrouwbaar steunPUDt
plaats zelve de mogelijkbeden
voor de Britsche vloot in de
te onderzoeken, die Finland al9
(Nadruk verboden). Middellandsch~ Zce te zijn. De
onmiddellijke nabuurschap van
Italic met zijn sterke luchtvloot
is biervan de voomaatnste oorBRITSCHE DEFENSIEVE ZORGEN.
""k. Malta is daarmede ten·
minste voorloopig uit het strategische beeld verdwenen en de
Op Zoek naar nieuwe Vlootsteunpunten.
blikken van Engeland richten
zich naar Cypres en Kaapstad
NA )lAL'l'A, CYPRUS EN KAAl"STAD
.
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Te Huur aangeboden:
r::~~,: o'::c::e:e~:e~!!~~:
' Paviljoen m /volledige bijgebou- En ge hebt succes! Verkrijgwen f 27.50 p.m. per 1 JUli.
baar bij Van Wijhe's Boeken._pa_lm_en_laan
_ _4_9,_____ 1Import, Kebon Sirih 9.
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Fa. Wed. G. OUd Pz. &:. Co.
Pl"ijs f 200._ Kebon Sinh 74 f 2500.- Br. onder No. 1226A.
Opent I Juli a. s.
Studie piano (Persina) f 65.- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I (pav. rechts).
v. d. blad.
Gr.legkast
" 9.- ;:
- - - - - - - - - ...--_
_--.-::..,-_ _ _.,--:-[[ goedkoopen
Hangkast
" 4._ ,
V • can' I e
MODEHUIS ..LIDO".
Te Koop: Wegens vertrek 1

S POE 0 l' E .K 0 0 p

l~a bereidf zicb 'met grooten

SAVOY HOTEL
Het beste adres voor Uw lunch
of dmer. bonboekJes ad 30 bons

Melk':~~t., 'l.~!! -:.~ • 0",
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OISTRIBUTEURt

193"'1 Chc"" rolet

;~~. :mter~~' ~~d: ~~
gen, die ~et het groote sportgE!-

HandeiscorrespoD-

::~~ns°fe:u~ v:rV B;n~-

niet te evenaren
in
smaak.
zuinigheld

19.34
..
19J1 W"ly~
1912 NJld

Er za1 wei geen land ter wereId zijn, waar men zlch reeds
maanden lang zoo met de OJympische SpeIcn 'hezig houdt als in
FiDla~d. J?e nederlaag van A·
bessinie, de Aratiisehe opstootjes inFPalestina e0Bede sta~-'
gen in rankrijk en 19ie krij-

,vraagt

. MODEIJI.!lS "LlDO".
OD2e
brochure betreffende G E N £ Z IN G
Nleuwe collectie:
van AsthQlatlscbe en Broncbiale aandoenlogen.
Ochtendjaponnen vanaf f 2.65
Deze methode binnen lede18 bereik !
•
•
Wi; hadden succes waar andereoefaalden !
Middagjaponnen vanaf .. 5.25
Avondjaponnen vanaf
,. 9.75
Me.d. Techn. Bure.auSANABRON, Braga. 69. BANDOe,NG
__
.
10% korting bij conlante betaling. Laan Canne 30.
_ __
Engelsche

- - - - - - -- - . [
Architect Schutter: 0 , Gond.
26 tel. WI. 3297. Moderniseering en vakk. verbetering v.
oude gebouwen en aIle soorten
wegen. Adviezen kosteloos.
_ _ _ _ _ _ _ __
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O&toold

Stnltegisch wordt Cyprus
v06r een nitstekende basis der
Middellandsch . Zeevloot gehou
d
dat .;Ort Said slech~
~~.;:; van h t eiland verwij
derd ligt en d: Britsche
pen in de zaer nabij geIegen hayen van Haifa. waar de olielei-

scha:

geo dagelljks aan de School.

En Kaapstad!

Oak de raadgevingen van de
Zuid-Afrikaansche
regeering
worden op het oogenblik ernstig overwogen. Men dringt er
op aan, Kaa.pstad tot een boofd:.
st~punt der Britsche vloot
te maken en dusdoende, ingeval het Suezkanaal geblokkeerd
mocht worden, tocb over cen
velligen weg naar lowe en
Oost-Azie te beschlkken. De
verbllldmgsliJDen wuden bierdoor ecbter aanmerkelijk 'I~.
ger worden. docb ondanks dit
nadeel wordt de nieuwe roJ, di~
Kaapstad toegedacht wordt,
ernstig overwogen.
Voor de regeering van Zuid~
Afrika is de roilitaire ver.;terking vau de UDie van bijna nog
meer belang dan. .....oor bet moederland, Een onmiddeHijk gevo]gvande:.tnnexatieva nAbessi.n.ie door ltalie was de atkondiging van (!Cn militair ....ijf-jaren-plan in bet Zcid-.,tirikaansoh. parl...ent.
En niet slCi:bts zorgen ,"oor
de veiligheid bebben <lit v.ijf_
jaren-plan late.n ontstaan, doch '"
vooral ook bet bewustzijn. dat
ZUiii-Afrika, dat jaarlijks 'i5
millioen pond goud voortbrengt
~ .rich in ~ grooten econGmISchen bloeI verbeugt. voor
het imperium \-an - bet allergrootste belang is.
Pirow zal gedurende zijn. ver
blij£ te Louden oo~ sprek~
over de luchtverbin~ tusschen Engetand en Zw -M~

~~~::on~ ~= ~ ~~~~

bwikeren. Een gevaar wordt blemen,· die op het oogenb1ik
slechts gezien in de onmideIlijke dikw.ijls een militair karakter

nabijheid van de ltaliaansche ~«en., veranwoordelijk is.
Overhetresultaatvandebe~aen
Pirow en
zoo sterk mogelijJren staat van" de .1hjtsc:he Commissie van
verd.edieoiDg :te boudE!n. omdat ~"ksverd~~, waarvan de

Dodekanesos. Intusschen. doet
EngeI.and alles om oak Yalta in

tus:sChen

:'=t:n.~;~~~ ~~ ~~

de is de beide voomaamste tegenwoordiger

SIr

~ - : ~~ ~~ !:f4~ui~~.

, : chen was FinI8nd' a:ues behalve vcrgeten,mag men .oak de Fip.- wetaaneendergdijkeregelmg.
Dt( agenda. van -de:rijk:s-eoD- nen
hCt-1:J,aoe.k,. bnili:ar, & -.1900 tru,il van eJ¥ .w orde!l ~~.de Brit:sch& rijks--.
,,;,~ tevrede.tL Sleclits ~ , goull~ .~~e 'zeilers; '..wiuu-van ~ter
De. O~piscbe ~ heb- ~tie . is na.tuurljknog. me!
van :oe&:nsie ba! ~ ~in ~ ~ l!' . _het . kw:neode_ ...
:-:.,.:-: lI?-e:d~e . is voor~. op ~t,;ge-. nog·clet·bek.end 'is·met hoeveel beD" -In . FinlIind o~.een ~ maar men kanmCt van de . ~ wn .Zuid-~ beEit te hebben:. In ·ieder gewl J8.ar".baar~aen.geo.omea. ,i,.
'::.· : .:blt~"dt· v~~~mde ..::F.b:mene~nwe1. booteh·zij.. naar ·Xielzullen ·ko- verk~
. . robl(;em ~pen, ~eid·.
datmet Osw&d Pirow. op.hEt.·: oogen- ~ter':Y.En:eJaD';ophet heett.
.
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