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-_ De meeste menschen zullen je \,crzekeren, dat het niet
vcrsUindig io:; terug te keeren
.. naar plaatscn, waar je buitengewoOll gelukkig bent goweest,
_ zoo begig.t Vernon Lee, de
Engclsche ·ontleedster van het
kven in "Hortus Vitae" baar
b€sehC»lwing over "Coming
Back", wOlarin zij aantoont. dat
die raad ondeugdelijk is.
T~ ik terugkeerde naar de
stad, waar ik het grootste decl
vau mij~ jeugd onbewust gelukkig.)en gcwcesr, had ik dien

vcrlegen maken, al tecIt ze bij
haar huiselijke beslommeringen
miS!3chicn op die diepverborgcn herinnering, waarvan haar
man niets mag weten, uit den
tijd, toen ze in den kring der
studeerende jongelui een gevierde schoon~eid was, even
uitgelaten en voor een pretje te
vinden als ze llU ingetogen is.
De oude stad is dezelfde van
vroeger gebleven al is ze met de
mode medcgegaall, doch zoov~lell. van banI' ~w~neI's, naar

Maar kort geleden ben ik
weer na een lange afwezigheld,
onbewust van wat ik deed, teo
ruggegaan naar de plaats van
mijn herinneringen.
:Lk had me geworpen in den
maalstroom van het leven te
Batavia. Mijn beroepsplicht
eischte dat, maar ik hunkerde
oak maar veel a:wisseling..
lit ,'crsclleen In vergadermgen en
bezocht
recepties.
lk sloeg geen concert over
en had een vaste plaats
in den schouwburg. lk zat

Toen ben ik met hangende
pootjes thuisgekomen, thuis
op mijn wettig domicilie, dat ik
zoo lang slechts gcdurende e11kele uren van den llucht had

nigd en·verdiept in·een gemoed,
dat gevoeliger en ontvankeIijker
was geworden.
Na een Vrijdagavond, waarin
de dinnerjacket had afgedaan,

opgezocht.

kwam een Zaterdagavond, die

~~~;e'?~~gg~~~;~e~n.'I~ol~~~~ ~~~i~en~~~~~~ ~~~ ::~:~~~~ ~~tee~ ~~t

~~h;e~~~~~;.e~~k~~t::~e~~ ~~;

kenne!l' ZlJ bcgroetten mlj,
alsof ik van Europa was teruggekomen,
..
.
Denkende . a:m ~lJn ervarmgen van lUtstapJes naar het
ver1e~en, heb ik vooIzichtig
en benoedzll:am cen speurtocht
door h~t hlUS ondernomen.
Het IS een ongekend genot
gewo~den. ~et gaf me een gevo~l alsof i.~ moest ~achen en
huilen .tegehJk. Aile clingen van
het hUiswarennogophunplaats
en het scheen, alsof ze mij met
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Ik herkende het huis en zijn over het huis en zijn menschen
tuin, hoewel beide er bij dag- gleed als een zalige droom.
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aIle amateurs in de gelegenheid te steHen
Zich van het bijzondere effect van

de
avond thuis had doorgebracht.
Het feest van de verlichte stad
van de blij-gestemde menigt~
hunner opnamen te overtuigen, geven wij
en de wisselende genoegens, die
konden voortduren zander dat
vaar een totaal bedrag aan kasbons tot
het plichtbesef behoefde in te
f 15 ..-, besteed voer films, afdruk· en
grijpen, had hem steeds verleid.
ontwikkelwerkzaamheden,
Voor het gejaagde hollen van
9 rat i seen vergrooting 18 X 24- c.m. in n ahet eene plezier naar het andere kwam nu het genot van de
t u urI ij k e k 1 e u r e n volgens een nieuw uit·
rust en van de echte ontspansluitend door ons toegepast procede, vaD,een door
ning zonder inspanning, van de
Uzelf opgenomen foto.
bevrijding der hinderlijke kleeding, van de traag-voorbij- 1-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _- '

uitvoering in
natuurlijke kleuren

I

va~ri;~~~~ g~~:~~~~e~;z:z~~n~~~~a\~~~ re~~~~:nd!~ v~~~r:!: ~t

___________________

Ik \\'~ er nog goon uUr, toen
ik reeds voclde, dat ik voor dezc .stad. welke ik door en door
ki'nde, een vrecmdeling geworden was en een vreemdeling,
v:ic-n lliemand het "wQlkom!"
t0cricp.
)lisschicn zal cen gcboorteclorp cen dorpskind, dat lang in
dell vl'eemde vcrbleeC, anders
uni\·rt\"lgCll. 'I'oen het veril'ok,
had het VOOI' het darp nag geen
eifIC'" gestalte, geen persoonlijke waarde. Het W:l..<J de zoon of
de ~ochter van cen man, die
tl,jlt wel had. Bij zijn terugkeer

geeft.
. .
. Maar ~an de ~~kkers Ult JC
Je.ugd .ZlJ?- er bllJven plakken.
Die wd JC du!! eens opzoeken.
Doeh de een IS leeruar en dus
in ~e zomerm~anden onvindJ;mar, de ander IS vrouwenarls
met. een wachtkamer vol dal!les, cen de;de heeft een kroeg.
J: vo?r .taxl-chllu.~feurs en. noodlgt Je lets te dllngelld mt am
cellS te komen aanloopen; een
vierde is predikallt - die houdt
dl! verpeI:soonJijk~g v?;n h~t
verleden hever bUiten zlJn hillS
en zest op st~'~at "weI~ ~'cl!"
c~ "zoo, ,zoo. t~gen Je,. een

;::oo;en
die een apologetischen curs~
hicld, Intusschcll volgde Ik
voord:'achtcn aan de volksuni~
vcrsit.1.'it over materialistische
onclt::l'\,rerpen. De dansende scharc Hel) ik na van de groote
zaal naur het naehtrestaurant <'n
van
daar naar
den zeelmnt of naar Polouia. Clubs en hotels gaven mij
hui:westinno Den eenen dag at
ik Honga~~sch den volgenden
ChineCfJch den derden Fransch
den vierddn Indisch, den vijfde~
Duitseh den zesden Nederlan:1sch.' en dell ~evellden lliet~,
omdat lk ,dan dlChtzat. De lm-

alsof het huis iets feesteUjks
had.
. Den ~eg .~oor het huis hermnerde lk llliJ nog. lk drentelde
van de eene kamer naar de andere en het leek.alsof ik overal
welkom was. .
..
De kamer, die vroeger de m~J'
ne wa,S geweest, bewaarde Ik
tot het laatst. T~ll ik vo~r. de
deur kwam, had Ik een nelgmg
am aan te idoppen. Wat zouden
mijn boeken zeggen'!-Hoe zouden mijn pijpen gestemd Zijll?-::-Hoe zouden de portrettcn klJken? _ Zo~den zij zoo lange
verwaa:loozmg zonder wrok of

overleden, het kind wordt herkcmd en aL<! Dingc.'S z'n zoon of
uochter in den dorpskring weer
0f/genomen,
Vat is tenminstc jet'>, In cen
_~.
",., . ~tc. , ..~.~o.a~J,ongc~.bmot,,o,z, 'b'l~.s"t. dJ'~'
.~.e"
me < 0 . .
'-nict mect· 01'. Het i:-; al mooi,
als jc ouders cr nog woncn;
door a110 ramen staren vreernde gc:dchten je na,
De tCl"llggkecn1c kent den
wcg ill de l::lad, maar ue weg

ten" - aan zijn toonbank hang
jc uren am to informceren naar
het lot van anderen; eon zesde
is pro~~ss?r -, je naam ~orinn~rt hlJ zieh !lICt, mger, Je gezl.~ht we~ en 111 z n Je.~lgd ste~t
h~~ mubg belan~,. bhJkbaar ~s
hlJ fl:un ho.t SChrlJ":£'ll van Z n
(l.utoblOgrafw nog ll1~t toe; een
zevende -heep. e:!l hotel-I'~staur~nt, maar JC krlJs1: hem met te
Zion, oak ~I ga. JC daar eens
den. En Je ~ntdekt nog e~11

heid blijheid!" en daarom V::aren
cr 30ms dric vergaderingen op
ecn avond en op eell anderen
;lVond twee concerten tegelijk.
Dc agenda was altijd vol. Maar
er was een groot gedrang nuar
de eel'stc dagen vun de maand
en naar de Zaterdagen. Op z-ulkc dagcn kcer.de Batavia 7.ich
het binnenste buitcn en men
vCl'buasde zich OV£'r de massa's,
die op straat kwamen en over
ai het geld, dat zij in een crisis-

weggewee;t.
Daar 'lag nog het boek van
Papini over De levende Dante"
waaraan ik vroeger -begonnen
was, open op de bladzijde, welke ik bereikt had, toen het leven van Batavia mij lokte.
Daar lagen eenige papieren met
aanteckeningen. De kiok stond
stil, eenige sigaretten waren beschimmeld, doch dat was al
wat hier in dien langen tijd gestorven was. Al het andere

"m'nhecr' en "ik houd me gcrccommandcerd voor een volgendcn keer" ~n ~lijdt van
loutcr ond~rdamg~eld over al~
~.t~Jnv':cnhOmff~I~J.khd:;d.bwosctlukdceemrdenc Ie toenadermgsp?gmgen ~een.
.,....
'" , .. ,
Dan vraag ]e aan Jezelf,
:Lao vreemdelingen wijdt,
waarom j~ toch je klasse~foto's
kC~J:~n °it~~~a~~g ~~b~I~I~e~a:~ en. cl~b-kleken dbc~~rd heht

eenige uren zeer druk was ge.
weest in de winkelstraten Tentoollstcllingen en voorsteliingen
voor licfdadigc doeleinden dongcn naar de gunst van het publiek met bioscopen en dans~
partije~. Het een moeht men
niet wrzuimen, omdat Dinges

reikte het Verleden naar het
Heden. Hier werd de teruggekeerde met blijdschap begro~~.
Alles stand weer met toeWl]d~ng en trouw tot ~~n beschikkmg. De gemakkehJke stoelen
breidden hun armen uit.
Zooals vroeger drongen de

vo.or hem, welke hij met geestdnft waarnam.
Hij kon ziju nieuw geluk niet
op, want een onbedorven ZonZijne Hooghcid
dag volgde.
..
~o:;e~:uTc;.,nenal v. Ned. Indic
Pange,anA.A.MangkomcgQw Vi!
Het verheugde hem, dat hiJ
eens in een ~erloren ~ogenbUk ~"""''''''''~'''''''~_~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~
vern;~ Le~\ o~,:,,~kkmg ge~et _

de winkels ook, aJ hebbcn
ze andere puien, maar de dien{\ers, de tramconductcurs en de
orgeldraaier3 zijll door anderen
vervangen.
In de boekwinkels en aan de

e
'fIaar .Je .de getUlgen van Je
J<mgd m dte stud zoeken .!noet,
nu de velden or ?mhcen .zlJn b~~
bouwr;d.. met gehJkvormlge h~.lzen. ZIJ heeft onder zOllne~chlJn

!Dcn bezoeken omdat van PufEelen, wiens v;'ouw zich had uitgesloofd, zoo aundrong. Die
film. mocht men niet missen,
omdat zij zoo goed was en een

tot deze kamer door. De daverende. dingen van de stad bleyen hler v~rre. De ~~ruggeke~I'de kon zleh dadellJk weer mspinnen in deze vertrouwde

terugk~~r naar e~n plaats,
waar ~ vroeger bUltel.!gewoo~
~elukklg had geleefd, eer hiJ
m den maalstroom van het sodale leven te Batavia verzeild

De teruggekeer.de had het
daarbij kunnen laten. Hij kon
toch rijker, als hij gekomen
was, het huis weer verlaten,
jagend naar nieuwe indrukken,
verlangend naar ongekende sen-

dr,nktc .en ver~lCr en toch, te
mIdden van al. die levende mel!-~
schen loop Je rand, alsof Je
door een kerkho~ gaat..
Jc houdt dat lllet lang Utt. ~e
v~ucht naar een stad, welke Je
met kent,
En de andere plaatsen, waar
een deel va.n een onbekommerd,
darteldburfe.stdaa':! werdd~chterg~la~en,
elk na .le ervarmg
l,D de groote stad met me.er te
naderen. Ik beho~fde er met te
w~en om het 'lerl~den op te
frlsschen, Ik was ~ets verget~n. Het beeld, dat lk voor al~~~~ h~~:-tenn;!ir:.:~e~a~~e df~ ~lJd bewaarde, kO;'dzOO meende
'dk ,oden, sdlechts e o:r;ven w~stoei-partij in de uitspanning en oar. e v~ran d enngen, e
b:t~~h~j~~~1?Od~h~fk~
,g~~~~ellicht mtusschen plaats
tit met een Jan~Plezier"!laar d e '

met, wijl zij zoo aetueel
Wat er aanvankelijk op de
agenda nog open bleef, werd
spoedig gevuld door onverwaeh.
te, jubilea, begrafenissen, snelIe tochten deor de bergen,
zwemmen, zei.1en, 'roeien.
En nag klagen er mens-chen
omdat er te Batavia" nooit ieU;
te doen zou zijn! Houdt men hun
echtcr de overbelaste dagorde
voor, dan blijkt, ciat iOOer van
die klagers daarvoor sleehts
een medelijtlend laehje over
heeft, orodat hij iets mist, dat
hem, bijzonder zou behagen.
De een wil revue:; zien en -de
ander wil Mengelberg hooren.
Er zijn er die haken naar een
groot varlete en er zijn zeer
velen, die maar wat zeggen, am
te bemantelen, dat ze sparen en

nu moge Vernon Lee beweren, dat m~n het geluk u~t
bet Verleden met ~oet gebrtnken ala ee~ essentieel d~el van
het goluk m het ~ed~n, lk aanvaardde al wat hier.~t het verle.den wachtte op DllJ am e:_een
meuw geluk ~ee te bere!ken,
dat den vermoelden geest verkwikte.
:.

hills had hem ontvangen ala de.,verloren Zoon.
Doch het had ZlJn terugkeer op
bescheiden wijze gevierd.
Hij had het dankbaar aanvaarC!. Hti had genoten. Maar
'hij wilde geen gelofte doen.
Het oude huis VIoeg ook niet.
Het hoopte En de honden, die
de oude sloffen van den baas
hadden g'evolgd op hun rondgang door het huis., keken hem
blij en angstig aan.
_ Wat zou hij doen? Zon hij
nu bij hen blijven of zou hij weer
zijn de vermoeide, gernelijke
gast, die slechts een onderdak
voor den n'aeht "roeg en zelf
niet begreep, waa-rom hij zijn
nacht-asyl zoo ver zoehi, als
hij in de stad rich in zoove1e
leege kamers der hotels ter

er kwanl een verlangen
i~ .. hem. op am te houden, wa~
hiJ opmeuw gevonden had. HU
voelde, dat hij niets zou kunnen
beleven, dat waarlijk meuw
was. En dan was de rust van
zijn huis weI zoo aangenaam
als de drukte en het lawaai
daarbuiten.
De zoogenaamde daverende
dingen der nieuwe dagen ,\-axen
eigenlijk in den grond der
zaak alle aan elkander gelijk.
Waarom vermoeide hij zijn licbaam zander iets te bereiken.
dat waarde had?
In zijn ar~d kon bij thnis,
waar de sfeer was. welke hij
yocr zijn werk noodig had, bevrediging vinden en schatten
vergaren, welke hlijvende -waarde hadden.
'...

de \'an mijn eigen crval·ingen.
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II Het
kon men over
slaan of lutsteIlen, omdat het
stooi'de. En dan kwam voor den
een de- lang-ontbeerd~ sla~p
voor den ander het samenZlJn
met een der ~roote geesten van
de menschheld gedurende de veIe uren van den nacht tot het
hoofd op het boek zou vallen.
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De teruggekeerde had een
vage herinnering, dat hij woeger dergelijke Zaterdagavonden

_
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tmdera mensehcn stamgastpn
bij andere kclners en de terug~
gckcerdc, die niet cell bckend
gczicht ontdckt, wordt er ant·

~cn,

~~:k:~::~:~:'h:r~:nri~ ~r:~t

~~~~n ~~:~e~r::e; j~ nie~~~~, ~~~kdta~~ed~e~.Ooa~=eh~~:aet ~~iuit~~s~~~d~~ S;l~~h\sen~:~ :~re:Sd e~asagejees~a~~: ~:n

:r., ~~~:~er~o~l~::e~~ciStJ~~e; ~~~~re

was, kcnncn allecn enkele dure
bocken, die ze in al dien tijd
nict hebbcn
kunnen
VOI'koopen, je DOg van den tijd.
toeD je er vaal' bet eerst in bla~
derdc- en loerde naar den prijs,
welke thans gedaald is, maar
_ nog een inniger kennismaking
belet.
En de meisjes, die lieve, uitgezochte 10kvinken del' mode·
magazijnen en hoedenwinkels
herken je niet meer in de stadhuls- of spoorklerken-vrouwen
, die in het park achter een kindemagen loopen. En al zou je

::!
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Vuurschc? Het zai haar
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voor uitgaan willen
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Maar de teruggekeerde vond
meer dan dat.
Rondom het huis gaven
de boomen nu een fris~
sche schaduw. In de zan
bloeide
een
weelde
van
bloemen,
welke
hij
daar
vroeger Diet g~end had; ~
was een. dartel, tintelend gelUld
van vo~ls, dat tegen. den

ra~:toude

I

sa~e:~r

I
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e:nen:e!ft
over.
verlangen naar meer?
Maar om vijf Urn' klOilk er
waartoe diende het rust en
Er is indeidaad te Batavia
Daar was bet oude terras,
- Als wij slechts kunnen lee- van het en naastaan de vre:Ie te scheppen, al£. ZOO'!l
mear te doen, - clan 'een mensch waar de .namiddag-koelte ,het ren OIlS 10 verheu.:."'eD. over het nuttelooze, tergeD.de ~GSlag gong door heel de buu..>i: rond-

zO~:;ij~ ..~~l~~'·h~t bes~ :S!~_=e = d : n : :
en be1angwekkendste' er van wijd sport en -liefdadigheids

te'

~ ,volgen, ,zal na -verloop van

'&an

:=

TaD~v:nrll:a.~ V~e~';~~erd hem me- ~:~

=t
zoo beSluit Vernon Lee -

tijd' bek-af en gaar zijn. De een strekt te liggen en te, bladeren
houd~_ het -:wat langer' uit - dan_ ill _' wat __ tijdschriften met _vee!
de .-'ander,- m,aar geen. kan het PIaatjes en weinig tekst! _.
volhouden., <
"
_"
'En,aldns werden_el"_van uur
'Zoo ging het mij ook. TIl:: deed tot ,uUr nieuwe genoegens ont-

,cren

=

h~~ ~

dan deged~ zou een aVODd en hadden!
ldi:nk~.
. Toen de st:room nul kijker'S
illusie,. welke -weer opleefde,
Het was aloof %Ull Dleu\W Ie- liep naar het ~,·erlaten. !am",aetoeD. wij de p1aats ~aen., ~ reeds weer werd uitge- ~aen huis,naast bet %ijne, was
waaraan wij haar ,eens vernon- luid.
,
lQj met een SchQOOe herinneriDg
-den. slechts eeo. nieuwe lIegeIl;
Niet aIleen vlood~ de..-rnst, OIl ';yeg ~_de_sp.d, om ea!S
em bezit, dat_nlem8nd ODS kan ~ uren1ang werd kder her- tel!ieq. wat er tedOen was •.....

"teas" bier in pyjamas uitg€- is de herinnering aan een lieve twee

. . . en omen

=~~~~m;!tot ik ten ~e~=-=I~

dat

geest

~~~ , :n~~d-

..

.J~ E. JORDEl\.~

Jr.

.~~

..:....

••DE OCHTEND posr'

,;

1i~~V~dj~~~~I;bEN1>TAA~BEriiRi.;·· :E£~-L-r~-d,~-!-irl?i~~~:~ Erl~t~~~~!niu,:~~ ~eel ... - I
De~TaaHs_ga~~cb' het Yolk;
i~'di~~:r~~o~r:_v:,~~~' de~:n~.~~:::~: e! .
-N,u1Mll6_
. -~dG- VAN
ftlEDESTANl;)ER

':',.<y~.~: .

Zlj, die nog voldoeude begrip

bebben van wat bet behoud der
zuiverheid van de taal voor een
volk beteekent,:\~nen ongetwij[eld met meer dan gewone belangstelling h~t. ~.9,9fdartikel in
de I)Ochte~,~f'4.!t'~ ~va n 18 Juni
j.l. hebben ·gefe~en.
Het Is indar..daad nuttig en
leel'Zaanl om over het in bedoeld artikel behalldelde onder·
werp . hetreffende ,to.~bderf en
verslappend
nationaal besef
van gedachten te wisselen, te
meer ....ill men cr een bpaaJde
poJitieke gezlndhcid of vooropgezette levensbcschouwwg ge-voegelijk buiten kan laten .

eigenlljk Diet van navolging fout in de acbterhoede van J . .

!!~~kelarenwO~~eden

Men behoeft lrouwens geeD
Vande! of een ' Lodewijk w'n
Deyssel te zlJn om een behooI'hJk gebrUlk te maken van bet
mstrument del' moedertaa! Het
valt dan oak te betreuren, dat
tal van Nederlan?ers, die zich
nota bene tot de mtellectueel ~n
rekenen, bij voorkeur schermen
met vreemde termen, waarvoor
wij zelfs in ons gewoon spraak·
gebruik even geed'e, zoo lliet
betere en kernachtiger uitdrui,kingen hebben. Vooral in In·
die gaat deze manie, waarvoor
natuurlijk eell ool'zaak meet bestaan, v:lak rule perken te bu i~
ten.
Vanzelf rijst .de vraag, waar·
aan dcze voorkcur v~~r uit-

'!:: ~!~~~~re:k:~ bet tweede·

~~~. I. ~ete r. :~!a~ u c ~~

v a a l' teen prijsvraag uitgeschre'.'en voor het vervangen
van vreemde teehnische tennen
door
zulver Nederlandsche
woorden.
Het h eeft op deze pl'ijsvraag
niet oan de noodige inzendingen - en goede ! _ ontbroI,en.

Of men intusschen geslaagd' is er v~~r de praktijk
gebruik van te !naken en onze
taal inderdaad met Cell aantal
nieuwe, goede Nederlandsche
woor.den heeft helpen verrijken,
is ons niet bekend.
H. W. ANDERSEN.

he~w t:id~idevr~~d'!!h~i~~i ~f:;UdS:~~P:'o~O:::~' g:ch~~~ ==:W;:::=a=.=c=bza=k==k=en==
ver'dlent de aandncht van iederen rechtgcanrden Nederlander,
omdat het er toe ikan bijdra"en, het gcwetcn wakkcr te
schudden van vele Inndgenooten ,rlle bewusl of onbcwust
medewerken nan de afbraak en
verkrachting van onze schoone
moederlaal.

taal doorspekt wordt en "opgesierd", is toe te schrijven.
StelIig niet aan de armoe van
het Nederlandsl:b . Die armoe·
de bestaat veeleer in de verbeelding van degenen, die de taa]
nimmer voldoende hebben lee·
ren beheerschen om er zich dul·
deJijk en zuiver in 'lIit te druk·
1wn. Men poogt dan achter dik·
werf
verkeerd
toegepaste'
vreemde termen het gebrek
aan ,kennis van de cigen taat
te verbergen.

Deze Inr..ste opmerking zal
menig Nederlander wei min of
meer onaangenanm in de oor en
klinken, maar oak hier geldt
het sprCCK'woord: E en , g 0 ed
Een andere oorzaak, die veel
vriQnJ.. die mij mijn
wranger aandoet, is gelegen in
feilen toont!
eeo zeker snobisme. Men lao.t
Men mag a.anncmen , dat de graag zien, dat men vreemde
doonmee·Hollandcr in hct har- ta lcn geleerd h eeft en deswege
nas wordt gcjaagd tegen eiken nans praak beeft op een dosls
onverlant, die het :zou bcataan algemeene ontwikkeHng. Met
zijn nationallteitsgevoel in twij. cen ijver eD voorlie£de, reo befel te t rekken, te kleineercn of tero zaak wuardig, spreekt men
ne9r t& halen. Tegen de bedrei- de taa} van -den vreemdeling,
ging van zljn nationAlc zel£stnn- wsar men daarloc slcchts de
d1gheid tal hU zich met hand gelegenheid krijgt, oak nl doet
en tand \'crzetlcn. Hij eischt diezelfde vrcemdeling aile mo·
ten rcchte "k raehtigar de- gelijke pogingen om aleh in
!ensieve maatregelen, wan- onze taal verstaanbaar te rnaneer het gnat am de verdedi- ken.
ging van one · .grondgebied.
Maar een aedoende bescherEen
buitcnlandcl' drukte
ming van d jn taal tegen Inslui~ hieraver tegen ons eens Zlj ll
ping Vlln vrccmde en ontbin~ verwondering ult. Hij vocgde
dende lnvloedcn laat hem Si- craan toe, .oat hij geen gel e~
benach koud. Dat is een zaaJk, genheid kl'ecg om in een krlng
die ooze taalgelcerden maar van beschaafde Nederlanders.
mooten uit\'echtcn, dcilken de Ned e rIa n d s c h te spre.
meestcn. En daarmooe bcachou- ken, omdat, 7.00dm hij ecnige
.....en zlj de discussic over taal- wankcle schrcden had gepro·
beerd op bet pad van ons moei·
boscherming . aIs a.fgcdaan.
lijke Ncderlandsch, het gezel·

lol~C; ~M:U~ ~~crt:~:n~~~ ~a:p h!~~a:;~PdS:~:~:~:
conBlatecren. dat bet bchoud
van de zulverhcid van de Nederlandsche laal legen de VOO1·twoekercnde verhastcrlng niot
opgeW8Bgen blOkt. De voorIxoelden van taalbedcrf Jiggen
overal, waar men om zich heen
kljkt Qf het oor te lulsteren
Jegt, rljkelijk voor het grijpen!
Wij behool'on allenninst tot
het glIde der taal·purlsten, wier
:aulvenngsactle In cen soort fa.
natismQ drclgt te ontaarden.
C ~~n enkcle cultuur-taal kan
:dch gehcel vrijmaken of ont·
worstelen tum het d'oorsiepelen
of binnendringcn van vreemdc
"Iementen. ott gant nu eenmaal onvermijdelijk gepnard
met den groei en verjonging
van elke levende tad. Er be-s taat dua lang met attijd aanle1dJng de wenkbrouwen te fronsen wanneer wij Nederlandcrs
weI eena leentjebuur spelen bij
de Engelschen, Franschen of
Duitechers en bepaald'e- woorden of uitdrukkingen ovenia·
men, waarvoor wlj geen synonlemen kunnen vinden.

Aan overdreven taa4ifterij
bebben oak wij een b'rOertje
dood. Maar weI dient oj. krachtiger dan tot nu toe het geval
waS stelling te worden geno·
men tegen lle:t aJ te, g~tvrije
binnenhalen van vreefude ,'. elementen in ooze tanl, die haar
verlroebelen ~' ~Ismak en . .,
Een niet te miskennen feit
dat bet Nederlandsch een
overrijke taal is: ' ~' de J,Ochttmd.
fast" heeft hier re«rs op gewezen·- met meer dan vol:ioende
i~,

=:":~U~~D W:OO::c:.et

6'=:

gen Uteratuur - wij doelen bier
natg\U'lUlr op ..het ·werk. van -begaaf~e aChrij'yers ;~ 1$, daar
o~ .dit te. ~'W\}Ze~~~ wtdruk·
Jt:i:ngsm~geltjkb.e4~ ... o~er taal
ZIJU legIo en ~ :. ~.'.~dende
~cht' ~oett: ~:. ~~oor~ee1d
p.ret ~t: h~~. ~·,~~l,'te

~wia~~~~o~W: :~_

otNEUTRALE
EXAMEN -'COMMISSIE
het Instituut' nBLOM·. zal Op

tie in Zijll taal voorl te retten.
De man heeft ton sloUe, diep
telcurgcsteld. zijn goed bedoelde pogingen moeten opgcven!

ImHAnRlJ tURoPA-Am
'()("""""1S'~37-66

Jong Ambon begon nu beter
aan te pakken, docb de tiJd was
te kort. (Er werdt namelijk
maar tweemaal twintig . minuten gespeeld). Ze i:ctten er al·
Ies op om den. uchterstand in
te loopen en inderdnad kl'eeg
de voorhoede een..ige kansell,
doch de vel'ded.i ging van Hercules was paraat, · en tiet zieh
niet meer passeeren. Zij wist
den stand blank te houden. Ala
scheidsrechter Hooge.woud, die
eon slechten dag had, het einde
aanikondigde, had Hercules een
verdiende overwlnning behnald
en zich in de twcede ronde geplaatst.
T. N. H. -

J.pe~.

Pa-rijs, 5 l1tni 1936.

~

!g: ~~hS:n~~~:%te~:

Vrijdag 31 .lull a.s.
enmen afaemeo. voor aile zuiver8 stelsel5 Stl!Qografie %.a.
"Groote", Pitman, P ont eoz.envoor Bliod-Typeoen T ypen.
' beide dauen te be.ginnen am 5 nor n.m.
•
H e.t Ezametl-geld ·bedraagt voor

Stenogralie
Typen

vrijheidsoorlogen der noordelij-

kunnell h et schijnbaar ben niet minder dan zes jaren

bal·tournooi op het

B. V. C.

~=;~;e~d~:~ ~ e:e~ta ~~i:

..

Rijswijk 18

Tdef. 626
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Na Gedane. Arbeid

~:~ ~~~e~l~:teee~e~{:n~ i~V~ft~ ~:rnd~v~:~~\~n~~z~e:,~~~~e~~~

B et vertoonde spel was dan ook

:~ ~!~n~~ ~ta~IH~~ie\v~t

spocdig door haar rechtabinnen

verdiende overwinning van Her_ ~;t ~~~~ ::~~~~ ~~;~ko~
culell op dQ Kampioenen van Ba· dlgd bloof T. N. H. steeds in
i:~ja~~;tc:a; ~:: d:e~~h~~ den aanval en het duurde niet
den
aanval
bad zij lan~ o~ h et ~w~) doelpunt
un
weinig
e-eluk weH tg~l or:o ( "d' I
e
ee eeo eenzlJ ge Vel'·

is het goed rusten .... op een
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loopbaan

van

de

betreffende

~~~=:~:=l~ ~~~;:o:~~

~

de Franschen, dle in den Ameri·
kaanschen onafhankelijkbeids.

I

J

~~:,: l:;lle~e ~~~tb~rna~:~

Atlantischen Oceaan van BeB·
ton tot Pensacola, maar oak in
New York, Philadelphia., Balti·
more, Charlestown, Yorktown,
Williamsburg en Hampton.
De zeventienden Juni is als
datum voor de onthullingaceremonie van dezen gedenksteen
gekozen, omdat het op dezen
dag juist 153 jaren geleden is,
dat het leger van Roch ambeau,
uit Amerika terugkcerend, we.
der denFransc.hengrondbetrad.

----.-------:----- ----- ~e~~f~~~~i~~7!c~~~

gebad met het doelscbie.
ten, de uitslag zou grootere cij.
fers anngegeven hebben. Hcrcu_
lea was op Jabn na geheel compleet. terwijl de Ambonneezen
drie invallera hadden. Tach bad:
Jong Ambon weI een tegenpunt
kUnoen maken, doch de rachtsbinnen Kaln-tie speeide dezen
mlddag zoo zclfzuehtig, dllt hij
iedere mooie 1(8llS om te doelpunten verknoeide door- den bal
bij .d eh te houden, totdat de tegcnpartij hem dezen afhandi~
maakte. Hicrdoor verbrak hij
ook s teeds het verband in de
voorhoede.
Ook
de
dediging
van
Jong
Am·
bon . WQ!l zeer alecht op
drcef, er werd maar in het wiIde weg getrapt en van plaatsen
was gecu sprake. Hercules
daarentegen speelde een goede
eu soli de partij, gaf de tegenpartij weinig kans am haar spet
te ontplooien en hun voorhoede
was dezen middag zeer i:0ed op
dreef,

5.-

005 diploma hedt de grootste waarde en g;eft U de
meeste kans.

Nu was dezen middag bet elfW !:~e~~rzi~v~~;~:~~~:::k
i . V . J. A.
danig gehandicapt, door het de data en de plaatse.n van stet r~~~~:J~~I:~t :~ted~l::~~ ven alsmede allerIei interessan-

ee~~~~~~~nl:v:~r::voe~~

10.-_

InsUtunt .. BLOM"

De kleirie T. N. H. ke s t aten, .z:i.jde aan zijde met de

archieven
niet at1eeren het spel te kort te aUe
voar Fransche
zich opgeeischt,
hij doorheeft

f
..

Vooe bet e.ven tueel be.haalde diploma :zija geea kostea
meet verscbuldigd. In de EJ:a me.n~Comm ;S5ie, samecge.steld
uit vootaanstaaCKIe personen vao Gouvettlement. Handel
eD Itldusttie. mogen noch de Dilecreur vao bet lustituut
..SLOM". noch eeo vao de leerhacbtena aan dit jnstituut
verboode.o, %iltiog he.bbeo, zooda~ eeo'zuivue ~·oordeeIiDg
van de prestaties va n de candidaten bij \'oQ[baat ver:zekerd is.
ABnme.lding tot I I Juli a.s. Nadue inlichtlDgeo bjj bet

nick; bun combineeren is oak de nauwkeurige lijst kon sameo~~~~;e~n~ijr n~~~~p~~~n sp~a~~ stellen, die binnenkort door de
Viosvalt ook al niet te roomeo. vereeniging van de in Parijs wo-

!nat. Blom BekQr-wedtttJ1den.
H6'1'C'UZes _
2 - 0.

Zi Cll.

en

TE VERSAILLES
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spelers

J.poJr.t, eft"

bo-

~:~1.e~~n~~~;:r::~it~~fe:n~:~
spcl te

Donderdag 30 Jull

Van Fransche Medestrijd.I1I

In de "Amerikaansche Zaal"
van het slot te Versailles zal op
17 Juni a.s, een manneren ge~
denksteen
onthuld worden,
waarop de namen verme1d
staan van de 2112 Franschen,
die hun leven voor de zaak van
de Amerikaansche onafhanke·
lijkhejd gegeven hebben.
Aan den Amerikaansche geschied.kundige
Warrington
Dawsen, die sinds langen t ijd in
V-ios 2 _ 1. Frankr:ijk verblijf houdt, is bet
te dankeD, dat er een voUedige

Oil'cct hierop betradcn

van

AMERIKA'S HULDE

tooning cn s teeds was Vios in
de ntindel'beid. Een paar maal
had 'r . N. H. pecb voor het
doel; de r ust ging in met den
stand 2 - 0 voor de Cbineezen.
Na de rust kwam Vios er be·
ter in cn zat nll meer op den
bal, waardoor T. N. H. niet
veel kans meer Ikreeg. Hun
rechtsbuiten Bueidc eeomaal
keurig langs de l~n, gat een
afgepasten voorzet, welke Lubach zuiver in den uitersten
hoek wist te plaatsen oro den
achterstand te verklelnen tot
2 - 1.

afhankelijkheidsoorlogen, die op
17 Juni 1783 plaatsvond, heeft
men Dimmer herdacht en Dawson hield het daarom voor juist,
de dooden op dezen dag te ee·
Dcze zelMe buitenlander, die
ren, daar de overlevende in hun
het zoo good met ons Ned'ervader1and terugkeerden.
landsch meende, vroeg ons eens
Aan de plechtigheden zuBen
op den man af - wij zljn er
de laden van de "Orde van Cinnooit achter kunnen Jo::omen of
cinDati" en de "ZoneD Yan de
het ironie was - of onze taal
Aruerikaansche Revolutie" deelgeen woorden had wor: 8 e r _
nemen. Van deze vereenigingeD
vic e, s p ir i t, de a I € ~..
zijn niet slechts Amerikanen
boy. . .. etc. etc.
lid, doch ook een groot aantal
vooraanstaande Franschen, zooais bij voorbecld de Markies de
Men trckke nu niet uit h et
Chnmhrun, de Markies de Rovorcnstaande de conciusie, dnt
wij een hevigen afkeer he't:ben
Hierna ging het spet vrijwel chambeau en de Hertog de
gelijk tegen elkaar op, doch Broglie. (V.P.E. - D.P.)
van vreemde mien en het gebruik er van nit den booze aehgeeD del' partijen wist meer het
ten. VelTe van d'a t! Kennia van
doe! te vinden en zoo kwam het
DE KASPISCHE ZEE
vrcemde talen is voor icderen
einde met eeo kleine, verdioude
Dronet zij nit '!
ontwikkelden Hollander cen
oVer\vinning v~~r T. N. H ., die
ecrste vereischte. Dat behoeft
zieh h iermede oO'k 10 de tweede
RUSSEN ZIJN GEWAARhier niet nader te worden aanronde wist te pJantsen. Dc leiSCHUWD..
getoond. Maar wanneer wij Noding van dezen wedstrijd was
derlsnders ooze eigen taal sprein handen van seheitbrecbter
De Sovjet-Russiscbe mef:ho.
ken of scbrijven, laat ons dan
De Willigeo, die zich behoorlijk den om door het aanleggen van
trachten deze zooveel mogelijk
van zijn taak heeft gekwet~n. machtige dammen. gepaard
vrij te houden van allerlei
AI direct in het begin was
aan. een intensieve benutting
OI;moodige A n g 1 i cis men het .roerkbaar, dat zij revanche
etc. en er roet opzettelijk een wilden nemen op de · nederlaag
:
koeterwaalsch
van
maken, van de vorige week en dat is
HOTEL
ga, zoo snel mogeli;jk nieuw
waardoor wij ona -zelf nearha1en hun inderdaad zeer weI gelukt.
bouwland te winnen, vormen
DER NEDERLANDEN.
en ons in de oogen van den In het begin kroop Jong Am·
volgens bet oordeel van den be-vreemdeling belachelijk maken bon driemaal aehterelkaar door
Vooravondconcert.
zoo niet erger!
...
' bet oog van de naald en brach~~~or ~~~~to~, ~~~~
ten paal en bovenlat redding.
stige
bedreiging voar de &asHet programma van het on·
Het bekende adagium, dat Zoo ou en dan was het spel zeer der leiding van Julien Foorman pische Zee. Prof. Apollow wijst
d e t a a I g a: n s c h h ' e t v lot en dati zakte het weder in op Dinsdag 23 Juni 1936, a.a.D- er aan de hand van een tabel
vol'k i s, is, meenen -yrij, v an t ot niets. Hercules had het beg. Yang 7.30 uur n.m., te goven
Ned e rl and s c 11 en oar- te deel· van het spel, doch tot concert; Is als voIgt:
~dsd::25d;.~;:.:~e;
sprong. Laat ona voUt rut tel' de· rust v,rist geen der partijen
len van zijn oorspronkelijke uitharte nemen! ~e dichter Guido te doelpunten.
1. "Vorwiirts" _ 'Musch
Gezelle zong :.
F, Biscu.!;)
Na de hervatting van het 2. ,,Jubel-Ouverture"
F. v. aau op het terstond. nemen van
De V1aamsche tale is wonder spel was Hereules bet eerst weFlotow maatregelen om de Kaspische
Zee weer te vuIlen, hetgren bij
Voor die heur-geen
3. ,.KroUs
zich aldns voorst:elt, da.t bet
doet. Jong-Ambon-doel
H. C. Lumhye water van de _rivier de Don in
de zee mu worden geleid. Op
Dit_geldt _uiteraard ook voor
4.· "Lucia di La.m.niennoor" bet Nederlandscli.. ED waimeer . Apitully stOP.t e het schot weI.'
.
Fantaisi.e
de Hollander ' doorp8.t met, maar had den hal Diet kl.em~
G. Donizetti
zonder eenige n~, . zijn en de toeloopende ~ers:wist_ 5. ' "Die ~ha" - Potpourri
g>!Sloeh.... bewaard blijtaa.l _met ~de woorden tc .den .bal te bemach'l:igen en hard.
. Slaney Jones
In den.loop van de laafste
doorspekk:en. dan d ' o e t 'hij ~ teschieten, (1- 0 voorHer-' 6. ' ..Sin.:.aend. ruft . dieb das
haar geweld .-aan :en . klinki zij cutes). BiJ,Jong:-Ambon vlotte
Gliic:k-lJed
R.Stolr. 100 ja.ar Iron men een afwisse..
~~onder ', zoet, maar ' afgsi}· bet nll h~~ niet . meer. 7. ~_~~\&kaJl- l~d stijgen en _da1en van. den

NOOROWIJ K Ila

TEL. WL. 24.53·...

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!i!i!!!!~~
is de waterspia~~1 ~verigens
7.435 vlerkante m.u1en ill oppervlakte afgenomen.
De dating van het waterpeil
is reeds duidel.ijk zic.htbaar in
de Golf van Bakoe. Rier steken
de toren.s van de oude vesting
Salkhir, die in de 12e eeuw gebouwd en later bij een n atuurr.:.mp oV~l'strootnd werd, weer
boven den waterspiegel nit. Bij
heJder weer kan men.zelfs de
ceroude straat op d en bodem
d~r ;ree zien, die naar de vesting
leldt. Het eiland Cb eleken
wordt
langzamerband
cen
schiereiland, De verbinding met
de Turkmenisehe kust is bijna
weer hersteld.
Daar volgens Prof. Apollow
de oorza~k voor de verkleining
dezer bmnenzee op grond van
een onderzoek uaar de klimatalogische gesteldheid in bet Kaspische bekken met a!W- een onder~cbe verzakkD:tg of aan
versterkte verdampmg kan
worden toeges?hreven, r.est
slechts . als eemge verkla.nng
voor dit verontrustende ve:schljnsel de stuwdammen, di.e
aangeJegd werden ter bevl~ing van de katocnplantages m
Transkaukasi4:!. Daar er nag
uitgebreide plannen "'l,0r waterwerken op bet papler gUan.,
waarblj de ·Wolga,. de Koera ~n
andere in de KasPlSChe Zee Ultmondende rNieren betrokken
zijn, heeft Prof. Apollow ~

internationale bijeenkomst yah
de gemeente.politici en gc.
meente-technici reeds op 1 Juni
... '
begonnen. In de cerste week ' .' .
van JUDi had de Vereeniging
van Duitsebe Gemeenten 'Vij£
verschillende, zeer goedkoope
studiereizen nanr de meest uit· .!..
eenJoopcnde deelCft van het ¢ - .
georganiseenl.
Toen in het jaar 1932 op het
5de InternationaJe Gemeent~
congl'es te Londen als eerstvolgende plaats van vergader.ing
Berlijn werd uitgekozen, had de
revolutie nog niet plaatsgevon·
den. In de daarop volgende 3%
jaar bebben de toestanden in
de1fJuitsche gemeenten zich weI
zeer veranderd. Het zelfbestuur, dat dikwijls in ceo gemeentelijke nevenregeering in
den staat was ontaard werd
hersteld. De leidende functionarissen in de gemeenten ..:r..... in
het bijzonder de burgemeesters
en de wethouders _ .zijn voor
ongeveer 99 % honorair werk~
zaam. De staatsregeerlng beperkt zich tot medewerking
bij het benoemen van gemeen.
tehoofden .
Het werk van het lnterna·
tionale Gemeentecon~ strekt
zich uit over aIle belangrtike
problemen van gemeentepOli·
tiek. Nadat eerst de Yroegere
voorzitter, Dr. F. M. ~'ibaut
plecbtig was h erdacht, waarbij a.lle aam~rezigeu :aich \-an

~:nK~=~~e~~ ~:;: :~~d~!~ ~:~~O:Z~b~o;~ ~~~~ls ee:er:e~~~sclm;~

geWe1~O: ~~~ ~~~s:!~~~~~~:

del bet... ;,D!c~·y voor.zijn
•
.
..'
w~dervlooi~e , v~~.en "e8.n:te
Ten ~otre nag dit. ht'lJOveD_
~ . op een. W\1zc, · ~ aangehaald artikel wordt' naar
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be~:-'-1935: ~oeg n'anieIijk_de'margarinep~d~ctic .1.31 - ~llioezr. quintaal'tegen 1 mill q. in
.de overeenkomstige· periode

r: ~e;::h~~ ~~~~:rnt::4.

Berlij1~; SJunf 1936.

bcdroeg __4..07 milL q. t egen 3.82

mill. q. nn 1934. De aupplemenIn -de 1~at8te · maanden van taire contingentcn' T.ijn dus, zOO-het afgeIoopen jaar -heeft in aLs iiit deze cijfe~s blijkt, uitDuitschland, zooa~ algem~ sluiteDd voor de .schaarschte
bekend, cen zekere schaarscbte van bet laatste kwartaal toege~: in de vetvoorziewng gebeerscht:
inAa:et
.- -..De 'menschen sto·ndeil in ~jen
voor de- winkels te wachten~-om van. 1935 42.208 q. geprodueer beetje boter te t?emachtigen. ceerd tegen 32.919 q. in hetzelfFret buitenla.nd heeft hierult de tijdvak van 1934. De totale
dlk wijls verkeerde conc1usie~ kunst\>"etproductie Voor 1935
getrokken. Men xneeride in deze bedroeg 128.897 q. tegen
moeilijkbeden hi t begin van een 121.669 q. in 1934. Deze cijfers
a1geDleen dreigend gebrek te bewijzen, dat Duitschland in
zien, terwijl in werkelijkheid het stant is, een schaarschte in een
verschijnsel slecbts van tijde- der producten voor d e vetvoorlijken aard was. Wie zich toen zicning door hoagere productie
echter reeds in dien zin uitliet, van een ander zoo Diet op te
werd een overdreven optimist heffen, dan t ech tc vermindegenoemd. Intusscheri heeft de ren.
De vleeschvoorzieoing k.o.n
verdel'(~
o~ltwikkeTing
deze
~
optimi5ten in bet geJijk ges8e!d. nagegaan worden aan de hand
Voor de. Duitsche lcvensmidde- \'an de cijfers van de slacht be•
lenzaken staan thans geeu lastingstatistiek. De hierover
q\6,Cl.l'S meer, ieder kan krijgen bcschikbare cijfers gaan tot
einde 1935. Vo!gens deze stawat hij verlangt.
Thans, btl de nood geJedell tistieken was ill het tweede
• is, is het weI eens intcressant hnlfjaar van 1935 het anntal
• eell terugblilt tc werpen en na te geslnchte schapen cn runderen
· . gaan, in hoeverrc de schaarscll- greoter dan ill het overeente van levensmiddelen in het ~~~~~;~ ~~dV~~de;anru:::~
laatste kw:trtaal· van 1935 inderdaad bestaan beeft, Over worden ten
vau 3.22
de daijpg van de boterproductie mUlioen stuks geslacht, varin de maanden October, No- kens 11 milliocn, Deze getallen
vember en Decemier 1935 zijn zijn kleiner dan die van het vo~
rig · jaar. Het nantal thuisgeslachte· varkens is in vergelijjuist de. cij!:ers aangaande de king met het vorig j aar bet~
margtUjneproductl('.<O in het jaar 7.elfde gebleven, het aantal in
l {l35 gepubliceerd. Zij leeren, de abattoirs geslachte daarendat de regeering in het afge- tegen teruggelaopen met 7.1
loopen jaar aan de producenten miIJioen, dj. met 14.,4 10. Doch
. 'WID margarine en kunstspijs~ ook deze schaarschte aan varvetten belangrijke 8upplemen~ kensvleesch behoort intusschen
taire contingenten heett toege~ reeds weer tot bot verleden.
staan . Van October tot Decem- (V.P.B.)
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BELGIE'S GROOTE ONZEKERHEID DER
TOEKOMST.
Volksfront tegen Fascisme.
VLAA~ISCIlE

KATHOLIEKEN.

(-V:an

~01lZen.

V.P.B.-OO7'r.),

Bna.eJ, 5 Juni 1936. uitgesproken. De groote vraag

is echoor thans : - wat nu ?
En het antwoord, dat men
daarop gelleigd is te geven,
sluat waarachtig niet enkel op
de ,,,",arming van eell nieuwe regeering. Die kornt onvoorwaardelijk tot stand, at zal het Vandervelde, Van Zeeland, De BroqueviUc of icmand anders zijn,
die een kabinet samenstelt. Gegadigden zijn e1' onder de ijdelen altijd nog genoeg. Ook de
voorwaarden en de compromissen, die de partijen onderling
zullen afsluiten voor het bez~t
ten of ve:'overen van een of ander departement, zijn op dit
moment waarlijk niet het belangrijkste gedeelte van de
groote open vraag der toekomst. Oat alles k ornt in orde
en Belgie zal eerstdaags zijn natlonaal kabinet krijgen, steu-

Belgie beleeft op dit moment

.~~an~l~~ ~:t~&~n~:~er~~!:
groep en zijn successen bij de
kamcrverkiezingcn i de sterke
toeneming van het aanhl zetels
der Vlaamsche natiQnalisten i
de versplintcring del' partijen
en de neergang de. sociaal-democratcn, niettegenstaande de
groote aantrekkclijkheid van een
Plan van den Arbeid, dit aUes
hceft cen sterke wig gedre~n
in het traditioneele en conventioneele partijleveu van bet Be~
giscbe volk. De burcht der drie
groote partijcn _ katholieken,
Uberalen en aoclalisten _ is
aan ·het wankeJen gebracht en
voor de eerate maal heeft een
groote massa zljn wantrouwen
in die regooring van partijen

Dan kf?mt de. Pract!ik.
Dan komt de pract:fjk van het
be,vtndvoeren. ,En oak die is
nog voer het land niet van een
.7."0 overwegend be1ang IjJs weI
de vraag, wat er in
loop
van de komende vier jaar, mis-

den'

En ·daar maakt men zich be20rgd over. Het 2al qok blijkeD,
.dat de toekomst van den Belgischen staat zelf nauw met deze
groote vraag verbonden zal
zljo. '
·Scheuring in. de Kath.
Part-i}?
R~s nu, enkele dllgen na de
kamerverkiezingen, zien wij
reeds in de verta l\:joen afteeke~
nen, die er op wijzen, dat er Diet
veel meer h eeft te gebeurcn of
de groote, sterke katholieke
partij van Belgie valt Uiteen in
twee groote deelen: een kleine
Waalsche kern, bestaande nit
If:ntholiekcn, die nog niet de
Rex-groep volgden en het veel
grootere en a.an het ko.tbolicis~
me trouwer gebleven VlaaD1~
sche gedeelte, dnt ar DU al aan
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De kwellingen eener moeder
door
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een fiasco. De co.mmu.niste~
zander Plan, aileen met hun revolutionaire gezindheid. wisten
uit de situatie munt te elaan en
dat bewijst slechts een ding:
dat de m.~ rijp is voor revo-/

den achtergrond za.l worden geschoven door de- princjpi&le
kwestlcs, waarvoor het volk
aanstonWJ zal worden geplaatst.

formisme.
En het is van deze' volksgezindheid, dat de revolutionaire
groepen in den staat voordeel
trokken. ~etzij zij-links, he~
zij r-ecbts georienteerd zijn.
De andere partijeu zicn dit
dron:tmels goed in en daarnaar
zullen zij zich in de nabije tOekomst 1n bun strijdmethodes te
richten ,hebben. Dat is vccl belangtijker dan het vormell van
cen kabinet.
Want alle democratische en
parlementair gevestigde partijen rieD ook in BeIgle tbans
voor het eerst plotseling sterk
het opdulkende nationaal~soci
alismc voor oogen als een dreigend spook. Hoe men het ook
bescbouwe, Degrelle mct zijn
&existen zijn Belgische fasciB~
ten en zlj zijn in kracht niet te
onderscbatten. Voor Vlaande-

Want het zal bier gaan ,)..ID
het geloof in een nieuwe beweging onder
eenhooidige
leiding, of het vertTouwen in
partijverdeeldheid, die tot nog
toe veel van ·baar _crediet bij
de massa verspeeld heeft.
Dan zal de strijd ontbrandcn
tusschen marxisten en een
soort natlonaal socialisten, een
wellicht bloedigen strijd, maa.r

Votk.sfroot 0/ Fasclsmc1

een
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de onder con regiem van cen
Volksfront scherper geworden
ei.schen van het marxlstischgezinde proietariaat zal eeo toenemende iascistische jongeren~
be\Ve~g groeien
al dege~
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bonden worden ann onbetrouwbare Waalsche geioofsgenooten,
die bicken meer waarde te
hechten aan de programmapunten van den Rexleider dan aan
die v.an de Staatspartij zelve.
Daze Vlaamsche katholieken
moeten noodgedwongen aldus
h ande1en, omdat zij ceo sterke
dam in het Vlaarnsche land
mooten opwerpen tegen een mogelijken snelleren groei van den
Rex~groep in Vlaandcren en
ook omdat 2ij, anderzijds, zooveel mogelijk moeten beletten,
dat ontevreden Vlaamsch-nationalisten uit hUD partij wegloopen. Vele Vlamingen wiUen
niet gebonden worden aan een
programma, dat verdedigd en
geleid wordt door een Wnal. De
groote fout is bet echter dat,
ook al leidt de verdeeldbeid tot
cen definitieven breuk in de
t oekomst, deze zal zijn ontstaan
niet om principiecle, maar om
uitsluJtend
opportunistische
motleven. En niet altijd blijft de
masea bUnd, ook niet in Belgie.
Zij zal zich eenmaal leeren atwenden van hen, die ook in de
politick slechts weten te handelen uit voordeel. De tijd, waarop men dit iriziet, is ook in Belg il:! gckomen.
Socialisten en

C071~mu

~liston.

Bij de socialisten is de zaak
minder gecompliceerd, maar
daarom toch a Uesbehaive geruststcUend. Dc g!'ootc vcrwachtingen van het Plan van
.) VaD Zeeland heett een kablnet

gevonml met 6 sociallirten er In.
Red. O. P.
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Op Valm t
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rende de a~nel~S:n ~a:ned~
zeer 5tH gew!rde/
Het leek werkeUjk wei alsof

~;~n~~~a~le
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~:~.t mam. a niet, dat gjj bier
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- Neen, jonker!
Met m~te ~,racbt ·l-!0ra deze
Ull ~ had diep ~ede.
lijden ~et di~ gebroken Jonge
l~:v~. }4aar. dit ge"oel. l:r~htte
~. te overwmnen, terwu1 ZO.J _aan
den armen LatI'lbert dacht.
Een dood.e1ijke stilte volgde.
Men hoorde al}:en het hijgende
ademhalen van Leon, die bet
ooodIottige oo~nblik ¥ de
oaderen.
.'
. Eind~k ~~nnande hij. ziCb..
;~ .- W~t gtJ de goedheid ~ebp" .• '.- ,oen, - mu
te verklo.ren waarom
. ' .. &i:i geJtomen zijtrvroeg bij bijna
.~oorde n

.... <. ?"'tscJ>, -
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met mijn
Z\jn spottende toon ergerde
haar. Verontwaardigd Jteek zij
hem RJUl.
- Vraagt gtJ dat nog'1 GJ)
weet heel goed wat ik hedoeld'
He~er u maar den avand,
toen lk naar bet kasteel Cha~
rante. reed.
"Ik ~ool'!le een $chot in het
~cb en zag even later eoo man
m een licbtbruine overjas aebter bet rijtuig over den weg 100pen.
.
.. .
"En dezen man met z:un Uyhtbruine overjas zag tit verscheidcne dagen later aan. h:t graf
van Laura. Teen , hiJ lem.and
h60rde naderen, vIuchtte hij.
,,Ik ' herkende hem · echter.
B et was ~~ die. op den:
avond v.m,' den m90rc;t den . ~

.f~.. tn

-----------;-------~~-

emdbeslissmg afhangen. is de- •
ze er van overtulgd, dat de reo
volntionan-e
Volksfrontbewe·
gmg haar VCl'Worven recbten in
de maatsc.happlj zal eerbledigen
~ kunnen versterken, dan zal

nalisme,
dnt
sterk
naar
het corporatisme
overhelt,
een nationalisme met sterken
socielen inslag, dat wellicbt een
of anderen dag tot samenwerking zou kunnen leiden met bet
Rexisme.

~I

volkingsgedeelte van ean nit -

De ciearingufJT'drage'l1..

een veel te zelfzucbtig karakter
gehad om van hem t e h auden.
Zij h ad hem ook niet gemist
nadat blj vertrokken was.
Zjin ~~komst zag zij tnet
tegensbijdige gevoelens tege-

Ies gedaan wat
wilde.
In haar smart zocht Florence
troost bij Jerome. En ditroaal
was het Diet gehuiclleld ToeD
zij schre.iend san zl;in borst lag,
streck h.ij haar zacht over de
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Flore~ce

::~%!~~~=\~~~~eerd ~~e~?~~~ea:r

~~~:~;~ tot haar aangeLTok- ~:~!:: ::~':~~~:;;.:~~ =~ ::'~J,

==

~:

dien Jerome haar in de annen.
had genomen en ·gezegd had:
,,Last mij u voortaan tro~~
terzijde stun! .. Word mun
vrouw, Florence!
Maar aeb. hij sprak dez.e
woorden.

wet rut!

Was hJj er te trotsch vO?r!
Hoe gaa.x:ne had -zij h8ar rijkdam. die zonder hem bijna 8'lCIl
waarde voor haar had, met hem

~eeld!
co De barODeS werd iD alle stille
begnl.ven.
.'

. Schoon

zag Ftorence

Ell'

tnt

in het , ~~ rou.wgewaad. De blaIike 1roid en bet

gtiudhlcmde hear sta1ren heerlijk
af _
.h<t.-rt .... deja-

Zij welde .~dat .

..'

.

'

.

.nic;mand ~ aardl, bet .:)0. gotd poll.
Yuk:W dit in bat ~ pea
met haU hadcemeeodalsde iD.dro.kOp~!.
..

_Imd.haar_
dodi"".___
... ">Ilr .Flon!Da: ... -

over1fdeae..

,

. -.

'Bet leek lIi'el.;o..
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Harmsen Verwey /I Co. N. V.

Verbetering van den economischen Toestand.

ZooaIs bekend beeft Duitsch·
land eenige jaren geledcn
een transfermoratorium ingesteld, omdat cr geen deviezen
meer ter betaling van alle buitenlandsche
verplichtingen
voor de volle honderd procent
ter beschikking stonden. Toenterti.jd
verkJaarde
Zwitser~
land, dat het geenszins mct
dit moratorium genoegen kon
nemen, omdat de Duitsche uit~
voeroverschotten groot genoeg
zouden zijn, om aUe verplich~
tingen daaruit t e kwmen dekken. Bij de2e opvatting hebben
zicb ook eenige andere landen
lijk -

aan. ,..

..
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WERKING DER CLEARINGVERDRAGEN.

zonneschiPt verwo
Florence werd gelieel ' in be~ Hugo ~er zou zun, voel- - GlJ ZUt .unm:~ met geheel
-s lag genomen door baar zieke de Jero~e zl~b op het kasteel verlaten,. zCl~e ~'. Uw brocder

~,'.:'.
EVen.-k~_ bij ~~ ~
vo~e:".'~ aou. J:nsehepen.
. ::,.;. ~ WreDdde bij _d e oogen w~ af.. ·
Over Veert:i.en da.geri . riD&e~
•• • - Zegt. UW ge~eten u met. O~ken. .
.
, ._., kou :htI ·dwJthuiszijn. . . . :- ,'
w~ ik . bier ben, jonker ? ·· ;,Die man ,waartgij. jonker!
De' verhoUdilig tus8I!heII. ,broe"',.~.Norametnadruk.
Gil ';;t de ,"..rd••,,,... "". dereh"ulIterwasaltjjd..qj_
I111lachte gedwo1lgllll..
La.un4I~Fl<lrenc»~ . :". J:'. . '
.. ',"~;
.. . ,

Iet~ nl'eUW~.'
Aardbeiwa{els

Ongeveer een jaar geleden
wF,'den de economische betrekildilg~n tusscben Zwitserland en
Duitschla.nd op een meuwen
grondslag gebaseerd. De verwachtingen. die aan de vcrschilIende . OV.!L~nkomsten geknoopt werden, zijn echler
met in ver~g gegaan.
Naar wt de Zwitserscbe sta~
tistiek bUjkt, bedroegen de
Zwitsersche
aankoopen
in
Duitschland in het jaar 1932
499 millioen Zwitsersche-franken, terw\)1 de uitvoer naar
Duitschland een bedrag van
11 millioen Zw. frs. beUep.
Voor Dultschland bIeef er du:s
cen uitvoeroverschot van 388
millinen. Tot op het huidige
oogenblik is elit overschot
voortdurend kleiner gewordea.
Voor bet jaar 1935 bedroeg
de waarde der goederen. die
Zwitserland naar Duitschland
verzond ongeveer 170 millioen
Zw. frs. i de uitvoer uit
Duitschland daarentegen is vel'·
minderd .tot 339 millioen. Het
Duitsche uitvoeroverschot bedroeg dus in het afgeloopen
~ nog slechts 169 millioen.

zou worden. ~at ZlJ ook gedaan
had om hem m haar n etten te
v~~, tot dusyerre was baar
rut nlet gelukt.
De Qude barones zag met in~
Dig verlangen den ~gkeer
van b~ won ~egem~t. .Eelst
leek het wa'l..-eltik alSof zO' nog
in .bet" leven zoo blijven, docb
haar :makke kracb.ten hielden
bet zoo lang Diet meer uit.
_ Zelf:s het verlangen :van een
moederhart.kan den dood ruet
afwenden.
was.
,
, .
_Zij wenl sreeds zwakker' en
Ret-" tijdstip_ ~p haar overleoo. oj) een naeb.t b)cU ' nog
breeder Hugo zau komen; na- plot:seliD,g ,aan, een bei'oerta .
derde meer en-meer•. Bti.h.ad
Florence trok, rieb: dood van

Speculaas
RumiDa{els

Hoe zal men doortegen
Stelling l1ffln enf
J arenlang reeds h ebben de
communisten hun roode broeders van de groote Belgische
Werkliedcnpartij gevraagd om
samenwerking in een marxistische eenbeidsgroep. De Bel·
gische socialisten hebben aan
deze stem Dooit gehoor gegeven en de toenadering fier van
de hand gewezen, hoewel In
haar getederen sb,lds jaar en
dag een.jonge~.geD£ratie. gr:oei-.
de, die daar weI oor voor bad.
In de groote urc des gevaars
evenwel v<>elen de machtige leideI'S de lucht sidderen. En de
Groote Raad der Belgische
Werkliedcn Partij beraadslaagt
thans, of men zal overgaan tot
het vormen van een sterk cen·
heidsfront, cen soort Volksfront,
naar
Fransch
of
Spaansch model, tegen het dreigende fascisme. Waarom Diet?
Wat in Frankrijk kan, dat moet
tach immel's ook in Belgic kunnen, dat ook in deze in bet
spoor van bet Franscbe voorbeeld zal loopen. Vandervelde
heeft zich reeds vrij duidelijk
uitgesproken voar de vorming
van een Volksfront ell men
mag veilig aannemen, dat dit er
spoedigcr dan men denkt, ook
komcn zal.
Voor de toekomst van den
Belgischcn staat is dit aUes veel

Was; dat te verwondercn?
Hij had andel'S niemand met
wien bij Jmn spreken over datgene, wat hem het naast 3an
het hart lag.
Zij begreep hem. volkomen en
roerde' nooit bijzonderheden
aan. die hem pijn koilden doen:
Nooit zei zij iets hatoli.jks over
Nora. Dat 'waS het ,N.i.st, wat
hlI 200 synipathiek .van haar
voncL Hij bield' het voOr fijngevoeligbeid, terw:ijl het elechts
listige . betekening van . haar

_,
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'Ook

:~:~~ak~~e z~~~ wei 'njet lang =~bO:e~g~e~a~!:k~::; zalD~loe~ b~~t:i;eell troost
Ieder vrij unr, dat Florence zoeken. .
.
voor haar. ..
h ad, wijdde zij aan Jerome. Zij
Da~ dit ~orence ru~~ n~
H~go en ~ .zouden ~eduren~
- Mijn geweten? Uw woor- was zOO bartelijk en opmerk. den ~ was, 15 wel OOgroijpelijk. de zgn verblijf 10 .bet bUltenland
begrijp het niet, atiet den klinken steed.s · geheimzin~ zaam voor- h em, det h.ij zich Als. Jerome weg w~ ~t haar nog we] meer va.uelkaar "-ar-

·.:~h:del!~chh~~th~~~v~~:: :~~:ten~~: teh:~~

/I
my,! tfjt n
l"!ltirtrfllt.miJ"
itflJdig ~inf. d.-I
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C';'1SIS getroffen zgn en geen r~~ het gedrang komen, dan zal het
d mg verwach~ van partijen zich dadelljk as.n de andEire zij~
en demor~tte, ~e he~ t~~ den de scharen en dan 7081 het pleit
sche partij op te ricnteb. Reeds del' Belgische regeeringen aoit af~ond leldden, w~~nn Z\] m a· sPQCdig besleeht zijn ...
gingeR ,stemmen van antevre- geschiedde, vele Vlaamsche ;t~~~e~:~ D~e:~,! ~f:J~~e;
hierin ziJn. andere landen
den katholieken in het R. K. rechtselscben
tot oplossing middenstof van het volk, den voorgegaan. Oit 1.S de toek.':'m&t
blad "De Standaard" in die brengen. Daarnaast groeit in
groote ·m1ddenstand voor den vau bat Bela:tscbe koninkriJk.
richtiDg op. Zij willen Diet ge- Vlaanderen zelf een natio- dag
komen en van deoo .88.1 de
(Nadruk verboden.).
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F E·U I
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=

welVaart aan het volk beloofd~ partijen-regeering en veBl drtnw~rden beschaam~ De 'pa:t:tij: gender .1.Clfs:dandealof. Dict;
Uep in .stemmenaantal · ducht,ig gehee1e of 'gedeeItdiJ1m vetwe-

I~~~P~~~ ~:~e~ ~~t.~te jaax ~~:~e·~~={~idn~~

~etale

ONTEVREDENHEID BlJ DE

.den ~beid, dat ~gan : ~: en-' -~ ' ~' ~ , ~edde:

-

d - ech~

men door
overeenkomsten de
scbadelijke gcvolgen van eeo
cIearings;ysteem wt den weg
moet gaan. Dwingt een schuldeischer zijn scbuldenaar een
dergelijke
clearingovereenkomst op, dan .is daarvan bijna
steeds een aanzienUjke inkrim·
ping van het goederenverkeer
tusschen de beide landen het gevolg geweest. Anders Jiggen
de clingen daarentegen, indien

t2.g~~!! T!.~~~

I

Haarolie tcgen Roos.
F 0.20 p . . fteach

I

~~~~~;;~~~
6iI

VDOIl Di VAVUTI£
OPRUIMING
Heelen mode-artikelen :
Hoeden. o verbemden. poloshiIt's.
sokkeu, scbotnen · etc. Jougens

ROBINSON schoe:nen. soitkwu,

~o::~ set.=: . bad p fkk en etc.
TOKU

no

Pasar~Baroe.

TEK HONG.
..,.. . &atavia-C.

iiEii~'-'S;:;;;;:;--- ' ~

~"- ~-

twee staten, waarvan de een
grondstofien, de ander eindproducten levert, langs dan
weg van de' clearing ~het goaderenverkeer in · stand trachten te houden_ Er bestaan een
aantal
verrekeuingsovereen·
komsten, die in wt opzicht
eenigermate
geed gewerkt
hebben. Voor \Vat de DuitsehZwitsersche o\'el'eenkomst betreft is echter juist het tegenovergestelde he.t ~:aL

__

-;:;d~ hi~:~og

haar zijn oprechte deelneming,
steeds van
toen hij baar oa de begrafenis de '\"TOUW, die hem zoo ongeluknaar het stille huis terugbracht, kig gemaakt bad ?
maar ook thans speak hij het
~o?rd niet uit, waarnaar zij zoo
(Wordt 'L"€n)olyd)_
mmg verlangde.

-r.i.ii.iiiiiiiii.i•••••••=
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,.:; ~~ "" de ~. vanden· jaail935~ '. ~kol~ riezenweec~~wordeu,-~ ':

zouden kenlng slechta 40~ be- slechta op deze wijze zal bet .
nwtsc:be rei- mogeIijk '"" 1>& Duitsche ~
.:tigers in Zwitscrland V!)(Jr 65 iL voeroversc~ ~eer op eea.
70 nd!!ioen heb~ verbnrikt. hoogte te bre!lgen. die hQt BerIIni
Dat dP. .schulden van Duisch- lijn mogelijk maakt, aan de
land dus opnieuw moeten stij- Zwitse.rsche wenschen ten sangen. indien ~ reizen naar zien van rentebetaling ent. teDE REGELPRIjS OEZER ' AOVERTENTIES IS F 0.20
Zwitserland .Diet van booger- gemoet te komen. •
. MET EEN MINIMUM · VAN 5 REGELS.
~~ bepel'kt wordt, is duideMaar oak van -het standpunl
gede1;tte deel van den scbul- liJk_
v_an Nederl:fhd uit zou een opdendienst wuden renteeragenRet gcnoemde ultvoerm'er- Ios;:ing, die beide lande.n ste1t
BEINHEID door IZAL,
.verlofgangsters! . Ter overna·
Danies mode' atelier, Laan de
de fundingsbons worden uitge- schot van 169 mHlioen, dat en het goederenverkeer Dieaw
Bruin: Kops 56. Vervaardiging dat alle lnsecten doodt. ·iIechts me ; 3 mantelpakken, maat 44" ".
:
geven. Door het vco;'td~nd Dwtschland
overgebleven ~:oven :inblaast, zeer tOe te -jui • •
Wecnsche en Parijscbe model- GeiU. week- ell maandbl. Vak- teruglcopen van de ~W1tser. lS,.is blJ lange na met meer vol- chen Zijll, amdat Duitscbland en
van ocbtcnd-, . middag- en f 0.75 per fle-liich.
avondtoUettcn cloor gediplo~
~~~~~~~-- ~~~~~. :'taj~~~ ;::~~~. ~:~:
meerd costumicre. Vlug
levert U 'gaarne tegen orig. prij- ~g in de mtgave van fun- tegenover ZWltser~nd te" dek- ook de verschillende lande.n
collIant - billijk.
NET KINDER'IEISJE.
zen C. G. VAN WlJRE. Boe- dm~sbonds
ontstaan,
dat k~n. .D.e T.:ntendienst alleen trachten, maatregelen t e negevraagd bij _Europeesche f &milie, goed met kinderen kun- JULI -Mud. te Megamendoeng. ken- en tijdschrift. Import. Reb. DUltsc?I?-nd elk jaar ongeveer eLScbt .JaarliJks ree~ .ongev~r men, die een vex:beteriug :ln den
60 milhoen ZW. frs. nieuwe 100 milIoen,. 70 millioen ZIJD economischen toestand kunneu
Wegens overcompleet : verscbil- nende omgaan, Diet ouder d811 Vall Bat. p. auto in -5 kwart te 8irih 9, telef. 4821 Wlt.
lende tropical cosbJnms te koop 16 jaar, voor meisje van 5 jaar,
aangebode.o., absoluut als nieuw. tevens hulp voor de huisvrouw.
Prijs per compleet costuurD Intern, salaria J 10.- per
u = t.
Ook de touristenovereen- in bet goede.r.e:nverkee: teza- van den wereldhandel, door bet
f 15.- cash. Lengte L 77 M. maand. Brieven onder no 937 A.
van dit blad.
Tetef. W1t. 582.Eel) pees, j 175.- ot 2. pel'S. Ret ruimst gesorteerd in Gaud- ~~n:rI~ltzo~I~!o~ ::;~~~, me;~~r~!~O::!l~~!~ ~:~~I~:n~~in,::!er~~~~~
_~_ _ _ _~~_ j 275.- Inl. tel. Wit. 5050.
~::~iW~~=~a~I~~:~:~ da:t de ~tsche reizigers. in bet Duitscbland moeten gaan k oo- een samen\Perking;."t usschen de
I;tuitschen

aitvoer

...."d.lliks 19.6 · millioen ter taaId. tenrijl de

betaling .van. den invoer ge. hruikt WOI'deD., tenviJl bet op
6 a 7 millioen geschatte deeL
dat I?oven bet grondbedrag
~t,png, voor 60% ter bevredigmg van de schuldeiscbers
.moes~ dienen. Voor bet met

"ODIILIDllI

DOg

(~:e~-m~~~;e~d~rse ~~~~. ~h~c~~OO;~D.!o ~:~~:l:~~ ~?:Dde. h~tm ~~l:~;!~~~ ~:~r~~er~~t I::~. ~:\\~i

~~!et~'~~'~~: ~:~~ -~------- S'hU~~::~;::<n:::~'komst. :;;~£~:i.~~:v~~7¥~ !{~f.:ird~~~Ttef.l~
~~.

Tc HuUJ' : Per 1 Juli : Thn op FLINK IMl/ MEISJE gezocht
z1chzelf sta3Jld Pn.viljoen. Nw. van m/b. leeftijd voor bulp in
Tamarindelaan 22 a. f 50.- p. de huishouding, salaris f 10.mnd. Te hew, Djamboelaan 33. 'smaands, intern. Br. onder No.
_ _ _ _ _~_ _~_11l20A. v. d. blad.

KWlstaal'dewerk : E. A. pnlNs ~-~-~---Oud alindangdia 7, tele!. WIt.
'VIES l\IEKERN
1428. Op bestelling theeservieDansleerares,
~::. elk gewenscht model en i)j:~b~eI~~~ro~~:I~feW~~;:i

TE J{OOP:
Gedipl. Coupeuse.
Stalen antennemast, (3 stuk- Geeft naal- en knlplessen volken) voor f 35.- cash.
gens zeer gemakk. snelle meTelefooD 582 at 583 Welt.
thode. Succes verzelterd. Dip!.

~~1~~e~ge~age~;~~k. ~ l~~:

door ren p. w. f 7.50 p.m. Teven~
bloemen- en corsagecursus, 2
uren per week f 5.- p.m. Mevr.
Engelsch "ice versa.
v. d. zee, Kroesenplein No. 13.
Franscb ) Nederlandscb.
&~r~2~alcDWCg) Scnen. Tel.
Duitsch ) Engelsch.
Getuigschrifteo van Consulaten.
Gouvernements - Instellingcu,. -~~~~~~-
Perjodj ~kell ter mznge beschikPIANOLESSEN:
baar. BTievcll onder: No. 272A. Nog eenige uren beschikbao.r,
v. d. blad.
vlugge methode. Koningsplein
Oost 3 pay. telef. 3208 WIt.
Vertaalwerk

G e,,-rna~d

E:'(pert Verbler_ N ederlandscb-

Genealogie, Bernlwck.
OnderzoekiDgen op het gebied
van Genealogie, en Hcraldiek. Groot en
gelegen
Familie Gescbledeo.is. Kwartier- winlmlpand verdiepingshuis op
staten. Br'. No. 273A v. d. blad. Pasar Baroe. Event. gedeelte-

T~c~~d

ORGANISEER UW ARBEID
door DOEUf.-\'X'lGE KA.A.RT-

~~~::~~ ~7~~~·1.i~!~,~~~:~

.i::,ba~~b~ ~g!'~i5~t~.~]~·:

Wegens vertrek n/Europa te
luwV:
2
kinderledikanten,
m/klamboe en bultzak a f 12.50

~~dg'e,vCo
.•~Ct u12rreermnednd. ~_P!~e·ze
t. n. ~~~Ch~~dav:~em~~enIn ~': :nh!!~!~cf: b:C~~ kda: ~~~~h
~~o::.: van we..n:w
-,..
I.A:'I.....

ZUIDoAMERIKA GRIJPT IN
SOEKABOEDII
:; Heerlijk, koe1 klimaat
Hotel "Nagrok"
Ret
Initiatief
van Argentinie te Geneve.
Lommel'rijke omgeviI!g
Hotel "Nagrok"
DE STEEN IS UN HET ROLLEN GEBRAClIT
FUnke, frlsscbe kamal'S
Hotel "Nagrok"
(V(m onzen V.P.B.-con).
Onze keuken is ons succeli
TEHUUR,
Hotel "Nagrok"
N a bij Hannonieplein ong Pay.
Geneve, 3 J1t'11'~ 1936. de aanneming van een speciale
Nog
enkele
kamers in Juli en
met. eigen gemakken, c.q. met
De
Volkenbondsvergadering
wei; door het parlement nq,odAugustus
garage voor dame of heer aIvan 16 Juni "') belooft een aan_ zakelijk maakte.
Hotel "Nagrok"
leen of get. z.k. Te bevragen
tal seus:::.ties te brengen, waarop
Argentinie is dus-U'gen de
Tel.
167
Smi,
Inform.
594
Wit.
Tel. 2505 WI.
men noch op'het secretariaat sancties? Neen, eerder schijnt
van den Voikenbond, noch in de bet tegendeel het geval te zijn:
------~---I-~~------- kanselarijen
van de ministeries Argentinie heeft zich steeds b ijl\olode-Atelier .. W~ttebo[tn",
Tel' o~emaDle aangebclden:
van buiten1andsc.he zaken te zonder trouw aan den VolkenTberesiakerweg 2M. Telef. WI. ldeine compl. lnr:chting (ge- Parijs
of Rome had gerekend. bond betooDd en zich bij berha4050. Ontving rending Engel- deelt. staalmellb. Rero), buis Het bezoek, dat de ArgentijD_ ling moeite gegevell, om de be.sche sportieve morgenjaponnen. bescbikb. Adr. Tandjonglaan 31 sche gezant de vorige week bij scherm.ing der kleine naties te
Lage prijzen.
I_~~~---:-____
t:~k:~t~ se~re::ris~~ den ;:~te~ke~~ ~~!:~a~~:r~~
GEVRAAGD:
beeft deO~ituati:e in de !e~1~~ Zuid-Amerikaanscbe staten van
Net
Iodisch
l\[e:sje
voor
toepolitiek totaal gewijzigd.
den beginne at aan een proGEVRAAGD. Bespraakt Jongmensch ter opleiding Verkoop zicht huishollding en kinderen
en Administratie. BegiDS!!I!!ris (Intern). Brieven onder NOA
1141A..
v
,
d.
blad.
dat
er
nu
eindelijk
eens
VolkenboDd
getreden. Brazill€;
verlangt
J 25.Brieven onder No.
klare koffie geschonken zal volgde in Juni 1928 en Chili
l102A. v. d. blad.
w.orden in Gene ...·e en de bespre- ~:~~~irng~~~:J~~e~e~~t~:dp~~~
!:g~PhC:;;~gV~C:Oanrt'deettins'ang_dt,aens oorzaken, sinds jaren ~eed5 voeAumgarage:
\'} Groote sorteering gekl.
•
'"
I d Z .d Am 'k
'l'e Huur f 7.50 per mnd. Laan (bloemen, kinderen, landschap. ~~ini::d:t e:~b~~~~~~! ~~~ t~~ ezic~1 door e~~t~~e~~s~~~
Trivelli 35, tel. 2425 WIt.
pen, dameskoppcn etc. ) met en grond schijnt Argentinie met instituut vcronachtzaamd en a1
re!;~~is, ':~!r~~~~~~~:

laolp,' kinderzadeI, etc. a f 30.(all> m euw) Hotel "KoningBplein", kamer 36,
_ _ _ _ _ _~~_

I,

WANDVERSIERING •
pla~en

I~n;~,~ij~{h~~C?,·l~~~~

KJeln Gezln (1 kind) zoekt net rih 9, telef. 4821 WIt.
·gem. of ongem. pavUjoen met '

; TE KQOP AANGEBODL."l

Courant.

!Hillman Sedan type 193'1. In

en vakkundig ondcrh. gebou-

MUROLA

l!~~~ b~~~~~g~~n:~t~~~~~~~

Hoe het ook zij - het Argentijnsche initiatief bren!!t den
steen aan het rolien.
a .

(Na~nll; ';I?,·bo~('!!).

JOODSCHE

De

VOOR.c~~IEN

J:d~~et~~~~c~rn.miSsi~

mu~::~=~::o:;

.

Laan

t 2.

~!~e;: J~:' t~e Pi~:S~e~ ~~:s::

30.

~~g~~de~t!~~~go;'~c~~ ~~::; ~~:dtee::i1'k:~~~~g:;~~~li~:;~~

!!en

latijnsch-Am,erikannsch eH,

~n, Jood, die zich tegeno\-er ;en

fait aceompli

'"

~~h:un,.:~~r~~~ b~t be~~~~iP:~

zal moeten nemen, doch tevens,
dat zij er beslissiogen over zal
moeten vellen. Tot nog toe
scheen het, of voara1 Eng<>Jand,
dat blijkbaar nog steeds geen
vaste richtlijn voor zijn. buitenlandsche politiek gevonden
heeft, de beslissing maar steeds
op de lange baan tcacht te
schuiven en het vraagstuk van
de sancties tegen lWie tot de
Te Huur aangeboden: lloor ze.5najaarsvergadering van den
maanden, keurig gemeubilcerd. Kano's
Volk.nbond poogt ill'te stelruim, koei landhuig te Mr_ Cor1 j
I~n. Deze m~el~ohtiek. en ~~In2
Delis Huurprijs 1110._ p. mod. Slaapzakken
Een vhamlncnrijk nalllllrproduct vall eigen LAND.
tiek van liJdeliJk toe2J.en, zu n
Sr. onder No. 557A. v. d. blad
formaten
VERFRISSCHEND eD VOEDZAAM.
thans, ns. den stap van
Schooltasschen
Bij%onde.r aan te bevelen vocr Sportmenschen.
tinie, Diet langer vol te bouden.
Practiscb, degelijk. Te bezicbtiOv~ral ve.lrllgb..at btj UWC lanYQaDan of bij dro uoeknouder.
Men zal kleur moeten bekenEDgelscbe conversatle lessen gen en in!. bij C.G. van WIJHE, G.A. TIMMt:!RMANS, Kramat No. 168. Telefooo WI. 1475 nen.
. ...
aDngeboden.
Nederlandsche. Keb. Sirih 9, Telef. 4821 WIt.
Wat beoogt ArgcJ1tu~l
Fransche,
EDgelsche
en
Doch wat steekt er weI achDuJtsche Llteratuur Oeschiedeter Argentinie's voorstel? Is
Dis. Bijwerken van Leel'lingen
Ter ovemame :
r----H~O::-T:.-.--:L-::D:-:::E:-:H::-O:-O:-G:-----;I he~ ..een sta.p t~ ~te van 1op he~ .Ge~ied van L:~teratuur, Keurlg overcompL meabiIalr
talie? Ret IS dUldeliJk, dat lta.Gesc:hiedeW:9 en Aar:~kskunde. t.w.: 1 jongensscbrijftafel 1 di"
Koniogsplein Oost 6
tie de laatste weken benut heeft,
Matige Tarteven. Bneven ODder to boekenkast, 1 vaste wascbtaVaoaf 21 Juni onder leidiog: van den H~er A. Beclceriog.
om verschillende staten Z?Odafel m/toebehooren, 1 bed,
No. 27M v. d.
~_________ 11 staande lamp. Mampangweg
een formeel voorstel tot omnidGELEGENIJEIDSKOOPJE.
dellijke opheffing""'Bll de S!lDeBinnen No.6.

BEG R A F .' N 1 S _ 0 N D .- R N •. MIN •.!
.a:.

a:.

V

II

RUBBER:

kantongerecht o-,'ern-cog,

~~C:~~nd~v:r~~~~1.:at :a~ V~~ goed a15 Midden-Amerikalln- ging van zuiver Jocdsche "co!"Juni thans niet aIleen krach- scbe staten. Op deze conferen- :!!~:tee~~~ ee~e~ui~h:~r~~

tens de statuten de verschillen-

v /h ,.0 A N SEN J A COB S,·
TE HUUR·:
D e best geouti!leerde in Batavia. Verzorgt be:grafecissen
Prima Lunch of Diner (vol- Westerparlr, geriefelijke huizcn
ook voor BUITEN Batavia. Europ. persolleeL Europ.
doendc voor 2 personen), alge- met en zonder verdicping; met
liJkwageCl en auto·s.
haald f 22.50 p. mnd.
daktuin Nos 17 en 19. Te bevr.
Ad!es: Kramat No. 62 t/o Tramstacion Batavia ~ CeQtc.
ROYAL nO'tEL,
telef. 3712 WIt.
Tdefooc No . 97 (daQ en n2cht). I
Noordwijk 14, telef. 465 Wit.
'-.,--------...:.;==='-'-'...:.:;:::.;;;;..:="'--',

Ananasmost TJololandak"
"

Argen-,

I

~:n zh~en~e~~~~:c::l~~~

niets

gemeen

beer-t ;

~~____

van__
"SHU'lTE RAAFF",
Wegens omst. Te Koop:
Laan Raden Saleb 14, tel. WIt. Contessa Nettel 9 X 12 lens 4.5
154~
.. : .
compl i..z.g.c. nieuw f 350.tharu."1' 80.- Bnrn. onder No.
1184A. v. d. blad.

want

worden en,

~~~~~Chl ~ i~et~~gt J:~a:~~

om onverwiild een Pan.Amerikaansche vOlkenbond in het Ieyen te raepen.
. '"
.{rgtmtm16 8peelt met
Vlwr.
H~t is .zeer waarscbijnlijk, dat
de )Dngste stap van Argentinie
met deze kwestie in nauw veeband staat. B et 2.OU dan cen
soort van ultimatum nan alIe

aauduidmg voor Samn.:-l en
Henoeh is een zuh'er Hi!oi'eeuwsche !laa"')., die ill het Duitsch
"de inge"-iide" beteeke-nt. Er is
derhalve geen enkele reden aalh
..ezig, op grond "aarva,1. beklaagde in plaats van zijn JoOOsch~ voornamen zich zou mogen
bedienen van de oaam Heinz.....
Als bijzondel'heid ..ordt ::!og
gemeld, dat de pss van 'tl.en bekJaagde de ,oornamen Scimnii-

nent

besproken

~:~st~r:~t, B~rzili~e~~~e~~

VolkeobondsIcdeo zijn. AIle A-

merik3ansche staten hebbe.n
namelijk op 4 Augustus 1932
een onderliD.ge overeenkomst
gesloten, volgens welke aeen enkele s~t in Amera: de gewelddadige iobez.i.tneming van
een land in recllten z:al erkennen. Dit protocol was het gevOIg van de sticbting van den
~t M..azI:sjoekwo en van den
Zwd-Amerikasnscbe
Chaco-oorlog. Men zalzich herinneren,
da~ Roosevelt tot nog toe

ge-I

H<'n""h

venueldde.

EEJ..~ .lm..LIOl\~.:URSI.I.IX
Elndelijk opgehe"en.
Ee!1 van de oudst~ lo~e lij_
neu van bet Vereenigd Ko~inkrijk, die indertijd nag door Earon Rothscbild ",-erd gefi!l.ao::.- •
clerd, zal binnenkort "orde!l
opgeheven. De r.:den ,"ocr cO!'
sluiting '\--an ~eze lijn, die in c.==<.
yolksmond ue "millionairslij:n"
~ordt galOemd, omds.t de ststioes .en-an in de buurt mn de .

~lk::~~:g~~6~! =~~~ ~~::~ ~:~l~~:'jk;~

brad.

Z .O ' N
LAlIIPEN

...

:':~!e!:';!t!~Dge- J0 h n K a p pee d!~ s~;~~~ l:~;~:~~o~~ ~;~'~~~E~,h~~~;,!~;'~ ~I~r~:fie~::a~;e~~

Beter-Drukwerk
~~~~~~'~1~c~~,:,:r:~I",~3:m~.m~.~L~aa:n~M:e:nu~~~~~~~~~~_

I

---------

~

.1

quentie van de bcide eerste ei~cben , die luiden: regeling van Augustus 3.S. cen groote Pan-A- naam, Schn::u1-Her.ot'h te vermel'ika<l.usche coniereptie te
bet \'onnis

bruikte schrijfmn.chine, laag
kantoormodel, geen pGrta.ble,

~~!:.;so~:~.:'~.SWe~~13.1r~ ~

~Ojb~~~~ H~~~~~~

-

goo· Njeu:eODc~~:;s':~;end_, !~~~e:m~ :~~~~~;::e:n~~~
:~vij~erl sP~~~~daa:~1f! :n~l~~r ~~ru:zif:d\!:~~~.
h:tr~~~~:we~~e :lnO~~~
~~:!:ie~~~~~~!~ell
veaute'~.
Coone
r
::;':,:..~;! het
::~:tini~¢;:~ ~!~~dw= _H
et

s:rENo·rl'PISTE,
Engelsch~H ol1andscb, Maleisch
TEKOOP,
(Hollandscbe) mot eenigen tijd
praktijk, zoekt eell voor haar
passendc betr~kkiDg, Br. onder
8, (paviljoen).
No. 885A. v. d. blad.

o

Italie in openlij k conflict te k~

de drie eischen die het heeft gedeelt rnedc:
steld, niets ander~ te verlan- stichten, dan wei eeu Pan-AmeIn het tijdschrifi: "Deutscllea: '
~:~e~j:t ~:lfsh~~~or=~e~~ rikaanschen bond met inbe.grip Strafrecht·, van begin Juni
den Volkenbond op de agenda

Dr. R. A. OLDENSTM[
iN 471 d 1 1""
B ta - C
M 'dd
~pe:.!:~::o:!~~, SWIll- en _~_~~~~_ _
l ag·, Avondtoiletten, Nou- i o.
e a lar, a Vla-.
Wa~erlooplei n , hoek Willemslaan, telef. 1353 WI. spreekuur :
7-7.30 v.m. en 5-6 n.m.

~o.;;~en~ebo~~~~~~ g:;'OI!!~

he?~e!e~n::~ ;fezi:~:~~ ~;~c:~s Z;,~~lfing~~;f~it~5~ ~e~~e~~~~'~u~~ng~~~gen niet

~:d~E~~,~'71~a~~e:~v~~~~~ :6rc~!~~1 ~:;tt:~~.O~e~:~:~ ~~~DA~~~~~~~:d.Br. onder No.
~:::;n:~~lijre t:~~~~nr.

lie ....einig ingenomen is lIlet dit
onverhoedsche initiatief, d aa.r

men gelooft, dat A1;gcntinie t ec •
bescherming der kleine staten, ..
op voorizetting, ja zelfs Vel'. '
sCJ;-erping der sanc~es zal aandrmgen en, als kroon op zijn
wert;., fOLilleel.de niet-erkennin'"
van de verovering van Lbcssi":
me door Italic zal eischen.
Ook in Londen schijnt men
weinig over Argentinies ":lOrtvarendheid Ie spreken, w<:.nt at,;
Argentinie werkelijk 1!ll€t zij!l.
optredenn.ieianders beOlJ:gt dan
Ecn ....eTScherpiug van de SQ.!JCt,!~
O,. u:Dn·ee.,k. o_,.!.__km·Oill
_ : te Es;~~~_a.,o' 0r,,_
' "m
..
::..~.
zijn sympathie te verspelen !1ij ..
een aantal staten, we eveneens
weinig bewondering koesteren

m:: :.-:

kennell, zieh d aarbij beroeper1- den opgerieht, is Een-?o.!!dig, ds.t
de up dit protocol. Dientengevol- zij niet rendabel me:er is. R et

!~ ::=~=~en52w:a~ ~~:'e~~e~: ~~ ~;:bU~~!j\.~:~r.T=~~

25.000 st. Portl Cement tegels grijs a 2?!t ct.
5.000 "
rood " 4¥.! ct.
ten t;egen ltalie nooit voIkomen minder uit te loopen, dan dat
5.000"...."
geel .. 5 . ct, ·
gesloten is geweest en dat de dit land de Europeescbe mominimum afname 1000 st.; monster
aanvraag toegezQnden- ~gsverscbillen tussdlen de ~dheden wi! d.~~ bet 1Jnli~tingen: ~gkoebanprahoep}ein (Menteng Poelo) Bat.-C. =tan~~~~ ~~':~~
----'---~-'--~~.,__~------ het ticht _ _ Wi! nn Argen- dan ",",don de Zuld-Amerio-

op

m::!

putt door het heerlij'li:c lan:ischap ...l!in Berksbir~ met ztfn
go1xende groene dakten_ In ~
~:~ ~~rs ~~er : :
"'stand ,-on sl~ 10 mijlen. .

GROOT KLOOSTER, NoonlWU" 29:
=t:':~ :~ ~
~ ~:tO~~!ni:nis~~
ZOON VAt"'l BUB..
2·jarige Vakscbool met Typen, SUIbo en Eogelsch. Meerge- _ _ _
;, .
vo1kenbond stiehten.
mwonel'S "'aD. het d«'p WadPrijswinnaar- van
Gam- vorderde JeerL ·EngelSehe ~.
*) . ~ kI2Js .zuBen tat:asscheo
Daannede staat Genege dus desdon....;\an dit station .stopt de . .
--:, -:-.-.-,.~.--'--I bir vraagt ~ge dame (liefst
lIe_ _ ~ dal ~ Rud9- vow beslissingeD. waanan de trein a1 jaren zooder- dat ec ooit~
. POLONIA. .··praeht OOuwPero- met squn~) ten hu:welb1t.-11 ~--~--'--=~~-~-------- ~ b ~
~ DOg met bij beJla... een reiz:iooer in of uitstapt. Qe
.
geveD
licht.

aangelWUn,

zacht

~~'~~:' ~J:~Pp~ ~sij-Dwer~~

Pasar'

"TelL 240

ed..· bes~O.NM·oaH,yp.
Vlllla'
.b..
n1Iw
' ' ~,..,.._:':"",-_-'-.,...,._
op - .
~o
iIfb F 25 . P M' ·bouw ·t>pp~ vEmm:rmT , ONGEDIian::E
?
.
EEN

-

Laat .Uw ~ Diet ~door ~ t2l aadere
' ~oetpijneaLID ""'" pedilmur wordt U pjjnIoos bewiid ..., dole
·kwaI...
.

°

.
. . _ _ '-'

v~, ~d; kOel wonen.·Inf: met lUI..: S~ts f 07.'S per
~
POIoDiaIaaa18·TeLli56M.Q.
fIeseb._~:~
~NoordllD.

.. ,.

Pedikuur

~~~~_~ ~~~~ =~;;n ~~~;:

.

..... OP_ met. in ds _
pri!I:ai<e Eo-- bebbeE. immers .... pIWdltige .
ArgeDtlniOis.......Jijkgeentid ropeeocbe . ~in"'grij--'- ...... ~.. :
.... .1>& s a - , 1>& _
pen. en ds _
: - . " " , Wat _
"" dan ,dat . . destijds vetiaan1.. dat. de uit Rome tie ~ binneuge- tremtje nemen '!'" _
,
. ' " ,'. :,.
ToILWIUSOli. _,ts!mirh!j!Jg _
lIot _ _ ~-.~-(N_~t,>

