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WAT DE RICHTLIJNEN LEEREN
Haar Duidelijkheid geeft Aanstoot.

EENVOUDIG

I NTRODUCTIE :

Van de criliE~k op de richtlij·
nen voor de samenwerking tusschen Nederland en Indie op
economisch gebied heeft de Re·
geering zich in de memorie van
Ilnlwoord op het afdeelingsverstag van den Volksraad met
weinig woorden afgemaakt.

nen, dat het Nederlandschc
yolk het sterkste weerstandvcrmogen heeft. Bovendien ka.n
niet ontkend worden, dat de
structuur van bet Nederlandsche gebied veelzijdiger en ste·
viger is dan die van het Indische.

N.V. FOTOCO
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StU""EN ZUN GROOTER EN DUREN DOS LANGER

CAMAY' BLUff HARD lOT HET LAMSTE VLIESJE
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6000

dus eigenlijk 0.18 anti-Britsch
beschouwen, terwijl de Arabieren in den grand genomen proBritsch zijn.
Eerst in den laatsten tijd voelen de Arabieren zich door
Groot·BritnnnHi verlaten. Het
zou echtcr voor Groot-Entanrue niet van be1ang ontbloot
zijn ook eens rekening te houden .met de gevoelens der Arabieren want t enslotte leven er

werd door eeo Britsch' regee.
ringsbesluit 100 doenam tot
het minimum. verklaard. Sinds
dat jaar hebben echter de Joden
600.000 doenam grond gekocht
en daarmede het gemiddelde
Arabische familiebezit ap 65
doenam gebracht. In 1930 WIUj
29% van de Arabische bevol.
king zonder Iandbezit; thana
is dit percentage reeds tot 38
verhoogd, en met groote vreelii

~~~heva~am::=:~~~ i: ~~ ~::~~~ee~ A:~!~~~net:~~ ~~: l':~~ :~~~ ~~~: ~~:~
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Zij mer.kte op:

Rijswiikstraat 28
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Inderdaad, over vaagbeid van
de richtlijnen kan men met
klagen. Zij geven dUidelijk aan,
wat er zal gebeuren en waarom
dit aldus en niet anders zal geschieden.
Maar dat is juist het teJeur·
steUende en· onaanvaardbare
van deze ricbtlijnen. Zij zijn te
duidelijk. Er staat onomwonden
in, dat er van- wederzijdsche
offers geen sprake is.
De Ncderlandsche industrie
kan zich niet aanpassen .(zie
richUijn 7) ; daardoor blijven de
prijzen boog en bet Indische
Yolk moet die betaIen.
Deze hittere pi! moeten wij
slikken, nadat er wat suiker
bij gedaan is (een geldgeschenk).
Doch zoo'u oplossing is niet
aanvaardbaar.
...
Men kan het ook moelllJk
n~rnen "cen blijk ,:an ~eder-

DA.o....•

VOOR ADVERTEN'l'IES.
TE BAT.: S.B.H. GOPNER
TE BA..~OENG: BAN.ARB1'J
OF RECBTSTRF..EKS AA.N
ONZE KAl"o'TORlilN

REDACTEUR , J. VEERSEMA

WEERSLAG OP WENSClIEN VAN NED. INDVSrRIE

maar hot is een kunst, een artistieke
portret.opname te O maken.
Wij bescnikken over een up to dale atelier en
i"renlange erva ring op het gebied van
portret_fotografie.

TE R

JULI 1936
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lD..A.CHTEN . OVER

BEzORGING GELIEVEs.vy.

De "richtlijnen", -

In vele opzichten zijn de
richtlijnen 18 beschouwen als
een wecrslag op de berorgdheid van Indie over de wederzijdsche belaDgenbehartigmg
en als ceo gcruststelling ten
aanzien van den gang van zaken voor de toekomstj het
spreekt voorts vanzelf, dat
die richtlijncn in onderling
verband behooren te worden
gezlen.
Het moot voor de Regeering
dan weI een zeer onaangcname
verrasslng zljn geweest, dat de
bezorgdheld van Indie over de
wederz.ijdsche belangenbeharti.ging na de publicatie van de
ricbUijnen niet verminderde
doch toenam.
Maar \Vat mocht men verwachten van een stuk, dat duideUjker dan welke vorige publi·
tie ook, deed uitkomen, hoe het
belang van de Ned.erlandsche
lndustrie vooropgesteld bleef ?
De Regeering heeft thans oak
voor het eerst erkend, dat de
contingcnteermgen, welke aan
Nederland ecn bepaald aandeel
in den invoer mooten verzekeren, hier "aanzienlijke prijsvcrhoog"!ngen" tc weeg brengen
van goedcren, die hoofdzakelijk
worden gcbruikt door het minst
draagkrachtige deel der bevolking,
Men weet, dat het geschenk
van 25 millioen gulden hiervoor
cen eornpcnsatic moet zijn.
Maar dit is een compensatie,
die moge1tik wei dezelfde groep,
waaruit het geld kwam om de
dure goederen te koop~n, ten
goede komt, doch niet dezelfde
menechen, die de hODge prijzen
moesten l?Ctalen.
Wanneer een Inlander, die

zoo

~rd~d~~~:~~w::dena:;:

wil en den ernst van de

~eder-

Jack en deze 100 millioen be· zal zija 3)

=~~:;1:~E:~~~ ~~ ~~;;::~~~~.:::::::::n:e: ~~~Ir~~~:~:~!; ;!: h~~~

de samenwerking te deen sla- ben dat wei heel scherlp doen
gen. Zij zijn geenszins vaag. uitkomen. cen samenwerdoch geven op aile essenUecle king, als die in cen compagnonscbap, waarvan de eene
~tendUW.~rijk:am:::;lj~~~~ comJlagnon meer geld gestort
voor de meest aanvaardbare heeft als de andere.
oplossing.

J. V.
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\Vordt gezieD. 2)
ren dan bun grond.? JUd. O. P.
De Arabieren hebhen, zooaIs I ~~~~~""'...,""'~...
bekend, v~~r het begin van den
opstand geeischt, dat er een
J •
eind aan de Joodsche immigra- Utc.U4lflicu.£w~ fl
tie zou worden gemaakt en in

Ze Rotogra\'Ul'e-ollJDlQer
Het tweede nummer van "Bet

:~~~~:rda~e:~~~ ~~~~ied~! ~::~!Js~~a:rs:~~n!:~

DE TOESTAND IN PALESTINA.

benoetnd, doch het wcjgerde de
hnmigratie le 'Onderbreken. In
deze houding zien de Arabieren,
nanr Ghory ons uiteenzette, een
onnoodige vcrscherping van
den toesland, want Groot-Brittannie beeft" reeds twee mnal

Arabische Leider aan het Woord.
JODEN VAN COMMUNISME BEl'ICIiT.

(Van on..:en V.P.B.-carr.).

::n

PaarRltmeester. de Stoppelaal'
schreef ~aTIn een belangwekkeIl:?- arbkel over de landsfokkenJ Plfdang Mengatas in de
bun:t v~n Fort de Kock. Aan
de voorJ~rs;ennen en hel coocours . hlp'plque te Batavia

de~~~~nv~~te:n~~;nfr; ~:~: :St~~~~=;dve~~~:

1929. lndertijd werd de JoadEr zijn verd~r veel mooie
Landen, 26 Juni 1936. ren geleden door de Arabieren sebe .im.migratie toen voor den p?arden en mOOle vrou\\'en in
ter keDnis van den Hoogen tijd van 2es masnden verboden. dit nummer.
Emile Ghory. een :teer ont- Commjssaris gebracht 1) .
Gbory wees er in ons onderwikkelde Ambier uit Palestins,
NAAR ITALle
De WcrkZo08heid in Pa. houd op, dat reeds zes Britscbe

die tcvens de grootste daghlnduitgever van dit land is en als
secretaris van de Arabische

lestina.
commissies zicb ten gunste der
Lectuar \'oor Tooristen
Ghory decIde.ons nog mede, Ara"bieren hebben uitgesproken,
Pas gebuwde paartjes en
Partij oak politiek cen groote dat de werkloosbeidcijfers in zonder dat er tot nog toe een echtparen, die hun zU\'eren of
rol speclt, verhlijft ap het zijn land buitengewoon boog verandering in den toestand is gouden bruiloft vieren, hebben
recht op cen reductie van 70%
oogenblik in Engeland, om daar zljn. Gebeel nauwkeurig heeft gebntcbt.
op den prijs van cen retout"biljet
voor de Arabische zaak t.Q strij- men den omvang van de werkDe .Strijd om kef: Grond- op de Iialiaansche staatsspoorden. Naac aanieiding daarvan loosheid nog niet vast kunnen .
beZ\t.
wegen, - zoo lezen we in bet
heeft onze Londenscbc V. P; B.- stellen, wijl het den Arabieren
In welke mnte de Arabieren Tijdschrift I tal i a, dat wordt
correspondent Ghory cens op- aan een geschikte organisatie
gezocht en deze was zoo wel- ontbreekt en men op de Joad- reeds door de Joden verdrongen uitgegeven door bet Italiaansche touristen-bureau en de
willend hem eenige interessante sche cijfers weinig kan vertrou- zijn, zou - volgens Ghory wen, daar de Palestjjnsche J o- bet best uit het volgende blij- Ital. staatsspoorwegen en dat
mededeelingen to doen.
ons bereikte door het officieele
VDlgens Ghory moct Groot- den er alle belang bij h ebben, ken:
In de ecrste jaren na den oor- Indische Touristenbureau tc.
Brittannie, hoe de afloop van de werkloosbeid in Palestina
den huidigen opstand ook zal zoo klein als maar mogelijk is log bescbikte elke Arabische samen met een aantal boekjes
zijn, er rckening mede houden. voor te stellen. Intusschen stijgt familie gemiddeld over 130 en vouwbladen over ltalie.
grand.
In
1930
AI deze lectuur voar touMsdat de Palestijnsche Arableren volgens de officieele statistie- doenam
tot den laatsten druppel bloed ken oak onder de Joden de
ten bevat Diet alleen veel we21 Zooals ook steeds over b~ t.enswaardigs aangaande Itam~.
werkloosbeid ; reeds in 1934 telde men 14.000 Joodsche werk- booed won;l.t gmen h~t felt, dat Pa- maar is ook met smaak versystcem dat bij de Joodsehe loaren en thans is dit aantal lestiDa vau. oodsber bet land der zorgd en op kwistigt" wijze va~
immi~tie wordt toegepast. reeds aamienlijk gestegen.
.Jodeo Is. Red. O. P.
ilJustraties voorzien.
moet _ votgens Gbory _ onfeilbaar tot de vernietigiDg van
DB ATabieren ooe1e?I::ich
de Arabieren in Palestina leiuerlaten.
Wie Zaterdags van uitgaan boudt.
den. De Arabische partijleider
Ghory verklaarde verder, dat
maakte er ODS opmerkzaam op, de meeste Palestijnsche Joden
Ontvlucht zijn warme h uis.
dat de opstarid in Palestlna commun.isten .ztjn of ten.m.i..D:Ste
POLONIA is heerlijk koud.
niets met canfesslonecle ' ver- onder den invloed van commuschillen uitstaande heeft,· doch nistische organisaties staan;
En .. . . nooit vaar Zondag thuis.
dat men hier met een ras.sen- Engeland moet deze· menschen
strijd te doen heet't. Dc ChrisPOLONlA-TEBRAS. Meester.Cornelis Tel. 777.
telijke Arabieren, wuarvan men· J.) Er is zoojuilrt. een regeeringser juisf in Palestina zeer velen. rapport· gepubliceel"d, waaru.lt bli:ikt.1 ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;2
vindt (105.000 menscben of da.t er in J.935 een groot anotal!!
___
12% van de Arabiscbe bevol· l;iandestien het land binnengekomen

mmzsmrums::
====-::~====
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VOOR MEUBILAIR

I

Bezoekt onze_ modelkamers

LAAN TRIVELLI 23
Gemakkelijke betalingsconditi es.
Geopend van 9-12 en 5-7'/2 uur.

Meubelfabriek "HOLLAND",

een bedrag moet neertellen, dat
feite1ijk hoven zijn draagkracht
~t , dan ~dt hij al. zeer wc:~rug tro~t 1h ~et felt, dat hiJ,
mocbt b.ij eens Zlek worden, zoo
goed . zal w~rden v~rpleegd in
een uekenhuLS opgencht van de
d~r Nederland geschonken 25
millioen gulden.
Te voren heeft .de Regeering,
aIs men haar op rut onwederlegbare felt wees, geantwoord, dat
men n.iet verget~n moest, welke
andere voordeelen de Neder1lll1dsche regeering aan den
handel in bepaalde Indische

.===================;
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kwam ~ bet verkeerde adr~. van overtuigd, dat de Joodsehe
..
.
.
immigratie op den langen duur
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Heden verlrekt

n.

Woensdagavond
gaf' bet
Hongaarsch Orkest onder leiding van Andor F6ldi in de bovenzaal van het Hotel des Indes het 4e abonnements-concert.
.
Wij willen het nog eens zeggen: - het is buitengewoon,
hetgeen Alldor Foldi met zijn
kleine orkest weet te bereiken.
Dit is in de eerste plaats te
danken aan zijn uits:ekende leiding en in de tweed.f' plaats aan
toewijding van de leden van zijn
ovkest, die ensemble-spel weten
te bereikell, -zooals alleen bij
geroutineerde artisten ruogelijk
is. AIle leden geven zich geheel,
waardoor eeu zuiver muzikaal
en rhythmiseh geheel ontstaat.
De enkele onvolkomenhoden,
van bet 4e concert, waarop wij
hier willen wijzen, zullen, naar
wij hopen, de volgende concerten ten goede komen. Deze onvolkornenheden zijn het gevolg
van de kleine bezetting van het
orkest in de groep der strijkers.
Hierdoor komt het slagwerlt en
het koper, vooral bij de jorti,
te veel naar voren. Het tempe~
ren van deze instrnmenten bij
de jOi'ti zal de violisten en den
cellist mee!' tot hun reeht doen
komen.
De schittel'ende techniek en
de kUl1stzil1uigheid van Fi:ildi
i:\.wamen in de soli weder tot
uiting kwamell. Voora! de Cadenza in het vioolconcert in Ddur van Mozart werd onberispelijk gespeeld.
Ret pubJiek toonde zi.:h zeer
euthollsiast over dit concert,
waarin Mozart,
Haydn en
Tschaikowsky de hoofdrollen
vervulden. Als toegift speclde
het orkest nog de Prelude vun
Rachmaninoff, hetwclk cIOn
waardig slot voor dozen muzikalen avond was.

GASTELLE ZEEP
Een In1egger

Op ten Noort naar
de heer C. Spillenaar,

van de Fox Film Corporations
(East) Ltd. en voorzitter van
den Film Importeurs Bond.
De heer Spillenaar zal te
Singapore per ss. Victoria van
de Lloyd Triestino zieh- naar

Hongkong

begeven.

Vandaar

vaart bij met de Empress of
Oanl.ula naar Honolulu, WRP..r
hij het ms. Lurline van de Mat-

son Line zal nemen om

San

Francisco te bereiken.
Zijn eerste bezoek in de U.
S. A. zal Hollywood gelden.
Doch daarna steekt hij het
continent over om te New-York
het hoofdkantoor van de Fox
Films te bereLken.
Hij denkt daar verscbillende
besprekingen te voeren betreffende de eischen, aan welke
films, welke naar bet Oosten
en in het bijzoner naar Ned. Indie worden gezonden moeten
voldoen.
De heer Spillenaar heeft bier
gedurende tien jaar ervaring
opgedaan en meent niet ten onrechte, dat daar weI iets bij zal
zijn, waarvan de Fox FitmE
maatschappij zal kunnen profiteeren.
In de eerste plaats denkt hi]
de selectie van films voor het
Immende seizoen in Indie t,
behandelen. En voorts is hi.'
van .plan cens de aandacht t(
vestigen op de eischen, waaraar.
films moeten voldoen, die zonder al te groote verminkinger

bet Ned.' IndiBehe geld te wisselen.
De schoonbroeder zou een
groat deel vail het geld hebben
ontvangen.
Er zijn dus thana vier arrestaties verricht.
De boofdbeklaagde heef!
weer aangeboden een bekenteDis te doerr, maar de magistraat
zeide, dat hij die hekentenis zou
-.~illen aanhooren, als zij volkomen vrijwillig gedaan werd
(dus Diet om de gearresteerde
vrouw te bevrijden uit de gevangenis).
Een dag later werd nog een
vijfde Chinees gearresteerd, die
er van verdacht wordt ook een
deel van het gestolen geld te
hebben ontvangen. Ook hij
werkte bij de N. I, Handelsbank
te Singapore.
Ret bleek, dat een aanzien:iijk
deel van het vermiste geld kon
worden acbterhaald bij de gearresteerden.

N.£erw.&.

Zondag 19 Juli speelt het
V. B. O. elftal tegen elftal In-

Verwekt zlekte
SCHERPER OPTREDEN
Ret toenemend aantal typhusgevallen te Singapore heeft,
zooals wij reeds deden uitkomen,
de aandacht gevestigd op het
euvel van den voedsel-verkoop
op straat. Er zal strenger tegen
houders van vaste en wandelende warongs worden opgetreden.
Voorkomen is beter dan genezen. T~ Batavia Behijnt men
het nog altijd noodzakeJ..U1c te

8.
9
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aangehouden
een Inlandsch beeen geldwisselaar

t~:rcalIfVOnBagda~.~~~::~ ge~r::f::;:~~emde

zou ziin be"

. "Elbtalgruss" -

geh~el

Mal"sch

J.

Fucik middeling hebben verleend om

nieuwe zending

arrow mitoga shirts
r

a

o

s

e

t

de speciale vaordelen van dit beard zijn:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

hitte kan het niet in etkaar doen ziilkken;
water kan het niet doen rimpelen;
door het strijken kan het niet ptooien;
in het dragen kan het niet omkrullen;
bij I-et wassen wordt geen stijfsel gebruikt, zodathet·
boord de hele dag koel blijft;
doorafwe:.dgheid van stijfsel, een veellangerelevensduur;
de hele dag he! frisse, heldere, onberispelijke aanzien
als des morgens bij het a3ntrekken,

pdjzen:

14.- Ir~.50 II Ir I
5.50

7_50

in aile hals- en mouwmalen
~. geheelnieuwe . dessins
rijswijkstraat
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a vasto res

aparte

Modellen

GANG KENANGA 26

(PASAR SENEN)

I "lORBIS"

TEL" WL. Nos. 132 -136 - 4114

V RO E G 0 F

LA T E R

WACHT

LANGER

SPA A R U W ATE R
MET EEN WASPA
NIET

KRAAN

•

POPULARIT£ITSWIDSTRIJD [0. Z"NORRIS" de bonbon van "Standing",

DOE HEr NU

Ing. Bur. J. S. de Smit & Co.
Molenvllct 0.1

gemaakt uit de iJjuste kwaliteit grondst-offen in de Norris.choco.t:Ulefshriek te Bandoeng.
Ook U kunt trotsch zijn op deze nieuwe Industrie in Ned. Indie.
Niet alleen illt sociaa! oogpunt beschouwd, immel's onze chocoladefabrieken verschaffen weer aan vele menschen arbeid, maar oak om het fcit dat nu weer blijkt
dat de Ned. Indische Industrie heelemaal niet achter behoeft te staan bij de Bmtenlandsche, indien Europeesche ondernemingsgeest en prima vakkennis samenwerken.
Geregeld komen wij met nieuwe assortlrnenten bonbons etc. op de markt. De een
nog fijner en aparter dan de ander. Wilt U zich en Uwe vrienden eens op iets bijzonder fijns tracteeren? Vraagt Uw toko dan eens naar NORRIS-bonbons. De prijs
zal voor U een verrassing zijn. Op veler verzoek geven wij deze maand (sluitingsdatum 1 Augustus a.s.) weer eoo interessante
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PBIJS - PUZZLI

:~o~.~6e:.:4~.57.

Heeren-vilthoeden.

o\l'erhemden. poloshirts, sportsokkeo
schcenen, dassen etc.
Kinder-blouses. b[Q~:~~~ss,~:~:o::c~n, Robioson.schoeoeo

Batavia~C

Hotel
des Galeries
en
ROTONDE

Restaurant

1212 -1262

a la

Carte

Speeialiteit in het arrangeeren van diners.
recepties en ultzenden van a la carte schoteIs.

Olr. Eugene Boogveld
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Prima Amerik. fabr. m/kogeltagers.
P rij s vanaf f 3.50

Toko "TIO TEK HONG"

Cafe

82. 60. 5. 12. 56. 25.

"
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Hoog Zomer Mode 1936.
Zeer

G eZ 0 n d h eid
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van de N.
Singapore
voorts is er
diende van

Gebloemde Visite T oiletten

L ILl 0 NO HIN!!!!!

-

KI.,KDAG

nog

Wij ontvingen een nieuwe collectie'

en BEL V AND AA G NO GOP:

MAANDAG VENDUrIE
Kwhang 6

~~~~~~~ro~g~~ee:e~n den

Indes.

Denk dus om Uw portemonnaie en U w

;:

Ros~ngarten Mendel!~;:~: ar~:tatl:s g~~~~ijk

Hotel des

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~:.

Ziet onze etalages

i~:~~~;~;::"g:

Selection P AUZE
E. Ul"bach
5. "Neue Wiener Volksmuslk" Potpourri
K. Korozak
6. "Valse lente"
Cbopln
7. "Slavischel" TanzNl"8" A.Dvorak

P. v. d. Berg

Chef-Kak van

Stroo- en Vilt ~ Hoeden

veel meubilalr, ~ple gelkas'eD. cetkamers. iedikanten, \:astkoffcr, gra_
AAN N.r.H.B. ONTSTOLEN
Vooravondconcert.
~e~fr~~~15~1l;~~~r~f:naa~i~~~~s, Singerm ..chlnei. gWlovcns. ijzuen IUln;:ltje,
Het programma van het conIn verband met het onderzoek
V end u h 0 u d e r
cert te geven onder leiding van
Julk'1 Foorman op Zaterdag gapore
ingesteld
door
politie te Sinnaar
hetdeverdwijnen
van 1_
11 Juli 1936, aanvang 7.30 uur
n.m., luidt als voigt:
1. "Hessen-M:;l"sch"
K. Pernklan de N. 1. Handelsbank te SinVoor de vacantie:

4. ,,1m

jaar

fi~ed~e~n'~:;,=~~~;~~~~~~~~~~~r¥-~~~~~~~~b;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;~;;;;;;~

5 ARRESTATIES
Wegens f 41.000

"

c.
11

DUS: GO EDK0 0 PER en VERSCHER

Allonieme Wijsneus: - Wij
zijn het met uwe opvattingen
niet eens. U kunt zich dus gerust verdere moeite bespal'en.
Wij zuHcn er geen notitie meer
vall nemen. Red. O. P.

;;~~r;:~d~i~b~:~,rt~ew~·;::eUlni g~:r~e ~~~a~fa,~ii!' !agndels-

OOK VOOR NIET·LEDEN!
Neemt U eens cen proef met ons bekend Lunchabonnernem a f 30._ en f 35._ per '30 bons.

Groote omzet, Klein gewin.
ILL
H
S t paroo van
i iong
in

L. Th. v. H. Bdg. - Het
tweede vel'S van "Eenzaamheid"
lijk ODS mindel' geslaagd. Red.
O. P.

~~~ e~~mbri~~~ig:!~~~e~~~~

Wordtieder uur van den dag b<>:zorgdtot 12 uq.r ·snachts.

I'

CORRESPONDENTIE

nOTEL

voor Uw bestellingen. zooaJs: Hors d' oeu~res, Visch-.
Vleesch- of Gevogelte-schotels. Dh'erse S.3ades,
Pasreitjcs. Croquettes, lJsbombes, enz.

WEDSTRIJDEN V. B. O.
De uitslagen der wedstrijden
Van Beuzekom
van.deze week vo~~ de V .. ",:,. M.
M. van Minos _ J. Teterissa
JubIleum wedstn]den ZlJn als Boe1ard van Tuyl _ Eckhardt voIgt:
R. Brugman
V. V. M. - B, V. V.
2-1 Rd. Onong Noeman _ R. Zamcrs _
~el~u~.s V~'S:~J~ ~~ A. Belle - L. Jahn - A. Leatemla.
S. V. B. B. - T. N, H. 1-1
RESERVES:
(B. B. wint door strafsehop- Eng Siat _ Denkelaar - P. Knape
pen).
Anakotta ~-tols.
Sr.

:,:'E~~F::~~~:!r~~~~~~~, ~:~~~~i~1;ei{r~~1!!~~;;

DER NEDERLANDEN

is hE;t nummer

v/h

heemsche
bond.
Het Bondse1ftal
is dan ais
voIgt samen gesteld:

VOEDING OP SrnAAT

378'
..

PROGRAlIIMA

HOTEL "JULIANA"

ben opgemerkt, dat in kolonialc den tegen den straat-verkoop
landcn bijzondere eischen wor·
voedsel wordt er afgeweden g"teld,
"n, omdat het heet, dat de In\-Vanneer daaraan te voren landers dien noodig hebben.
wordtvoldaan,zaldeFoxFilm
Te Singaporeverschuiltmen
Corp, de bioscoop-houder en het zich niet aehter dat dogma.
pubJiek voor benadeeling wor- Daar doet men pogingen om alleonhygienischemethodenvan
den behoed.
De heer SpiJIenaar werkt al voedselverkoopopstraattever_

f~td~ij~c~~~t~~~I:~n:~;g~~~Cht

WEL

Bwteozorg
Wij ontvingen een vloeiblad
van het hotel-pension "JuliaZaterdag 11 Juli,
na" Pabaton 17 Buitenzorg.
Planten en Dierentuin.
Op dat vloeiblad is een groot
deel van den plattegrond van
OLIVEO - S. V. J . .A.
Buitenzorg afgedrukt met
J. A. V. V. - Hercules.
belangrijke gebouwen.
Met behulp van <fit
Zondag 12 Juli, tsrrein Plankan ieder in het centrum
ten en Dierentuin,
Buitenzorg den weg vinden.
Het hotel-pension is centraal
Finale Jubileum wedstrijden
en rustig gelegeu. Het heeft een
,V.M.
goede keuket:L en een wijd uitzicht.
V.B.O.-EJftal - Jnh. elft.a.l

in de Straits en hier de fihn· vinden, dat het meerendee! der

Corp. Mcn mag dus verwachten,
\Vij vestigen de aandacht op vijftien jaar voor de Fox Film
de inleggers in ons hlad van
hedell. Zij bevatten een aanEn dat zal zeker aan de filmkondiging van de Castella-zeep,
cen nieuw Nedcrlandsch pro- voorziening van Indie en dus
duct, waarin zuivere palm· en aan het public1, ten goede koolijfolie is verwerkt met een
zacht parfum.

U, Yo,S, -.: av. J, A.
OLIVEO - VIOS
V. V'-M.-J. A. V. V .
(J,,,,, V. V_
Hercules - S. V. B. B.
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20. 72. 37. SO. 57. 15.
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Verti}o.;il<!
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38."hrijfboek
59. 29.32.; 2L62.
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Vul bovensta.a!lde puzzle in en gij kfljgt een rijm van 84 letters.
Een ied.er is in de ge1egenheid aan de.ze prijsvraag deel te nemen. "
Daartoe schrijft gij op eell stuk briefpapier de oplossing en vermeldt daarop !evens
duidelijk Uw naam en volledig adres. De enyeloppe is voldoende gefrankeerd, te
a~eeren aan de N. V. Norris Chocoladefabrieken. Tampomaslaan 15 Bandoeng.
Op de enveloppe moet in duidelijke letters het woord POPULARITEITSW.EJJSTRIJD No.2 voorkomen,
Bij e1ke oplassing twee ledige NORRIS zakjes bijvoegen. Daartoe koopt U bij Uw
leyerancier, toko of langganan 2 ons Norris bonbons in onze hygienische en handige perkamentv<!I'pakking en voogt d~ l"dige zakje.s bij Uwe inzending. Oplossingen
waar geen zakjes bijgevoegd zijn. worden terzijde gelegd. •
Inzendingen van meerdere oplossingen door een persoon zi:jn geoorloofd. bij eUre
inze~l(ling behooren echter 2 zakjes bijge\'oe;:,crd te worden.
De uitslag der prijsvraag za1 ongeveer een maand na de sluitingsdatum. in de bladen
bekend gemaakt worden. Deze uitslag is bindend,. corre''-~londentie hierover wordt
ruet gevoerd.
Voor de goede oplossing stellen wij ditmaal beschikbaar:

Eon gIoednienwe

GIIEIIL . ILECTBIC
MET VIER JAAR
Bovendien nog 20 troostprijzen
elk 1 KG. fijne bonboos.
Indien ",.,.".()ere goode opIossln,gen hiImen mochten lromen,
bes1ist: bet lot.. Wilt U ook.met
gasme in bet bezit kamen van

(OELIIST TYPE "RIA"
F ABRlEKS6ARANTIE
een. waardevolle "eIectrische
lroeIkast "i'S.Il. dit wereldberoemdemerit!!
~
Ben'Ut d:aJt cieze geIegenheid en
....... UW opIosslng ... spoedig
m<>gdijk in.

..
..,

~

~

·l··'l··."'E-~I.~::~;~t!s~:t::

4·..... ...- .....B-··.O·
.....E·-·.··--T·.·.U·.
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A

het leger -van de Centrale
geering_ zijn overgeloopen.
Een aantaI vIiegofficieren

I·
•

Koopt daaromt ODze TULLE,
Merk .. OLIFANT·· Dubhel
geweven van 9etw1lnd garen.

DE VREES DER KLEINE STATEN.

~~OaE~ I ~s!! i ~~t~r~~T ~~~: ~~~ :::

De Scandinavische Landen en den Volkenbond.

BONEFAAS
..•. :-~~~~~~~~
•

orgaDisatie, welke
ontvangt van ge..
Chiang Kai Shek.

MOET STERK ZIJN

" .

-.

2ij~:::;E~

no.,Ii,,"",pn

BAnVIA.U"'''DOENG

LANDSVERDEDIGING IN EIGEN HAND.

waarbij de in al deze landau het
sterkst vertegenwoordigde socill.al-de.mccratische pa.rtij ze1f
erkent, dat de hervorming van
het defensieweztD een natioriale
plicht zou zijn_ Ongetwijfeld kan
men er op rekenen, dat de
Scandinavisehe staten zieh
thans sterkel' zullea bewapen.
Vooral wordt gewezen op de
noodzakelijkheid de Oeresund,
die ongeveer van dezelfde beteekenis is als het Suez- en het
P.1namakanaal, te versterken.
Sinds Engeland met Duitschland de bekende vlootovereenkomst gesloten heeft, is er niemand meer, die deze randstaten
tegen een daad van geweld zou
kmlnen of willen beschennen.
Wanneer deze staten zelf over
een eventueele deelname aan
toekomstige saneties willen beslissen, dan .denken zij aan saneties tegen Duitsehland. Het
deeluemen aan dergelijke saneties zou hen in groot gevaar
brengen, waartegen geen Volkeubond hen zou kunnen besehermen.

1N1UIPJ~,fl"

I

r~~~l!S!l

.o+n v';'O-nO!z-n,

1£

F/,;:!-A.fUV-

Met het oog op onvoorziene
(Van onzen. V_ P. B.-cerr.).
omstandigheden, waardoor verKopenha.g€1l) 30 Jwni 1936. lang hij een plaats van interwarring ZOll kunnen ontstaan,
nationaal recht is'. Deze staten
wordt op het Rijkssportveld een
De Volkenbond zou voor aUes zouden echter uittreden, zoodra
centrale ingericht, die in, nauw
het Geneefsch instituut tot een
beschermer
van
de
zwakken,
verband staat met de poliUeleidingj zoodat, menschelijker- dUB van de kleine staten zijn. lid in het verdragssysteem del'
In de vervulling van dcze taak groote mogendhedcn zou zijn
OLY1\IPIA-VER~ERSPLAN l~ij~~tg~:~~~:~~1;:~~:t:~n~1~~ IS Het Gcneefsehe instituut geworden. In een oorlog tusDe BVG zal "erder ook het cehter niet geslaagd, en dit schen groote mogendheden wil4.000.000 Passngiers p.d.
naehtverkeer bebngrijk uithrei_ neeft de "beschermde" nit den len zij zich verder het recht
den, hetgeen de binnenstad tcn nard van de zaak angstig ge- voorbGhouden, zelf te bepalen,
.illTGEBREID NACHTgoede zal komen. Ret stadsver- maakt voor de toekomst, daar of zij aan sancties deelnemen
VERKEER.
(Na{lru7c verboden).
keel' is mede cen van de Olym- zU, in vol vertrouwen op den dan weI neutraal zuBen blijven.
Volkenbond, bijna gehed ont- De Scanrlinavische landen blijBcrlijll, SO Jt(.lli 1936. ~!~~r~ ~~~k~1~~Sf:~0:~~1fSk !~~ wapend hebben. Dit is in het ven volgens een verklaring van _ _ _ _ _ _ _ __
bijzondcr het geval bij de ScanEen uitgehreide staf experts ~~~~~~i~~ ~~l~'~~~~f~~llI:~:;O~~ dinavische landen.
bond, als deze zjjn universiteit
is reeds munndcll bezig de "or- zu11en aile Bcrlijnsehe verkeersIn Mei Het de Deensehe nri- bewaart en niet tot het werkkcersollganisalic -van de Bcrli- middelen in een programma
ncr Vcd;chrsgcseUsclmft 7.00 worden vcreenigd. Men VOO1'- nister van Buitenlandsche Za- tuig van een enkele maehts\'001' to bc!t'eidell, dat in Augus- ziet n.l., dat wereldvermaarde ken Munch zich ua cen eonfe- groep wordt.
van de zeven z.g. neutra~~.~~l~~Cl~~\~~t-v~~Vc~se~~UI~ig l~~j p1antscn zoonls Potsdam en Iel'entie
II ervorming van <"len
staten, waarloe oak NederVolkenbond.
waont _ bczo~·gd. hacH te zijn ~~~~h~~~~~~ t:c~~~,:~~o,~~~~t~~e~; land behoort, als voIgt uit: De
Ook deze staten houden een
oyer dc vCl'bllldmg met het noch de verkeersmiddelen noeh veiligheid your de kleine staten
hcrvorming
van den VolkeuSt~dion.
de plaats zelf opgewasse~1 zuI- is op het oogenblik sleehts
heeds op .gewo~le dagen ver- len zijn. Daarom heeft de Ve1'- uiterst gering. III ieder geval bond voor noodzakelijk. Be..-oe1't de B\'G 2.000.000 perSO-IIWhl'sverein en de "Landesver- staat het thans vast, dat de langrijker oordeelt men cchter
ll02n. 1!cn .schat, dut gcdl~l'e!:~e kchrsvero~nd" zich met aUe Volkcnbond niet in staat is, de een veranderillg van de gezindde 01~ mpH;che Spelell dagchJks gemecnteilJicc en particulicre ·klcinc staten ten allen tijde te heid in de volkeren zeIf. Een
1.0!)O.uuO me~sehen yun ?e vcrkccl'sondernemillgen in vcr- besehermen, zoodat de zwakken dergelijke verandering van geBVG.~er·::~el'mldde~en ~cb."u:l{ binding gcsteld, am een gemeel1- niet meer op den Bond kunllen zindheid moct aan de hervorzuU.e~l :u"k:-n ... Dew t~xatlC l.~ Ischappelijk programma samen bouwen. Ret zwaartepunt Ugt ming voorafgaan, andel'S zou zij
waardcloos zijn. Op een dergeo':.:;~' \\a~na~ we .:erkeers_ tc stellell. Op dcze wijze zl111cn bij de groote mogendheden.
En een ander Scandinaviseh Iijke verandering valt eehter
5.ll1t.;"l:1l del B\ G hl~ het op aan deze plaatscn lliet meer beBl~;!cn \'un.:lUn p,lnn m.tgaan. - zoekel's worden tocgcvoerd, dan diplomaat verklaarde oniangs, niet te hopen, zoolang commu. _·1.000 111.. 11 stu.m gel ceu: Het zij in het gUllstigste geval kun- dat men, om zijn leven in rust nistische en fascistische ideeen
en vrede tc kunnen genieten, groote volkeren beheersehen.
:~a:~~~{;l~~;;~i;~~~~~~' 19.~tool~n~l~ nell opncmen.
:>:ieh nog slechts in Niemands- Onder de tegenwoordige omvan den buitendienst en uc
land zon kunnen vcstigcn, daar standigheden zou men al even
8000 BVG-ers uit de werltpJaater nergellS anders op de wereld weinig waarde heehten aan de
l\IOORD!
sell en \'an de iciding gem vaeen plaats te vil1den zou zijn, handteekening onder een nieuw,
call~ie kUI\Jlcll ·krijgcll. Nadat
waar ,deze rust en deze vrede als onder cen oud pact.
Op T.T. Ching
,dk \'(·noermiddelen hel'steld
t~g~n
zte r voordelille pril~en
ook maar in de verste verte geIn het kort kan men de huiziet ODZ~ speciale etalage
en opgcknapt zullcn zijn, zal
gal'andeerd zouden kunnen wor- dige orientatie van de ScandiBEKEND FINANCIER
mfJl d(':;:en zomel' 5100 trams,
den.
navische landen zoo vastleg1.151'J 'wagens van den ondcrgen, dat zij niets onbeproefd
gmuus('hell dicnst cn 6'10 auto- 'l'.T. Chiang, mUiti-millionnair,
IIet inte1';wtionaZe zullen laten, om het intcrnatioministcl' van financien
btl:>~Nl tCI' IlcHchiltking hellben. owl
nale recht en daarmede ,den weRechtsbcgrip.
'rodl Z~! dit wa:H'3chijIlIUk !lid voor Canton, is, toen hij voor
reldvrede in het kader van de
\'oldo['nc]t: zijn en dnarom zijn imis to Hongltong uit een
HcL is -dan ook verklaal'baar, solidaire politiek te stabiliseehuurt (/(: BVG nog cell aantal auto staple, doodgeschoten.
dnt de staten, die van oudsher ren.
Men geiooft dat deze moord eell ncutrale politiek gcvocrd
rtlltohus!;'!:l in andere Dllitschc
~;t('(kll. :\l('ll is namelijk van llolitieke motievcn heeft, hoe- hellben,
in den Iaatsten tijd
Problemen der Landsver_
7'
mler"nbakl«
phn, :!llt- bd::mgdjl,c ~tads wei 'r. T. Ching sedert 1925 te- verschillende malen zijn samendediging.
VEEL ,".'~,d
dC'dcn -- veoral het westen, l'uggctroklwn 1cefde te Hong- gekomen, am de prohlemen, die
Practiseh gesproken houden
KONINGSPLEIN oasT No.6 _ TELEFOON 1933.
N001T ge""~Dail,d
W:lflt' de meeslc buit/;nlandcrs kong.
aan het eigen bestaan vcrbon- deze theorieen in, dat men in
ELKE Imlta:h: waarddoos
'f. T, Ching stichUc de Indus- den zijn, te bcspreken. Dc de Scandinavisehe landen <Ie
e:1 de hoofdHta\'el'hlij\'cn NAAST KANTOOR K. P. M.
\
T
lion:> "an de f,Jlool'wcgen door trial and Commercial Bank of grondtoon van a1 deze bcsprcslwr:lale otl1tohuslijllC'l1 met hct Honglwng. Hij is oak direcleur kingen werd ge\'ormd door de
lUjlo;:lp(l)'lw;ld te \,c!·bindcll. Dc gewecst van de Provincial Bank bemrgdheid om de ontwol'teling
spccin!c :illtohllS- en tramlijnen of I{wantung.
van de internaUonale rechtsbcper partie. Zondags Rijsttafel.
}~u!l(m doO}' de Olyrnpisehc ril1grippen. Het falon van het vol- gf~t, :~~~~~~z!~ec:~~i~g
gcn wordt:!H aangcduid. Bij elkc
Aanbevelend,
k
dG d
kenn:!cht ell de ovenvinning van alles voorbcreid te zijn. Daarha!tc ;(nl cell man van de BVGOVERVLIEGE\lS
HOTEL "DE HOOG'
~1~lnz~~:~n~~eftOUU
het gewcld is dan oak een vor- uit verklaarl zich ook het leinlic,,"ingcndien;;t den Vl'ccmschijnscl, dat den zwakken vendige debat in de Scandina!-..fANAGER
Goudsmederij FRIEDRICHS
delingcn in :djn cigen taal te
Vcrlics voor Canton
vrees moet inboczemell.
A. BE K K E R 1 N G
SecrdarJeWtg 5 _ Tel Welr 1157
vischc landen ove!' de proble\\'oord slann.
Op de Seandinavisehe intcr- men
del'
Iandsverdediging,
_ _ _ _ !111!!I"l1ImnIIllFJi~LllJlilm'l;rlHnl/llrr'!:l:rllHHIlIt\;litlI
o
De onucrgronrlHcJH' diellHt rcTOES'fELLEN WEG.
pariementaire eonferentie te
kent gcdlll'Cndc de flpitsurcn op
werd de gcdachte
ca. 25.000 11<lSsagil'cs. 30 treiNegen vliegmachines mct Kopenhagcl1
aan een {]vcntueel uittl'cden uit
nen, met tus,lchcnpoo:t--cn van 2 piloten en vijftig piloten zonder den Volkenbond geenszins van
SLACHTERIJEN
millutcn, zul!cn dit atLntai }ler- tocstellen zijn verdwenen uit de hand gewezen. Toch willen
fit _Cll naar het Rijkssportvcld hUll vliegkump te Canton.
Tel. WI. 26 _ 2000
de Scandinavischc landen in
\'C1'Yo(:rcn.
Tc vorcn verioor dc Canton- den Volkenbond blijven, zooDageJiiks verkrijgbaar:
Vlrk~nwle~sch
_
Kalfsvleesch
Rundvleesch
Schapen- & Lamsvleesch.
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John Kappee
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N. V. HANDEL MIJ. v/h H. JENNE & Co. BATAVIA-C.

III

F E U I L ·LET 0 N •

NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
o:v

De kweJUngen eener moeder

Zult gij dat inderdaad?
vroeg hij knarsetandend. Wilt
gij mij aankiagcn en mijn ouders dcze sehande aandoen?
Beeit men u op Charante niet
altijd goed en vriendelijk behan~:~dr? ::nd~~~:d~a~~ ~mda~ogij

de~~re:t~iet

het hO::d

sleeht teeken op. Zij angst werd
nog grooteI'. Hij moest allers in
het werk stellen om haar tot
zwijgen te brengen.
_ Juffrouw Nora, hel'llam hij
op een toon, ,die duidelijk zijn
angst verded, misschien heht

Ie sehold ontkende, was verdwenen. Hier stond een deemoedige zondaar.
Nora kreeg tranen in de
oogen van medelijden. Hij was
oak nog zoo jong!
_
Op den dag, toen het

ee;{J~::~'::~:~~n k~!te~~!~

;::1'o:e~e~e~~~~o~e~eg~!:~

g:p;~ ~~~lr ~~~ ~jU no~a~e~ ~~~;~ ~~{e~~~~l!j:en met nrij, als ik u :~~~~~~eLe~i~~~ ~=~~~

door
ENRICO DE NOVARA.
65).

verdwecn.
Dcemoedig boog hij het
hoofd.
- Doe het niet, juffrouw
Nora! stiet hij uit. Vermijd het
sehandaal terwille van mijn ou~e~~~ Ik..beIo~f I~ danb p~echtig,

borst zakken.
- De Hemel vergeve mij de
zonde, dat ik zoolang gewacht
heb om mijn plicht te doen en
te veel was voor den jongeman ~;en~:~~he~d t aan dhf'~dlieh~t~

"Het is mogelijk, dat men
niet genoeg bewijzen tegen
Lambert heeft om hem te veroordeelen. Dan moet men hem
vrijlaten. In dat geval zou de

het Laura, mijn Laura was, die
ik met nrijn kngel getroffeu had.
,,8til en roerloos lag zij voor
nrij. Zij was voorover gevallen,
met het gezicht op den grond.
"Ik hief het hoofd op en za!:I
::~d~;oe;r~.!:~ Dogen, dat zu
"Dat ik

den waanzln nabij

was, zult gij wel kunnen lregrijvan Laura. Maar ik ben niet nr zette een reebok na en kloni pen. TIt tastte reeds naar mijn
z66 sehuldig als gij denkt! Ik in een boom dieht bij .de plek, geweer om door een tweeden
wil u precies vertell~n hoe al- waar ik het wild reeds eenige kogel aan nrijo eigen leyen Cffi
les in zijn werk is gegaan.
malen gezien had_
ein~!e h%~~~'en op; hij k6n

;~l~~~:~~~,~:tl~~~~:~~~
g~~~~ii::~~;~~:~~;!~~ff ~~~~Uk~::!~i!~l!.~~~~i ::~~~~t~;::~;:~;~~~;
:~j~~~~~~¥¥.f;~ ::j~;~t;Jf~;~~~~ :f:~~~bd! ~a; ~~d
~riij~k:ij\ier
=e~~~d~~~;:~~f~j :a~ ~~~ ~:~~a:e~e~~ft~~~:~r ~ ~~~s ::mg~;f~:;~~::nal! so:~~n ~Jey~J:

i.e
gekomcn om
mij die hesehuldiging in het gezicht te slingeren? vroeg hij.
Welk doel hebt gij daarmede?
- Ik mag er niet langer over
zwijgen! Het maakt mij ziek
vll;~ e~lende! Mij~ geweten dreef

zwakheld.
i ~rots~\ WiC~ Jtij bet hOO~d
e en
goo se erp e,
_ Denkt gij werkeIijk dat ik
zal doen wat gij verlangt? Of
wilt gij mij er toe dwingen?
- Ja! antw-oordde zij op drei-

geweten mij
. ht
verdriet en hartzeer besparen.
van hen moet gij aan
vastberadenheid. Leon begreep mUll ~erz~~k voldoen.
dat zij door niets van haar be"Wilt gIJ wachten ~otd~t het
sluit af te brengen zou zijn_
lot van ~ambert ,t?eshst IS? Ik
Een waanzinnige angst greep geloof met d~t hiJ veroo~deeld

trouwen.
"Voorloopig wilde ik nrijn
ouders echter nog Diets van dit
besluit mededeelen. lk was nog
te jong en moest eerst in de

=~~n~~~r:~~~~e:n ~es~~~

of er in het struikgewas iets
naderde.
"Dade1ijk legde ik aaD_ Ik
zag iets bruins schemeren tusschen de struikeu.
bok~~~urlijk moest bet de ree-

het gereeht te gaan aangeven.
Dan zult gil gearresteerd worden, men za.l de zaa.k onderzoeken en uw schu:ld zal aan het
hcht komen! Ret IS mIJn phcht
zoo te handelen, opdat de ware
schuldige emdlehJk gestraft
wordt.
Langzamerh2md scheen zijn
kalmte .I;em in !den steek te laten. Hij. w~dl nag bleeker en
kromp meen Yam angst.
Zij zag dat blij zijn be.!!t deed.;
zich te bfi:heers chen.

ten uitvoer bracht.
Een ruling voer hem door de
leden.
Angstig keek hij om Zlch
heen, terwiJ1 hiJ bedacht wat
hem te doen stond.
Hoe kon hiJ baat' ervan afbrengen een stap af te leggen,
die voor hem noodlottig was?
Maar tim schoot h~ een reddende gedachte te hinD.Cl!. In
zijn oogen schitterde een zwakke straal van hoop. ZF.,n heele
houding veranderde. Zijn trots

openlijk mijn 'OSChuld te bekeuneDNora dacht over dit verzoek
na.
Er viel wei lets voor te zeggen. A1s Lambert Vl1.i kwam,
kon ztj den armen onders het
ongeiuk en de schande bespa_
Bet ~el haar echter Diet ~
tnakkelijk. ' DOg !anger te ZWIjgen, - en daarom a.anzelde zij
even: met bet antwoord.
Dat nam Leon voor een

ming tot dit huwelijk te vragen,.
"Th: wist dat zij met zonder
strijd wOOen kunnen bes1U1ten,
een burgerm€l..'~Je als schoondochter aan te nemen MiJn
moeder hield -echter heel veel
van La~. ~ l'ekend~.er vast
op, dat z:g ~ papa mlJU voorspraak zau zun.
••Ret Uep echter beel anders
dan ~ '\"'erWaCb.t had.
~ ..
Hij zweeg e~en en ~ae ZljIl
voorhoofd af_
Hij was geheel verauderd.. De
trotsche ~oe ~ .die.aJ-

"Het schot Zing ai.
"Tegelijke:tijd ho~rde ik een
kreet en ik zag lets op den
grand '\"'allen..
. GOO.urende een poosje ~
ik als verlamd van ontzetting_
Wat had ik gedaan'? Had lk
een mensch getroffen?
.,Zinneloos Tan angst klom ik
naar beneden en sne1de :naar de
plaats waar het lichaam lag_
,.'Groote Heme!, het was een
\'t'Ouw!
.,'
.,Ik "'riel op m'n knieen naast
haar nea'_ Teen 2Sg ik pas dat

l~ch:~.

doen

wat

vo~rSe~rijft.

mijo
h

Uitd~Uk~~:P v::: r ~~~~igz~~ T~:wille

ra~g~~~~;fe~ ~~t~~~ :!e~~~ I ~f~d~~k;~~~d!~~g~i~ij~j,C~~g ~::::~'a~ijz~!!a~o~tn~~~~ ;~~t. is~,!ltisec:!rn:;l ~~:

dige in de gevangenis versmaeht.
"Zbn anne oudetS·ZIJD &ebro• Jten van verdrlet; zlJn moeder
kost het hav gezondheld Hoe
kunt gIJ een rushg oogcnbhk
hebben, terwlJI giJ dit op uw geweten hebt!
,.,w.aarom lk gekomen ben?
• "Ik verlang -WIn u, dat gIJ
',<lor bet gerecht bek.ent e.n
.daarmede ,een ~nschuldige Ult
den kerker bevnJdt.
.
Even leek het alsof deze ewch

Leon ?p
_ Eensklaps dacht ik echter
aan nrijn arU1e ouders_ Ell ik
kon het Diet over nrljn hart
brengen, mij van bet leven te
berooven.·
"Mijn -elleude v.-as zOO groat.

denk~n

dat ilr bljna met
kon
En. terw:IJl ik DllJ.n doode g~:
d~ ill ~~ ar:neu ~eld, scheentUlt nuJn .CJ.gen Iichaam he_ Ii!yen te '\heden.
,Opeens hoorde ik gednris.."h
ill hetst.n.:iko<>ev.'3S
...
,,zou er lemand aankomen
.,Ik sprong baastig op en
TIuchtte van de plaats des ~heils.. W-aarom ik ~et d~ 10&ik op dat oogenblik zeIf.met..

I
I

I

(W0Tdt '~)_

'Dames mode-ateUer,- -Laau de
Bruin Kops 36. Vervaardiging
van ochtend·, middag- - en
avondtoiletten door -gediplomeerd costumiere. Vlug coulant - billijk..
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Voor moderne Iainpekappen
naar
TOKO "POPULAJR"

eo

ZILVERDUIS"

Gezocht door beer, b. b. h. h.,
gem. slaapkamer omtrek Nieuw
DE REGELPRI)S DEZER ADVERTENTIES IS F 0.20
Menteng. 'Br. onder No. 96 Reclamebedrijf Preciosa N. V.
'Fe Huur gevraagd :
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.
Tegen begin September een ge- _ _ _ _ _ _ _ _ _-,--_ _ _ _ _ _ _ _ _.,--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ba-,t_.•,-C.________
meUb. paviJjoen met eigen -gemakken tegen billijke prijs.
Bonboekjes verkrijgbaar vanaf
Te koop aaogeboden :
Sch:rit~n:~~it~r::!~~:; de
Br. onder No. IG49 v. d. blad.
ALS NJEUW
Doe het dan volgens het boekje; f 17.50, Hotel-Pens, ..SHUTTE Eeningoedenstaatverkeerende
7
Te Huur: Per 1 Juli: Een op "Hoe moet men solliciteeren om ~!!:''' k!~o~d. ~~r~~~~~ !~:s H~:!~t 1~~ :e~~Jt Billijke prijZl;;o, Europ. materi~zichzelf staand Paviljoen. Nw. succes te hebben ?" en men (Friesland). Laan Raden Saleh 5510.
len, Afh~n=gen grabs
Tamarindelaan 22 a f 50.- J .. heeft succes. Van WIJHE'S
Te Huur gevraagd:
Postweg Noord 59, Tel. 4302 WI.
mnd. Te bevr. Djamboelaan 33. Boekh. Keb. Shih 9, tel. 4821. 14, tel. WIt. 1548.

Cttadelweg 35
Tel. 4286 WI.
Heeft cen groote sorteering
zilv:r~dzti.,e~~raet~le:~

I'tIUROLA -

BOEKHOUDCURSUS.

l\IUURVERF

geeft een mooi glad opperviak 3 Augst. opening nieuwe klas
(Dipl. A) Rep. klas voor ex.
LINDErEVES-SCHOEN.
Nov. Lesg. 4 tot j 6.Kamers te huur per 1 Augst a.s. K. Bonjernoor, Chr. H. C. S.
met v. pension bij Ind. fam. Tanah Njonja 1 (naast Gg.
Huis Kwitang 32, nabij de Kerk. Sarie 98).
Inform. Parapattan No.9
Kunstaardewerl.: E. A. PRINS
ieeken- en Schildercursus.
Oud Gondangdia 7, telef. WIt
Opieidillg teekenell L.O. en M,O. 1428 BIoemvazen en achalen
MidGagc1ubjes voor kinderen. desgew. gevuld. Artikelen reeds
1\lcn. J. van Lool,eren, Sawoll- v.a. 25 ct.
Iaan 9. Tel. Wit. 5726.
- - - - - - - - - - : : TE HUUR: Landhuiswcg No.1
Prima Europ. en Ind. etcn. Bij Omtr. Matraman, gerief. huisabonn. en d<l gdijks, levert div. 3 sIaapvertr: garage, rustige
schotels, ook Chineesche. :Mevr. buurt nabij Iagere en MuloJ. C, Fisher, Molenvliet W. 25 school, MfS, HBS, en CBZ. Te
paY. tclef. 372 WIt,
bevr. Kerkstraat 37 Mr.-C.

v. D. Uoop's Leesbihliotheek,
Tjikeumeuh 50, Buitenzorg.
Dagelijks geopend van 8-12 v.m.
en van 5-8 n.m. Leesgeld f 0.05
per deel en per week.
ORGANISF..ER UW ARBEID
door DOEUHTlGE KAARTSYSTEMEN. Vraagt adviezen
onder No: 771A. bureau dezer
Courant.

Vanaf 7 Juli 2 kamel'S beschikb.
it. f 5.- p.p.p.d. Megamendoeng.
5 kwart. p. auto v. Batv. 850 M.

Hoog. Riviere-klimaat. GEEN
MIST. Schitterend
uitzieht.
Zwem.?ad. Prima tafel ,.Ri~era!~~me, Megamendoeng, Bwten_g::.._ _ _ _ _ _ __
In centrWll stad te huur ruime,
mod. gem. kamers m/voll. pen·
sion bij Holl. familie voor direct
HANTAM )~OlUO"
of later. Br. onder No. 1608 v.d.
wi! zeggen, bel up lOGO WIt.,
bind.
"oor de goedkoopste huurauto's
Adres: AVETO, Oude Tamarin. Voor modern huisje, architeedelaan 91.
tuur, en COl1stl'llctief, aIle bij:
J\nnnemllrsbu~':';'rII: L A U W,chauffccrschool "De Auto". Hoek Laau Tc:;,lli:.n, -telf. 602,
Oud Gondangdia 11. Bat. C.
Meestcr·Corne:is.
Rijlcssen:
met eigcn auto
f 1.Mevr. S. Vail ~('uuren
met lcsauto
f 2.50
Alaydroeslaun f'.l, Bat.-C.
Gt-:;VRAAGD:
Op!. costum. 3 Iesuren p.w.
VOlll' dil'ecte indicnsUreding .f 7.50 p. mnd. Bloemencursus
klntlerjuffrouw. Salaris f 12,50 2 lesuren p.w. f,5.- p. mnd.
inlet'll.
Al.,nmelding
Vioslaan
van 10lIctten en cor___
_ _-"-_
_ _ Annmaak
sages.

4.1

Ondcrgcteekende betuigt hier- - - - - - - - - bij zijl:' hartclijken dank aan
A IKO
lUejuHrollw l'llel;sens voor bare
POTOGRAAF
mcdcwcl'king tot gcnezing van
VOOR
!Jen hnrdnckkig cczcem ann zijBU1TENOPNAME
fie handen door het gcbruik van
Dag en tlacbt te
door haar bcrcide wondcrbals('m ell eczecmolic.
,
onthieden.
Jimmy Stijger.
)
Malabarweg 58
1325 TELEF. WLT. 1325
'l'E KOOP:
CompJ. eetk. ullumblement incl. ZEER BILLIJKE CONDITIES.
ijskast f 60.-; groot aquarium
f 15.-; gr. wnschbak m. garGedlpl. Blocmerunodiste
nit. f 17,5U; kl. waschbak f 10.~i
Aanmaak eprsagebloemen.
F'ongcrs.damcsfiets f 15.-; toi- Geeft corsage- en bloemenlessen
IcUafel f 15.- Tc beyr. L. Leidt op voor bloemenmodLste
Wiechert 27, tel!. WI. 2919.
tevens naai- en kniplessen volGelegenheid tot het Demen van gens zeer gemakk. snelle melessen in bet boekhouden: voor thode. Succes verzekerd.. Dip!.
A.B. en V.V,L. examens. Oplei- ~~s:j=C~~br~~ 3al!SS~:a;.d~~

~levr.

beeft momenteel eenige goed- Volledige inlichtingen onder No.
koope maandkamers vrij bene- 1664 v. d. blad.

~; ~~~~~:.::~~~~~~ t!r;;

(100 Meter van het station
Weltevreden.) Kamers m. of z.
eigen gemakken. Onze slaapkamers zijn over dag zitkamers,
aIle bedden bebben Kero DupIex: matrassen. Huistelefoons,
desgew. ook eigen stadsteIefoon. Warme douches. Garages.
Rustig en koel, groote voortuin.
Mr. Ferrol komt te Priok aan
boord om U naar het Hotel te
~;:r~::den en Uw bagage in te

zomervosbont.
Beyr. Timorweg 17.

Verkooper.
Br. onder No. 1708 v. d. blad.

:!~ i~;2 n~e~~~;i~r~~~o~e~ ~;.t °e~derp~:fre~~ ~'a~rge~~t~~~:

BOil AN S

OPBUIMINI.

Voor Bruidstoiletten

•

...

TE KOOP :
Parkietjes, diverse kleuren,
(w.o. blauwe), prijzen f 0.60 tot
f 1.- per stuk, naar gelang
kleur. Salembaplein 30, Zondags
heelen dag, andere dagen 4.30
tot 6 uur n.m.

,.

M E UBI L A I B
Bezoekt onze modelkamers
LAAl"TRIVELLI23
Gemakkelijke betalingscondities
Geopend van 9·12 en 5-7} uur
Meubelfabriek "HOLLAND".

GEDIPL. CQUPEUSE.
Mej. P. Mllmahit.

GROOTE
LIQUIDATIE-UITVERIOOP.

~;;~dv. ~~lbIa~~rden, onder No.

Wij moeten uit het pand; wordt
door eigenaar verbouwd tot biosc:ope.

In Bet Kappenbuis
Sluisbrugstraal 5
(straat

tangs

het

Capitol

I

sen yolgens zcer gemakk. snelmethode, DipI. costumiere-na
3 a 4 maandcn of cigen gebruik
j 7.50 p.m. Bloemencursus f 5.p.m.

plaatste waarschuwing, wordt
hierbij medegedeeld, dat H. F.
Gelsing yd. zieh nimmer tot de
begrafenisondernem1ngen "Bataviasche Co6peratieve Begrafenisonderneming" en "v/h
Hansen-Jacobs" heeft gewend

liiiiiliiiiiliiiiiliiiiiliiiiiliiiiiliiiiiliiiii!ii

!

DANKBETUIGING.

~:ree~e;e~::;~~~s,en

Ondergeteekende betuigt lanQs

r:~~ln~a~n ~!~~~er~nctt::~o~~rea~
de baar Da de begrafeni~

voor

re::~:r~~~~d~nebli~~!~I:rloos

lIef-

M. ~;;~;:;E~~ '7~~"~~N

I

Komi U eens zien!

1='=-::--=-===============;:::==/

Te koop: Buick sport touring
5zits f 150.- desgew. op afbetaling Tangerangscheweg 23.
Transport-Onderneruing
..NIEBORG"
Noordwijk 41, tel. 5580 WIt.
Inpakken,
verhuizingen
en
transporteeren van goederen
door geheel Ned. Indie. Heeft
oude, trouwe mandoers, reeds
20 jaren in zijn dienst.

tourings 514
en 512
5 zits Fords tourings 8 eYl.1
1933
4 zits Renault tourings 4 cyl.
1930
5 zits Buick tourings 6 cyl.1929
5 zits Chevrolets tourings &

MARKIEZEN
Stellen alles in de Scbaduw

6C192~.

De ijzerconstructie is onverwoestbaar.
Het tentlinnen wordt aangebracht zonder lspljker en kan (na jaren) eenvo'udig worden verwisseld.
Noordwijk I \A

~~~~. iO;;o6~o;~~~U~ij a~~~~~~ ~~!~fea s!~!aa~t, ~:eft;g~~

AFDEELING ZEILMAKERIJ
~.e.lzJd.eedef1,.

~g~5£ ;y~~~~~~~H~~tgE: '~:e~~ a:hd::nw~o:n~:~

I

ne 30.

schillig
salatisvoorgeen
pezwaar,waar.
mits Klein
behoorlijke
uitzichten. Brieven onder No.
Tehuur teg.lAug.v.echtp. 1714vanditbl.d.
z.k. keurig, gem., vrije apparlementen,in hoofdgeb: bij Europ.
TientaUen l\lodellen Cactusfam., geen beroepspens.. op goe- stand. voor Fig. zaagwerk

Ongeprepareerd. waterdicht. indanthren
geverfd. voorzien van zeilnngen.
Prijs per M 2 ... •

tige tarieven. -Br. onder No.
blad.

It..d

J'~~

Bevoegd e leerkraebtell. Gouv.leerpJan. f 4.- p- m.

R,EP,BTITIB-CURSUS voar het ,EINn~EXAMEN _f S'-P.,lIL

-

HOTEL du PAVILLON

===-===--==7

=t..b3,e:;~~:r.rv~.~E :~'~'~DEW~:'::'S;::I;:~~:KE~ M::l:'C:::~

1219A. v. d.

f 1.50.

:n:.;::

BataVia.

I.

Tel. WI. 2153

STUURl\lAN K.P.l\I.:

SAVOY HOTEL
vervolgcursus voor Costuumnaaien (Staatsdiploma)
e~r~n:~e~n~o~'::'-i ~~~:=. 6~~. SIANG HAP
Het beste adres voor Uw lunch
Reclamebedrijf Preciosa N. V. 1--'--"----,- - - of diner, bonboekjes ad 30 bons
BEG R A FEN I S - 0 N D ERN E MIN G
Bat.-e.
TE KOOP
w.naf f 22.50 fl'. thuis. Vraagt
v/h uB A N SEN ·oJ A COB S"
PingpoDgtafel. en roodgelakt
proefportie telef. WI. 926.
De best geoutilleerde in
Verzorgt begrafenissen
~~~=a!= ii~:': ';;:lj::;g ~ nieuw.
VAN W1JHE'S LEESINRICHUjk~a~~~r e~~~~;~ Batavia. Europ. personeei. Europ.
geboden voor slechts f 30.- _ _ _ _ _ _ _ _ __
Zoo goed aJs nieuw. slechts een- VOOl' direct te aan~ geTING: Kebon Sirih 9 Alle tijdAdres: ,Kramat No. 62 t/o TramstatJon Batavia-Centr.
schriften, hoe oud ook, keurig
Telefoon No. 97 (dag en nacht).
maal gedragen. Voor slank per- riefelijke mmingen met dakverzorgd. Goedkoopste adres =;==:::;;;==:;;;==:;;i:~~~~~§:!1~~~~ soon, lengte 1.75 Meter. Brieven tuin, Nos. 17, 18 en 19. Westervoor Uw leestronunel of portef. ("
onder No 1705 van dit blad.
park. tel. 3712 WIt
naar keuze (min. f 1.50). Di~
...... _ ..·A_ -' -- "-.,
;;;;;;=='==;;;;;;;"",,===;;;;;========:;1
-(.;WI,
'I
Geen
of BRONCHITIS_I.I.JDER
Holi. tijdschr. 2.- en 1.50 p.m.
De dak~:~a:r~~~ d~at~;~~~~taCbi!laal fabrikaat.
behoeft metvrees deWestmoesson tegemoeuegaan.inruen
Romans (nwe) 2 p.w. f 1.50
Na 8 etmalen geen-druppe1vorming J
hij thans de kuur met ons Luchtveranderingstoestel
p.m. Inl. telef. 4821 Wlt.
N. V. Dakpannenfabriek Oedjoengbroeng
begunl V~gt brochure en-attesten:

~~~~~=~~e:::r~~::

Sluisbrugstraat 5.
van 9 - 2 uur.

s'Zondags geopend

:,:~~ur ~~;;~~~~sd;"{~;:~~d~;;? I

Modehois , , : :
Zijden tri.cot japonne~ in rnoderne desslDS. OchtendJaponnen

ZUSTERS URSULINEN

J~

Batavia...C.

Electrisc:he kronen, staanlampen. bureau~, bridgeen muurlampen, plafonniers, glas~ en marmer schalen.
Groote sorteering perkamenten kappen enz. enz.

uitvoeren 4 zits Opel Se~:~a~ ~yfYi9i:.32
D:e WAARSCHUWING kan dus 5 zits WiUys Knight touring
y
\
4t A t
t

NO 0 R D W IJ K 29
2-jarige Vakschool met 'n een~ en tweejarige

5~~, ~~gni~~. 2~~&tep.t!~·U~f.

Theater)

Daarom moet aUes zoo spoedig mogelijk weg, tegen ongekend lage prijzen.

MEDEDEELING.
AUTOBEURS, Oud Gondangdia
Naar aanleiding van de in "De 7, tel. 1428.

~~o~ni~el~aa~n~8~,~M~'~.~Co~rn~e~li~s'=J1~~~~~~~~~[
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Lei~e~~o~0~~:W:;atO~I~~~~Ie5_ ~~l~t;~tg~~~~ 'i:.nF~~~f;i~'!;i: ta;:g~b~~:n~iats

~~~~e~ g~,~~r"~~~~~. ::;;i~~ t~~arl~ge~u:u~:t~;,;:gb~~~~: e~!~~:Y,\'::Z'i<::,~~~:i~~l:
V 0 0 R

bijberekening van een 9 8
ring perCentolge

ROYAL

..

_

"

~:JV~I::::~:::',:::f~::;f:~;: :::'~:~~:;;':V;~';~~E ~~~k ~;~lso~~e~~::i~~~~'~~:nbegra-

i ;i~:~~ :;~ kos~27~~~~:."!in'· ~:~i;::~;h~~r P~j~!:

i l - p bilk

•. , 1.30

Te lcoop aangeboden :
PHILIPS SUPER SMA en ERRES 209, vierkant model. BilTe Huur per 1 Sept. :
Huis Djocjaw~g 25, bey. terras, lijk. Gazellehuis, Rijswijkstraat.
4 gesl. vertrekken enz. f 60.TE ROOP GEVRAAGD :
Te beyr. Djocjaweg 12., tel.
gratis aankleeden.
2e. h. electrische gramophoon.
4859 WIt.
Br. onder No. 1725 v. d. blad.
--------1
NAL\lIDDAG-CURSUS.
Gevraagd: omtrek Besoekiweg
Opleiding toelatingsexamen Mu· modern paviljoen of klein hois, Gevraagd : Per 1 Aug. gem. pa10, K. W. S. en I{lein-Ambt. ex:. gem. of ongem. o.m. twee slaap- viljoen of voork. m/voU. pendoor ervaren Bchoolhoofd, j 4.- kamers bevaUende. Aanb. incl. sion. Br. onder No. 1728 m/voll.
p.m. Br. onder No. 1665 bureau Pl'. opgave onder no 95 ReeIa- opgave v/h. verlangde etc. be~
_v._d_,_bl_.d_'_...,....,-==__ I mebedrijf Preciosa N.V. Bat.-C. talende kostgeid enz.

,.

~~~~.ing,

omtrck Molcnvliet, geh. vrij ken. DageIijks te bezichtigen.
v/h hoofdgebouw Br onder Telefoon W. 50.No, '1609 y. d. blad:'
=Te-Ck'-o-op-aa-n-ge-b-odC",-n,-L-i-nd-h-oIm-.

~::~d~:n5:~di~t t~~d!~

=--=----'-----

Aangeboden: gem. kamers met
pension vanaf f 30.- . Levert Te Huur: Drie ineenloopende
eten b/h. vanaf f 15.gehecl op zich7.elf staande ka-'
Laan Cornelius 5, Bat.-C.
mel'S met aparte gemakken
f 20.-. Een half huis geheel op
Eenige kamers besehikbaar, zichzelf f ;30.-. Een paviljoengem. of ongem. voor werkende systeem huis f 21.jongelui of schooljongens, dicht Tebevr. Pintoe Besie 14.
bij tram. Mevr. Franz, Peseban·
Postzegels van elke soort. Ver_w-.:eg=-4_._ _ _ _ _ __
krijgbaar bij Van Oordt, Tjiki
Te huur aangeboden :
kini 16, tel. 2571. Zondag geKeurige kamers m/stroomend opend. Ruilmateriaal voor beIVIES MEKERN
ginnenden
150 2 a f 1.water; level't tevens eten bui·
Dansleerares;
leert U nne moderne dansen. tenshuis. Pension "Peter",
Gep. ambtenaar wenscht ImuDjamboelaan 10, tel. 3122 WIt. Sluisbrugstraat 15.
::-c...,---'-,-------:--I nismaking met gep. weduwe
_ _ _ _ _ _ _ __

~~~~:r~~~.Iijk, behalve voor onVanaf f 0.25. Groote keuze I-=-_~~______
ontsp. lectuur en boeken over
Te koop wegcns vertrek.
div. onderw. VAN WJJHE'S Een BUICK TOURING in uitst.
BOEKH. Kebon Sirih 9, tel. conditie door eigenaar zelf gcre4821 WIt.
den. Deskundig onderzoek toe~:~a;r Prijs n.o.'k. Maropang-

P[KA~T

ii2~N~A : ::~~

CHIC

crediet~ver- ~,_.
verdiepingshuis. Westerpark no. I~h~O~O~gi~ng~.~~~~~~~~~~~~~~~~
30. Te bevr. Peters, wester-II:
~~

Ko!~~~l~~ro~S~ ~~ C. c~~~f:~n~~!\;~S

f 7;50 p. m.

Oude Tamarind.·

Tegen concurreerende
prijzen.
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v. d. Zee,
en avondlcsscn, Tarievcll billijk Gedipl. Coupeuse Kroesenplein

~~~n~n ~d.tIon, Wyler,

Buitenhuis voor weekend, liefst --==:-------~~~~~~n~el ~~~rv~n::~a~;~: wege~~~:l~~g~~ mooi

SAVOY HOTEL

-1__ . . .

Borloges van de bekende

SOLICITEEREN ?

Bu"lu:n Hu!tweg 7. B~ndoeng

I

Naripan 8 _12. Bandoeng Tel. H89
R et Daugewezen a~ VOOl' vaste
"-" doortrekkeude lo~.
Prima ketU:en.-Con~de
prii=.

Liefhebbers van prima

CHINEESCH ETEN?

ASTJI~A

I

II ::.:e=:~:~:::::gB:9:~~::: III

~N~63

SpecuJaa5

inrichten in meow of 2e -handsch mnbilair. tap:ijten. ser..
•. viezeD. enz.. .dan nur R. L B~aDt=' Ve. Ddnkantoor
_ Wt;lte,:vredeD~.

Parapattan 'Gambir 56.

Tel.

"Wlt..27O..

I

Maar een adres
Restaurant E. A.

lets nieuws:

Telefoo:.'\r"l.3<53 ,

' .

1Iectr. 1ImIId-ell Bam1b......

~~lIeije'l-~~~~
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