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bor8t toemah diln kaJoe

boeat trmbok-tembok

b:aITpe~ka~ b~i

L

naar bet binnenland trekken
en zich nestelen op de bergen,
waar zij tot diep in den Preangel' VOol'posten van Batavia hezetten. .

I

Oit is een kwade tijd voor de
mannen, die des Zondags rust
en stilte en wat frissche lucht
noodig hebben. omdat zij een

Vermoede1ijk kwamen van
hen ook die andere ontboezegen op rijm, gezongen op bekende melodieen, evenals die eigenaardige soldaten.potpourri me::
wisselend rhytbroe, waarop men
onder den marsch nu eens suel
dan weer sloom voortstapte.
De laatste woorden van de cou·
ple~ten werden ingeslikt. Maar
de dienstmeisjes op de stoepen
van de dorpshuizen schenen ook
zonder toelichting bet verband
weI te begrijpen. Ze hadden danig pret.

voor hen heeft, dan zoo'n goWldienstig oratorf.um. Zij roogen
dan BOrns zwaarmoedige Hedereo zingen, daar~rn voelen zij
zicb nog niet prcttig iu de rol
van koorknapen.
Wie beweert, dat de gemiddekle Nederlander niet zingen
kant omdat bij slechts een couplet kent van ,un volkslied,

mera Obscura" zoo goed kende.
~aar hef geen Amerikaansch
lIed aan, al is het nog zoo beroemd. Het koor kent de wijs,
~aar geen regel van den .tekst,
dien de zonen van deze ZUlgen.de mannen weer betel' kenn~n
dan. hun va-derlandsche geschle·
dellIs.

~~~;;t~f~~[\~li~~~i~~a:fm~~ :ce!r~~efJe~~:tal~e:~J:~b: w~~tur~e~~n ~~~a~rBie~a~e~~~

~::'~!1~~~a~~~:~~~:~~~~e~TI ~~~~~~ed

zicb opcens te midden van wandclende groepen, waarvan de
!tinderen vtoolijk groeten etl de
VrOtlWell, die met cen bnk het
govaJ bebben waargenomen en
begrcpen, met versnelde pas
voortloopen , omdat zij achler
een lrromming van den w('g el·
konder even moetcn sprel!:en of
in hotel en kosthuis haar ontdc"king moeten openbaren.
\Vat helpt het of men incognito
rcist? In Batavia leeft men onder de leus: - een k(nt allen
en al.len kennen een. - en
~e gedlustreerdepctS,,:,,,elkevan
leroand ~~~ beroemdhel~ ~aakt,
omdat hi] In een commISSle benoemd is. of aIleen maar met
('cn boot IS aangekomen of vertrokkell, doct de rest. Ik vraag
V, - waar moet zoo'n van

boeat pekakas raUan d'3n lacn· laen.

N'ederlandsc.h ..

IQdi8~be

M A A. T S C HAP P IJ N. V.
HOOPDKA.NTOOR TH BATA.VIA

EFFECTEN"

van

a~le

volken op

~ls de Amerikanen ?ns volks_

"Op de Rotterdamsche brug"

en "Ze zat met jong-, ze zat
met jongens in de tram" :ijn
nu niet bepaald gezangen, van
welke sticbting uitgaat.

Maar nu moet U eens opletten, welke uitwerking de be!.ende wipen. zoodra de muziek
ze h~ft i.,gezet op het maunelijke deel van het publiek hob.
ben.
Als er niet wordt mee~on
gen, dan wordt er tocb hoorbaar geneuried, banden tikken
met bierfiltjes of achbakjes op
-de tafels, vingers trommelen en
polsge>\'-richten scandeeren de
maat, hoofden, scbouders en
beenen bewegen zicb. Men lacht
en knipoogt elkander toe,
men doet uitgelaten, kortom

~:e i~e~~n z~;:n!~~tC;:e :ea:~

~~~~t~~:!~~!~~t;; ~:~e~a~~E~~e~~fa~ i~~~: ~ij~on~:;e s~rc:~~\~~~i:~r~~~
ala e.r

g~ngen

V~~a~eth:~t b~~~h:~ ::a~~ ::::~~:~e~U~:e:'~~~: ~:J:

word\:, komt

h~ld hadden, zouden Zlj er ev~?- Z?O lets met. voor. ,:\Vo. man speien en verwonderd, dat de gen ook zij schilt. iu bet geval en
mm meer van kennen dan een S~?gt, da lass wcb ruhlg. meder, heereD D. Wouters en dr. J. strijken en blazen met nieuwen
couJ?let. Ovcrig~ms heb ik nag bO~ Menschen baben keme Lie- Moormann, clio "Het Straat- lust.

n~)(lIt

Amc.r~kaan

een
ontmoet,
dle meer dan oon couplet v~n
" Yankee doodle dandt~. kende,
en wat is daar nu moell.lJk aan ?
Maar vraag den gemldd.elden
Neder~nder eens o~ te. zJngen
"Jan~je wou e~ns Ult visschen
gaan', dat hI] va::. dc.,Iagere
school kent, waal~ ~lJ zlJn eer~te, en ,'An~a Mal'l~, waar ga
Je nllar toe , dat bij kent van
d~ corps-kroe~ a~11 de acade·
mle, waar. bij z~n voortgezet
zang·onderrtcbl b:left genotcn,
en I1ij zal u al de c~upletten 2on·
der haperen voorzmgcn. Maar
hij heeft meet in zijn mars. Hij
kent ook "In Holland staat cen

der.

lied", "een bllDdel schoone rustorieliefde- en ouboDige
liede;en" bebben uitgegeven.
de straatliederen, welke ik hierboven heb nanged'Uid, niet heb.
ben opgenomen.

_
Overtg~?S, ala ge zoo ~
Dauwd 21Jt voor ec~. heftlg,
mnar kort knokpartiJt].e, zuIt
ge van den ech1;-en Batavlaschen
n;anne~-vaca~hezang. met klasSlek. repertOIre n?OIt kunnen
g~Dleten. ~n botsmg~ een meenmgsverscbIl. kan ztch overal
voor~oen, met waar_ In etke
kr~e",. kan ee:D onduldbare P~?·
lee~ Zlt~en, .dle aIleen door Zl]D
a?-.nwezIghei.d,- den same~ang
hindert. Zoo n man verwlJde.rt
men met den sterken arm In
bet belang van de kUnst, eer
men de. eerste noo~ ?-anheft,

In heel dien clikken bundel
treft mcn slechta enkele liederen aan, welke in het begin van
de twintigste eeuw werkelijk op
sttaat door bet volk werden gezongen. Ik noom "Meisje
moet je niet opstaan", "Siene Ia
me los", "Op de hoek, op de
punt op het midden van de
bank", "Pietje Puck" "Hutje
aan de zee".
Klassiaan"

Men zal welUcht willen opmerken dat al deze geestdrift
en vroo'lijkheid een .bart:\'erbeffender onden','erp waard zijn.
Doeh er zijn hier nog andere factoren in het spel
dan de dubbelzinnige Inhoud van de liedjes en de
opwekkende muziek. De berinnering, bet weer opleven van
het verleden speleo bier een
groote rol. Bij sommigen ook de
lust om voor ren avond weer
zens te tOOneD', aat zij lak hebben aan het fatsoen r.n de buihI"
c e an].
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BELEENINGEN , afgelcgen,
knuS5e nestje is vol kent heele ~~u.kken "uit ~e re- Zoo'n schermutsehng mag m~t btmdel zoo dik :naken, zijn behoefte hebben am cen gemeen
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- - - klncht tegcn van vrouwcn, dle
zich met kl!nncn voorstellen,
hoe er des Zondags In de bergon wordt gearbmd nan zulke
dmgen als ~lChthJnen, prae-advlezen, nota s, rapporten, waar·
van Zij de tItels voortdurcnd III
de kranten lezen ter waarschuDJO BAR LAANt' WlOg, dat ZI] dere In.ukken kunncn overslaan
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Dan beseCt het werklustIge
pur elndellJk, dat dIe vrouwen
Z. E. lien
Zljne Hoo<;!held
en kmdcreD vacantIe hebben en
GgY\ltflleurGtnerul\l.Ntd."u!l~
Pall\!trllnA.A.M.. ngkn~o~\!ofOVU
hoe overal dlezelfde drukte en
~~~~~;;~;;~;;;;~;;;;;;;;==~ vijandlgc atmosfccr het zuBen
------~- hlOderen
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omdat me"a "oar 99 pCt. muziek door de radio boort
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TELEFUNKEN
GENERAL ELECTRIC

In lIwiJlI"d,1 KpK Rijlluk 19
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gedranf cn geschreeuw. In den vues van RelJdlllg blJv.: " k Zal beschouwd worden rus een bliJk wellicbt door straalzangers op woord lujd te scbreeuweD. om
tuin doen oudere dames hand· het ...eggen, - tegen je moe- vanceno~verdraagz~amkarak. ·de hoekenderbuurten hetvolk cell vies lied te zingen of een
werkjes te midden van oroge- dct". Op zijn moderner reper- tet. Het IS een POl?og am de weI voorgezongeo doch het vloek te doen knallen.

A LLE BANKZAKEN

.

EXEMPLAEE.~.

VOOR ADVERTENTIES.
TE BAT.; S.B.B:. GtSPNER
TE BAI.""il>OENG; BA.."iARBU
OF RECHTSTREEKS AAN
ONZE KANTOREN

••
Ret spijt me, <fat ik die lie- mingo De vreemde u1uzi.kanten

met de daarbij onontbeerUjke de melodie, wei hct moeHijkste eell8 met pook en tang piano

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I
ESCOMPTO
_

Nouvelles"•

wen en kinderen van Batavia volgen, ais hij niets vroolijkers Stastol. van Hildebrands" Ca·

SlGM ARIN E M EUBELLAKV ERF

• OPGR IU CII r IN 1817

Wle zijn vader beett vermoord,
!Z~ll woedu heeft vel'Jl'f'veo,
Die Is waadijk no&, te goed
Voor bet sold.8ten-JeveD !

Dit is de tijd, waarin vrou- Maar zij zullcn hem stellig niet vrouw Oorbeen uit "De famille
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M
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DOENG DONDERDAG· EN
ZONDAGMORGENS
6000

REDACTEUR , J. VEERSEMA
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I"Bataviase
I"IITA

WILLEN BELLEN.
VERSPREIDING TE BATAVIA EN BUITENZORG D!UEMAAL PER WEEK 12.000
EXEMPLAREN.

AlGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BATAVIA, BUITENZORG EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT ·DRIEMAAL PER WEEK, DINSDAG-, DONDERDAG- EN ZATERDAGOCHTEND
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TELEFOON

VOOR KLACBTEN OVER
BEZORGING G~S.V.J>.
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Nu is bet waarlijk rustiger en
den dam;
de mannen kunnen doen wat zij
willen in en buiten hun bolle
huizen.
En zoo komt het dan, dat
ikegel-, biljard- en kaart-bijcenkornsten drukker worden bezocht dan gewoonlijk en ook
langer duren, dat de ..Bayrische'" de "Kakkerlak" en de
"Kleine Rus" bezoekers onh'an_
ge n , die zij nooit te voren zagen.
En de pianist van den "Kleine
Rus" hoort llederen uit langvervlogen tijden en hem volkomen onbekende gezangen, welke
bij cerst bij bet tweede couplet
kan ~egeleiden.
Des nachts, als de bedienden
van club en restaurants de
springlevende bezoekers hehben weggegeeuwd, . klinkt en
davert het uit de Maxim·bar,
welke met z:ijn gewel£de zolde-

ve~:te~;~ ~e e~~~n

I

~~~~~~~::g:

en cen paar Dwtscbe hederen
Maar aIs de cen den ander prlk.
kcltenhetgeheugenwordtwat
opgcfrlscht, dan komen er nog
straat-lledercn en kazerne-hederen voor den clag. welke nu
cens tintelen van tempo, melodie en onzedcllJkheld en dan
weer zwaar zljn van romantiek
Een auclibe na mlddcmacht
bl] den "Klcme Rus" zat u cch·
ter nog meer leeren Zij znl U
ile overtUlgmg schenken, dat
de jazz·perlode nan ons volk IS
voorblJgegaan zonder mcrkbaren lDvloed
Als men een gezelschap ant.

:.

Er IS nag een gelegenbeid in
BataVla, waar bet Nederlandsche bed In eere wordt gebou·
den
AIs het des Zaterdags tegen
mlddernacht loopt, dan geeft
bet or.kest van het am dat
uur steeds gezelhg-volle Capltol-restaurant, cen volkshederenpotpoUllI, waarvv'1 vaal!:
eemge onderdeelen door het
pubhek worden medegezongen
Dan hoort men we~; ..?p de
Rotterdamsche b~g,,, k ~

Als onze vrouwen er zijn, wor_
den zij vaak de zWljgende, wet-

begrijpende getuigen van deze
ontboezemingen en uitbarstmgen.
Maar als ze er met rijn , kan
de ontspanning VI1.D ollge",::;:-

Maeder wat is? _ Vader
heeft" _..... en dadel(j'k zal bet
koor met geestdrift invallen en
het opweld.-eDde lied met zijn
vele ondeugende ~
uiwn.,aen. Gij kunt des.:,aewenscbt . ook deproef nemen
met C!hretienui'~ ,Jlelsje langs

;nd:e~a~~~eng:~i~~~sd:e:el~

ge~~~~e~omen zulke ont1astingen van een geprsngde zlel ook
vee! beter tot haar recht en
ad

h bedro

ZlJ s~ en noc
e"en Ieman
Herr Strube van de " Bayl'lsche". Mooh;nkamp van "Capltol" en Hme1nitzky, de k1~e
Rus van de M~-baJ. ~l!::

~~:e~a~::~ ~:s,erja~i~ne; :~~s~~~:!er~OO!::nh~~:. ~ :ie!.a~e::nge~!rde~e:'~j ~j~

wikkelde mannen in den .,Kleine Rus" beluistart, zal men water bij gedaan, ,,Aa~ d~n oe~~~;:;, d~~::O;:!tale~8:Jf~ ~er.~ ce~n~~n vliet. ,,0,
dag in dag .wt over ben beett d::;~o:~une: in b~n~e~
uitgegoten, Diets is blijven han· seling, . opwekkend voorgedragen_ Zij zingen , flulten, tromme- gen. En bet is, alsof de kermis
len en stampen Hollandscbe herleefd is en aanstonds de sivolksdeunen van 25 tot 30 jur rene van den stoomcaroussel
geleden, zij zingen ook 200 het zal klinken.
een en ander ult Duitsche ope0, we weten het weI, bet is
rettes, maar cen ,.jazz-song" niet mooi, het is niet verheven,
'komt er niet over hun lippen. h1'!t is geen kunrt, ma:l.I' het doet
En tocb hooten ~J menig Ame- je toch iets, omdat het zoo echt
rikaansch rhythmiscb gezang Nederlandsch is en wijl al d'e
tot vervelens toe herhalen,. wijsjes een stuk van je jeug:l in
terwiji zij een kwart eeuw je herinnering terugbrengen.
geleden me oude liederen
na een les meebrachten van Op de wijs van dat eene schoode straat, wanr het orgel bet ne lied heb je .zoo onvennoeid
hun bad voorgespee1d, een lied- gebost in een dichtemenigte op
jeszanger bet hun had voorge- €en plein van Sneek, waar de
zongen, terwijl de keuken.uteid zeilwedstrijden am de .,Snitser
het nog even met ben repeteet-- Panne" werdet;t gehouden, e!]. op
de. ~
de maat van dien anderen ~etlll,
Zing op ZOO'D a\'oOO, als de gehlerd ~r .een paar duizend
Nederlandsche volkszang bij man, kon Je dieD. langen man;cli

deren, ze ~ de ,:rmoeide
beenen beter In beweging brettgen dan een reep Kwatta ~ een
'iioek van den eommmdan:t..
Ik spreek nu TaD den tijd
vOOr den soldaten barti'erhef~
fender liederen 'Wel'den geteeld

wte onder 'bet volk gaat om aan die ontploffinge.n gewa:d.;n
bet gocd te leeren kennen, ~nen .bet ~=~medi~
:,~et ~een watjes in zijn ooren len -h::-~tWcverstu;..enmaken~
ppc .
Zij kennen hun klan tell en ~eten, dat na bet atblazen van
••
den stoom de kalmte terugkeen.
lied
d
hte!b
Er zwerven nu des avondB
c
t He~
1 e he ~dr- vele mannen door de stadt die
~ de'r
~:~ an ::k t ~"';h~ eens moeten uitrazen. Zij ·bebblijft 8ar me ang. e UL-'--'-'5~ ben een vol jaar rustig aan den
door naar betere. bu~ leiband ge1oopen. Zij hebbcn
D ~oor1zor!;en de die~s~elS- oetjes gedaan, wat zij behoorj es,
e oopJongens, e .. ge- den te doen. Nu hebben zij bemee=oncl!'1 all~ blJ ~~ hoefte am te half zes in den na~p _ I
tOkPent ~rsl; middaginpyjamasmetdebloo~to~~ .... _ e
am
- te yoeten oinhoog OF het borte Vl8 de kazernes naar de stu~ des.au hun leege huis te zitden~en~ e~::;: ~et ten. En ook gaan zij am elf "lUI'
0
;~ V 2'JJl welJr.e ."....l.alte het e~ n.m. de deur uit am met een
.e
an
.~""'"
00 aantal gelijkgezinden ergens
~~mag wt eeneen
~gpunt
van den boel op stelteD te z.etten..
acht
~.:: . En als bier V~sma's poffer~
alleen door de maden en ket'els tJeS-kraam ~u. zun .met de lta~
van bet rosse l&en der gemee- li~e IDelSJCS, die weer %lOUne achrerbuurten gezongen den zmgen:

llr ch
I

=

p.=;: :: ~n;,t:uus~~~ ~~~
~=~~
zeookwaren.diesoldaten~lie-

en Potifar, ZOll kunnendoen
dwen ~ een grieksch-ortbodoxe kapet D!l.8.r kan men studies tn8.ken van dep. Nederland~hen . voQtsumg. Kun je DOg
tingen, zing dan mee! - Hier
komt al dat in de badkam.erg
gevormd .·.stem-mat:eriaal_ "los.

Straat·

Doch
waaroro
mochten
..RoOie kool met krenten", "Jlj
komt vanavond de deurruet
meer Ult", "De knop van de paraplulc" en zoovele andere, die
wiH werden gezongen door het
volk, met worden opgenomen?
De bundcl Het Straatlted" IS
te netles te"letterkundI<T Het
straatlied heeft men noodiO' als
men bet karakter van f::en ;'olk
wi! leeren kennen Maar "ne
met dnt doel een bundel aanleet en hlJ taat weg wat het
vclk zelf ZlDgt olUd~t dlt hem
te grof en U; plat dunkt. dle
geeft een valscb beeJd van het

een couplet van bet .,10 vlVat"

wordV: :r

wordt..

.D.

AlwiJmis:schien.m~!~

dat bekennen~ a1s het lied IS!:;
~

Oh!

oh! oil! oh! oil, oil! oil!

Ceu·estpurommeilrut !
Oe u'est pas comme iJ taul !

dan kent al gauw
~ ~~ van de betere
zij !lOUden het "Won harte
standen
._
meerin.,.c:reo om da.a.rns. het onbe_ En. wat lD~ .zegt._ q
hoorlijke lekker nog eens tf!.
~. ereo het Deb. na tientsnen I aoen..
_
JareD. nog.
I
:Een man is:maar eerunaal u:.
AlodeRuljterKorverweereens den ' Rijn, 'RlJn. RjJn". ·Dat zit
n- """'" toen nog ~I !Jot bQikt ....
jaar - -.
zang... noodlg beeft Voor zijn er nog g;,beid .li1, . h<* _
be- Jl"'S ODder de """"""'" die tnt avonds in bet Capitokeobmkqor; !tan hij er hier vinden. ter w..,. bet ~~. dat",.. Iijll;ed _
bet """'f'"
<ant ..... CInIdeIijk.
~_ E. JORDENS Jr.

I

her-I
ZaIerdog&-lhet

"DI~~~D . POST"

ENGELAND;S WiISTER VAN BuriEN"

I:i4chuuz2

oolliervatieVe !lartij en beer
en Meester van de "Daily Mail", dat men met

LAJimscHE ZAKEN.

Fratikrijk

gecn

'
N.ie.tJw.l.

verdrag

mag-sluiten, omdat het bolsjewistisch 'lOU zijn en dat men
zich veeleer met Duitschland en
!taUe moet allieercn. Eden
MEN 'TAST IN iIET DONKER.
daarentegen verk!aart te Geneve, oat Engeland trouw zal blijven
8an
de
principes
(Vfl>U Oli::C1, V . P. B.·cu,.;·.).
van den Volkenbond. Ondit gebied. in vele jal"6n ' had getwij:'e!d meende hij het subjectief
eerlijk,
maar
de
objecUegehoord.
Duff Cooper had, zooals be- ve situatie dwingt hem er toe,
WfllU1eer men op bet oogen·
hUk lOU wiUen pagen, den koers kelld, een nuuwe alliantie tus- het geheeJ voor een bittere irovan de Engelscb.e politiek te schen Engeland en Frunkrijk nie te hauden.
De Engelsche buitenlandK A P _SAL 0 N
bep:1iell en haar tendentles bepleit. Dat had Baldwin vroebloot te leggen, dan zon men ger ook reeds gednan, maar sche politiek tast op het DogenJ __
II
daartoe de levensgescbiedenip. sindsdien gebeurden er toch blik in het duister en houdt
".~J..a.
van bijna elk lid van het kabi- steeds dingen, die schenen t.e iede' stroohalmpje, dat haar
net Baldwin moeten neerschrij- bewijzen. dat de JDngelscbe bill- daarbij toe.\'aUig tusschen de
K R B K 0 T 20
ven, waarbij dan zon b!ijken. dat tenlandscbe politiek niet con- vingers komt, voor een waar
iedere minister een meening fonn was met -die van Frallk- ~f!:r:~~~~~~
~~!~n~~
(t.o. Cinema Palace)
heett, die principieel v:tn die rijk.
ken,
ligt
een
groot
aantai
stroo·
TEL.
WEL. 1058.
VA.n zijn coUega's verschilt. He.t
Eni:ebche kabinet beeft dan
~~n tast in hat Dml- e:~n;~~t:~ cl~~~~n ~~~~~~l~~ Wij garandeeren elke
00)' weI if'ts weg van cen booteens doet Baldwin cen vondst,
•• Permanent Wave"
gekle\lrd mozaiek, wanrio geen
Men kan dus uitzoeken, dan Eden. Slechta over een ding
Ook U %ult tevreden zijn
cen steen op den anderen past.
Anu den toeschouwer wordt het waaraan men zich hauden wit :~ci~~::a::;!~~~~~S !~s nu,~~;=
PriJs f 7.50 Compleet
dan overgclaten, met zicl1zell Alles is ten declen even juist als
uit tc mnken, wat dii. moza.iek onjuist. Terwijl Duff Cooper dGn: in het duister, waarin zij
eigl'lnJijk voorstelt. Natuurlijk cen verdrag met Fran'krijk nu reeds langer dan een jaar I.
I(omt iedei' daal'bij tot cen an- eischt, tcnvijl majoor Attley. rondspeuren, vindt men niets
Hiennede was de slrijd geeinder oordecl en iedereen hooft de leider van .(Ie LaboUl-partij dan stroohalmel1, maar geen
dlgd. Zoo hebben de Arabieren
meer ....oelt voor ver.dro!;cn met enkel werkelijk houvnst.
GYinzeer gclijl{ ala ongeliJk.
zich in de finale geplaatst.
aile landen, meent Lord Rother(Nadruk verboden).
De vHitenla1!d..'tche Poli- mere, promincut lid van de

Baldwin, Eden, Chamberlain, Simon of Hoare?

I

1: _

:t!

GROOT

Voor

MAUSOLEUM

ItaIiaaDscile Ge,·a1l8l1CG.

OP DEN AMRA ALADZJI.
De acht lluizend ltaiiaanschc
soldaten, die in den Oost-Airikao.osche veldtocht vielen, zullen nu tezamen met -de maonen, cUe in 1896 onder ToselU
gevallen zijn, op den top van
den Amba Aladzji hun laatste
,,,,tplaats vinden. De duo
ce heeft de plannen tol
den bouw van een reus·

1------......---

te graven krijgen. De na.tneb
der gevallenen zullen worden
RUGZAKKE.~ ~a
gegraveerd op metalen platen.
die versierd zullen zijn met
belm, geweer. het faseistische
emb le~m, houweel en schop de werktuigen, waarmede lta- ~.DtI' ~~37-t,.6
lle zijn Oost-Afrikp.anscb ireperlum stichtte.
Verder zal hetmausolewn een
Engros
&. Detailhanl!!cl
kerk en een h3nderd meter $ 142.000.000 oC 2.8%.
•
hoogen toren, waarop een perSpoorwegenetc. $?i7.000.000
manent vuur zal l:randen, loij- of 15,4%.
I •
Electrische -Centrales, etc.
gen.
In den ~rg zullen geweldige S 601.0oo.000.of 11,9%.
• _ •
t~'appen ultgehouwen worden,
Mijnen,
x;etrolelVD..
etc... •

lmMmRIJ bUROPA-Am

I

:~ ~~~~!'O%~~nda~e~~e:nd~~ $ ~6;J~~OOg o~~.g~.ooo of
se.~utspatroon

van Turyn is ge- 8,8%.
Diversen S 810.000.000 oC
Het gehee1e bouwwerk zal 16170.
in zeven a acht maanden ge'
reed moeten komen. (U.P. - V.
De in de Vercewgde Staten
P. B.).
belegde Engelsche kapitalen op
~:~nsm:e':~~~Pv::l~eb:~;~
langen termijn bedragen in tonietiging van de troepen van EUROP. GELD IN V. S. A. taal S 1,374.000.000; op da
tweede plaats staat Canada
·wijd.

~~~~osr ~~~elt~a:te~a~~dto:~

plaats

:e~p ~~g~::! pfaa~~O~=i~~
belengrijke gevechten hebben Nederland op de derde
plaats gehad, thal1s geed·
MET 800 MILLIOEN
met rond S 800.000.000. DaarDOLLARS
op volgen Frankrijk en Zwit~~~~~m~~e~e\a~e d:~~~~
.
serland met inVE!steeringen van
Volgens cen zeer interessante ongeveer
399.000.000
resp.
reeds direct een aanvang wor·
den gemaakl
statistiek van het Departement 282,.000.000 dollar.
.
De kosten van bet project, van Handel bedroeg het toule
M~ dan 76 %. van de lJl
die op 10 millioen lire worden
geschat, draagt de bevoiking
van de stad Turyn, uit welke
bui~n1a.ndsche ~'~'ij~f~lan~d~e~n.~(~u~.~P~.-~V~.~P~.B~.~).
stad de meeste soldaten van To· geinvesteerde
ko.pitalen 5,035.000.000 dollar. ~~~ Ambon - J ong Amb selli stamden.
Dit bedrag was als voIgt ver- _
Het mausoleum zal achl duiZondagmiddag had de laatste zend met bronzen platen bedek- deeld,
wed.&trijd Voor dit tournooi
Fabrieken van gebruiksvoor- EEN HALVE CENT PER STUK
plaats en wr...>der wisten de tweewerpen l> 1,696.000.000 of __
de klassers op verdiende wijze
33,7%.
de overwinning te behalen.
Jong Ambon had slechts vier
epelera van het eerste elf tal opgenomen. wat niet wegneemt.
dat het van Jong Arab een
flinke prestAtie genoemd mag
worden om te winnen. Over het
geheel genomen was Jong AmWij moeteo uit het pand; wordt
bon weI iets in de meerderheid,
door eigenaar verbouwd tot bioseope.
maar 8lecht schieten en hardnekkig vcrdedigen van· Jong
In
Arab voorkwamen de zoo be·
geerde doelpuntco. De voorhoede van de Arnbieren was beter
(.traat
langs
het Capirol Theatei") Batavia·C.
op dreef ell Jiet zoo nu en dan
Frou Prau
aan:llg combinatie-spel zien. We
Daarom moet alles zoo spoedig mogeliji weg. teMoceil Tric Trilc
notet!'rden ren paar maal achter
gen ongekend lage prijzen.
elkaar een paar hard ingeschoBcterilprlts
Electrische kronen, staanlampen, buteau~, bridgeten ballen, welke de Jong Am·
BltterkoekJlits
bon doelman maar ternauwer·
en mUllriampen, plafonniers, glas_ en marmer schaleh,
IJswafels
nood lwn, stoppen. De linksbinGroote
sorteering p e rkamenten kappen en:;. enz.
Chocolade wafe!s (Zwisco)
nen van Jong Arab dribbelde
Homl U eens zlen! Sluisbrugstraat 5.
hierna kcudg door de verdediImp.
ging heen
kwam dusdanig
s'Zondags geopelld van 9 - 2 uur.
Harmsen Verwey leo. N. V.
voor het doe!, dat als hij den

':=========

tick,
Wanuec~' men b.v, zou beweren, dat Eden, de minister vnn
Buitcnlandsche Zaken, de EnS"~lschc buitenlandscne ~Olitick
h:lot, dan is (lit slechts lJl zeer
bep<:!riaell un waa r. De politie·
kc 111:,.:;:tUla en tbesen van Eden
tlJn Slechta zoolang geldig, als
het zlJn ooUega .NeVIlle (;hambcrlQ!J1 met illvalt, zijllerzijtls
\'oor een paar dagen de buitcn~
lannl!Clle lJoittieke richtliJIl "an
het Kl.:.oinet Baldwin vast te
leggen. Is dus L.:llauwerlaiO ae
~lgo;ul\.lKe lciaer van do .l!<lIgclselle /Jultcnlandsclle poiltleK'!
.l\f:~s:r mind. OOK Dufl Gooller,
de nllnlSler van lJol·IOg, houut
or van U1LStapJes op ue.. tCl'rl;!tn
der blutcnluu!.l!:iche polttiok tc
nHtkc!i ell ZlJll laatstc shppcrtJe
was zoo 0pzlcnbarend, aat lit
hct LagernUls ac golvcn van
\,crwoncterlOg en bevrecmding
weer CCllS hoog opsloegen.
Ook Baldwm, de minlsterpr~sldcllt, been een eigen bui·
tcn!nndsche politi~kc noot, hoeweI hij in de laatste dagcn wegens Clcn slechten tocsUJnd van
zijn gczondhcid geheel leg-ell
zlJn g(;woolltc in zeer zwijgzaam
i!l. D"t bcwccrt mcn in ir...~cr geVIII , maar nicmand in dc wereid zou prccics kunnen definicCl"C:n, wat Baldvyin wil en
mecllt. Tenslotte is or nog sir
John Simon, oud-minister van
Bultcnlandsche Zaken, die bij
hct Lagcrhuisdebat van ccnlge
clagen geh:dcn over de redc van
DuH (;oopcr zijn collega Eden
vcrtf:gcnwoordigdc. Om nog
maar geheel tc zwijgcn van sir
Samucl Hoare, die ook reeds in
het Foreign Qrticc rcsidccerde,
zich echter op het oogenblik,
Lan minstc in het opcnbaar, nag
w ~ tcrughoudend gooraagt,
doch danrvoor in de gehcime
zlttlngen van hct kabinet des
to ijvcrigcl' lI'acht, zijn mcening
op het gcbicd der buitcnland·
~chc politick tc docn zcgevicreno
Baldwin, Eden, Chaberlain,
Cooper, Simon, Hoare - al
• clcle namen bewijzen reeds, dat
Engeland op het oogenblik aan
capaciteiten op het gebicd dcr
bUllelllandsclIC politiek geen
gebrek lijdt. Dc manllen zijn cr.
uliecn de dchting ontbrcekt.
De verwarring is volkomen,
want niet slechts .de regcerings·
partijen weten niet wat zij wil·
len.

De Oppositiep«f'tijen.

Ool( de oppoaitiepartijen zijn
geenszins over eans,
welke koers er nu eigenlijk gevolgd moet .worden. Er be~t~t
nl~t een bUltenlandsch poltttek

" het e::

I

INLEGGERS

OROOTI
LIQUID!TII· UITVIJlIOOP
Het Kappenhuis
MUlsbrugstraat 5

en

~:~ mr!~v:; ~~~n ;~~~e~a:~ i,===========:.C=:::~:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::='

zeker cen doelpunt gemaakt

~~~oot~~fe~n ~~;d!':;,~~: :e~

heel. Ook aan den anderen kant
ontstonden eenige opgelegde

_~~~~~~~~~~~~~~~~~~_

Het is de h'leedc klassers gc-

kansen, die
allen
door onzuiver
schieten
tcloor
gingen.
Tot aan
de rust bleef de stand 0-0.
Na de limonade had Jong
Ambon de opsteliing iets vernnderd en nu waren zij bijna niet
voor het Arabische doe} weg te
slaan. maar doelpunten vie1en
er niet. De beide Arabische
achterhoedespeJers retourneerden alles. Jong Ambon oefende

WEDSTRlJDEN ~~k~~~i:~n :ij:eo~:d~fo!e:~~~:
V. V. M.
overwinning is mee!" dan verdiend en het epe! van de tweede
B.V.J.A. - OLIVEO. 1-0 klassers was heel wat beter dan
dat van de Herc\.l.Janen. Vooral
llerc:ulcs - J.A.V'v. 0-2 de achterhoede Vlln Jong Arab,
heeft een keurigc partij geIn den Planten- en Dierentuin- spceld met den rechtsachter
werdcn Z~.terdng bovengenoem- als uitblinker.
de weds~rlJden gespceld voor de
Zija opsteUen was heel goed
halve fmale met bovenetaand en Zomers kreeg dan oak geen
resultaat.
enkele maal kaDS· om hem te
Er hestond voor deze ont- passeeren.
Keer
op
keer
moetingen maar zeer weinig be- zuiverde hij me~ verre traplangstelling.
pen het terrem. Ook de
o0 k d
.
voorhoede van J. A. was
was eri~ an~~ :aane~~!P~~~rs go~. op dreei, niettegeristaanAmt!n sl;~hts mef vij£ speter~ d~ ZlJ .haar besten speier Darma
van het eerste eiftal verscbij- Olet J~. de gelederen had. De

ieder oogenblik een doelpunt,
maar voetbal is nog altijd wispelturig en juist aan de andere
zijde wist Jong Arab op verdienstelijke wijze cen doelpunt
te maken. Het had daardoor de
leiding met 1-0. De kampioencn werkten hard, doch bet
lukte niet er door te komen, diverse malen liepen zij bovendien
in de buitenspel-val.
De Aro.bJscbe voorhoede zat
ook niet etil.t;D brak eenige rnalen gevaarhJk door, evenwel
zonder resultaat. Soeleiman op
den linkervleugel ~ield den bal
veel te lang vast mplaats van
v?Or te zctt~n en ~erspceldc

J.pOJat,

te laat uitliep, een doclpunt te
maken, waarmcc zij de over·
winning in de wacht sleepten.

eH.o

J.pee.

Hercules -

I,A.V.V. 0-2

JunlLEUlU

n~n. ~Ok. bij~ OliV:OVwas

de

;:~~~g~~r w~: !:~~~!:t~ ;:~d:~ g~g:um~;:'e~a;::ijk

~oo:len a:~s1;ij~V!~s' d:~ :~ hemden. van zich
geen sprake. Het was cen hopeloos geknoei van beide partijen,
waarbij Jong Ambon het meest
aanvallend was, doch door ontzettend veel gepingel voor het

af .le houden. te~en elkaar ~p met beurtelings
Deze wlsten niet~emm ~~r de beld.e doelen 10 gevaar.
rust toch op verdiende WIJZ~ een
Bij een aanval van Jong
werkte de Ambon doeldoordat ~avie~ een }u~rd schot man een ingeschoten bal. half
van den Imksbtnnen met klem- w.eg. Toen. ~as
l!-?ks-

1-0 voorsprong te verkriJgen, Arab,

be.staat. Sir Austen Chamber- oak nog dubhel blank. Na de rech~~J.w:I.en was er .als de kip- het doel ~e deponeeren. Nog18.10, tot voor kort de groote doelwisseling -w:ederom dezeJfde pen bg om den hal m het doel maals goolde Ambon er cen
slappe vertooning.
.
De eenige- speIer, die OM nog
wnt· goed voetbal liet .zien, was
de midhalf van 01. Eckhardt,
hij wist zoo nu en dIU!. goed door
te breken, om daJ?-: met een goe~cn plaatsbal ZlJn voorhoede
eenige mooie kansen te geven,
doch evenzoo.vele malen werden
deze verlro.OCld.
.
Ooze bondsmidvoor Belle was
h opeloos s1echt; we zaren hem
met eenmaal ·iets bchoorIUb
.cloe.n. Alleen ~on !lij ongepl.otiv.cerd appell~ llierln toonde
hij zich een uitbliDker. Toen de
tijd bijna verstreken .was, wist
Jong Ambon uit &en vciorzet
van Huwae, doordat de doelman

~g Pt~~~e~e:~e:e:ti~~e~= :~p~~

ling veranderd, doch ook dit
hielp niets. Zelie Brugman ging
m~ in den aanval en dat werd
Hercules tenslotte noodlottig
want uit ceo · doorbraa~ van
J. A, maakte de rechtsbmnen
bet tweede doelpunt.
.
Hce :hard Hercules nu ook
aanpaktc, de verdediging van
J. A. gal geeD kritnP .eD wist op
keurige wijze stand te hooden
en zelfs wist J . A. nog bijna een
derde doeJpUDt te maken. doch
een der. Herculanen aloeg .den
bal :met ,$ haDden nit bet doe!,
hetgeen de scheidsrechter ontging zoo ontkw&m Hercules aan
e@. derde: ~PlIDt.

Z'Ie wat tandaansIag veroorzaken kan

~~~l g~r;el~ge~e d~~~~ht~:~

d.:
g~~blC:C~ijn~:;~o;:~s:~lI~~~~ ~:~, dv;e~~e:V::~ed~~~~n~:~ ~:;t ~~~ s~:a::' ~~ bd~~l~~ ~~~~~ ~~orJ~~\\~~~dmb~o:
!:pd~~~::eO~~Si~j~ bne:: : z~~
ville Chamberlain gesehaard,
toen .(Ieze in plaats van Eden
het einde van de sanctiepoUtiek
aan1condigde. Door deze houding
heeft hij bij de arbeiderspartij,
die nog .altijd het sanctiepro·
ble~m . benut om stemming tegen . de regeeriq.g te maken,
gebecl afgedaan. Bleef er nog
over Churchill, maar. ook d~
ze beeft· de oppositie teleucgesteld, omdat hij tijdens .b et
Jantste Lagerbuisdebat zaer:
energiek de buitenlandsche 'po.
litieke conceptie van Duff Coo·
per verdedigde, waarbij bij verJt1aarde · dat ,Cooper's rede te
Parijs bet beste was, wat ·hij op

~;~;a~ ~e; ;~e!~ufeec~~~~ ~~::nbe~~~:~:~te:~n~!:

::'he~a::r~:e!eg:
en er was geen doorkomen aan.
De tijd was n.u ook bijna verstreken.
De scheidsrechter
blies reeds voor bet einde. Het
bleek toen dat bet horloge van
dell: schcidsreehter met joist
was en dat er vijf minuten te
kort gespee1d was. Opnieuw
blies hij de spelers in bet veld.
Er werdcn .echter geen doelpunten mee:r gemaa.kt, zoodat
de uitslag·onveranderd bleef en
Jong ~ den uitgeloolden
beker van V. V. Y. in ontvangst
loon nem.en. Jong Ambon moest
zich met den. tweeden prijs tevreden.ateD.eo.. een keuric.ae, legmedaille.

HARONEKKIGE VlEKKEN

Voor reine, gezonde tanden • ••
Verwijdere men den TANDAANSLAG op deie wijze
De toestand van uw tuden bangt af van wat
gij doct om den tandaandag tc .erwijderen!
Ah tandaansl&g %U!ke ernstige gevolge...tt hebben kan, \\--a2g U dan Diet &an ondengdelijke
middelen. En vertrouw bet kcstbz2I ta.ndglamar ·lIIJeen tole aan eea speciaaJ tandaansIag-verwijdetend taDdmiddeL

21 JareD. geledea ontdekte eeo groep desIomdigen eeo we1emcbappelijk fe:it - dat
tandaan.slag verwijderd moet wa!den. wi!
mea zija landeo reiD en IUOOd houdeo,. en
bet tandvleesch in goedea staat. Eeo speciale
Mmenstelling wen! hedacht. Deze we'd
sedert voortduteDd verboturd. waarhij de
cedachte ~: den taDdaanslag IJeilig
te verwijdera.
Pepsodmt sta3l DQ bekeud. a1s de "speea..'e
_daanslag-_......J.
Zij
bat bur 'ftC!rgIl Diet ~ de wiPe; ~

_dB".

,PEPSODENT

zjj den tandlW!Slag verdrijft. die een b'eekplaals vonnt vonr tendbederf-baciIJe!l- h-Iillioellen meo.scben weten hoe ltij de taDden tot
natwrlijken glans polijsl En zij doet dit
\'olkomen veilig. WantPepsodent beTai.geen
gruU. Dieb dat bet tandglazaur ZGG kmmen
l-e5chadigen of aantasten.

Voor blukere, schitteradere-, krachtige eo.
geOIldc landen ge"hruike men Pepsode:a.l, de
~~e taDdaanslag-venvijd~e taDd;

1\
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-·IIB DO.H B-I

Anders is het echt~r ill NoordAfrika gesteld, omdat men hier
&• . . ..1 A
niet slechts met een partijstrijd
te doen heeft-.,
. ~=~~~~~~~:'
De Fransche politfeke regenstanders van de Volksfrontregeering zien in de Noord-AfriSTORM ~~ ~OORD4<aansche oelusten" een onmid-

.;. B
·. o-.m·" ".,A"'S'
o

de straten van Parijs s treden
Marseillaise en Internntionale
om den ' voorrang.
Wat echter in Parijs van tijdelijken nard is en ala een "intermezzo" mod worden bel"'1hOIlWd, is in de kolonien een
groote politieke gebeurtenis, die

~~~e~~:voi; va:e~e~~~~i~~ . =e1i~~eu~e: o~::~g(V~~

• \ Toenemende On1nsten.
•

front niet gunstig ge3lnd zau het pa1eis geen enkel beziwaar.
iou .zijn. Demo~tr8tiC$ 200wel had,

• JjE MOEILtJKHEDEN,

Sta:Jdngen, fabriekbezettingen, B.),
demoostraties van revolutionaire massa's werden eerst zuiver
BUOKINGHA1!-PALACE
uiterlijk nagevolgd, Maar de
VERDlVIJNT
slechts weinig ontwikkelde inZal worden verkocht
boorlingen bcgrepen den tin
uict'van met en wisten geen
DE BUURT GAAT
maat te houden. Bovcndien zijn
ACHTERurr.
~~~~!~~~n~u~~~~nzi~:~i~~~~ ~u;fs~ca~re~~~fa~~~r o~~=
Londen, 2 J1tZi 1936.
en Jooen voor en in Oran spuw- hitst tegen het kallitalisme, dat Het van auds beroemde Buckden communisleu een l~apitejll uiets voor hen zou doen, Inder- ingham-Palace, dnt zoovele
in het gezicht cn riepen "Weg duad schuilt hier een kern van Engelsche konigen en konighlmet Frnnl..-rijk!"
waarheid in: de sociale toe- nen tot cigenlijke woning diens tanden ill Noord-Airika zijn de, znl binnen afzienbaren tijd
dikwijls bcncdcll peil.
:~~~ :~k~:etv;~~:h!l~~~
t'ij~aaf~;:as,,~~~
:~~n~~~:~ de de dllarbij behool'rmde, veer·

•
P:rij:tl S J-llZi 1936,
De drie departementen van
Fransch-Algiers waren onlangs
bet tooneel van ernstige onJusten. In Ainrif lYllchten Arabiel'cn een Joodschen handelaar, in

.,,

d;

ontOl'l'cdenheid, dnt gedurende

Inderdnad is rondom het Buckingham.Palace een nieuwe za~
kenwijk ontstaan. Grosvenor
P1ace, Grovenor Gardeus, Buckingham Palace Road en andere in de nabijheid liggende straten. die nog slecht s enkele jaren geleden bet karakter van
woonstraten droegen, wemelen
tbans van bureaux en winkels
van aUerlei aard, kortom, de
buurt is heel wat mindel' voornaam geworden en in het mIdden schijnt de koninglijke residentic ietwat "ont of place".

h~~~~:~\:: ~~~
~~~!:~' n:ithi:erm=;d. ~~:

~~~~gCb;~~ ~~e::~b ';:
woonde bet nooit langer dan
de staatszaken zulks noodig

~~~1~~:,::~"w';,"u:;:~1i~:

uitverkoop va'O cb'rsetien
en bustehouders.
Corsetten o.a, " FeliIria" , vanaf £0.95
Bustehouders
" 0.30
OeZe

AU PALAIS DES MODES,

Noordwijk 38.
Tel. 90 Wit.
blecf er zoo weinig mogelijk' l ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
~~~~d~~'a~h ~te~~~ I"'"

palei' en korung Victoria vcr-

over, da!: bij Marlborough House met het Buckingham-Palace
mcest verwisselen. U. p, _ V,

No. 200

P. B.l .

CRITIEKE ECONOMISCHE TOESTAND
IN PALESTINA.

De door ons uitgeloofde Royal Portable zal
worden uitgereikt aan:

De Gevolgen van de Joodsche Immigratie.

Mevr. M. J. Schilte

NADEELlGE GEVOLOEN VAN STOPZE'lTING DER

L aan TriveUi

(Va?! onzert V . P. B.-corr,),
Tel-Aviv, J1tli 1936. ges) reeds voor meer dan
Er bestaat geen twijfel nan, helft in 300dsche handen

de
is.

weel' naar Arabie teruggesLuut'd, ma ar daar ontbrak hUn
c\'cneclIs de lllogelijkhcid weer
\\'m·k te vim1en,
Het is intusschen geen gemakkelijke taak, cen land als
AlgeriC, dut slcchts 1 millioen
Franschell, 6 millioeninbool'lingen en ecn groot a:lutnl vrccmdeHngen hcrbcrgt, to l'egeercn,
Dc politieke onJustcn zijn

INSTITUUT ..BLOM"
blijft aan de spits:
in kwa 1titeit (wat het aantal cursisten aangaat)

die tina nauweEjks bemerkt werd. van Palestina een overwegende

~:~~~i~:gh::~f:~ v~;b~:~k~l; ~~l~~~~nj:~~ ~~~2ge~:~1:~~n~~ ~~~~P::!~'e~~n:;!~td:lv::nl~!

van hel Buckingham.Palace. In
de eerste plants is het a lgemecn
bekend, dat de jonge Jconing
zich tusschen de oude llluren
niet bij7.onder weI voelt en veel
Hever in zijn vrijgezellenwoning
York's House, St. James, residccrt. In de tweede plaats echtel' heefl de omgeving van het
Buckingham.Palace zich sinds

mischc gebied een groote opleving waar te nemen, Deze opleving hield aan tot den herfst
van het jaar 1935 en op het
oogenblik is er door de polilieke
spanningel1 natuurlijk geheel
en at een eind aan gemaakt .
Wanneer de afwijzende houding
van de A~abiercll tegen de
J oodsch immigratie afschl'ik-

Marokko gist het. Zoo deed in storven koning Gcorge V met
rechtsgczinde lcoloniale kringen de gedachtc' rondliep, zijn resi·
het get'ucht
ronde, dat de denlie voor goed te verlnten en
I'csldcnt Peyroulon moest af- zijllcrzijds reeds 1iet verkluren,
an
-:::;;;;;;;;;;:;;;~=~;;;;;;;===t",red
=
ell=.::-o;::m;::d;::a;::t=1::::IU=h",.;::t;::V;::OI;::k;::'-=da;::t;::h::::U=t;:;eg:::e;::n;::d;::e;::n",v;::
er",
ko",o",p",v"'1

kapita!en in Pa!estilla te Investeeren, .moet m~t e~n verdere
achtenutgang rekenmg worden
gehoudcn,

in

~w a lit eit

(wat het gegeven onderwiJ$ betreft).
Vraagt. b ij Ons om in lic:htingen en U is er
zeker van, dat deze betrouwbaar zijn .

situatie op de sinaasappelen·
markt af, Intussehen r eikt de
agrarische productie van het
Meldt U nog h eden aan.
land bij lange Da niet toe, om
de eigen behocfte van <le OOvolking te dekken, zoodat ook in
RIJSWIJk 18, Tel. 626
_
Sumatrawag 50. Tel. 3321
.de meest gunstige oogstjaren
Matramanweg 161 Mr, Cornelia
groote hoeveelheden levensmidBin non w e 9 2, B u i t 8 n lor g.
delen moeten worden ingevocrd.
De in Palestina aanwe.zige ~~~~~~~~!'!!!!'!~~111111!'!!!!'!!~'!""'!!'!!~

~~cr~~~~k~ie;e~ll~~~: t~kA1g~~ ~: ~~~~~d~~~, ~~l: t~~~~~~r~ ~::k~~f· ~v:::;h~~d~~ J~:~~e~~ ~~~~ie:~;t t~l:~te~m~:~ p~~

de

r

Ondanks den met 50'i, verhoogden Tabaksaccijns
wordt van Nell e's Shagtabak

:niet duurder

de prijs van sigareHenp.pier is

:sterk
verlaagd
.

zoodat het rooken van
van Nelle's Shal:tabak thans

: veel goed kooper

..;..;..---=-~...;..;;.;..:;.;..!:~
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V ROE GER.
WARNING,

ZWARTMERK

f 0.27'"

ROODMERK
10.20

OEELMERK
f O.U'

Importeurs : N.V. Internationale Credlet· en Bandels-Vereenlglng ,,1lotterdam"

.F E U I L.L ETON.
NORA DE VAJ.SCHE ERFGENAME.
Oli:

De klVellingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVARA.

66).
"Laat mij zwijgcn. j uffrouw
Nora, over de dagen en nachten
die volgden. Ik kon het thuis
niet meer uithouden, Overal zag
ik haar, die ik gedood had, TIt
rnoest weg, de wereld. in, om
vergetelheid te zoeken, Maar
tevergeefs.
"Waar ik ook heenging, over-al vervolgde mij het hecld van
~~~'o~:~~~::nt~~a~; tZ:j
gericht, also! zij miJ' wilden
vragen:
da~~~,8l'om hebt gij dit ge"In mijn wanhoop heb ik

cen zee van ellende!
"Ret beeld. ·van miju geliefde
Mooder h eeft !pij er eehter
~eeds van teruggebouden, De
gedacbte aan haar was bet ock,
die IlLij e.rvan. teni;hield door
een 'eerlljke bekentenis mijn &"eweten te verlichten:
"Om mijn ellende te vergeten.
atortte_ ik mij in den maahtroolU
dc:r vermaken.

.~~~\<

bebt en heb des te meel' medelijden met u, nu ik weet dat bet
een origeluk is geweest. Daarvoor kan men u nooit veroordeelen,
"Terwille van uw auders zal
it thans nog zwijgen. Ik herin·
oe- u echter ~n:U\'\' eerewoord,
namel\jk: dat gij uw sehuld zult
bekennen, mdien Lambert vcr.
oordeeld wordt.
,Wordt hij vrij:esproken, dan

verseherping van de soclaJ.

~~~~i~ggenge~~:J:n~a~~ ~~gd:

~~~~ =~~~~~~~g~~~~k h~:

rigens reeds op een te verw~.
ten crisis afgestetrl. want het
gehecle begrootingsoverschot
van meet' dan 6,5 millioen Palestijnsche ponden is -tot nnetoe steeds in reserve gehouden:
(Nad/'uk -vcrboden ).
_ _ _ _ _ _ _ _ __

Eel~' Cri3i.s word1 verwacht,

Met het oog op deze stonn·
achtige expan.sie moet men rekening houden met bijzondel'
pij~ ijke gev,olgen, in~en
ann
d~ mvesteerlDg van w~we kapltalen tbans cen emde zOO
worden gemaakt. Naast e~n
tl?ename van W:. werkloosheld,

if~~e~ev:n t~~~:S~;p~re;~;l~~_ "~~~'~~,0'De:;;a=;ati;5~~~ j:~b~j~:n~~h!:o~e~~:

He

T::

haat zelfs ~:~re~~e:~:~~ ~:~e~~ b~;: had zij voor het eerst een hel.
te ann hem goedmaken, wat hij
De gravin kon geen woord stellen?
del' oogenblik gehad.
door mij h~ft geleden,
uitbrengen, Roerloos stond zij
Van dien dag a£ was zij eeZou Louise het weet' eens
Vast di-ukte Nora de hand, aan het bed van haar docbter nige malen per week naar het op deze wijze probeeren?
die Leon haar re.ikt.e,
en kon haat oogen maar niet sanatorium gegaan. en steeds
Zou het baar gelukken, de

bej;!,~~o~g~~j~ij~!~~ ge~~;e~as

nauwelijks veertien hageSU:~l'~:a\~~~::. al belangstellillg van haar dochop daze wijze niet doorgaan. Gij dagen geleden sinds zij Suzanne meel' hoop te krijgen op een te~~~~~:f! te roepen?

g~~;:[ ~~ar~~~e~e zfu°~~! ~:~:Sl~;~~ e~o~~r:r:ti~j n~:'; vO~a~~~r:te~oest
huis teruggekeerd, want er viel
geen enkel teeken van beterscbap te bespeuren.
Suf cn onversebillig als altljd
had Suzanne gelegen, zonder
zieh tc hekonuneren om baar
omgeving.
En uu had zich plotseling
zoo'n \'erandering bij haar geopenbaard!
Het was zOO onverwacbt gekomen, dat de graviD maar
Diet gelooven kon, dat bet werkelijkheid wag, Zij stond bier
voor een raadse1.
Maar ook de verpleegst:.ers
en de do~oren kondCD.haar

men geo
duId hebben en alIos in het
werk stellen om de patlinte
voor nieuwe ontroeringen te
sparen,
Met toestemming van den
gcneesbeer-dlrecteur had de
gravlU de zieke tenslotle weer
mee naar hUtS genomen. De
dokter hoopte zelf ook, dat de
rust en de boschlucht de berstellende nog meer geed zoudcn
doen dan het verblijf in het 83natorium.
Vreugd!!, had de ~gclukkige Diet getoond, toen zij weer
thuis was. De verandering had
haar koud geIs.ten. Zlj had ~

h~ ~e~~n ~~:ti!°':~den. :~;:enwas~~:n~ ~egd,b~Jj

;::kle~~nh~ h:!:e:.ta~:, ~~ ~;p!~~~~e~:~~j g!ted~ besloot hij

~omst 1ag immers voor mu als

De natuurlijke productiemo'
geJijkheden van het land 'zijn
germg. Op een oppervlukte van
rond l6.0uO vierkante kilometer
leven ongeveer 1,2 miUioen ·
mel1scl!en. Van de geheele boo
demoppervlakte ziju echter nnar
schntting slechts 42 % voor den
landbouw geschikt, De rest bestaat uit rotsen of woestijngrond. In bet warme Middellandsche Zeeklimaat van
het
Noord-Westen
grocien
aIle zuidvruchten zooals sinausappclen, bananen, meloenen, olijven, maar ook wijn
en gerst gedijen bier goOO,
'l'nigratie.
Het Oostclijke berggebicd hceft
De Joodsche immigl'!ltie, die
een TUW contillentaal kllmaat. thans aanleiding tot den op·
!-let zuidelijke deel van het stand, <ler Arabieren gegeven
land is woestijnachtig en lijdt heeft, begon eigenlijk eerst goed
onder groote droogte.
in bet jaar 1932; In de negen
541)'0 van de PalC5tijnsche jaren vun 1923 tot 1931 kwabevolking vindt in den IJjlnd- men sleebts ongeveer 95,000
bouw een hestann, De graan- immigranten, waaronder 86,000
bouw, die nog vrij primitief is, Joden, naar Palestioa. In de
worot bijna uitsluitend door de vier jaren van 1932 tot en met
Arabiel'en bedreven, terwijl de 11.935 waren bet er daarentcgen

;e~~r~rija~o~~d:~. i~~na!t~:~~ ~ae~r,,~~a~,na:~~ak

delijk ontstellen als zij uW'bleek,
vermagerd gezicht zag, Terwille
\'an haar moet gij uw levenswijze veranderen,
Ook dat beloofde hij. En hij
dankte haar ontroerd, amdat zij
eerst bij hem was gekomen, in
plnats van hem openlijk aan te
klageri.
Hlj voelde zich weI wat verlicht, DU bij iemand bet vreese-lijke geheim, dat hem zoo zwaar
vo~~e]:.gin ~~U~~k!~v:g~~~ had gedrukt, bad lrunnen openblik had hii ?:Tin beele toekomst baren. ..
. .
.
" -.J
Elndelijk namen zij afscheId,
vernietigd,
.
_ Nu moeten wij de verdere
5c:::,o::er.1egde de hand op zijn beslissing aan de VoorzienigWees flink , jonker, zeide

De ProductiemogelijkJLc.
den,

begeleid doot cen sterken we.
mitieve verwerking van land· ~~r~S~he ;ijag w~:i~t:lg'escr:~,
e
bouwproducten en tot de fabri·
cage van zeep, Bodemschatten ~~i;:n he~a1::t~j;!~~ ~~d!~
zijn in het land zoo goed als in het land gevloeid zijn, Voor
~~~t ~;&:z~~i!~~ gdeeW~~~ de vier j aren van 1932 tot en
In de Jaatste jaren beeft eehter met 1934 kan de gezamenlijke
de industrialiseering van Pales. knpitaaJinvoer op 30 a 40 mil·
tina een gl'ooten stap voor- lione Palestijnsche ponden ge·
waarts gedaan. De produetle sahat worden. Op aIle geble·
steeg van 1929 tot 1934 met den, speciaal in den woning
250 %.
bouw, werden groote kapitalen
De eConomische structuur geinvesteerd,
van Palestina stemt overeen
Nieuwe sinaasappelenplantamet zijn buitenlandschc.n han- ges werden aangelegd, Ret g~
del : In den invoer ovenvegen volg Wall een sterk stijgen van
industrieele eindproducten en den invoer aan productie- en
levensDliddelen, in den uitvoer levensmiddelen en een greoter
sinaasappe!en, citroenen, gra. worden van het passieve saldo
pefmits. Sinaasappelen staan van de h andelsbalans van 12
daarbij op de eerste plaats,
millioen Palestijnsche panden in
bet jaar 1934 t ot 14 millioen
De Gcoolgen van de 1m- in bet jaar 1935.

zijt gij van uw bclofte ontslagen. bezocht, wachtte haar een groo- openging.
onverschilligbeid op te wek·
- Ik verzeker u nogm.aals,. te verrassing.
Zou hanr werkelijk nog ZOO'D ken.
juffrouw Nora, dnt
mijn
Gllmlachend keek Suzanne geluk ten deel vallen? Zouden
S~~:t::w~~~:::

" lk loeefde er maar in het
wilde op los en hoopte zoodoende vergetelheid tc vinden. Dit
gelukte mij echter niet! Ret gewetcn kwelde mij z66, dat het
mij soms bijna van bet verstand
beroofde.
"Geloof mij, juffrouw Nora,
ik ben reeds zwaar genoeg gestrait voor hetgeen ik gedaan
heb.

-

Batavia.C,.

Wi. wordt No. 225 '?
Oak hiervoor hebben w ij een aardige verrassing!

~:mell~~'~Sello:~:~~ee~~~ ~~np~E; ~:~n~~i~~~s~~~\~I:~11~~ti°v~~ r!e~!~~~~s~~Z~~;e~1l s~:r~~:g~

Et' zijn twce oorzaken,

-

welke dus tbans de 200ste cursiste is, die
zich liet inschrijven .

~n ~~~~sic~ ~~~dr:~ ~':v~nd~~~ ~~~n~~~r~h~~a:;r~~fen~~ ~atl~~ ~::~~:l~n ~~on~~nD~~dt~:t

£::f~~ ~~~~~I~~~o3:!~nme%:1~~
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DDIIGR-ATIE.

~~ l~;:'~g::e~~ I~~~~~!~ncl~:': zou ongeveer 3 milUoeu pond Palcstinn sterk bcinvloed beeft, nomen.
H et omvnt IlBar schatting
moeten bedrngen, ·Naar ver- Menscl\en en kapitaal stroom~~~~~~I, n~;~r !~~~l~:~k :ae:aa~: luidt is er oak t'eeds cen den het kleine land binnen en 10% van den voor bebouwing

Wcstcrsche cultuur opstaken

week

pleo-.!htig. ,

was dc

toestan~ van d (} pa.tii!n- der

uZ":"as ~j~h~~ ~::: .'aSStellen.
~~~er~~d~er= ~~

verdiept , Ook van baar was een
zware last afgenomen. nu zij
wist dat Lambert met onschul·dig gestraft zau woroen..
Reeds.binnenkort naderde de

De bet.erschap hieJd un..
Suzanne ·herkende de doktoren
en de ~ en oak
ha8r:licluinielU1re tDestand ging
~.
vooruit. ZU . verbmgde naar
voedsel, terwijl_ nien ·ha.ar dit
IN KErENEN.
tot dnSverre : had'l:itoet8D opdringen.
Toen gravin Louise haar
GraviD Louise . _had bot gedoohter weer in het san&toriom voel "alsof de hemeI voor hU.r

zag.

f~:t

-=

~ we-

Vaak leek het alsof Suzanne over iets nadacht. Waaraan? Wellicht aan Bertrand ?
Zou zij naar hem verlangen ?
Op zekeren dag besloot de
gravin het haar te vragen.
_ Zeg mtJ eens, lieve Suzan.
ne, zoudt gu Bertrand terug
willen zien ?
Suzanne, die naast den klelno
zat, bief suel het hoard op, De
gravin zag duideliJlt dat haar
oogen sehitterden..
_ Bertrand moot komeIl!
Spoedig! sprak Suzanne, ~
wijl een glimlach over haar gc-zieht gleed
Then dag sc:hreef de gravtn
Bertrand den bewusterlbrief.

W eI had zij even ge- _ _ _ _ _ _ _ _ _ -

~:::.

en ~

h:
De heer de Monterval
toe.:.~en had, doch aileen docbter ~ ",._ _en.. .Bij
maar OIl de wijze -waarop een bet. ~Cld had hiJ Bertrand
klein meisje met haar pop ~~ de hand ~-t
speelt.
Win )llj dieDs ~ en hem
Dit be9lel de. gram. Diet.
~ ben spbedij: te
dat .~ kvmlrD·~ •
bur ~ -.... .au

ZU· had -w!rwacbt

De

uita:i.
En zU petnale er ~
:rend cmr of er geeD mIddel
b8stoad 'OlD SaBIme 1Iit
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VOOR EEN REDELlJKE PRI}S

~.:

Ha,,\"olie .egsa Roos_
F 0.20 p'. ftesch ".

R IJ W rEL

DE 'REGELPRllS DEZER ADVERTENTIES 15 F 0.20
MET BEN MIN IMUM VAN 5 REGELS.

..;

!;let;. voo= ~o export te hooge"

Pn;]SruVeau za1 s]echts zeer
E uropeescbe Wasscherij:
Dames rnod8-'atelier, La.tm do Dames! Waarom nog Iaeger Voor prima: .rijwielreparatles,
.,J A V A" Gang Dj3ksa 37,
Bruin Kops 36. Vervaardiging getaJmd? Wij maken toiletten moffelen enz:.
(Oude Tamarindelaan) tel WIt.
5470. R et goedkoopste en beste
adres!
meerd costumiere. Vlug
brugstraat 55, Pav.
GEMAKKELlJKE BETALlNGSCONDITJES
:
coulant - billijk.
Aangebodeo : geDi. ka.mers met _ _ __ __ _ _ _ ':::====::::=::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ men te Yoorschijn zou roepen.
Chin. Jongmensch z. b. h. h. h. pension vanaf f 30.- . Levert
_
Blij~ nog de weg, eeo beter geBonboekjes verkrijgbaar VATlA.f zoekt gemeub. kamer met pen- eten b/h. vanaf f 15.Architect Schutter: O. Gond.
bruTh: te maken vall de clearing_
j 17.50, H otel·Pens. ,.5JJlJ'1TE sion f 40 a. j 50, gezelUg m!lieu. Laan Cornelius 5, Bat-C.
Z\VITSERLAND ECONOM]SCH IN DEN PUT.

ZAL

~~~ndt~~i:~-' dl)r:dd~dipl: :,D~~::~~ :~~:~~~=: post~C~~G~~Wlt.

~e~' kr~~~oe~d. ~~r~~~~ ~~::~ ~~fe;eN:.a~~~~ v~~~g;l~

~i::f.a~~: ~a: Raden Saleh
EnJ1.:elsche

Handelsco~pon-

________

~

b!-~g~n~

;!;e\m\V1~1~7~er~~~~

~ee~~O~rt_fn~us~e a:,:

meer werk te helpen. Bij verre-

Geen Vertrouwen in Stabiliteit van

~:~-e::::!~e:::~~~~~:! ~~Iff

i

EEUWIGE DISCUSSIE: DJ!lFLATIE OF DEVALUA.Tm.

t 1 f WIt 1218

8 , tel. 3875, tusscben 5 en Hotel-Pension "BENVENUTO"

onder No. _ _. _ _ _ _ _ _ _

Zwits. Frank.

~~:~. J~~:r) F~~rd~j~tra~~:

_ _ _ _ _-'-_ _ _

ee .

~~~:p~~an~!~ ~~~

.

onder No: 77IA. bureau dezer
Courant.

SAVOY HOTEL
beeft momenteel eenige goedkoop~ maandkamers vrij bene·
\'cns apartementen mel eigen
badk·wc. telef. 926 WI.

ponnen vnnaf f 2,65. Zijden triOOSh'angiahP,o,.onDe,ne_,.':!naf fm.9n't7e51:
=..., en
- -- - - - - costuums vanaf f 8.75. Middagen avondjaponnen in zeer voor~:r ~~~i~~suk;:nu~::~hfe~~~ Aangeboden lessen in bet book- deelige
prijzen. 10% korting
Laat ons Uwe antenne montee- ltouden c.a.CLUBLESSENvoot'
contante betaling. Mooie coUecren, als U buiterilandsche sta- ten hoogste 4 personen
~: :~t~: ~::gC~~r3IeOi. mo~: ~ ~ ~:~ ::~ ~:50 ~:~:~:::
tions goed wilt hooren.
.J~~
CURSUSLESSEN voor tcn
Te koop aaogeboden. :
hoogste 8 personen
1---------Wcgens vertrek. reer geed on- ~. 2 x: per week f "4.- p.p.p.rn. CENmUI\f, tuss. alle autobusP.P.m. t ram·spoorl Dure z.a goedk.
derh. en compl. iuboedel tegen S~:~~~ f
MA A.
in
bill. prijs. Aan hetzelfde adres November examen

j

rfJt6·

Bfm~s 15 hmi 1936.
ZwitserJand is jaren lang

slechts 1516 millloe.o aangege- ken staan oak in verband met

als ~~li~~~eli~ ~~rvc!~::~: ~;~in~~~r:::;:;ns~:-ge~J'_

h~t land der geordende econo- bank liepen in denzelfden tijd kertljd oak de Vooruaamste af-

mIsche verhoudingen aangezi.en . Geen oorlogen hebben
~ler de natuurlijke ontwikkelmg verstoord. ~et buitenland
stelde aan. de ZWltsersche bankeD. .aa~lenlijke k~pita1en ~er
besc!ti-kkrng. ~e ZWltsersche Ulstel~gen gmgen - daar de
kapttaalvorming in Zwitserland
zelf zeer s terk was - er toe

van 1158 tot 402 millJoeo terug
terwijl de gouddekking van de~
Zwitserscben frank van 165 tot
115 procent daalde. DergeJijke
tendensen vallen ook bij de overige banken waar te nemen. De
geldmiddelen van de groote
banken liepen in twee jaar tijds
van 818 tot 367 millieen terug
.

~~~~~nl~~ t~~~~;~r~n !~~
f~k~e~:;~ 7~~~s~:u::e~ ;eo~r ~~n Z!~::e~:eat~~;~r~~

~l:~~:-iiR~~t~~~i~~~~:!~ 6;hfe:d~':n~dd!g_7~~Oav~~d~=:
VT~k~::~~ 5~~s;~~~~~~~~k' ~rel~~~3i~~;,z~~~I~~e~~~g ~:~:~a!~.elden Oude Tama-

HANTAM"KROMO"
wil zeggen,
bel op 1960 Wit.,
voor de goedkoopste huur:luto's
Adrcs: A VETO, Oude 'l'runarindelaan 91.
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LAl~EN

ge "'e n

g e lijlcm atig
Ii c h t.

Dr. R. A. OLDENSTAM
U:eel-neus-oorziekte, stem- cn
spraakstooroissen.
Waterlooplein. hoek Willemslaan, tclef. 1353 WI. spreekuur:
7- 7.30 v.m. en 5--6 l1.m.

nerner v
Z'ts
h
is bijv~~be~?d ertcui~~l~~~~.
Zou het gelukken, deze ven'ekeniugso ....ereenkomst zoo te laten
functioneeren, als het waarsc:hijnlijk mogelijk is, dan stond
n?ets. een aanzienlijke verbetermg m de Zwitsel'Sch-Duitsche
handelsbetrekkingen in den
weg. Betrekt Zwitserland vol-

:g~'ijk van het BlI1· ~~n~~ud~:l:n~td~:~~e~n:~

Het is duidelijk, hoe eell ZWltserscbe banken hun vorde-

:r~s:s~:~~le!a~ i~7e:!t::~ ~~~~e:re:~e;::~'z~:~!~=

f12.50 f 15. enz. 55 Slnisbrugstr. voornaamste bron van inkom-

~~t! ~~f!nha~ge;r:e~~Ovo:~ land te beleggen en anderzlJds
hun activa, d.w.z. ongeveer ~et zeer ~?Ote credieten een
3000 millioen franken, in het elgen bedrijfsleve!l ven:orgd
buiteuland belegd.
he;~t, . zeer gevoelig voor de
emus JS. Het is afhankelijk van
Tom& l..:wam de eoon. alIe .ccononUsche scbommelin·
Crisis
gen tn hel buiten]and. DevieCitadelweg 35
Bat.-C.
Tel. 1286 W It.
.
zenpolif;iek , devaluaties. conlinHeeft een Groote sorteering JUWEELE N %ooals Scba~
De buitenlandscbe kapitalen genteermgen bebben bet Zwitkelarmbanden , Siangenarwbanden, Kendariewerk, Colliers
Bet is verbluffend hoevel liter vroren vast, renten ontving sersche b~~wezen en bet gewIHanger~. OOfb~ngers. Oorknoppen, Riogen met of
verf men haalt uit 1 blik van 10 men wegens de transfermoellijk- bee.Ie bedrIJfswezen getroffen.
zon1er Bnlianten, 22·karaats goud of 11 karaat. Zilver
K G. ELTO~IN HlJIZENVERF heden slechts met de grootste ZWltserland - ~s in hooge rn~te
LINDE'IEVES-SCHOEN.
moeite: de beste bedrijfstnk aan de be",;egmgen del' ovenge
en Zilverpiare Horloges Van de bekend e mel ken :
tlection, W ij ler, Cyma en and.
van de banken was tot zorgen- gou~valuta s gebOl;def:1' De moConcurreerend in prijs. de5gew. tot ]2 mnd . cf"diet.
kind geworden. Een niet min- n~ta~ onzek.erhcld lD Frankder zware slag werd den bank- rljk 15 geenszlns zonder gevolWi! ~pecialiseere n O ilS io PARKER VACUMATIC.
HA.RL.EY DAVIDSON '29
D e grootne sorteering.
2 eyl. l000cc, compl.
te koop F 175.toegebracbt. Na de d~va]uatie laatsten tijd aanzieulijk vet'Bez. Petodjo Dir 1
van het pond en den dollar weI'- s1ech~rd. V:erder heeft de exTe Huur gevraa jtd :
VERKRUGBAAR :
den er herhaaIdelijk aanv311en port-mdust:r'le sterk onder de
Huis zander paviljoen.
op het goudblok ondernomen; concurrentie van landen m~t
Keurig gouden amberboUen en
Huurprijs max. f 50.-ma.rkiesringen, gevuld mJamber.
zwaarder dan Nederland werd een gedeyaluee~de munt te II]Te Koop aangeboden :
Br. onder No. 1766 v. fl. blad. Mej. Paessens. Koningsplein 1 Singer naaimachine in goeden Zwitserland door de bijzondere den. De Ultvoer. 15 zeer gedaa1d
Oost 3 paY. tel. 3208 Wlt.
staat f 25.- 5 schrijftafels. constructie van zijn bankwe1.en en het productte-apparaat. dat
getroffen. De goudvoorroden voor een ~oot ~eel met behulp
Telef. 354.1 Wit.
---------
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per deel en pe' week.
HET GO UD- EN ZIt VERHUIS Gema~;rt=~!diti"
vERI'IHEl'IGT ONGEOIERTJ1!
met IZAL. Sleehls f 0.''> per
f1 esch. Overal verlaijgbaar.
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sluitende part\j·
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RADIO SERVICE SrATION
Sawah Besar 34, t el. 2326 WIt.
ORGANTSEER UW ARBEID Radio r eparaties - monteeren - -
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hebben. Uit een dergelijke overeenkomst kan Zwitserland dus
VfoJdeel trekken en

ge~eva~ui~~nlzj~~~~~d~~=

(Van Ollzen V. P. B.-cOlt.).

.

-"-O-de1-'-u1s-Lld-O-.-Oc-h-te-n-d-Ja-

~~s ~~n5~~kjes voor lunch 30

:;~~~~:~r. d~~:~~

~a~:\!~t~°cfieto~te:a~=·.. ~~
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oude gebouwen en a Ue soorten

in kleine
op gemak- _w_ege_n._A_d_Vl_·e_" ,_n_k_o_
s ,_
el_OOS
_._
Wegens vertrek 'lE KOOP kelijke voorwaaJ;den, verkrijganngeboden: eeo NASH-too- haar. Brieven onder No. 1794
Ontwikkel- & Afdrnkwerk
ring, ruime 5-zits, uitstekende aan het b ureau v. d. blad.
v66r 12 u. gebracht, 's avonds

:=:ns°l:e~~~. ~o:rv.B;~~~ ~~~!ti~ev~:;;:e~~!rwJ'e'k~u10!
~:9A.ta~~e;e:ia:r.

1__________

LDYIS u GA~:::REN

~~~~abr~k 9-~.:g~~

I

uit voordeel .kunnen trekkell.
Dat de toestand in andere ge_
vallen, waarin de Zwitsersche
banken kapitalen aan het bui~:~~:, ~~etbescv
..hikl
'ankdi~!, ~~bbehe-n
~
.... ., ....,
boeft hier wei niet speciaal betoogd te wordf.'Il. AlIeen zijn de

~~~~~~a~~m:~e d~l~nb:t!~=
~:~s~~~noe~~~~t~::ef:~t~~~i

fe~~ter dan die met andere sta( Nadmk veTboden).

:~~e~!in~ta~':fr !~i;~~nr:d ~:~=:~: ~oers1sVt~~:
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TE KOOP,
voor
GREYHOUND, reu, ±: 1 jaar
Hoogte 72 eM, pr. f 75.Te beYr. Gang Adj lJ dant. Kramat 3.

S~O~G~1't~ETJES
" THE QUEEN"

~.il?i~lf~wr.o2:Q.;~

~·~·,~;n.reD:~~.rj~"~~~ ~:!:S~~ o~~e~u:::d:;'~~ ~~!~Dk=:~

"Die Da-

tie of deflatie begon

SAVOYBOTEL
TEBUUR ,
R et beste adres voor Uw lunch
of diner, bonboekjes ad 30 bons Nieuwe steenen wou.ingen, gas,
vs'''af J 22.50 fl'. thuis. Vruagt eIcc. en waterl.; pu t. Te Bevr.
Van Swieten, Droasaersweg 59.
proefportie telcf. WI. 926.

.lALAYA-K1NDEREN"

~:~i:lij~i:~ul~~::a: =~~ ~~,cr~~e;~:t 1:le~P~~bo~:ud~

_________
' Ilandsche kapitalisten hun kapi- capacit.eit wordt. benut, vee}
Te Hoop ~geboden: . talcn uit Zwilserland terug- aan ,,:,aarde verioreD. Niet .goed

J. RENNER
Viool-Ieer aar verhnisd naar
Gang Ceylon. 7. Reeft nag eenige uren beschikbaar. Tarlef
naar vermogon.

Te Koop : 2 STUDIE-VIOLEN,
1 Concert-viooI, 1 klankvolle
Violoncel, B-C Trompet, en
twcedehandsch orkest-muziekstuks. Bill.ijke prijzen. Gang
Ceylon. 7.

~lfs

(;~~Nnjd~ end:w=~d~~.

zU n ,
vers ec teren, lJ rut alles komt nog de eeuwJge disc~s·
Sle ovez: defla~le of devaluatie
De ZWltserscne hotebers hebben JUlSt weer - hoewel de regeenng herhaaldelijk veI'.kIaard
beeft, da~ een devaluatie met m

werden gehouden op de zoogenaam de Highlands School voor
Malaya-kinderen, welke ge1eg-en'
is te Kaban Djahe, Sumatra
Aan de oeferungen en WedsUIJden te paard DameD. twaalf
jongens deel aan de Z'sem\\ ed, strijden derticr jongens De. dag
werd beslote~ met een concert

~~~t~~~!ed~s~~~~t~i~~ta:eJ; ~re.a==
n~e~k~:E ~andd!~
te
I h

landsmunt te verhezen Spaarders vroegen hun geld op en op
deze wlJze verloren de groote
handelsbanken 10 1935 een
VlJfde dee! van hun vreemde
mlddelen De "Basler Hnndels·
bunk" en de "A. G Leu" waren

~l

v:=:nlD::t
gedaae, de hande]sbe-

overi~e

de

Op Schoolln S. O. Ii.
SL.""'HOOLFEEST.

I

De Straitsbladenbevatteneen

=:::::e~~ek::st:~:~nva-;!~ I

VERTREK BIJ ELliE MAlLBOOT.
Een laatsten groel aan uwe Familleleden-vrienden en kennissen
kunt U btengen door mede te varen met de gepavoiseerde baren een tooneehtoorstelling
kas, die meevaart tot de vuurtoreus. Deze vurt gelijk met de
GEVRAAGD :
vervallende obligaties Ult te be-- re.Isfranc geeischt
boot af en ligt gemeerd aan den voorkant van het schip. De Voor direct eenige Javaansche
kosten ziju 50 cent p.p. Neem tijdig plaa.ts. Inlichtingen telefoon cOD\'ersatielessen. Br. met prljsMoeiZijkhooen tun d_Tie
t.L - -- ,.
g unstaardewert.: E. A. PRINS
Zijden.
U~,,~ U
io_k_2_66_.-==::-:::-:-==:-cc- -:-:::-:-::-----I opg. onder No. 1778 v. d. blad. ling mOf':Sten verzoeken. De
Oud. Gondangdia 7, lelcfJJWlt. _P_,_
"Scbweizerische
Eankgesell·
Van
drie
zijden
komcn
dus
de
1428. Op bestelling theeservieGROOT KLOOSTER. Noordw\jk 29:
zen in elk gewenscht model cn
2-jarige Vakschool met Typcn, Steno en Enge18ch. MeergeBABY.UITZE'ITEN
~~~S;~o~~~~~g:~;-d~:S~~; ~~~ili6=~:~r het Zwitser- BET RON NJEr UlTBLIJVEN
kleur.
vorderde leerl. Engelsche Handelscorrespondentie.
1. van den slechten economiEen Fox-film
Heeft U w laopgaoao geeo .
Te Hllar per 1 Sept. :
nen No. 7jAPONNEN
en
Den 16 en Jull a.s. zal in het
B ois Djocjawe~ 25, bey. terr&S,
~eI'
Maakloon "' .a. f 2.-, goode verJieze~ te dekken.
trouwen in de stabilitl:it van Decapark q.e eerste -roorstelling
4 gesl. vertrekken enz. f 60.Evell eell teldooDIJe: 1654, Laan H olle 31. ell ..... Q buorgen U een
coupe, prima afwerking.
Ook aan
kleinere bankio.- 2 de valuta;
. . . ","Orden gege-ren van de fIlm
Te beYr. Djocjaweg 12'1 tel.
,,Bet kon niet uitblij\'e!l" (,,It
4859 WI'.
Ze
1
. bracht
economi- .
te hooge prusm- had to happen"). w-clke cen
CbanffeUschool ..De Auto". !oodat
3· van de zijde der buitenland- greep nit het kleurri;jke, \'e!e
sche vorderingml.
;
Oud Gondangdia 1.1. Eat. C. dan de groote geIdinstitutm.
moge1ijkhed.en en "\"e.....'T<L"-Sing-=n
Vanaf 7 Juli 2 kamers beschikb.
biedende leven \:Ul NeW"-Yo~k
4 f 5.- p.p.p.d. Megamendoeng.
voor het 1,oeUicht brengt. :I:>oEi!
f
1.5 kwart. p. auto v. Batv. 850 M.
f 2.50
nood te lenigen. Links en rech.ts de moeil.gldteden voortspruiten- film kwam tot stand onder ri!Een vitamlnenlijk natuurproduct van elgen LAND.
Hoog. Riviere-klimaat. OEEN
~e van Roy del Ruth.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
gat
men
subsidies.
De
subsidiede
uit
den
sIechten
economiYE~FRISSCHEND on VOEDZAAM.
MIST. Schitterend uitzicht.
politiek werd echter fataal. schen toestand in bet binnenBijzonder aan te bevelen . V001 Sportmenschen.
Zwembad. Prima tafel ••Rlviera.Te
Koop
aangebod~
:
toen
bierdoor
de
begrootlng
uit
land
te
overwinnen,
is
niet
te
O"er~1
"e
'''
rfjg~
1
b
ij
Uwe
langganap
01
btl
den
.toclhoudu.
Home" . Megamendoeng, BuitenG. A. TIMMERMAN S. Kramat No. 168 Telefoon WI . 1475
zorg.
ELECm.
15A.
grooting gemakkelijk door lee- land bet laagtopunt do. depresElDdenmen •
.
..
~
Ultverkoop : Pracht behan ~
Pens]on TSDSJ;a AbaBg Oosl. IEVerl eten but,:,
papier en rand. t. -% prij:s en Zoo.
- - - - -•....:..--.. ~:;:
de~~~
~e::
~eeft
~
De uitslag ,-an bet:roo]Gist
tensbuls, Europ. of lndisch a f i7._ p. mod. p. pet'S.
Jager. Vakk: behanger besch.
Ruime'keus lIodeC:en Fig. aag_ dween deze mogeliJKheid m eer dat de federale regeeriog door beeindigde e1ndc..""amen CezE-.r
Evd. be.<:orgd f 2._ extra. Gem. ka.mers ttl/vol pen~
Schrijfroach. linten p. st. f 0.50
wel'k Vens, Puyman, Duitsche en meer. De stad GcnCve verdere subSidies, een besliste school is.a:b '\"Olgt: ~od
sion bescPikbaar. T;mah Abang -OOSt 83," wef. WIL 5032.
Slnisbrngstraat 55.
Uitg. tbans by SIAN"G HAP. traebtte b.v. in Engeland een verbetsing in den toestand zou voor-de:
•
Petjenongan 67c.
leming te sluiten. Deae leeDing kunnen brengen. De meest eenA-opleiding: R nm den
REINHEID door IZAL,
dat sHe inseclen doodt. Sleehts
f 0.75 per fle&ch.
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Bataviascl>. CoOperatieve IIegndeIlIo-(IDtmiDg

John Kappee
.Beter-Drukwerk

Batavia. Naar VSl"kiezing Europ.nr"inIL
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"" A V A" Gang Djaksa 37,
Eeoige cijfern toonen bot best

auto'. (Europ. leiQing). Amos: Kramat No.
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