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Toell Evelpide en Pistbeterus
genoeg van het l~ven te Athene
ha.dden, trokken zjj naar het
land der vogels, waar zij met
bun bulp een stad bouwden,
die den naam kreeg van Nepltelococcygie, wij zouden zeggen
Nevelkoekoeksburg.
In die stad mocht geen enkel
euvel, S'een misstand voorko-
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nauwcms van - ~IJn wonmgen, lijker en karakterloozer wordt.
n.~h de stank ~n de rook van
Het schijnt van de aanlegzlj~. mestvaalte~, n?ch ~e ver- gers van nieuw-Bata.via en van
vUlung en de onooghJklteld ver- de bouwers de bedoeling te zijn
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ter is jn de nieuwe stad zelIs de

herinnering daaraan uit te bnnnen. En "Nevelburg" aUcen
doet t e veel nan den Poentjak
denken.
Het is niet moeilijk een anderen, passenden naam te bedenken. We behoeven ons daarover niet bet boofd te breken,
omdat we niet, woals Pisthete-
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had d e n . ·
hoeven te begmnen.
Als u de geschiedenis naleest
hi
bij Aristophancs' in "De Vogels"
Tot zulke daadlooze dagdan zult u zien j dat Wilt Evel- droomen over een ideaal-stad
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w?~ten,

deur~

omrocper del'
de
waardor buite~. ,; de poort gehouden.
. ,. -)
Maar Pisthetefus had tach
oak oog voor 1l:n d?re. sociule
euvclen, want al~, ITls zleh aan~eld t voor d~ ; poort :-an de

mislukt in andere straten, dut
we nu voor jaren zitten opgescheapt Olet een karakterJoos,
onaantrekkelijk geheel.
De bouwsels hebben geen
stij], de erven geen r uimte, de
wegen geen breedte. Dc meeste

blJzo.nder
meuwe stadvan. decen
afgezante
Oly:?plsche
god el~, dan nQ~mt hlJ haar
"galel" en "gondel", woorden,
waannede dc.AJ:beners publieke
vrOllWen aariduigden, en hij
jaagt d6-boodsCh~pster der goden. die door Jupiter in ecn regenboog veranderd werd, weg
na hanl' voortdurend als een
oncerbllre vrouw.. te ~ebben.
toegesproken. ZIJ krlJgt de
boodscho.p mede, dat de goden
Nevelkoekoeksburg moetcn mij_
den en dat, zells de Took vall de
offers .op de lnm g~uijd6 alta-

huizellbijzijn
laag en ze stann te
dicht
elkaar.
Het is ondoenlijk de wegen
die nieuwe buurten uit e1kander te houden. Ze lijken aIle
op elkander.
En tach worden aUe huizen
er dadelijk bewoond.
Batavia's Europeesche bevolIring necmt per jaar met minstens 3 procellt toe. Elke
maand vro.gen minstens 25 gezinnen meer om een bUls.
De bouwers houden met deze
behoefte rekening en zij letten
scberp op den koers v,no de
buren. Dnt dc.en ook de mstellingen, die bouwcredieten verstrekken en bypotheken.
Als er hier Oleer gebonwd werd
ian de behoefte zou vergen,
zou een leelijk, beet, ondoelmalig buis zonder ert leeg blijven
staan en werden de bouwers
gepriltkeld om betere en ooglij-

'a~s

be 'Bata\'jasche samenleving
been tot dwwcr de 8cnsatic ge~
mist, welkc die van Socrabaja
bclecfdc door hcmiddding vall
d~ .,Vereenlgmg tot Bc~ordc~
rm/: del' Luehtbcschcrmmg t o
s<wrab:l.ja" (cell naatn, welke
~o.or haar Icmb-t C e~. d?Or de on~
JlH .to doel·omiiChr1JvlIlg - h2t
doel za1 \'crmocdelijk ?ijn de
Olcuschen en nlet de lucht te
bc:!c\lcl'men - cen sensatie op
zich~clf is).. .
.
· Ole, br.a\'e, <:1,) het dan letwat
lIchtz!nm{;c mcnschen vnn Soornbaja ontvingcll op zckcrcn
dag cen vlugschrift, dat op het
titelblnd dell Dood vcrtoonde,
den 1100<1, gehuld ill een gcra~
iclde" pij en me~ cell zcis van
CCIi zeer onpr:actlsch model, tc
midden van Cell ZWf:rm \'lieg-

Ann den achtel'kant van de
prent stand: - Oak gij moet
thans weten am stl aks te kunnen bandcJcn, wr.nt het gevaar
Ult de lucht komt pJotsclmg,
onverwacht en snel ! Zooiets is voldoelldc om de
rllst in elk gezin to verstOl'Cll.
Slrnks! - Wnt wordt daal'll1edc bcdoeld ? - Wat wcten de
mcnschcn, die dit vlugscltrift
vcrsprciddr.n, dnt nu nog voor
de burgcrij verborgell wordt gc~
honden? - Strain, - dat ~etockent "aanstonrls, dadch.lk,
oogenblikkelijl," nl!:! het llict
"zooevcn" bccluhlt. - Groote
godcn! Wat is er aan de hand?
Komt er oorlog? Ducht men
cell inval ?..
In cell tijd vol gcvarCI1 voor
den vrooe, cen tijd, waarin da·

kl'egen.
De verstikkellde gaBsen weI'·
ken op de luchtwegen, de pnkkclende op oogen, neus en keel.
Welnu, kan men zieh ..een
doeltreffcnder en geleidehJkcr
ocfening in het vel'dragen van
die gassen denken, ~an het bewonen van de kleme hub:en,
woll<e gelegen zijn onder den
rook van de mestvao.lt te Karet?
De huisjes zclf met hun kleine
kamel'S, lang van plafond,
staonde op bckrompcll erven
zonder ecnigc sclmduw, zijn er
volkomen op berckend om iemand langzaam maar l!:eker op
eell verstikkingsdood voor tc
hcreiden. De rook van ae vaa}t
ZOU op den dnur DOgen, neus en
keel nantasten. Maar ?ij die in

pen op een stnd, waarovel' wit~
te wolken rollen.
'loewcl bandelaurs in mcdienmcntcn OM vnnk de cen of
andere voorstcUing van den
Dootl thu i!l stut'en, die dan voor
vijf-cn-zcvcntig cent bJijkt te
. kunnen worden verjaagd, a~
men wat pastilles slikken wil,
doet 7.(}o'n prcntje ons t~l1{cns
weer schrikkc.~ totdat wiJ l~zcn
hoc gomakkehJk ~c J)ood bUltCll
dc deur &eh~uden k~n worden.
Maar op dll plaatJc van den
Dood met de vliegtuigen speel·
de zich cen drama af, waarvoor
de "roemah obat" geen pastil~
les zau hebben.
---------

men de burgerij met het WOOl'·
djc "straks" de dampen aan·
docn.
Om het wooraje ,,straks"
hadden de uitgcvers van dit
vlugschrift moeten worden vel'·
volgd wegen!! het verspreiden
van alarmecl'endc beriehten,
ook al was hun bedoeling
slechts het puhliek te wckken
uit zi~? .onvcrsehllligheid en het
aamV1Jzmgen te geven voor het
\'erlcenen van cerst!.! hulp en
voor bet vervocr en de genceskundige behandeling van gas~
zieken en van door bran.dbommen gewonden.
Het is goed, dat het publick
wordt voorbereid maar dat ZDU
iets voorzichtige~ kunnen go-

te belrommeren om de werking burgerlJ door gasaanvaUen mt Kebon Sirihpark na, staat er
van chloor, phosgeen en chloor~ de lucht. De bommen met de hier nooit een huis langer dan
pikrinc noch om dIe van de ar- gassen., zullen langs de Jucbt- een paar maanden leeg en de
sinen.
stad gllJden e~ de gassen, we1- nieuwe perceelen vinden dadeHecle buurten tijn reeds ge. ke zwaa~der ZlJn dan lucht, zul- lijk huurders. omdat ze nag
vuld met dergelijke huisjcs. En len . nODlt de luehtstad kunnen goed in de verf zitten en onkele
blijkbaar is dit type uit cell za- ber:~ken.
moderne gerieflijkheden hebkelijk oogpuut bekeken zoo geZlJ zullen aan de aarde kleven ben, waarvan men eerst na
siallgd, dat de bouwers het ook en al wat daar leeft verwoes- eenigen tijo merkt met welke
in andere wijken ptantsell bij ten, maar de ~~w~mers der opofferingen men ze beeft verdoz1jnen te~elijk. Zij spJitsen luchtstad zullen ZIJ met kunnen kregen.
....
daarvoor rUlme erven. Zij ma- deren.
Vooral zlj, dIe nOOit te voren
.ken van Ian~~uis.erv~n hofjes.
In de luchtstad zu~len de ~n €(On mo~ern Indisch buis
Hun doe! sclllJnt te zi,Jn om go- bouwperceelen zeer rulln kun~ woonden , vliegen op die bouwleidelijk heel Batavia te \'eran- ne~ worden gen~men. ~r zal sels ai. Zij zien de badkamer ell
deren in een kolonie van wo- run~te genoe~ zlJn oyn ledere het kabinet in buis, zij zicn de
ningen voor arbeiders in bete- womng een £linken tum te ge- bruin-gceireerde vensterbankell
ren-doell, zooa1s er in de buurt Yen. Dc ~egen zll~len zoo breed en kozijnen, zij merken ~et glas
vun de groot~ DUitsehe fa- .kunnen ZlJn, dat lmks en rechts in lood op. Zij merken met, dat
bdekssteden voorkomen. lIoe vliegmachines ~unnen parkee- men met cen opgestoken arm
weJkom zulke kolonies in ren en in het mJdde.n twee files bijna tot bet plafond kan reiDuit.schland kunnen zijn, in eeo van vliegt:uigen numte bebben ken, dat de kamers n~uwelijk.s
trapische slad misstaa.n ze; 0:0 e1~ander. ~ passeeren. De een ouderwetsch IndlSC~ ledlma.a~ ergel' is, dat in zulke ~l.?leerlng, reImgmg .en faee~- kant kunnen bergen; ZtJ wo:rhUlsJes de bewoners levend ge- 1i,~p.-afvoer zullen
lD.. zoo n d~n D;iet gewaar, dat men m
b~kken..wor~en, als ze niet. V9~ J~phhltad geen moeUlJkbede.n , 'de~ tum geen l~en z~)U kunnen
dlen bJd sbkkeo. En daarvoqx: -~n geen kosten opleve~n.
.~ ._ .bleeken; bet dringt met tot ben
betalen ze ,Per maand evenveel- ,Het zal er steeds fnsch ZlJn door, dat de kokki in de l;:euals een DUltsche ambacbl:sman en aIle kwade geuren zuUen er ken geen pannekoek zou k-unper jaar..
. . . met 4e win~en wegwa.aien. A1le n~n op.~rpen:_ Hoe geboorig
Het leve.n tn deze hUlSJes lS gelulden,.die op aarde ~ard.en die hUlsJcs zgn, ~erkt men
cen marteling. Het doet denken z:::;uw klInken, ~.uUen mer hef· eerst, als men er m woont en
aan het ~erblijf in de "Piombi" lijk en zacht ZlJn. Er zal geen de andere onaangenaamheden
te Venette, waarvan Casanova oven\'egen-euvel kt;nnen voor~ worot men ook allengs gewaar.
en SilVi.O Pellico ons de ver- komen, De voertUlgen zullen
De aardigheid van het wonen
sebrikkingen op zoo aangrijpen- O\~er of onder elkander door- in die lieve. knusse huisjes is er
de wijze hebben verbaald.
vhegen.
gauw ai. Een pasgehuwd paar,
Mogen zij, die Batavia een
De luchtstaa zal cen ideaal dat er zijn nestje gaat bouwen,
groodbedrijf gaven en cen woollplaats kunnen worden, voe1t er rich juist zoo~g.be-

"ell

met tlaar ..de tltcuwe stad

zal mogal~ opstYf1Clt.

Doch ook zonder die angst
voor rook, ware het clenkbeeld
van Evelpide en ~isthCtcrus om
een stad ergens In ~e lueht tc
bouwen .cen ov~rwegmg .waara,
Bet IS stelhg de eeOlge, afdoende manier om te on~ko-
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SoerabaJa had een voorbe~ld
kunnen nemen aan Bat.a':'ta,
waar !llen met d.e voorbereldmg
nog met verder IS dnn de eerste
ruzie over de letdi~g van den
luchtaanval-afweerdJellst.
"!'Ie mogen ..ecbter niet ve.r~
zwmen te WlJzen op het felt,
dat een gTOot dee} del' bewo~
ners van Batav! a sinds jaar en
dag gelegenheld heeft om te
wennen aan de gevolgen van
verstikkende em prikkelen_
de gassen, waardoor zij cen natuurlijke onvatbaarheid voor
zulke gassen zulleo hebben ver-

"Modern
Architedure"
in vmden; dat kunnen zij gerust
"Mucb ado", o.m. het volgen- aan de Indische buisbeclienden
de:
overlaten. He,t zal h~ toonen
_ Vermoeide hnisvrouwen dat een. lndlseh . hm~houdeD
moeten tegenwoordig in staat voom1 rmmte nC?dig heeft en,
gesteJd worden om de pudding ~aarmate bet kl~aat ",-armer
op de eettuiel te lrunnen zeitcn IS,. zooveel mpgebJk versche en
zander bet keukentje te verla- frtss che Lucht.
ten.' Haar vedangen naar geOok schijnt tot dusver I!og
n:~k, hoe verklaarbaar het ook O'een Indisch architect te hebZlJ, maakt d~ taak van d~~. mo- ben opgemerk-t, dat in een In~
derDen architect zoo moeillJk,- disch buisbouden aile persouen
. De moderne architec~. wor~t ongeveer tegelijkertijd opruan
met beoordeeld naar zl]n stl]l, en dus ook ongeveer op dendoch naar de wijze wunrop hij I zelfden tijd behoefre hebben
w~et gebruik te maken van de aan een verfl'issching in de
rlllmte onder den gootsteen of badkamer en een OplllChting in
onder de ~ap:. het kabinet. De gewoonte OIll
Het wil DllJ voorkomen, dnt een Donnaa1 Indisch buis een
de mannen, die de buisjes in badkamer en een kabinet te
Batavia's nieuwe buurten neel'- !!eyen veroorzaakt dan een <Te.zetten ,,:~eQ :in die school in drang_ Nu 1.'1Ul men desn~
Eu~pa z9.n gevormd:
gezellig "betweetjes" of "be~
Zij schljoen nog met te beb- drietjes" gaan baden, :m.aar
be~ opgemer~t, dat wat de men kan met in gezelschap h et
hUlsvrouwen m_ ~uropa_ .. 'W~n- kabmet bezoeken. De i!1ric.hting,
schen, door die In lndie met welke dit weI mogelbK maakte.
'''erla~!fd wo~t.
.
is belaas aan den modtrnen
Ellis ad,,'lcs aan arclutecten geest ten offer gc\·al!en. (H~t
in. EurOpa : - bestudeer bet laatste van die twee--zi~ ge-hUlShouden t lees ..boeken overlmakken, Vielke wijinIndiebebwasschen en striJken en over ben gezien, bevond rich in de
het bakken van taart e~. tracht w.onin g van wijlen generaal
dan een OP\'Ouwbare str.gkplank ErmelinO' thans IDO'coomen
uit te vinden die automatisch door hcl ...emeentebestuur Tan
op Maandag \"erschijnt of een IBuitenwrg~ Mocht het & nog
oyen..cteur, welke aileen ge- rijn, bat men or dan ik monuopend kan worden als alle \'eu~l menten_wet
op Wepa.ss.:!O.)
sters gesloten 2ijn, - beboe,-en Daardoor spe1eu 2.ieh iederen

I

I
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TWEEDS HANDSCH rnaakten,datel'zulke~oningen van haarzonden,

werden opgetrokken m erven
zoo groot als vroeg.r een bleek·
veld ~, nog eens door een
.
G.oedangrulm te voor Plano S
Ie H u u [ of te K 0 ~ P
wending van bet lot gedwongen
klsten en koff~s.
• h:ge:n zee:[ lage afbetahng
worden am in deze huizen aan
N.Y. Piano· en Mu,i,khand,l KOK N.Y. Piano· ,n"Mu,lakh,nd,1 KOK de•. lijve t. voelen,. hoe de h1lr·
BataVia C.
RijSWijk 19 Batavia~C.
Rijswijk 19'
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nietvooridiotentewordenge- nader behoe\-en te u-o~
Ihouden.
beschre\'el1. En daarom Z2l leIndisch. menscl>en - en dat
Het .... g.en k.... d, dat In· der IndischUlan ..,. ""de.
kunncn ~
worden we aDemaal zeer spoe- dische ~utrerS ~ ~ blik teet raden: _ mcneer. hoa ~
Maar jnist daarom moet.en dig, oak al doen we nog ~
In een lndisch buisboo~ 'l'is b100d. wij un do! na!:U".:!"
wij de stad met NevdkoeJroeks-. wild Eu.ropeesch -.zijn .met den. Dat is Jelfs &.a!l te beveleD, .lle1.","r .woa.l.S ze is en nie! door
bwg noemen.
rooals de ~ in als .g, .... Eu~ \' gek1eurde glaasjes• •~ ~
w=~:::r
~t;:' Ellis, de bekeude mede- ~ir:ermr::_ ODS mensdlen een plee bijL .

welke zij op.
aarde zal acbterlatcn, zal Zlj
daarboven een ni"",,· 1."""

mannen

ll8ouedaan.

=

I
ge- [werpen

dat het be- werker nn PItac:.\" ~ O\'er dat Iij niets behoenm

un ~

:.

er
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,,Hulz.o" _,;-b~t bel'~l:'\Jkste zell van J 250 _p.m. kun- De Inlandscl1; bond was geen I' DE VOORA YOND VAN DE OLYMPISCHE
;::;-~PW=t :~aa~~~;: ~:~ ~:;,::ne;nt~:: ~~:. ~e~~~rt:O~~e~~l~':~
SPELEN.

de X~5traat? - is een beel sche netgwg, welke deze men·' spelers was niet meer-don midgoe:l begin om een gesprek op schen ..doet verlangen na;ar ~e delmatig tw~de Ides. We zul·
l!l

Het Rijkssportveld en het Olympische Dorp.

~:ld ~o~~l:a~ ~0!n~:~~jk ~~~et!~~!: ~:ze~~e::~u~ ~~ ~.ve~. dcltfar;eSJ!~ie~:ng~~
~~:!~~:~~e ,~:~~O~~~;~g ~~;p~~~s ~~ne~a~~~l'~~t:: z~~:

B6~liinJ

arn~.

Neen, het zijn nuchtere, zakclijke, zelfs nieuw-zakelijke overwegingen, die ook bij de modernste mensehen in Batavia
hun voorkeur voor oude Indisehe huizen bepalen.
Wij w:ilIe.n lucht, licht, ruimte
in onzc huizen en een laI) grond
daaromheell , groot geuoeg om
de geluiden van buurm<lns buishouden "erre van ons t e hou.
den.
En dat willen of kunnen de
moderne bouwers DUS niet geJ, E. JORDENS Jr.

den, b~gmnen. I?e yoorbereidin·
~~n~ dIe regeermg .7n \'olk ~etlarfen he)Jb~l1, :tun . met een
woard geweldlg en ~a:lr aI~e8
~p het o.ogenbLm tot It1 de klet,nte k.lem~gheden gere&,eld IS,
kunn~n WlJ thans weI reeds een
overzlc~t .geven.
..
t' 11.et rlJk~nf'iX!rtvcld, d~t op 1mlatlef van HItler zelf lS aange~egcl en beschouwd kan woro:n
Is het gr?Otste sportterrem
~C:!r w,ereld, I~. ge~ed. IDnorroe
ouW\\erkeu zlJn hlerop vol~ens
de plannen van den architect
Werner ~arch verrezeu, Breede
wegen lel~en nanr he~ Olympisehe stadion en zeifs IS men er
toe ?vergegaall, hier ecn nieuw
station llccr te zctten. Door de·
ze":.eno.~m en opzet zal het mo·
gellJk ZIJn, -"oar de eerste maal
u~ de gcscilledenis van de O!ymplsche ~pelell alle wedstrude!l
--:- a~g~zIen van. rOC!~I.l en ZC:~le~ - m de onmlddellukc nab\]held van ~~kaar La .do~n hou·
den. I:Iet l'IJksspol'tveld IS gele~en .. m het .mooi~tc deel van
oerllJ n ,. Be.rhll-Grunewald ell
meet met mmder dan 131 hee-

laten werd, dat
hij
de
b:lliell a ls
het ware op
den voet
van
zijn
mcdespelers kon plaatsen, die den
bal diln maat· cen klein zctje
behocfdcn tc geven om hem in
he.t docile docl1 verdwijnen. Na.
afloap van den woo.strijd werden ann de V,. B. O. spelers,

..itadioll, . dat plaats bieot aan
...lOndCl'dUlzc~d t.oeschouwers.
De feestwelde, die beheerscht
....ordt door den 76 meter boogen klokk~ntoren m~t .12
.,cctarell; hler kunnen met nundel' dan vierbonderdduiund
menschen vet;za.meld .worden.
Aet zwemstadlOn bescbikt over

~~~gmo;;~ te~~~m::lp~:f~~~:~ ~~~c~vac~~:ld~:e:t~~d~~: vl;a~~ :~~:d H~~o~er:~ukofr~~rs!;~

il-:1.

geh('Cl 'onml "cl H reu lcs
\..'!!tt·\rt<Hlr j Ulst opt:. het {:k:mtj(:
a f, c.... n m:tgere o\'en\'inning 01'
':ell ;.;chc'Cl incomplcct T. N. 11.
tE heh:."l.lcn. O¢ wcds.trijd wns
over hel g"hecl geMmclI, hel
:.ankiji;en ten volle WOI.nrd.
Dat alle lipcIcrs zich ltiel gehtd gn,'Cl\ , is lichL c.lcnltb:wl',
>tl s we ccn!> nagnan hocvL>cl dc1

IToen de tijd was verstreken had

Hel'culcs mct de oneven goal
gewonnen.
B, V.
1......-3.

c. _

S. V. 8. B.

Dc Lwecde wetl,ltrijd am den
Blom.beker was van niet zoo
goedc gchaltc als de eergle. In

~\~~~~l i~c~~c~~r!.6~~o~~)~~~ ~~~t c~~~~e~ee!i;%:g c~~~s O!o~~

Wordt Jeder uur van den dag bezorgd tOt 12 ~Ul' snac:hts.

v.i·eemcleling~nver1reer. Veel en

veel ~ee:;. ~s N' .!?cdaan, maar
oyer. ?e ....leme blJzond~rbed~n,
die ]llIst het wer~ zoo m~ewlk
Ncemr U cens een. prcef met Dns bekend Lunchkeld maken, z~l lk. eer~t 1D een
abonnement a f 30.- en f 35._ per 30 bans.
volgenden brIef Ultwelden, am
thans n~ even te:ug ~~ komen
P. v. d. Berg
~p den lDdru~, dIe RIJkssporteld en O1ymPlSch Dorp op den
y/h 11 jaar Chd_Kok van Hotel des Indes.
toes~ouwer maken. Gewezen
heb lk .al op.~et streyen Daar ......
eenvoud.i~e luneD, dte eer de "WI
sch?onheld verhoogen
d;an vet·. . ..
~Ietne~ . Hoew:e1 de DUitschers ~eker, WlJ begrlJl~en, dat de !'.:che en Engelschc troepeu in
m dlt s~~ven zeer zeker D~utschers .. den butten~nders den Spaausch-Amer~aDSCheD.
gesla.a.g~ ZlJn, ontkom~ men wtlden bewlJ7.en dat alles 111 hun oorlog en in den Boerenoorlog
tach ~let 8.an den mdruk, land "klappl", dat er niet zulkc zoo verschrikkelijk de<:imeeroe,
dat . dlt alles \Vat ~l te barbaarsche toeatanden heer- was dank ltij bet gebruik van
mOOI, wat a~ te groots .IS 0I!' I schen, als sommigen ODS weI tetra-vaccine bij de ltalianen
gezet. Sport IS g~d en OlymPI- eens willen ~oen geloo ven ; kD~t- onbeke!ld. En de dysenterie,
sche: Spelen d~enen een hoog am men wl.lde cen goeden Ill- die de Ethiopisebe legers teisdoer. verbroede:mg der volken. druk mak~n. ..
.
terde, :kwam mtcrst -zeldcll
Maar t?C h - IS h:t verantDaar zlJn ZlJ zeker In. ge- voor. Geen enkeI doodsgeval
woo:-d III een ~porbev~ onder- slaa~d. oak als het wat mmder tengevolge van dysenterie, deC!d
?emmg dergeliJke kalntaIen te moOl was .~ew~est. Intussch.en zich bij ons voor," verklaarde
mvesteeren.. als onze Oosterbu- l{llunen WIJ bUltenlanders met prof. Castellani, "een feit dnt
ren ongetwlJfeld hebben moeten betel' doen, dan al b~t gepode- bijna aan het wonderbaarlijke
doen, om zoo goed voor den dag ne, dat aUe verwachtIngen ver- grenst en slechts daaraan te
te komen?
I'e overtreft, te aanvaarden.
danken is, dat de offieieren van
gezndheid aIle Italiaansch e
.----- - ... - . ...-.-.-.kampell scherp bewaakten ell

OOK VOOR NIET·LEDEN!
c.

EEN OVERWINNING VAN DE MEDISCHE
WETENSCHAP.
Interessante Mededeelingen van prof.
Aldo Gastellani,
DE TEl'RA-VACCINE BOUDT DE TYPHUS \'ERRE
(Van onzen U. p.-COT'r.).

~~~c~~~~~~r;~~~r n~%en~'h!t ~~~er Vi~~s~~~~~~;~~nr~~~:

bcsluur van V. V, M. elf 'keurige
llc shut 011 wecr roor dc dcur. een vcrrussing zou zorgcll, Bin- herinneringsmedailles
uitgeI August\l~ mnst dcze nail en nell vijf minuten wislen ;r.ij door rcikt .
lIvg ::ij:t Beltel" en Jubilemn- den illvallcr Jut de leiding te
Men een dricwerf hoera voor

I

..I·

vaar Uw bestellingen, .zooals: Hors d' oeut.res VischVleesch- of Gevogelte-schotels. Diverse 'Sllades:
PasCeitjeli, Croquettes. IJsbombes, enz.
.

2 Ju1i 1936. meer aan .de yoorbereiding van

af te slaa.n. Gelei-delijk aim
brnebt de V. B. O. dell stand
op 3-0 tot de rust. ·
De eerste twee doelpuntcll
werden gemaakt nit keurige
o.angecfballen van Knape .door
Zomers en Boelard. Oak het
derde doelpunt kwam van den
voet van laatstgenoemde. Bij
het laa.tste doelpunt was Doelard In botsing gekomcn met de
doelverded iger der tegcnpartlj,
wa.ardoor laatstgenoemde het
speclve;ld Inoest verlaten. Na de
rust had de Inlandsche bond
heelcmaai niets meer in te brengen. Wij zouden in herhalingen
treden ala wij al de nanvallen
wilden
vermelden.
Achter
elkll;lr
werdell
de
doelpunten
gernaalct
had
heL
bhmen.trjo
der
V.
B. O. beter geschoten, zeker zou
Qr nog een vijftal doelpunten
meer gcmnnkt zijn. Oak de kleine Invnller-doelman heeft diverse gcede b nl1en gestopt, doch
tegen cen del'gelijk overwieht
als oat der V. B. 0, l~on hij llict
op.
Oemceste.doelpuntenenkan-

~t).""". WELT.
is bet nummer

ol!::e)~ bijzollderen V. P. B.-COI'l"es]Ul11-de;lt).

is primitief; de gevel (naboot- .ten, lURar de afwerking was
Over en~~e weken, op 1 Au- de Olymplsehe spelen ,:~t dan
sing van een poffcrtjeslrra9.m zoo onbenullig dnt .de V. B, 0.- /justus 193tJ, ~lIen de Olym- het bouwen ..-an ~n r!Jksportof van cen tempel) is belaehc- verdediging nict de minste pIscbe Spelen, die di~ keer aoor veld, ee~ ?lpnplseh Dorp en
lijk Er is !lid de minste stljl moeite had om deze a.anvallen vUltschl~.md georgamseerd wor- het orgalllscerell van
bet

dnt Ollwcrkerk maar half kon
stoppen en de bal belandde voor
de voden van dell tocloopendc
linksbuitell, die geen mocitc
hr.d den bul in het doel te doen
vcrdwijnen, hicrmede den nehtCl'stnn1 verkleinend tot 3-2.
,.BLOlt-BEKER-WEDiTRIJ- gingen de partijen gclijk tcgen
DEN,
cllmar 01' en beurielings moesten de doelvcrdedigers hande2'. N, EI . _ Jiercules lcnd optreden, Hercules had
Et

(Van

. ~. \.

·

/-~378·

IS DI1.' ALLES EIGENLIJK NlET TE 1\1001 !

Intis ..... , want dan zal de be· niet voldoen. Er is in Dude In· beschouwmg gev~n.
trokkene U stelUg dadelljk ver.- dische huizen weI een zekel'6,
Het was een voortdurend
teUan, wat er aan het huis man- elgen sfeer, doch er is niets dat flanvallen op het Illlandsche

kee~\eb honderden van dergeJljke gesprekl<t'!ll a.angehoord en
ben daardoor tot deze gevolgtrekk~ ~kometl :
Als er gccn I)loderne arehitecten in lDditi zouden zijn gekomen, dan 20uden wti thans in
d. nleuwe buurten va.n Batavia
volltomen naar onzen zin wonen
ill oudetwetschc lndische huizen, \'oorzlen van :mlke moderne gemakken als een betegelde
badkamer, een pur kablnetten
met water-lipocUng.
Het nicuwcn..ctsch :ocgerust~ oudcrwetsche lodische huis
n:ct hooge plaConds, ruime kamettl, bt';:!ede galer ijell, een C1ink~il tuin en gclegenhcid om bedlffiden op het erf te houden, is
het IdatLal v!\n het mee~ndcel
der
Bllt:lVianen,
di. niet in moderne hui-

.J

A~~is Abeba, 1 J.!ui 1986.

we de legers van den negus
dPortveld ecn openluchttheater,
De b~ het begin van den over wonllen.
hockeyvelden,
schietbanen, Oost-Afrikaansehen veldtocht
..
kortom elkc sport vJndt hier z.oo dikwijlS gehoorde voorspelf.(.m(ltam~ Du:mst de-r Itaeen geschikt .terrein.
.
Img, dat bet Italiaansch~ leger
·1(l7Iell.

~:~;¥iek

voor hygiene zorg-

Volge.ns prof. Castellaru,kwamen cholera, pest en lepra in
bet geheel niet in bet Jtaliaanschc leger "?Oor.
Het is dan oak geen overdrijving, indien melt beweert dat
een van de hoofdoorzake~ van
de Italiaanscbe success!!n is gelegen in den goeden gezond-

~~ids~=ta:~tie~~~ ~e~~k~

dienst. De medi~che wetenscba
heefthet den Europeanen mo"t.
lijk gemaakt in een ongezo'itd
klimaaf te leven - en beter

!\~~:~I~~~\~rc~~::t~g,~~~~;:~h1~! ~~:;~1~~\,:f~,~~Ct {J::~~::1:':~~ ~~~IO~~;~ ?';b7~u;';-~~d~i,ij~:r~ ~~£~:;~~~~:1Ebit1~;:~ lL~d~~~£~:Ec~~a~~r~~=~ ~~i:~~N:~:t ~~atde~: ;~~~1?f:~~~:~~~~Jl¥i~~:'~:

lMll ?

[Illliauts

Villi CCII

rustpe.

1l:L

cell tweede doelptlllt te ma-

J.lecrllJke

;';?'~~a~~~:;~~o~~n :;,~;~~d~~ ~~~,~:~~~~c,:;~%C; I~~~'~:~ ';,",':

mC~J4te II I~icrll OWI'tl r Ceid zijn.
Ook l:1e:tgt men o'lel' de ::Icchtc
i:lf:ifln!-:f>tdl!ng \':11\ het l)ubliek,
uoeh hr,c kan hel anil~rs? In de
(l(;J":itc pl:l3lS zijn de clltrcc-pl"ijxcu dlO hoot;. dOlt men nieL

nog juist uit den hoek wcgtmp.
pcn en dnurdoor een zcker doclpllnt voori;:omcn. Hicl"na was
heL groann mcl <Ie Gc(:izwnrien
ell vocr.de B. B. dell bovcntoon.
Dc oorzuak hicrvan was we) dc

hllilcu kumt kljken. Tcn Lweooc
i!t het gccn rttlractle meer .tls
mC!l icdcl"c week hijnrt dc:tcICde
plcx:gcll legcn ~lk:tar in hcl veld
d[!l \'erachijllcn. BovC)1l.lien is

piaatscll, dnt haar eigen voorhocdo M il het wcrk gczcL werd.
Bij B. B. ging dit heel wat
bctcr. Frans Meeng stcJde bci.
de vlcugels steeds in staat om

TUINPARASOLS

~~~~~~l~l~ld~~.:::~nl~a:~~tct ~~~~~ ~:~~d~~iin~~~l d~~,s3~~;igintcs~~~~

t",_ -' .... ,.,.,.11.,.$.

U""""tI4)r• ........,

~OTEL DES INDES"'"~ '

:~~~ m~~I~~~o~~~ dic~P~~rd, ~~~ ~f~at~~:l ~~~C~~~UI~~~t d~~l~~

der, waarin de mannelijkc deetnemers aan de Spelen zullen
worden ondergebl'aeht. l edere
n~tie krijgt zijn eigen woolldistrlct en aJle maatregelen zijn
getroffen, am dell vcrscbiUcn-

ze moeilijkheden zouden kunnen overwinnen, is gebleken geheel fout te zijn. JUlst het tegendeel was het geval.
Professor Aldo Castellani,
generaal-inspectellr van den me-

buik hee(L zich in het zuide·
lijke ltaliaansche leger voorgedaan, "zoo zcide bij mij," want
wij voorzagen de troepen regelmatig van citroenen. In Ogaden
kregen de soldaten eens in de

Van aIle buitenlandsche ziekenhuizen in Addis Abeba is er
namelijk nog slecbts het Uui·
ted Presbyterian and ADleri·
can Leper Hospital overgeblc.
Yen - een vriendscbappelijke

tc maken.. .
38 kcukcns zuo er en even
zoovele eeualen, waarin dG
deelnemers zich te gocd kunnen
doen aan voeclsel, dat geheel
hun
ISVOOr:.c

tetr~-vacciu~ en specialist voo~
troplsche zlckten, verteld.e mJj
onlangs: "Vc gewndheidstoestand del' ltaliaansche troepen
is op het oogenblik nag even
goed
.jaar gelooen, toen
ilisahe werd afgekon-

week. De malaria wel'd in toom
gehouden, doordat men de menschen dagelijks drie kininetablctleu gaf, Weliswaar kwamen
er eenige gevallen van malaria
'rJde
kon

werk, dnt daar gepresteerd is.
Aile andere bospitaJen zijn door
de Italianen overgenomen.
Aan het slot van ons interessante onderhoud verklaarde
Castellani DOg,
de

~~~lij~e~a!~I~ge~~~n~~~~:)J~ ~~~t~;'g:~~~t :n~ete:e~~~:~ ;;=r~::ent!~~ ci~:e:~n ;:: I;~!~::;;nVo=rh~Se:~t~:n~~

~ol~en.s d~ g~WO?~tc~.,:,an

k~~ie

het de mocite waru'd Is er nnar nieL lang of Tomodok wist spoe.

Voornvondconcert.

beJan~8tclling VQor de mooie zelfdc spelcr het twce-dc doelvortbal3porL vltn publiekc zijdc r:~Ilt. Dus had B.B., dat w{>rkcgeCil!lzllls.
hJk bcter Hpec1dc, de le!ding
Er Wfl!-l d,lIl oolt \'OU)" dele met 2-1.
wedatrijrJcn nlti:tr gct"inge beNn. d~ doelwisselillg dezclfde

concerL op Dmsdag 21 Juh ')6
door ~e~ .Hongaarsch .. O:ehest
ondel I(lldmg vall A. ~o]di, aanvangende ?30 n.ln. Het proggramma lUldt als voIgt:

orn.~evlng gcbouwd. terWlJI de EthlOplsehe troepen, ver~lartng van professor Castel- lam plannen yoor den bouw van

~e~t :e~t~~tm~';ielr~!.C'l:'e~W:~: ~~~'~'m~~~:'~~a!a;und;a~'~;:':: la:;;;.n ,okel gcv,1 van soheur- ~\~~:~;!X~en in Addis Abeba

!:m~;:1l\~no~:~,n. ~~th:r; J~ rJi~~~li~~o~C d~f~~~~ ~;~~~. de- Bullcngew~n V66rav.o~,~- ~~~:rg~~::e~~~rl~~~~c~~eel~i:i~
!a~~j!~ll~~~,

wedsLl'ijd het '.101gende; T, N. H, liep in het begin hard van st:l.pcl cn. had
mel pcch te .kampen, tocn CCIl
kcihord schot vall den midvoor
buitcn bcrcik van den doelman
vin de 1)3.111 weder bet veld i~

kC~'!~l1I~~~i~~ ~~r!~~rt~gWi~!

Gee.lzw3.~n deden nog wei

G.

GlotondA

BaUetmWlik

:1~1:Ia;eAmour

=:

PouclUelU.

boring ontkwam.
fIiema wist Hercules zich los
tc werkcn en een serie gevaarJijke aanvallen op Louw te zetten. Daarbij beging de links
aehtero:pelcr de fout om Zomel'S den bal to laten. Deze
kon gemakkelijk doelpunteu.
1-¢ voor Hercules
'1'.. N. H., hierd~r ontmoedigd,:. liet zich nu even overJ'ompelen en hiervan wist Bru
man te profiteeren, door m~t
een goed scbot nummer twee
in de touwen tc jagen, zoo
kreeg HercuIC3 Cell Duttigen
2-0 voorsprong.
Hercules toonde zich eu van

den aehterc. Faclteltan:z J
M~yerbeer.
sttan In te halen, do~h hun 7. Evil
spel ;vas te slap am eerug SIlCOpetelte Potpourri
Lebar
~:~d~i b.oeken tegen de goede
gmg va~ B. B.
Zooda~ het emde .kw.am met
cen verdlende o~erwmmDg voar
HOTEL
~. V. B. ~. Scheldsrechtcr WatDER NEDERLANDEN
ttmena Ieldd~ naar behooren.
k Voor
van deze beVooravondconcert..
erwedstrlJden moeten a.s. week
Hercules en S. V. B. B. bekamHet l"'rogram..m~ van h~t con·
pen.
ct:r~, ondcr Julien Foorman's
te geven op Dillsdag 21
V. v_ M. JUBILEUM
JU~ 1936, aanvang 7.30 u. n.rn.,
V. B. O. Xl. _ I 'TIZ. Bond IUIdt als voIgt:
9--0.
. "

wcder door Zomers er 3--0
van te maken O't
rd d Ch'
neezcn ta ba; e~ :e~oe~ vi;:
len zij san. Inderdaad lukte het
den linksbinnen alleen door te
breken en een verdiend tegen.
punt te scoreD (3-1). Direct
daarop was het.
Na de doclWlsseling had T.
N:.
zljn ploeg eenigzins ge- ,
v,1]zlgd en dat bracht iQ.derdead
vltranderinl:" en '\wbeter:lng; ztJ
nu ll.t tneMt
den aanTo
. .
"
.eIl de "Kleme Man fanga
bet ltJntje snelde, tostte h.ij op
groote. afotaod eoo hard sehot,

t vtrija~'dde V. V. M. jubilTot slwed°
ellJD.-. s
en
spe€Jden
Zond~g In den Planten· en DierentUlD bovengenoemde ploegen
~ege~ elkaar. .F)r ',":a3 een ontlagllJke
van InIangs d.:
e
:Zet.
wedstrijd was opgedragen aan
sCheidsr,achter Hagenaar, die
een gemakkelblte taak had. De
uitslag geeft de verhoudinz
heal. gO&d weer. De eerste tien
mInuten wat.en de Inlandaehe
spelers goed tegenstand te bJeden, doch daarna was het .een
speUetje V1III kat ott 1I\ui&

,ijn goede 'ijde en wist spoedig

rus~en.

"!L

~~n

~

eemg~ P?gmgen om

6 ::

d~Jmale

1.et~Ulg,

.

v?~r, ~~h

z~kte
zt!J' p~ofessor
~at
~~n:he relv:l~'toc~tO~~A ~~ ~l,e~:'~~rs:i;;t~~~a:ei~~~

El~. AbC3SYIl~~I? ~:~:;~ g~~O!~rffd~~~ca~~ ~~~ol~ ~~~ t~~::~!e~:~~~:e:~:~

.
de
stulc.. ...
I?at ~~ep IDlJ het verschrik- troepcn nieL door malaria ver- aIle mogelijke middelen te be. Alles wat toL sport en lmi- ~eliJke .~den van de AbessYll- minderd werd.
strijden.
mng behoort is riJj,clJjk all.nwe- Ilcue krlJg"heden weer voor 00De typhus, die de Amerikaan·
zig. De wascilloKlilen bevatten gen;. ik zag hen weer voor mij, --:;;:;:;;;~~::::::::::::::=~n;;;:::::;:;~~=::'::'::~~
:omlJaden en douches alsmecle ut: zlel{C, haU-vernonge~de, jam-

,.!:.!..:u~~ ':a~, ~~;~~~~. !~n ~~:el::l~ ~~~~ll~:ev~~~t~~~n~~o~~. !~~

1. WIIo dlt Zltronell blUh'n
brcngen voor hct B. B. doel,
Wlf,lur
.Toh. Strll,llS~.
doch het B. V. C. binnen-trio 2. B~lltt Ouvertun:
LlneKe.
\~ns te lak~ om er VRn te pro- 3. H,inscl uno Gretel
O.pern
flleercn. Ult cell snellen door.
Fnntnlle
Humperotnck,
bmak, waarbij ecn der spelera 4 Auf Flotow'lt Spurcn
Urblll:b.
val) B. B. meters buitenspel
PAUZ~
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EI c.p,t~

-

''',''''

2 J -IOu
J . P. Sousa
' " u"", · verture" F. VllD Flotow
3. "Aquarelten" - Walzer
.
J"os.. StraUl!S
4 .• ,Dle verk&.ulte Bnwt.. FaDta3,le

be~:mgstelllDg lijne~,
:n;.d~ch~ ~jde
r:: fei~;s ~~ ~:e~ ~. "tHe

F. Smetana

PAUZE
Zirkw!prinzeSslD" -

pourri
6. ,.Solree Inllme" -

7. ,.FascInaUon" -

..

Pot-

lllngsmateriaal bevindt ZIC!l
mluden in het dorp. Verder is
er nog een groote recreatiezaal,
zOOCIac de athleten 7.ich njet benoeven te vervelen.
l:iet gebeel wer.kt bannonisch

du Abeba trokken. TeIlIlllIlSte

doelmatigheid heeft kunnen pa..
reno
Maar met aileen voor de
athleten, ook voor de gasten is
op schitterende wijze gezorgd
Onze oosterburen wi.J.len op
hun bezoekers den best mogelij·
ken mdruk maken en daarom
heeft men Zlch blJ de technische
en orgamsatorische voorbereldingen ten 8anzIen van het ODder dak brengen der bUltenla.nders aile mogelijke mocltc getroost. Thans is men zoover,
d.at de bezoekers van iedere natie met hun landslieden in betzelfde stadsdeel kunneD worden
ondergebracht. Een over de
InJlcbtingenbureaux staat den gasten
ten dienste en ¥D. Jeger van
taa.lkundig geschoolde gidsen
bieden hun' hu1P aan. Bet verhoogen van prijzen in hotels en
restaurants is verboden. wat
met weg neemt. dat

dat er letterlijK. dwzenden van
en
hen stervend
de weg
lagen. Van d: Zleken Ieed ~~r
dan de helf aan ~yseutet:le en
velen van dezen stierven bumen
een week
IndertlJd moest aIles lD Addis
Abeba, wat handen had, Cltroenen Ultpersen, om de scheurbuill:: te bestriJden, die In het
zwdeliJke legerheerschte. EpideIDleen ~an verschillenden
aard verzwakten de strijdkracut
van het naar het Noordeu oprukkende leger van
Moetoeg~et.a en het hOSPltaal te
Dessle was geheel gevuld ~et
menscben, we l~ngonb3.~eking

~~f:' ~~e ~~~v= ::n~:~ ~~!~::~:en:'~':l~::~e:,

.tad ve"'preid Jlet va.

~tusschen

r

J..angs

. F."lIa.l'CI1iett1 hOOfdatad

DOg

heel wat

I

hadden opgedaan mden ijskou-

he.bben

wij een paar speciale

.
uitkomeo, %00a15 in Europa door de
beke.nd5te sprinten en stayers gebruikt worden.
Baanracers! komt deze ~ modellen bezicbtigeo bij

I
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de wind van de hoogvlakten.
Posrweg Nooro. 5
T el, \\'1. 3220
waarbij bet hun aan elke be-Il!iiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiii~~iiiii~~~iiiiiiiiiiiiiii~~iiii
scherm.ing van. dekens of tenlen o~tbrak. DuiEenden vrouwen
en kind.eren trokkenme
.t

':'e. le-I

wt-enslechts~,
~ weinige keerden terug.
n:; !~~demoostenteo.gron-I

coed-

s.

Voar de a. 'baan - wieleIwedstrijden
op de PASAR-GAMBIR
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B A A N - S P R 1N T
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B A A N - S T AYE R S - machines laten
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~ De%; De erscluikk .
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~
~- van
p
~ en
.
reis~' iD. deik~= ~~te~met=

E. Kalmen ik te Berlijn Iron
IntemteDO
prijsverhoogiD
P. Lincke terst
.

V&lae Imte

~wint1g procene van de te"ugt{eerde .suldaten was ziek: 01 gO;!wond - en OaK de ovengen wa"en n.aUWel.ljilS in staat, te loa·
pen. Allen vertsllen Z1j ver-
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.. DE OCHTEND POST"
betrekkingen tot Rusland" en heid-worden ven-uld
I~
de organisatie van de "VrienZoo .brefi a.a. -de in het jaar
den van de Sovjet-Unie". Bei- 1933 te Gencve opgerichte s10Illl
I,

COMMUNISME IN AANTOCHT?

'.

., EIS~HT
OPLAAGCONTROLE !

Activiteit der Komintern in Tsjecho~SlowakYE;' ~a~~c~~~:le~e~~t~:\;r~ ~~u:~!: t!~~%n~~:lS ~~=

A

~e krijgen op breede la~en van
llltellectueelen, van kleIlle burgermenschen en van den wer·
kenden stand.

COllllUNIS~IE-

DE UITVAISPOORT VAN BET

(Van O"1l.::;en FI.-COJ'TBSpondent).

Praag~ 1 Juli 1936'1 bolsjewistische propaganda en
tot een uitvalspoort voor het
.
Jarelllang heeft bet buiten. communisme naar West- en
lands?he .heleid van Tsjecbo.Slo- :Midden-Europa geworden.
wakye Ultgemun~ door een beIn de commulJistische partij
paalde reserve, dIe aan den dag in Tsjecho.Slowakye waait opgelegd werd ten aanzien van de eens dan ook weer een gehee1
betrekkingen tot het Kremlin. andere wind vooral sedert de
Sinds eenigell tijd voltrekt zich amnestie va~ Dr. Benesj het
echter een radicale ,vijziging den aanvoerder van de Tsjecbiin deze tactiek. Men bego~ er sche communisten, Gottwald,
over te spreken, dat de Sovjet- mogelijk heeft gemaakt, zijn doUnie zich ten volle beYfUst was micHie wedel' van Moskou naar
van h?re verplichtingcn jegens Praag te verleggen
de ovedge Sl:1Vische volkeren.
DIrect heeft Gottwald de
De ret1sachtige getallen OlU- teugels \vecr vast III handen getrent bet roode 1eger en de be· nomen, zooals dmdehJk tot mtwondering voar de koene pa· clrnkkmg komt m de systemah_
rachutisten wonnen aan aall- sehe campa!nle dIe tegen de
trekkingskracht, al naal' ge· overheld ge~oe~d WOldt m de
lang de afkeel' tegen de metho· bedrlJven op de stempelbu
des van de Komintern slonk.
reaux op vmgadermgell en 1~
1
Tel' begeleiding van dit C011- de pelS In hetzelfde Praa dat
cert voerde de Komintern een velleden Jaar gctmge wa~' van
setic van -dienovereenkomstige het :rroote I{ntholreke congres
symbolische gebaren uit: men IS l:et Pascb~n van .cht
aa;
omhelsde de democratische
eerste
;on-

H'.H. Importeurs en Middenstanders,
waarGrn plaatst U Uw dure advertenties .of verspreidt gij Uw reclame in
bladen die schermen met oplaagcijfers, die niet juist· zijn ?
Waarom controleert U zelf niet de
oplaag en de verspreiding van het
blad waarin U adverteert!
Het blad bestaat door de gelden der
adverteerders en deze laatsten hebben
dus stellig het recht om onverwachts
te con~roleeren of de gegeveos, door
eeo colporteur verstrekt , juist zi;n.
Gaat niet af op attesten of rapporten.
waarvan U de: juisthe:id niet kunt be:oordeelen.

CONTROLEERT ZELF!

~et

ieder die: belang stelt in ons blad
kan vri; in onze Drukkerij binnen~
loopen oro stee:kproeven te nemen,
ledere controleur is we1kom.

llltel!1a~lOnale

~eee::~~~~~ieen~n ;:s~er~c~~~~t~: g~~~I~~~ d~:aOr~~~o~:e~~ bl~e:~t

"DE OCHTENDPOST"
voor Batavia. Buitenzorg en Omstre,..
ken wordt elken Maandag, Woensdag
of Vrijdagavond van 8 uur n. m. tot
3 uur v.p.l. gedtukt en gedistribueerd in
een opiaag van

te geven en zooooellde bracbt
men de Tsjechische burgermcn·
schen in den waan, dat zich
een ommckeer had voltrokken
in .de innerlijke gezindheid van
het communisme. Voor .de eel"
ste keel" sedert het bestann van
het Tsjechische parlement stem.
de de Tsjechische couununisti-

I

~~~~ Si~r~joo~o~~ ~in~~~::ss~~~

Praag,

gebracht werden. Zij bechtte
hare goedkeuring aan het programma van dr. Benesj op bet
gebied van het buitenlandsch
beleid en vereenigde zich met
zijn verkiezing tot staatspresident. En op deze wijze \Verd be·
reikt, wat men door deze gewijzigde tactiek wenschte te bereiken en weI een groote bewegillgsvl'ijbeid VOOl' de Komintern in Tsjecho·Slowakye en
per saldo de ratificatic van het
militaire bondgenootschap met
Rusland.

De .Bandoeng .. editie wordt elken
Woensdag- en Zaterdagmorgen gedrukt en gedistrtbueerd in een
oplaag van

6000 EXEMPLAREN

Beimkkungen

H EDEN
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VENOUTIE
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Maskoll betreft, eveneens

Want gezien dezen stand van
zaken, verkrijgt het RussischTsjechisch militair bondgenootTch~p e:n g~heel ~ndere hetee.{en~s ..H.Is mtvloelsel van dat
verw.:ag werden tot dusver, zooals urt bedoelde memoranda opge,?aakt kan worden, mf.er dan
dUlzeud s:eunpunten ten beboe_
ve van de vliegturgen der 1'00de lucbtmacnt III TSJecho·Slo-

IMtI
Tel. WI. 4701, petjenongan 17 B

Reclame aanbleding
TropIcal costumes
naar maat

115.T ussor per stel

16.50

I 450

Prima Drill per stel

Vft11 Roode

iilllll• • • • • •IIIU1I11.IIIII.-•
•••
I
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goedkooper ' - - - - - -
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a.

omdat:
de firma van Nelle de accijnsverhooging yoor haar rekening

~ij0I'~~~~t~~l~~isTS~~~~~~k~e~~

b.

de prijs voor sigarettenpapier zaer sterk is verlaagd.

Avond- en andere taschjes, corsages,
BIJOUTERIEE:N en NOUVEAUTE'S.
Voortzetting van de C 0 [ 5 e t ten 0 p r u i min g
Prijzen van af 4 5 cl.

A
U PALAIS
Noordwijk
3B

des

MODES
Tel. WI. 90

Marien~

bad domgebraoht.

Mot

v,le

neemt, waardoor de d.Hallprijzen onveranderd blijven;

bovendicn betrekkingen aange-

~ij~~~~el:~~i~:~~l~~~~ ~~~fss~.~~
den gewezen opperburgemcester
van Weenen, dr. Seitz.

ZWARTMERK

ROODMERK

GEEL~'ERK

10.27'/,

10.20

f 0.15

.. "IIott erdam ..i
Importeurs: N.V. Internationale Cre iii·et· en B8ndels- VereeDlgUlg

Opdezewij"i,Tsjooho-Slo-

wakye en speciaal Praag gaall-

~.-=-=-=::::::::::::::=-=--=--=--::_==========:::de:w:e~g~to:I~I~,e:t:ce:n:lr:um::v~a:n~d:e~l:-:-:-___________
Misschien had zij den weg
gevonden, die naar de overvvitl.
• ning zou Ieiden. Gemakkelijk
~~~~="..,~=~~~~~~~--"'~=~~~,... was het niet. Zij moest uitstekend komedie spelen. Hoewel
haar dat best was toeverNORA' DE VALSCHE ERFGENAME.
trouwd, was bet baar toch een
weinig angstig te moede. Zij
OF
zon baar 1'01 z66 moeten spelen,
De kwellingen eener moede.
dat Jerome er geen flauw vermoeden van bad, dat het ni.ets
door
dan berekening was.
ENRICO DE NOV~
Vastbesloten bet te wagen,

F E U I L L E T0 N

69).
..
De lijd was Ie kort om toeZlJ wIlde hler lllet gedlll~ bereidselen te maken. Morgen
worden. MeesteTes moest zlj zou de notaris den graat reeds
hier zijn!
..
mededeelen dat de dood van
Doc~ hoe moest ZIJ dat aanleg- Hu!?o de Va1mont hem tot
gen.
eemg erfgenaam van zijn grootJerome scbeen er niet aan te vad~r maakte.
denke~, met haar te trouw~~. Zlj was z66 opgewonden, dat
Als hlJ baar gevraagd bad Z13n zij niet langeI' op haar stoel kon
vrouw te worden, d.~ll was zij ~lijven .zitten. Zij sprong op en
van aIle zorgen bevrlJd. En bo- hep geJaagd heen en weer. AI.
vendien was haar dan ook het lerlei plannen kwamen bij haar
geluk •.~en d~el .gevallen, waar- o~, die zij dadeIijk weer vernaar ZIJ zoo mmg ~erlangde.
wlerp,. Zij gaf bet echter zoo
Maar hoe kon ZIJ hem er toc. gauw met op.
brengen, haar ten ~uwelijk te
Het ging hier om geheel haar
Dat
pIet
toek?mst, haar levensgeluk en
• kebJk. Want blJ was met le- tehUls.
die het .boofd verloor
Zij mQcht dus voor mets tehIJ een mtiOle vro~w zag. HlJ rugschrikken om haar doel te
was nog steeds met genezen bereiken.
...
van de wond, d!e Nora bern had
Eensklaps begon ZIJ tnomtoegebracht...
fantelijk te glimlacben. Zij was
Hoe kon. zlJ hem er echter toe op een goede gedachte gekok
brengen, ~~h 1ll:7thaar te verlo.~lmen.
ven nog voor. hlJ vernam dat hIJ
Hoog ric!ttte zij zich op en
thallil de eeruge erfgenaam. van een ernstige uitdrukking van
v:~ont
Dat leek haar vas~beradenheid stond op haar
bUna onmoge1ijk.
geztcht te lez:en. _

vra.-?e~?
~~nd

w~;S

g~m~kal.~

I

was?

l'oerlooze geslalte.
Het nur der beslissing naderde.
Eerst wilde zij Jerome tijd
laten het zich gemakkelijk te
maken en iets te gebruiken.
Nadat er een half uur verloopen was, ging zij naar hem to.e.
Zij, die anders altijd even zelfbewust was, voelde thans toch
een weinig vrees.
ZOll baar plan gelukken?
Zij had den brief meegeno-

i? :

- Arme, arme Florence, zeide hij diep ontroerd, wat heb ik
eell medelijden met u! Ach,
waarOll moest uw broeder op
zoo'n jeugdigen leeftijd sterven!
Het is vreeselijk!
Zij vlijde zich snikkend tegen
I hem aan.
- Nu ben ik geheel alleen en
verlaten, Jerome! Geen mensch
heb ik .meer op de wereld.! Als
ook gij nu nog van mij heengaat, dan wil ik niet verdeI' le-

wij onder een dak woonden.
Daarom moet ik immel'S weI
heengaall!
Op dit oogenblik \Verd er ge·
ldopt. Zij schrikten beiden.
Jerome merkte niet. dut Florence nog steeds een arm om
hem been hield en zich tegen
bern rr.r..n dijde.
De bediende kwam binnen.
Hij was stom van verbazi.ng dat
Florence zich op dit uur en in
dit gewaad in .de kamer nm

;;:~~~~g ~~ k~~'~o::~~~~~,;;: ~~~n~a~·a~~~r ~~~e~a:;,!~~ ~:::\ Dan m.ak ik er een eind ~~~~a~~ t;:o~:,;,.v:: ~~!!

at.
.
deelde Na zacht geklopt te hen- Florence, riep hij vel'- en bracht er met moeite en
Florence gaf den koetsler be- ben, trad ZlJ bmnell.
schrikt Ult. zeg zoOlets nOOlt stotterend mt of de graaf iets
vel ~~ipt op tijd naar het station
JelOme had JUist een klellllg- "\\eer! Ik beuuumers nag blJ u! ver1<:mg?:e. ..
te rlJden om graaf de Bourdon heid gegeten en was van zijn
-~. ~ bliJ~ hier, .~lJ. ver- Teg~hJkertlJd kwam o.ok de
af te balen.
stoel opO"estaan toen zij op den laat DllJ met, lllet\vaar. vroeg kamelller van Florence bmnen.
Zijzelf maakte zich tegen elf I drempel\ersch~en.
zij, beide armen om hem heen- Zij had. gedacht dat de bedienu~r gereed v~r den nacht; d~t Verrast keek bij op naar de slaand.
de ree~ naar bed ",as
rd en de
wII zeggen, ZlJ trok een prachb.g scho~ne vrouw met het O"oudHaar bevende a-estalte leunde sehel met meer geh.?D
had.
nacbtgew~ad aan~. dat baar uit- blonde haar.
I:>
tegcn hem aan. hlj ademde den ~aar:~ \~s oak ZlJ, n;:r bostekend swnd. ZlJ maakte bet
.Als een fee uit een sprookje geur in van het parfnn::. in ill'.ar "ten ",e"komell om te \r2.>:>~n wat
I?ooie roodblonde haar los .en stand zij voor hem.
lokken. HJj was nog te j~l'.g om er ,.,.,:"~langd w:rd.
bet bet als een mantel o~ zlCh
Opeens begon zij echter te niet onder den iu-vloe;i van !l2.ar
.~lJ sperd,: e\~eel""s .de ~gen
been hangen. De blan~::held van snikken en~elde naar bem toe. bekoorlijkheden te komen.
~"}ld "open "\~ "\~g ~ ~oen
h~t gelaat kwam nu ilOg meer _ Jerome riep zij uit, lees . _ Beloof mij Jerome sme-ek- ~J h<o.a-r: mees~eres 1!1. na~tgeUlt.
dit! Is het ni~e vreeselijk.? Treft tc zij, dat gij blj mti ;ult blij-! ;;-,a1 bier trof, nog half m de
Een zegevierende glimlach n1ij met slag op slag? GroOte venl Wij staan immers beiden "sn!-cn ::an
speelde om haar lippeu toen zij Hemel hoe moet ik dat draaen! aIleen! Waarolll wilt gij dan \ . heb U DLt ",""':oepen.
zich aandachtig in den spiegel
las bij brief. Hij
heengaan?
.,
Tlep
mt. ..
besclI.ouwde. Zij Yond -dat zij er . bleekte en keek. baar medelijZij stonden ",lak bij de deur.
- Ma....r ~'\I ..,.eb! ~21~d, nDJUzeer
uitzag.
dend aan.
.
.zijn. oI\,,<>ewundenheid.zag hij
ucn
"HIJ moest geen man zijn, als
_
Het is \·erschrikkelijk.! niet dat zij oyer zijn. sehouder
Dat moe~.
\e~
hij roij niet begeerlijk ,,'ond, Hugo dood! Wie had z66iets op den knop Tall de clectriscite
dacbt zij. En. dat zal mij he1pen. ' .'erwacht!
schel dr.lkte..
1
e nlet .""en.;.;.a.
~
m1jn plan te doen slagen."
De smart scheen Florence te
_ Ik kan. :bier .met blij".-en, garut: lk h~b mets noom.,.
Met kloppend bart stcdi zij oyerv.""
.. eldi2"eU. Zij wankeld.e·!sprak. Jerome.:;a.cbt. Wees
Belden gmgo:n het!D.,ell. dOOen
voor het venster te luisteren. snel
hlj den arm om.
standig Florence. Wlj $
de deur aeb.ter mcb. dieht..
Pas toen z:ij het rijtuig hoorde. heen, teneinde h~ te onder- I den nog :;:00 joog. l)re wd"e1d
kwam. er weer bewegin& in haar steunea.
. l:rou er aanstoOt: ~nemen, -dat J . .
(Wordl l.'ft""t'Olgd).

~ekoorlijk

I

Ha~tig

d~ ~af;,._
~
~~
.J~Jr.~ .?~t5t~",d
h~, \E'"rzeke~e beo.I~~. ~
e:
~?ik2.Dh~:Ud:
,:e.l~::_~:
8

~Ter-

lIn

I..
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IE!e.~

~I

'

wakye aangeleO"d. Het betreft
hier de meest ~oiern ingerichte vHegvelden, met onderaa.rd·
sche . hangards en met depOts
Yoor orandstoffen en bommen.
Op deze wijze is Tsjecho-Slow:;l.kye gepromoveerd tot een soort
van corrHlor, waardoor het commUlllsme tot III het hartJe van
Ellropa zal1~unnen doordrmgen

Van Nelle's Shag

cen

Ba~ketbakkerij.

HET TROPISCHE KlEEDINGHUIS

=========~~~~~~~~~~
geworden.
Verlcdenjaar
Augustus
heeft Litwinoff
b,v.
....
I innigcl'
eell lange vacantie in

~ t:JEZE WEEK UITVERKOOPVAN:

Koek- en

C01lHll1mistisc;he orgaan, de A. I. Z.

tU8schen

a

:=:======-c=--=-=

De verschillende comministischc ol'ganisaties ontplooien
Lege)'.
eveneens een uiterst drukke
activiteit. In dat ollzicht munUit den aard del' zaak zijn er
ten al bijzonder nit het "Ge- in Tsjeeho-SIO\vakye oak mennootschap ict bevordering van sehen genoeg, die door dezen
de cu1turee1e en economische gang van zaken met bezorgd·

81 tl'ekkillgen
Dalzich, walde politiek,b,tusschen Praag en

6

~;uwe~~ve~~aa~~e ~~~::~~

Propagalldacentriun.

Praag ell Moslron.

TJO

zlJn. Gewezen wordt op de bui- Slech;:5 het beste 15 Qoed genoeQ.
tengewoon
groote gevaren, BesteJr daarom liw brood enz.
w.aar~an .Europa bl~~ staat, inhij TAN EK TJOAN.
dlen de dingen zoo bJJ,Jven voortgaan.
~

~:ll~'~~~\;:lt!~! ~~::~l~~llel~~

Ste-ztilpU"Htcn

lill

geslagen hij den Volk~nbond. Handelstraat157, Telafoon 316 Bz.
Deze stuk.."!r.en dateeren van JaBuitenzorg.
nllari en Mei j.L en bevatten een
Dverv10ed van materiaal, waar- Machinale Brood-, Beschaic-

de "Waarheld" trekt StClllfeld
genolnen door de offlCleele af- te velde voor mmg contact met
gevaalden van den RusslSchen 1\Iosl~ou, ten"Jl de belangen van
"Bond van StnJdbare Goddeloo_ de D~ltsche commulllsten bezen", ondet ICIdmg van Loekat- halti"d w~rden door den "TesJefskl Ouegevecr terzelfder-I genaallval , die geleld wordt
lrJd werd StalIn op het con!ITes door den gewezell BerhJnsche
::leI' communistische partij in red~cteur en ?Ommuillst Bruno
Tsjecho ..Slowakye, tot eere- re- FreJ, levellS ~tgever van het te
sident gekozen.
p
~~~~~ '.;~~~f!~Jt~~~I~~e c~~~:-:~~

~~!.!~~al~~s:e st:~~:l~e;~ot~~~

12.000 -EXEMPLAREN

Voor het vertoonen van Russische propagandafilms werd
een aparte bioscoop. bet KotvaTheater gICopend. Buitendien
is de Komilltern er in geslaagd
de hand te leggen op talrijke
organen .del' linl{sche pers, wel·ke hoofdzakelijk door linksgeol'ienieerde
burgel'kringen
gelezen wc:rden. In .dat opz.icht
spelen ..de tn de DUltsche taa1
verschlJnende kr~ten de hoofd:01. De ?elangrlJkste daarvall
IS. het "Nleuwe wereldtooneel".
Dit bIad staat geheel en alandel' den mvloed van Moskou en
IS daardoor de spreekbUIs geworden van de RUsslsche btli
~clllandsche polItiek. Op m::t1·
babe van de KOlUmtelll \',cld
de vlOeger DUltsche commulllst Hemz Pohlm de redactIc
opgeno:aen, terwIJl de bel.ende
Amenl~aan LoUIS FIscher en
de belde leden van het centrale
COlllitc van de Commullishsche
ParhJ DUltschIalld, WaIte ... en

TAN

.-er--j

bel-I

-';1

'.
lll~r .]jJ] 1II I t §

V·IIIIIIIIIIP

ARABIE WAPENT ZICH.

BRIDGE,

Betrekking gezocht:

(gehuwd) zoekt aansluiting hij bridge·clubje of wil
clubje varmen, 1 a 2 keer p.w.
matig tarief. Br. onder no. 1944
v, d. blad.

Europ. Dame, 24 jaar, kart In
lndIe, zoekt betrekking OR\er·

Dames mode--atelier, Lann de
van ochtend-,
middag· en
avondtoiletten door gediplomeerd costumier-e. Vlug coulant - billijk.

der No. 1981 v. d. blad.
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v.m. e
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DUITSCHE

LESSE~.voor

modellen.
be-

~~::s ~:ti:~n~:~:~e~;;.n~~~

r;~~~eg

Noord

59, tel. WIt.

~~

de sheiks, die "net ongeloovlge
'Vesten" berelsden en blJzonder veel belangstelling aan den
dag legden voor moderne wapens en auto's. Eenerzijds roken de exporteurs een nieuw af-

=-

V0 0 R

l'Il E UBI L A I R

Bczockt onze modelkamers
LAAN TRIVELLI 23
Gemakkelijke betalingscondities
Geopend van 9-12 en 5·7} uur
l\leubelfabriek "HOLLA.I."'\'D".

':oor het wijkwerk onder de

Harmsen VellveY & Co. N. V.
________
......J
TI~~~S~C:Nat;i~~SE"

7:~~~ee~n d~~st!on~o~~~~~~: K~ningsPle~n

Noord binnen 7.
bestaat gebrek aan blakken wit Maakloon Japon~en v.a. j ~.
goed. Wie helpt ? Ten Boom, Goede coupe, prlm~ afwerkmg.
Javaweg 57.
~~::ec:.t een keunge colI. Eng.
--------Ter

b d

Wegen~ve~~~:kna:o~~ ~n~~~h.

Te Koop' Een in uitst. staat
A. J. S. Mortorrij\\iel, 350 CC,
mod. 1932 m/kopkleppen, tehuis m/garage. Huurprijs f 60.~ vens z.g.a.n. radiotoestel ER~
Te aanvaarden nu of later. Inl. RES KY 111. Inl. Molukkenweg
ORGANlSEER UW ARBEID Molukltenweg 8, tel. 5936 WIt. 8, tel. 5936 WIt.
I' b

I

d

~~:~: ~: v~~ :~t~~e~ k~/t

~o,.O:TEl!!OlliE':-NLl."AV~a'aGgtE KAAadv"~zTen-

d~~v~l~~~Tke~rI;~ll~e~:hrij~rn;~a~ ~;~ ll~~~ k~~~~rlij~e: T~~k~c':;~~= ~~~~:fij~ ~~~~~~~~e:~d.iS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---f-0.-15-=-'-S"-',---I
ge'"' ,""..
•
...
.I:'~L
van moderue kanonnell en gel', Mahdi Bey. Een deel van
Langzaam maar zeker komt
onder No; 77lA. bureau dezer
TE KOOP :
Dat kan toch weI!
tanks, pantserauto's, raketten, de krijgslieden, die in 1934 te- de Europeesche militaire culCourant.
OLDSI\'IOBILE, 5.zits touring, Europ. Wasseherij "JAVA" gifgassen en gasmaskers, aIs- gen Yemen gevochten hadden, tuur _ over Engeland, Egypte
_ _ _ _ _ _ _ _ _ f ;?e~:43~~v;;~.g 71.
Gang'Djksa 37, Tel. 5470 WIt. :~:a~~eree:i~~~~e:e~l~iJe~~~~ ~~e~:e\:~I~,,:en~e R~i:~ve n~Ol~~~ en Turkye - ook naar Anrbie~.
V. J. KOPP,

"Regclmatig

groote

van versehillende Europeesche jaar had oYerste l.fahdi Bey €en

partijen Vioolleeraar, ex-Ieer.ing Prof. - - - - - - - - -

t!U~~o~~~~eregelde ~~?k~~;~·:i~~~;~:~::~:~

nOR~'EO·'

Aangezoden Jessen in het boek-

(Nadruk 'L'E'i·boden).

~I~~W~~~~~URgh:;i'Uii:; ~~~~~~~~_~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~

DE VALERA'S LAATSTE TROEF.

billijk
Distributiebedrijf ..
Hui-Jeugdorganisatie,
15/16
conlractueele afname bijzond.c.re
Djaga M0D:~et 34, tel. Wit. Augustus
'36 Voorwaarden
prijzcn! N. V. VELODROME - - - - - - - - - 5323. yerknJgbaar gerooktc en verkrijgbaar Mangga Besar 76
lTel. WIt. 577).

~~~~~~~~ ~t h~~¥te~s~~~~;e~~

er anen

daarna echter het ontwaken . AraOleI'en. ~Jll smCi~ ecU\ven schen kolonel tot resident _ hij
van Arabie in een vorm, die de 1ll oude tr~dlbes geklUl~ter~: de I is af"nankeli.Jlr. van den Hoogen
groote mogenheden niet onver- Turken, die op het schlereiland Commissaris in Pale-stini. De
tot den :-creldCl?r1og - ..en Britisch resident heeft natuurschillig kon laten.
m~er op papler dan In werkehJk- lijk heel wat meer te yertellen
Nielll'.:sgierige Sheiks. held heersc~ten, hadde!l dan de emir. Het legel' bestaat
geell vertrouwen m de Bedoel- uit ODo"eveer 1000 man EIlEind 1935 kv;am, na een Ian· nen e:: brachten .hun .~e modcr- gelsch-Arabische grenstroepen,
gen reis door Europa, de kroon· ne ltrIJgskunst met biJ.
de Transjordan Frontier Force.
prins Saoed·Saoed-ibn Adboel·
De ocrlog, dien Ibn Saoed en 1000 man politietroepell, de
dertig jaar met den Imam Yehia voerde, 200genaamde Arab Legion. In
Asis-ibn-Saoed,
oud, eerstgeboren zoon van dell was aailleiding den eersten de hoofstad Aman Iigt bovenkoning en zelf vice-koning van steen van het J?-ieuwe leger ~e dien U?g een Engelsche vliegerden Nedsjd, naar Dsjedda te- leggen. De kOUlng erkende dI- afdeelmg.
rug. Uit alle deelen van het reet het belang van de verbinDe "zelfstandige" staat Irak.
Arabische rijk In.amen de stam- dingen in Ara?ie. _Hand in hand natuurlijk onder Britsche ~oog
hoofden om den prins te be- met ~e orgamsaile van het Ie- dij, heeft naast den li:oning een
groeten. Deze hield een lange ger gmg ,de aanleg van wegen. Britschen H90gen Commissaris
toesprat1Jk tot de verzamelde
Om echter aIle uit traditie en na<tst den Pasja, ,die chef van
menigtc en verklaardc, dut hij voort~pruitel1de t~genstand in den gencralen staf van het nanaar Europa gegaall was, om den klCD1 tc verstikken, deed tionale Irak-leger is, een beyel.
daar le Ieeren.
Ibn Saoed eeil concessie: hij hebber del' Britsche troepen.
Hij had ervaringen opgedaan, organiseerde niet cen leger, Het leger, dat voor een groot
die het mogelijk zouden maken, doeh een "politiemacht". De ei- deeI onder den invloed van En.
trabie'S Dllafh~nkelij:h~!d te geni~j~e" orga~isator v~n deze gelsche instrueteurs staat, telt

lillp.
I~

dell

Is dus het leger .an Ibn Saoed op Turksche, d w z tenslotte Duitsche leest geschoeid, de
andere Arabische staten heb",*n
zich door het Engelsche voorhecld laten belnvloeden. Trans-

der eemge dlsclplm: en cen hervormmg van het le",er werd met
ketterlJ geliJkgesteld ......
Slechts Ibn Saoed, de o.rthodoxe pallS ::an .de Waha~l:ten,
zelf geestellJk en..were1dli1k op-

~~~Y:~~~~nd~P a~~~rzjftsa~i\~~~ :,~~~oi~~~' aa~~.:d~~l?'~

Bitterkoekjes

---------1

t'

krij~eden van 1mrtrouwste
ning Ibn Saoed zijn a1s gardes

~GmJ m!:r:~n~o::~:~J~c~:~~~n ~~~ ~~~~slt:;en~~:;;:~t~~::~~~~

IJswafels
Chocolade: wafels (Zwlsco)

---------

"Gem. Kamers met pension,
uiterst billijk. "Eten b/h van af
f 15.- Laan CorneI:us no. 5,
Bat.-C.-"

)! ~

U
Frau Frou
Mocca Trlc Trac
Botersprits

Wl. 4567.

Kunstaardewerl;:: E. A. PRflIj"S _Illder No. 1941 v. d. blad.
Dud. Gondangdia 7, telef. WIt.
1428. Op bestelling theeservie·
zen in elk gewenscht model en v. 11. Hoop's Leesbibliotheek,
T)keumeuh 50, BUltenzorg.
kleur.
DageJijks geopend van 8-12 V.ID.
zn van 5·S n.m. Leesgeld f 0.05
per deel en per week.
SAVOY HOTEL
Het beste adres voor Uw lunch
of diner bonhoekjes ad 30 bons
IIntel "DE HOOG"
vanaf 22.50 fr. thuis. Vraagt
Koning~plein. Oost 6 ..
proefportie telef. WI. 926.
Voor direct dlspombel pavI1Jo.en
en familiekamer. LunchhoeKJes
30 bon;; j 25.- Manager:
A. BEKKERING.
UANTAlII "KROMO"
wil zeggen. bel op 1960 WIt.,
voor de goedkoopste huurauto's IZAL is 12 x.zoo s~erk als CreAdres: A VETO, Dude Tamarin- olme en mettemm volkomen
delaan 91.
ollscimdelijk, behalve voor ge-I
dierte.

~:i'

ST\J. e.. ~
If

3J.ata.

11

Waterlooflcin, hoek Wi ems-

t

....1' /

_ _ _ _- , - - _ _ _ _

heeft, aan het hoofd van den
Ierschen Vrijstaat, nimmer gerust, de bctrekking met Engez;eo

TI~~:~~~ee~~~:a:ed~no1!r~:~~ IP_'_ijz_en_b_"_'h_ik_b_aa_r_._ _ _ Treedt Ier]alld uit het Britsche Rijksverband? i~~~e l~~~e~e~ 7~a~~~3

1~:=

- - - - - - - - - vhoooU~et~n h'o' Oag'steC4L~LsoEnSeSnEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
."
.I:'~'
Voor iedereen een geregelde DRANG NAAR VRIJIIEID STERKER DAN ECONOiUISCHE
Bonlloekjes verkrijgbaa.r vanaf I A. 2 x per week j 6.- p.p.p.m.
TE koop gevraagd:
voetbehandeling ter verwijdeOVERWEGINGEN.
j 17.50, Hotel-Pens. "SnU'~TE i B. 2 x per wcek f 7.50 p.p.p.m. His l'I-[aster's _VOice !-,o~~le ring en voorkoming van voet.

sehe parlementsleden v::m den
eed van trouw aan den Engelschen koning onthe....en te krij·
gen.

Voor ten gramopltoon. Br.
(l;"l"ieslandJ. Laan Raden Saleh A. 2 x per week f 4.- p.p.p.m. 1982 v. d. blad.
14, tel. WIt. 1548.
~P6;DIt~;;~~ fD~ldJl~:

~e~:" k~;~~o:d'~r~~~~~ ~~~~~~~;s~~~

onder

No.

_________

November examen.
_~+
4 x per week f 7.50 p.p.p.m. ~E~ALb Ht!td dW~Iprep. """ ...
Ochtend-, middag. en avondcurM e
nver e r ~
ennen~eur.
sussen. Aanmelden Dude Tama· Sterk ontsm. en l~sec~. weI end.
rindelalill 149.
o.;eral verkr. Indlen ilIet voorh.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bl~. Uwe langanaIl:' bel ODS op en
WIJ bez. . Z. eemge kosteIl: het
En -elsche Handelscorrespon- veri;,; thUlS. Pr. p. gr. Ble~;!.
- - - - - - - - den1ie 0 )leiding voor Bonds- f 0.;)0 .. Febr. I.e.A.V. Bat. v.
exam;ns
en B. en V. V. L., Afd. Dlstr. Prop. Tel. 3170 1:
Chauffeerschool "D:: Auto". door bevoegde leerkracht. PriCud Gondangdia 11. Bat. C.
vaat-en cursuslessen tegen maRijlessen:
t' c t ·
Br onder No
VERVAARDIGING VAN'
mct eigen auto
fl.lii 9A al"le~e~l d .
. D ht d'
f 2'
met lesauto
f 2.50
o v. . a.
e en ~aponnen V. a.
.- - - - - - - - - ~von~tolletten~.~. D'
3.50
---------1
Tran~port.Ondememing
K= .eerar~2 O. Ip.
aJoran
.
~k~;r~:~e~~~a~ ~~;rgij~~ Noord~~kJ !l~t~.~~'~ WIt.
verhuizingen en
AUTOBEURS Dud Gcindangd'a Inpakken,
Te Huur per 1 Sept.:
Huis Djocjaweg 25, bey. terras
4 gesl. vertrekken enz. f 60.14'S'59beWv,'t'. Djoejaweg 12., tel.

1.

1/

~~1~~gtg4!~i=1~' Hier wordt Uw ~ro~~sp~~~~~e~e;a~d~~e~e:~~

HD.

!~t~:f~:Je~~~3~_:model

~~~~~~~~~~~;n~~~gm!ssO~~~
j 1

Rnime mod. gemenb. voorkamer te huur met voll. pension J 0 0 P DEL E E U W E.
bij HoI!. fa~ilie.
Piano-Leeraar.
Te b~vr. Thlbaultweg 19.Nog eenige uren Beschikbaar.
- - - - - - - - - - Djaga l\lonjet 59, Batavia·C.

PedIcure Md.

~

Postweg Noord 59, tel. 4302.
WIt.
SAVOY H0'fF!L
heeft momenteel eelllg~. goed.
koope maandkamers VI1J b?nevens aparternenten met elgen
badk-wc. teJef. 926 WI.
Te huur perl Sept.
Ongem. Pa,'i~joen (z·t- en sla<tpkamer) m.a.g. f 20.- p.m. incl.
I. en w. Desgew. met kost.
Djamboelaan 51.

..KRA..'IA-r"

Zijde tricot jap:tnnen"

:;~r::~.~ ;~eb~t~u~~~~~-

,,9.75

.." 8.75

:&nne 30.

Contant 10%

De Iersche Vrijstaat treft 01)
het oogellblik aIle voorbereid..U{gen, om zich in den hcrfst van
dit jaar een nieuwe grondwet
te geven, die, wanneer Valera
al zijn eischen .zal weten door
te drijven, het uittreden van
Z"':l.id-Ierland uit het Britsche
RIJksverband zal beteckenen. In
den Vrjjstaa~_ zal dan geen
plaats meer zlJn vo?r den gO~l·
verneur-generaal, dIe., zooals l!l
aIle andere Engelscne domlnions, bet. verbindingslid met
den kroon vormt. Ja, men moet
er zelfs rekening mede houden,
dat de Iersche Vrijstaat. om zijn
souvereiniteit in ieder opzicht
aan het daglicht te do€n tre·
den, zich een eigen staatsop-

1870 beperkte hij door zijn landbill de bevoegdheden van de
grootgrondbezitters tegenover
de
lersehe
pachters.
In
1886 en 1893 trachtte hij het
Lagerhuis een Home Rule-bill
te doen aannemcn, waarbij aan
de.Ieren een zekere zelfstandigheld werd gegevcn. De Engel·
sc~e ~onservatieven e!l.liberale
Ulllomsten onde: le1di!lg van
Josef Cham~er1a~!l verhinderde
hem echter III ZlJn voornemen.
Omstreeks 1900 leefde de
Home Rule-beweging in Zuid·
Iedand in den radicalen vorm
van den Sinn Fein weer op. De
Sinn Fein·beweging werd al
spoedig zeer sterk, zoodat v.j in
1918 bij de vcddezingen voor

lijk mandant in dezen zin gel;:regcll had.
Overigens heeft De Yalcra
in Ierland zelf steeds met veel
tegenstand te kampen gehad.
Dat de strijd tllsschen Engeland el!- Ierla~d _ ten deele op
eeollomlsen geble-a. oversloeg en
tenslotte den yorm ,an. cen
tarievenoorlog aannam, die de
Ieren veel schade .. bez?rg?e,
is.yoor de Valera blJ he;: " ..m~
nen van zijn landslieden voor
zijn onverzoenlijke politiek natuurlijIt yan groaten im'IGed
geweest. Eer;;t jn Febmari van
dit jaar werd aan dezen tl'-..rievenoorlog door cen economi·
sche overeenkomst cen ei.nde

::~e:'et
:::der p:~s~on. Br..
onder No. 1984 v. d. blad.r.:·)":"·

I

~~jg dev~'~l"k~~i~:~a~:e{~ ~~~~

:~hg~!dh~~le~~es~~~~ d~f~ ~:\~t~:: dea~~~~n~e;;e~: ge~~~~en

is

De

Valera

~~bea:

aan tegen gestreden ~~rl~~e~~~~~}k~~~;~t :~~~ili~~~Sv~ d~eE~~~~S~:
duurde daarna nog tot den zo· regeering ai. In 1935 nam het
De Ellge1.sch-Iersche be- mer ,'an 19.21. alvorens Lloyd Ierschc parlement een 'X"et aan.
trekkillge n.
George namens den Engelsehen waardoor de Ieren ophielden.

Kwitang 2 Sen .• Tel. WI 855

Haa.roli~ 1E'gf>n Roos.

.' J.. "-'eRneedsde rinerednet'eg'eene'dueWEnkgWeJ"= :C:tn.
m

(:., F 0.20 p_ flesch

I
I

Anto:reparatln.enDuco.ateI:er:IOChte~r?fa~o=~J·f.2'65

Rijksverband voor de hand. De
Vaiera zag er echter voorloo-

1919 kwam in !:~e~~~~~~tT:n ~~r~~e~T ~t
nationalisten reeds van het be- Dublin een Iersch nationaal 25-jarig
regeeringsjubileum

a

Kramat 69, tel. 3349 WIt. Roopt Shanghai dresses
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JO lEK TJOE
GEVRAAGD .
b'
kam' f klein

led~;Cl~~t~~~~t~t ~~ ~~~ts~~l~

9 J1lli 1936.

D!~blin}

prijzen.
t
d
j ~ebbe~ reeds ~le :v~~e:~
i:fi
a~ en.
aarom
no
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• Te Koop: SPOED!!!
Vanaf 7 Juli 2 kamers be. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wegens ~ert~ek BUI~K sport- schikb. f 5.- p.p.p.d. Mega.
..
GROOT KLOOSTER, Noordwijk 29:
Sm,::h',,' 252°.00'OnKMrun~,'ogo o'nO,n:e'~ mendoen~o 5 kwart. p. a~t.~ v.
~~ Ik
b dg~t p,-- t ' Batv. 8;)0 M. Hoog-. RlVIere- 2-Jarlge Vakscbool met TypeD. Sieno en En.,aeIsch. Meergegen e aann. O. evens er klim t GEEN l\ns1' Sch·tte.
overnarn een revolver kal. 32 rend a~iizicht Zwemb;d P;ima vorderde IeerI. Engeische HandelscorrespoDd~tie..
met pas. Te bevr. tel. 520.
tafel "Rhie~a.Home",· Megamendoeng, Buitenzorg.
BE .. K <\ F t-; N I S - u N D ~ RNa-.: MIN G
GERARD WlJN
v/b
8 A N SEN ,J A C -0 II" S"·
Werelds grootste Wo~del'doe- Architect Schutter: D. Gond.
De best ~eo~til!eerde i~ Batavia. Ven:orgt begrafenisseu
nero (Cor. 2:11 en Luc. 5:24) 12~ tel. WI. 3297. Mode:niseeook vooe BUITEN Barali"ia. Europ. personeel. Europ.
verlaat Indie spoedig; za.l U de- rlllg en vakk. verb8ter:ng v.
lijkwag~n en auto·s.
zer dagen afdoende hulp komeu oude gebou"!""en en aile soorten
Adres: Kramat No.62 tJo T ramstarion Batavia-Centr.
aanbieden. ! ! !
wegen. AdVlezen kosteloos.
T~lefoon No 97 fda., en l'Iachd.
.

II

(Yan mIzen V_ P. B.-C01-r.).

Speciale massage f 150
abonnements-

Ook~oordeelige

oude, trouwe mandoers, reeds 1931 of lat:r, cash ± f 2;)0.- Br.
20 jaren in zijn dienst.
~:~o~0:~s~.!e;a;4,B~ft~~z~~~:

e:

I

Een JtIein aantal van. de.

in ]'Iekka, Taief en Er-Riad gedetacheerd. D~ze troepen wor- •
DamescJt.S, Juli 1936. legers.
.
.. den geheel volgens 1Europeesch
Omstreeks dienzelfden. tijd voorbeeld gedF.Jd en iedere sol'l\vee JareD is het geleden, bezocht Abdoella Soe~~unan, daat krijgt 20.piasters belotJ-...
dat konmg Ibn Saoed den de IrUlilSter van Financlcn van ning per maand. Twee jaren "
Imam vau Yemen overwon. den komng, Syne. In Damascus geleden was de" Arablsche hiEerst deze gebeurtems bL'acht verklaarde hij, dat komng Ibn fanterie nog slechts-met sabel! "
met zlch mede, dat Europa, Saoed er naar streefde, een Ultgerust, thans h!!Cft ZlJ reeds
voortdurena. bezlg met eigen groot Arablsch leger naar Eu- ~ geweren en een "moderne" llliaangelegenhedeu, een waaikza- :,opeesch voorbeeld op de been llitaire kapel Parades worden
! ~.~~.~ oog op Arable rlchUe De te brengen Voor G.en Eur~pe~-I gehouden - een voor Arablelen
i':;:'-;;-::"gebeurtemssen beWlJzen, sche~ lezer IS het mowJrl: Le zaer ongewonen aanblik.
: LlU" noodzakeliJk een dergebJke bcgrlJpen, wat voor eenLrevoluwaakzaamheld IS
tIe een dergelIJk besluh betee- 1I
In aJldere Arablsche Lan-

~

~r

schillig waar. Br onder No.
1996 v/d. blad.-

Dr. R. A. OLDENSTAM
Triplex _ lUodel _ GereedM
NAAR EUROPA?
Kecl-neus-ootziel.te, stem- en .,;cnap Koopt U beter bij SlANG Maar met zonder de meuwste
'praakst.oornissen.
HAl'! Pe·jenongan 61c. Tif.

~a, :~lef. 13~3:':'6 ~~ekuur:

naba en Amlag werdep. "politieforten" gebouwd.

mN SAOED'S LEGER NAAR EUROPEFSCH VOORBEELD.
(Van oneen V. P. B.cOTT.).

'lE KOOP:
Te koop gevraagd:
3 Wou.woutJes III ljzeren kooi,
1 Flesch IzaI = 12 fl. creoline.,. Twee va:;W e waschtal:els met t e.a b Tel. 279 WIt.
1 Flesch hal kost 75 cent.
oijbehoorend spiegels. Br. on_________

Ige~~e:n:~ ;~:;;(;e~~

Sheiks bestndeeren Tanks en Kanonnen.

DE REGELPRI)S DEZER ADVERTENTIES IS F 0.20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.

Bruin Kops 3G. Vervaardiging Heer

:geschOOJd€ troepen van 7Q.OOO
man.
• ••

Een "VORST" IJSKAST is goed.
omdat zlj ied~ voldoet.
lJskastenfabr_ J. ) oultman.
0 u d e T a mar i n de] a a n - '45: tel. 4"520 Wlt_

Dd~n p';;t~~ta~e: I~~~ Bdar!:.~cph ~:~r~dete DerJn."T~!!

~
......
~
~
!~~h:~~~~!~.g:~~ ~~~ =:;~~~d:uanenu~;e:id;e~: ~~~~i~~tni~~ ;~~~h~o~taa!o~

sche econcmische leven aan band. met het moederland zelfs
b d
t 1
door het ei nog nauwer aan Zuid-Irland
l::d:n ~e:~:-del met de En~ daarenteden yo~de den Ier.
51 .
ell
Y .. "'aat e kreeC" een
~:ls~~~~::;n n-:rt~¢~ ~:'we~n;~ ~e~-do~ios
te verbieden, de schapenhou- A~tralie, ~uid·~a,~. De
ders te dwingen, hun wol, de radicaJe Sinn Ferner 21Jn met
beste van Europa, slechts naar deze regeling ~er tevrOOe~
Enge1and te v-erkoopen en toen geweest, doch eL.~ten Yolleditenslotte de Iersche Katholie- ge zelfstandigheid. Ook wilden
ken om der wille ,,--aD. hun O"e- zij het Noorden Tan het ciland
loof ontrecht werden. was "'-de in den. Yri;istaat opnemell. De
innerlU""ke breuk volkomen. Toen IIIersche Vrijs"taat is overi.:.~
in 1801 het .,Vereenigd Konirik- .sinds _September 19"23 lid Tan
rijk van Groot-Brittaunie en den ""\' olken"bond.
Ierland" in het leven werd !reo_
dit
kunstmafure. .
De Vain-a - de Leider_
De energieksie "\"ertegc:n_
\V"aRi"88.D. de Iasche nationalis-1~«er van de1:ersclle

I

~~telijk:n construrtie.

I

zwn In het salans y;m den gnll'-~rneur-ctene"aal En mans \\il
men er toe ~\er~an, met ,01ledi
heffi
d:f!
tie ~~ ~~atsten~e~ndi~:, ~
men nog met den Brit.sclIen
Commonwealth onderhQl!dt, te
wxbreken..
~
Yen moet nch anTagen, ill
de Ierscl:te Vrijstaat rieh c..."'Onom:isch.e-en·def'gelijk12ll S!E.!1 ka.l2
,eroorlm·en. 90 So 95$( ,an zijn ..
uit.Yoer gaat D3.11W Engeh:nd.
Zouden rle EngeL<:che :markten
'-oar Ie:t"SChe ~aren gesloten
worden. dan zall de landOOL'1if
....-a.n he. t land .~'oeli<:r ~tro.ffen

~~ ).f~h~t~jnt.dat

on-1.re

ns,uonalistische drang naar
~
7eeh~1m ~' ~aDk=~~: : do~~~
dan tXQllQGladstone heeft bet eerst ge-. huidi.:.ue minister-pe;ident. Bij
(Nadn&k t'ETborit:w)_

