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'AREP SANIlET
TOEAN2 dan
U
KITA U

man,

die verhefd werd op cen een weerzmwekkend karakter auteur,

:~~la::l~~~n"in ~eett s~;:~ IrJ!:
yezine. Hij, die het sehreef
- ik ben zijn naam vel'geten -

NJONJA2 soeka dateng melibat:

TOKO E L T 0 SIN
TAN A SOE & Co, ;:;;1.f;·oK:AWe~t.NO·N!O" 927

heeft vermoedelijk nid gewe"
ten, welk een ziekeJijke afwlj"
king in dat verhual behalldeld
werd. Hij gaf het weer zander
jang mendjoeal tjat-tjat dad toko
ziell in het geval tc verdiepen.
De l'edaeteur van het tijd• schrift, dat den naam had van
MUROLA
BLTOSIN
innig "fatsoeniijk" te zijn, heeft
bocat telllbok"tcmbok
waarschijnlijk niet geweten,.
boeat roemah dan kajoe 1
welk €len bedenkelijke zaak hiJ
METANOL
goedkeurde en opuam. Hij liet
boeat pekakas1 besi
er zelfs plautjes bij teekenen!...
Het verhaal, hoo lang het oak
v,ras, behalldelde het geval zeer

lINDETEVES·PIETER SCHOEN & Zn

I

SIGMARINE MEUBELLAKVERF

~

boeat pekakas rottan dan laen-laen.
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OF RECHTSTREEKS AAN

ONZE KANTOREN

niet te evenaren
in
smaak,
zuinigheid
en
voedingswaarde.

~~~~~~ ha~~~~;~r::;~j~r p;:t

op moeht gaan, dat zijn woor"
den zulk €len uitwerking hadden
gehad op een mensch, dan weI
spijt en wroeging daarover
moest hebben.
Het zou hem daarom aange"
naam zijn geweest, zoo geble"
ken ware, dat men hier te doen
had met een grappenmaker,
maar een onderzoek, verge"
makkelijkt doordat de briefschrijver naam en adres had
gegeven, braeht diens ziekelijke
afwijking aan het licht.

BIJ IlITLEVIRINO VAN 3 LEBOE
FLESCBJES MIT BET lITlEUWI
AFWASCBBARI ETIKIT KRIJOT U

GRATIS

.*.

~g£~;I:;:::~g~er~eef~:f~l~~!Cd~~ ~~~u;Ui~~~ij~~t~;'t \Xi~ ,~rOoe!vl~~

man voor de etalagc-pop, die
hem voortdurend drijtt naar het
willkelvenster, waal' zij staat.
De pop lijkt op cell vrouw vall
wic hij gehoudell heeft, doch

Hij brengt haar naar zijn kumer en dan wii de schl'ijver OllS
doen "g7~?oven, dat hiJ. aldoor
naar dIe pop zat te klJken en
geen grootcr gcnocgcn kende
dan dat.

EFFECTEN
ADVIEZEN

Ik ben geen psyehiater en
deze kroniek mag geen wetenschappelijke verhandeling wor"
den en zeker niet een, welke
zich op dit gebied beweegt.
Maar mij dunkt, dat ik na
bovenstaande inleiding hier weI
het verhaal zal mogen doen van
€len zeer bijzonder geval van
feti8chismc, dat mij eenige dagen geleden onder de oogen
kwam. Hier is het:
Eenige wekell tcrug werd in
een locaaI bIad met eenige pennestreken het becld van een

die de bedoelde denk-

GOou

zeer elegaaten staadaard. uitgevoerd in chroomnikkel.

I.'IJ EN SIERAAD VOOR ELHE fAIlEL,
I:

de verbcelding van den schrijBatavia had een goede grap
vcr was geschapen. Maar goed stellig gewaardeerd. Het leven
lezen is een kunst, welke de is den Jaatsten tijd hier bijster
mceste menschen niet verstaan duf CD zouteloos.
en vermoedelijk is het duaraan
De menschen doen weinig en
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511 WELTEVREDEN OP TE
WILLEN BELLEN.

met de zoogenaamd herkende
dame te makeq had, deed blijken van ~ij? ontstemming over
de beleedlgmg der dame aangedaan. Het moct voor de dame
in kwestie heerlijk zijn te ver-

vooruit en achteruit maken.
AIs er een feest is geweest, weten de dagbladverslagg~vet;?,
die overigens gaarne ber€ld ZlJn
om te overdrijven, er niets
meer van te zeggen dan dat het

Het gogevon doet dCllken aan ~~~el1beS~:;t e:u n:~ ~~d:::i:; ~~ea~~=::~r;f,~' ~~t ~sa~ei~
de gcschiedcnis van dcn boeld- r~dder, die te Batavia vO?l"kom~, stopwoord, waarmede ~ourna
mtgerekend om haar m ache listen werken, als ze met we·

BELEENINGEN
BEURZEN
ALLE BANKZAKEN

~~~~e~pP!e~:U~~i~:\~~ ~~r~~~lfa~

pen figuur. Maar heL klassicke ~~:~. Ta~~h o~;r~e~:t ;:!!re::~ ~~~te~a~a~e he~i~~~lijo~ ~~~~~~
voorbeeld is ontelbarc malen, had. Het beste is in zulk ~eu openbare gebeuren. Zoo mogen

~~v~1~ga:o~~ ~~~J:~~~~n z~~'re; gcval to doen alsof men mets zij ook gaarne opmerken, dat
eemg kUllstgevoel Dc p~ycll1a: geD~~~t ~~ef~wam ook _ aan ~~;~: au~r~~~!: ~r ,~~en~~~
kl>u~~n ~~.ikc feva d e~ r·I~. p.et adres van den uitgever van lijk" w~~en Men stelle zich
h~n prl~ctlJk·b ..1J we ~r:, d ~ /t~ het bIad, waarin dat vrouwen- eens voor, d~t zij zelfs dat niet

I

tel'S

Een )ANCO.Rijwiei
't is frappant Is sterker dan een OHfant,
't Loopt sneller, hchter dan een ree,
Aileen

prlJS staat het benee

10

met. ~ IJv~n IJ cen
verheldhcld.

011 el

IJ

e

Eet bovcllbedoelde vcrhaal
III het 2E5ngelst.:hc d1.lJ:Stllllf~ IS
zekel
Jaar '1U. 11 ussc en
IS de kunst van h~t ~akcn val~
etalagc-poppen oS er
vor~
gegaan ~ezc Plast~k
ce s
I callshsc er gewor en
;e nu
III de RIJswJkstr~alalen ~ngs
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~~~~lve het stoffehJkc leven In
de RIJSWIJks~att aanschouwt
men thans en c e poppen, voor"
stellende dames van d:zen ~lJd,
dIe toonen'h dat de bobeLseenrde~~
81J
dle ze se lep, een IJZO
~~~~;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;~ studie gemaakt heeft V2.n de
p
_ _ _ bekoarlIJkheden der vro~w en
het t t~i~ teV~~~or8l~c,,1~P~~
•
heef '"
g
aI' en
mO~en l~a:~~~~e~-:t~~ - de
al eliers zouden er oed aan
wm: door een a lerte op de
~~t te lao kken,Pdit het adres
eeft vin de firma, dIe deze
•
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g
koopt Zij zullen weI
POPPe~e~r"n rdaar het is tach
::~zlastig: ~nooglijk ding zoo
,
ka otte ruit Daarbij komt
Z. E. den
•
ZiJne Hoogheid
; t
p der p~ppen een knip~
Gouverneur Gencraal V. Ned. Indil!
PangeranA.A.Mallgkocuegoro VII
o~'e ee~eeft en haar mond ~
gJ lk een mond 1 ~ tot zoe-
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beeld was verschenen _ een eens waren en bijv. tot de gasbrief van eell heer uit een ge- ten aidus het woord zouden

~:e!~~~~~~~~l~!r:e~nd:i~a:~ ~Ch~~ h-;b B;~~a:r r:~ fe:~;~~
Ult het mtvoermg schrlJven van
dlen man het besloeg
drlo quarto-vellen _ bleck,
dat
hIJ
III
de
geschetste vrouwenflguur ook lets herkend had _ namehJk zlJn vrouwehJk ldeaal HIJ was hartstoehtehJk veIhcfd op haar, bekende dat hlJ met blllten haar
kon, dag en naeht haaI heeld
voor oogen had en ten slotte

~~~~~bar~J wl~z~ar

zelfs toe op
Ult het felt, dat hIJ den llltgever met vroeg om het adres
va n de beschreven vrouw, noch
dezen verzocht hem met haar
k
t b
en bleek dat
~~n ~:~ele~s r:~f w~ren opgewekt door een achter de vrouw
Ult het verhaal vermoede IiJfli.Jke dame, maar weI degeliJk
betre~kmg hadden op, wat me~
zou kunnen noemen. de paple
ren vrouwenflguur.
Nu IS dlt meer voorgekomen
Er zlJn meer mannen verl~efd
geworden
op vrouwenflguren, die voorkwamen in TOmans, welke veel opgang maakten.
Maar nooit hoorden of lazen
wij van een .man, die het spel
der verbeelding zoo vel' ~f.

da~ aan en dIe Japon van Je
vrouw ken lk al van drle vorrge
recepbes _ Meneer B als Je
zooveel spht drmkt, word Je
nog stommer dan ]e al bent _
Alles CToed en weI meneer C,
als Je denkt dat ik ]e promotle
zal laten ~aken omdat Je nu
op deze recepbe bent gekomen,
dan heb Je het glad mIS _ En
nu zou lk toch weI eens WIllen

::!e;~~e~:~ Da' ~~~~~~~~~~
WIJI Jl] maar
di t?

z~o¥n

schuumetJe

ve~e~n ~oet

op de getuigerussen der verslaggevers met aft ed d e l l
In
gaan o~l~:te~~~~:k ete ~oe~ ~:
u
00
~;en dat het Zlch kosteIiJk ---.!===="'_=============~
heeft 'vermaakt, als het heeft
egaapt van verveling en treurt bananendans kon nadoen en
~m het nutteloos Ultgegeven die door de sporten van een
geld
ladder krUlpen k~n, spaarde ZlJD
Maar een felt lS, dat het pu- talenten voor mtiemer blJeen-j
bliek tegenwoordig oak moeilti~ komsten. In het land del' stiJve
Ult de plool komt. Het lS ~aar onnooz:elen ~~ .~ellJn een
op-de-hand. De BataVlan~~ humonst. Nu Zit hiJ "on top of
gaan hoe lan~er hoe meer liJ- the Poentjak" ~ balanceert
ken op de Britten , . ~~o take €en hotel op zn afgekoelde
their pleasures sadly. 1??or hoofd.
luidruehtiCTheid trachten Zl]. te
Als men nu met den hoed op
verbergen7 . dat hun plezter het hoofd op bet Capitol-terms
maar matig 15.
_
komt, schreeuwen de reeds ger_

----
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JAVA DONKER
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I

dat
hij aa.TJ.
heldin
De film
Chaplin zeten
zelfs Diet eens
.
schreef
en, zijn
_ als
wij een
het br~ef
Dl~~ kwam
op van
hetCharley
goede .:mOUlent,
meer ..bezoekers
hoed!"
m::c~e~e=-=i~~~~~~g:nv~o~~ ~~~ !:i~:t!:"~~~~v~:~ ~ ~~u is de stemmmg ~eer m!~ d:,b~:t h=ton~e::~! I KAP-SALON

en we
t '
nen
Spl.tS.

wen - , die .daarvoor gevoehg zoo'n man dalI. die denkbee1dige
Aan locale krachten, die de menschen in het openbaar op
dat,. hoewel zij Zll~~e vrouw tracht te verleiden om mensehen eens ~en laten te voeden.. Een doffe onvervrouwen-typen in leve.nde~ liJve met hem samen te leve~ t~ lachen, heeft Bata"\'lB. ~t ~ schilligheid is over de Batavia-

zijn,

~fosc~!;a\f k~n::ta~:~: ~d~aar~e:u~er~~~ ~~v!~:::~ =-;; n~~~~ groote behoef-

etalage-pop op h~ meer aantrekkingskracht Ultoefent. We
zijn bier op bet gebied van het
fetisc~ism.~~ dat aan normal~
en Zleke1ijke gevallen ~ ~tengengewo.ne verscb~.denh7'"d
omvat. Met alleen kleme meJ.s-

.......................il jes speIen met

voor hem den kost te verdie:nen
op Diet nader aan. te dUlden
wijze. Ongetwijfeld verraad~. ~e
briefschrijver hier. dat. hlj m
.een milieu verkeert, waann del'~1te
.. vcr.llo.Udin.:.aen worden
beschouwd als volkam.en nor-

dreef als anders.
.
te aan een paar g:angmakers.
In de restaurants mist men
VOOl' xulke krachten. zouden
Coelijn. die met een ~ op we best een paar gemchtige of
z'n hoofd een. horle~ ~on ~e of kunsb:.inni.ae mendansen. Dat was misschien scheu kunnen milen, omdat we
in veler
eon sclmmele van dezulken :meet' dan
vertooning. maar bet was tooh, hebben.
oogen.

I

I

.--.l

poppen. Maar maal.
jets. Bataria had Diets andeIs,
We :moeten mensche:n hebals groote menschen met poppen
.Bij verraadde eebter nog vee! \\'"allt Lioni, die ~ B:aker's ben.,·die eeDS ~ streek. durven

" 1.edoM."
KREKOT 20
{t.o.

Cin~llla

Palace}

TEL. WEL. 1058.

Wij garandeeren e1ke
~.Permanent Wa...·e~'

Oak U zult tevreden zijn
Prijs E 7.50 Compl""•.

..DE OCATEI'IO
uithalen, waarover_ heel de stad
spreekt.
Zooals de radio den lust oin
zelf muziek te maken heeft
doen minderen, zoo hebben de
films vol - grappen en grellen
van buitenlanders den lust doen
afnemen om zelf eellS een grap
op touw te zeUen.
En tach is er een rijkdom van
grondstoffen, waarmede men
een kapitale grap ZOll kunnen
cndernemen.
Ik zal ecbter om begl'ijpelijke
redenel1 geen aanwijzingen ge~
ven. Mocht er iemand opdagen,
die zieh geroepen voelt om eens
iets uit te voereu, waarover
Batavia zou kunnen luehen, dan
wit ik hem gaarne van dienst
zijn.
.."...
Wellieht zau ook een humoristiseh bInd van Batnviaschen
huize de mensehen de zoo gewensehte verlichting in het
hoofd kUl1nen gevcn.
Zoodl':l lUen daarovt'l'
Wl.zekert icclcr U, dat zoo
te B,llavia onbestaanbaal' is.
Ell toch hcbbell ongcyecr 8
j~ar gclcclcn twec jongc journali!':ten Ben hUll10ristiseh periQ{jiekje ~~:nengcstcld ell lIitgcgcven. Jat in kleincn li:i'ing

de_r;~~e~~en~~o;:~ :Sa:~pn

:=

~~~idI: ::~ei~~~~t ao:l~~O~~

bare mop, uoch op

een

hUll

del' cell de zil111en verzettellde afleidillg maar zien
door de crisis heen te komen.
Opgescl11'odd duul' vermaak,
lawaai en getler, ,kullnen ons
niet eloen gelooven, dat hct zelf
tCVI'CUCll I:; over het I'esultaat.
J. E. .lORDENS Jr,

Z ElL DOE K

(,11

sl:lrrgdcn

('1'

(~;~(~l~;;~i~l('~I~~f.~~!~i~~~~:~L tt'\\;~{~I~:~~

hadd~1l

zij nicL

~l~g{l~tllS ~.

('xpcrinwlIt oj)

~~ a:~b~f~~iffal~~~I~~_:!~:~rv~E ~2a~~i;!e~~re~ak~~~i~;f~~~~e~;

van J. A. den aanvoerder van
de gasten een keurige kra~
aangeboden, waama het J. .
clftal drie hoera's uitbraeht op

in deze periode uitstelrelld par- 'te sehieten. Zoo was het vijfde
tij en was evenveel i~. den aan- doclpul1t geboren.
val als de gasten. BlJ een del'
Direct hierna was het tijd.
snel.le doorbraken van J. A., Wij hadden wedel' een goeden

geven naar den vrijstaallden
reehtsbinnen, die met een geweldig schot het vierde doelpunt maakte (4-0).
Daarna was het nogmaals de
linksbuiten Pihvein, die het J.
A.-docl
gevaarlijk
naderde.
Maar op het moment, dat hij
wilde sehieteH, werd hij op goede
',liijze van den bal geloopen. De
llitloopende Apitully wilde ,den
bal wcgtral)pen, doch hij sehoot

I,-

v/h

c.
11:

P. v. d. Berg

jaar Chef~Kok van

Hotel des

-,

lndes.

Batavia-ploeg voorloopig in
het offensief.
Zomel's maakte opeens gebruik vall zijn armen en dat
kosltc zijn elftal cell -vrijen
trap.
Nu lnvamcn de Oostenrijkers

dere erkennen. Oak Zamer~ bereikte l1.iet veel, hij was tegen
de yeel grootere tegenstanders
niet opgewassen. Knape had het
ook lang niet gemakkelijk tegcn den uitstekend spe1enden
linkshalf. Deze stelle zieh dus-

hij

ap

vijf

meter het bezit '1nvam van een de.. sehot ging cr eehter naast.

Hij was dezen m..idd::lg zeIter

en

s. zal te

overhandigde moord te begaan. Hij wilde den

~~~r~~n a:~ri~:r~~g~'w~~~~~r- ~:~"~~~:~ ~~~~ ~~l~:~e'~~~~~~~~

sure verlaten. Dat was een
groole vcrzw~~king in dc voo~hoede, daar hIJ ~e ma~ was, dte
h~t spel op keunge wlJze s~ce::ls

ge malen aan zijn bewaker te
ontsnappel1. Hij zette de bal dan
onberispelijk \'oor, waarvan niet
altijd geprofiteerd wed. Een-

~~l~e~ ~;~;~i~~e~p ~~~ed~~;~t ~TIa~a~o~~~k~~eeh:: U~~l~l~~S d~~~~

voetbal-wedstrijd gezicn.
V. B. O. _ Weencrs 0-1. zoodat de voorhoede der gasten voor
De groote wedstrijd voor Ba-

hij

kon

schieten,

had

~~~~v~i~~l=:.ar gewone spel kon :~:~l~~t d:toS;~~f;tjd~~r~~~e~,l~

\\,::da~:;d~l~rsf~~~;i~~~n l~~~ ~~l~\'ii~c'b~el~;\:;t ~~~o~oere~ ~;~~~d~~'~~d \;~:~~k!~ri~it~~= de~~~:~iI~~~~~ 11.~~~~~ d~l"mig~ ~~e~~~ t~~~eP;.e £:~ ,~:! :~l~rg~~~

Bata~

vangsein.

Prins het aan- kreeg J. A. een huckschop te gcwoon veel publiek aanwezig. invaller up de linksbuiten ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nemen, welke geen resultaat Allen konden eehter een behoor- plaats. Het spel vms over het ::

~~~:: h!~l~ .T. °X~ M~~~~SI~~"l~~I:~~~ zj~h {s;~~~ ~Illg l~~~;V~~;;~1 ~m~ ;~:r~:~l~ T~\~;~ehe;p~V~ras r::\~~~~~ ~:fJ~n;~~l~n;~~~~s:::;, PIUi~~ ~~r;~~~d~~~l~e:ie~a~~~l J~~~~ ~~~
'Jcvillc.
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\'olgemle agenda is beide zijden. Dc linkervlcugel een van J. A. en cen van de pje voor dit werk willen geven. leI'S ntl al acilter elkaar hebbell

~~I'd~V~~~~~! ~~'~~s~~~Y;n:oo:~~ ~~~~.n~~~~l~~·il~~~~et:'~~~{li~~~~ aa~.ata~~t \i~t~ir~~l:;~la~!~ ~~~~~~~~:;l~~l ~~~ o0el~z~~;e~~~~

dit CO!lgres opgemaakt:

tlll~~\~~,;~:l'~a~kl~;_\ ~~;i~e~:~:~;~~:;; her~~I~~~~s:, 8~4~O lJ~fc~3:~~ ~~~
a!ld~:J"

werd weggekopt. Het spel ging afhandig te maken, integendeel,

~.i(~lrck!~Co(~~lw~~~I~~li~~~i~l:ef::2;~:.~ Vde~e
~l:!~:akeft~~ra
~rga~~~
d~~~ ~~~!~~~~e~ve~~e~l:est~l~~~~l h~~ ~~~e J~t~~~~e~~~O~~~j{ ~~: ~~ ~~~ee~;el~:~~l~j~:;SSl~ltet~! R. L. BRA N T Z
II
d D'
'kk 1d

\'001'
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OOK VOOR NIET-LE1JEN!
Neemt U eens cen proef met ons bakend Lunchabonnemzm it f 30.- en f 35._ per 30 bons_

sehoot

Eill{l AURushlS,
<)g
en Zondacr seheidsrechtcr

Z l i'dag

:30

cell df:q.;dijlt blad mQeJli.ilwr is dr. 1'. Pevel'elli
(ian w('\k

'vVordt ieder uur van den dilg bezorgd tot 12lfur 'snilchts.

lijn den bal op. Hij gaf een keu- men tusschell yjer Ambon spe-

toond.

deze hulde

-

r<;('l'l'n

het. nummer

voor Uw bestellingen, zoo.ilIs: Hors d' oeuvres, Visch~,
Vleesch- of Ge,·ogeJte-schore1s. Diverse SOllades,
Pasteitjes, Croquettes, IJsbcarbes, enz. •

~:~e~o;~~:~e~e~~~~~=e~~:~p~~~; ~~~~~1~1~~ d:fa~;lh:!cl~~~ ~~~
doende kansen gesehapen om
doelpunten te maken.
Jang Ambon ltreeg een juweel van een kans am een tegenpunt te maken, toen hun
midvoor .:n rechtsbin~.el1 met
hun tweeen den bal VrlJ voor
het doel kregen, In plaats vall
even :door te loopen, probeerdl!
de m1dvoor het op grooten ufs,~and ell het sehot werd nl1tuurhJk door den doclman.gehouden.
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· 9J.\t.""'~ WELT~ I
;~~378'.1
15

,vein gemaakt.
hoofd van .den een naar den anDe midvoar Geiter liet verder geplaatst, am dan plotse- rUfsend;t st~ltj~~ s~~~:~~~z~~~
ling met een hard schot, .door en maa - e eer
.
.den linksbinnen gegeven, een or. Sehi~eT(:;~de wiJze vrij voor
kans te wagen. Deze kogel ging zlJ~;~e d:sfi~:~~'innen vcrstond

~~l'~~~~e~l~a~~~~~~rs~~nt~~~oo~~ ~:l~;;:reeed:'fe;~~~~~ r;ij~~:~ll~~

tStLc.euw,l_

KOLONIStll'IB-CONGHES.

~~::~:~~~~o~D~;n~~~~;~~t~~:~~l~:~~~~~

urga:tll vclcn wl'Jllaakl. Hct
\H'i'd opgr:h>.'vCII, talOn de Teirlers
tut J1et 0("03,>[ lnwunen. dal zij

£-d.

f

U.wr,

nil't in te wClcn tc

l';~~~Jt~~,::~~~'('nill'~~tl~t~

~~ :~~.p~C~!f !~~lt~e~~e;t
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we~~~l~ijgel~:~~~va;eg ~.~~r~ft~~~ ~~or la~~et JO~~el A~~n o~~~ ~~ls~~:;~~~r~~ ~~~ ~:~~.ia~:~z~~~~ ~~~rnh~t\~ecI~ \e:g~~~,,~oe~' ~~!~ :~s~e~~: ~g:~e~~~th~a;~eeJ~i~

grappcn.
bb<lcljc werd geregcJd

resultaat: een hard schot
van den midvoor, dat opnieuw
door Franzl werd gestopt. Hierna liet de linkervleugel der gas-

wis· '"

~~rsv~~~~~~i~i~~tsh~~~~ng~~r~ ~')°ie~~~~l~ kr~~~s:at~:::; e~~ ~~~~e~e~~~ e!~aVr~~oz~jl~ee~~g~~ ~ijl~~f\T~~.g~~~~~~~~~~a::11~~~~ :~~}~rfije~ij~~' :ea:n hli~;:~ng~~~

~~~~~e~j \\.C~~l~~~ll i\~ ce~~i~~~~:~l~~

Bet

~en:~k:~

doelpunten
We -wuden in herhaling moeten tred€:D, indien wij al de aanvaDen zouden moeten vermelden. Jong Ambon kreeg bijna
geen bal meer in zijn bezit.
Het derde doclpilllt werdt
fraai door den linksbuiten PH-

pioencn liet811 nn en dan aardig spel zien doeh waren op
geen stuk;cn. Il~ opglewass~ll
tegell het aehsc e spe van
ga~ten'b 1
t lr
deze
c
e arl~~"e mg VCO[
t
wedstrijd VIe ons we wa
legen, daar de groote tribune
maar gedeeltelijk bezel w~.
Aan de Inlundsehc zijde was e
belangstelling grooteI'. De weg~
blijvers hebben ditmanl ge~:l
gelijk gehad, daar de oostenrf

ollmogdijk

~~~;:~~n ch~;~ tO~~~ZO\I~:~J~~~~~

va~ ee~' ;ee;l~ocd

1:no~e~~;~~j~~r~~~~~ ~!d~::

Zoo moet dus Batavia zon-

bureau, dat zij ook wensehtell
te lwtrdd,en in hun hekeJdich~

ten

we

En niemand berouwde partijtje yoetbal kunnen genie-

gf~lan~~~~~~'S' ~~l~~~~.,llaI~~~=

J..pd-

l~~O~O~o Bdg~c';s~pVa;an~nn!n~~:~,T~~n"daa~;a~~a~d ~~=~~~g~~~~~S :~e~~~~~~iei'l~~ ~:nk~~~ ~;n~~lo~:~~~;e~Ve ~~~

zoo'n

~ij~~~l~eb~~{~~ :~~e~h~~ o;~~: l~ebben

~~~en.

~~f~e~o;~;'l~aa~~ ~;~;~c:~1 l~~~~~
ware

Nadat de Weeners hun tocht

naar het Oosten beeindigd had~pe~n'l'~~~~ !~l:t~ie~~~:~~ den, zagen wij deze voetb~lvirtuosen Zaterdag 11. weder m
aa~:::r~~~~~~.~ds t~~e~~v::~ en onze stad terug. Ditmaal speeldat "Quos Ego!" een onbetaal- den zij tegen de Kampioenen

(icll zij unum hebbcn gehad,
het

t..pOAt _
eA

U'

len Berretty stond met bliksemende Dagen en in de hand een
zweep, waarvan de kronkelende
slagrle'woorden"Quos Ego! OPTREDEN DER WEENERS.
vonnde. Het was een IkoedrijS. V. I. A. - Ween61's
vers-"zweep, maar zij was niet
lang genoeg om het gouverne0-5.

i>osr"

OVC1'

Parapaftan Koningspl; Oost.
Tel. WI. 270.

gcvaarlijkste. Dc eombinatie lijk daarop ric rust intrad.
bal vrij op de lijn te krijgen, er uitgcspeeld waren. Toch komt HEDEN KIJKA VOND
"Medi- Vfln den binnen- en buitenspeNa de hcrvaUing van den volgde een afgemeten voorzet, hen een lofluiting toe "oar het MORGEN VENDUTIE.

~f~~~('r;e~~~~;'~in~c).3~F Ji{I~ll~i~\~~~ :~:~ ~~l ~~~;;!~~na:~ ~~~ ~~!J:i~ ~~~~~t ~~~rd~e~~~X~eS~el.p~~t ~~~a~~~e'\:~'~~e~~jt'd~lo~~~~~~~ ~l~~r~:~n ~~~Ih~~d~~l. O.O;ij~ l~~!
van den, heel' ,]. Vecl'sema over kiczen is zoo voortreffelijk, dat tel' had den bal vrij gemaakt, buiten en wedel'om kwam

ild

~c1~(lE'nmakerswinkcl

hij heelemaal niet tc spreken. Som-

..TDE StlN"
Pasar Barae No.
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h(:t,ft zij z(wiets lloodig

g{~:;)(}r!~l:~\,~~.Il~;J~I~\~t~;~~I~l:lr;~~~t ~"{in~' ~!~~ijr~~I~ra(:l\~~~OI~~i~~~~~ ~~h!~~ ~~o:'~~ l~~ltten;e~f~~~J~ ~~~dCI~.p ~1~~iC~lo:~:ij!ed;~~r;~~
flell humor in l!l{m:." Die 0r\'a-.
d
1k
L
g
rillg('ll, ho(' !ai;lllw'kkelld SOll1S, ~~I1IUJ~g \:~~. {~~~lN~~em~\~~::mli
waren :dl(:.<;lX'hHlv(: j){:mocdi- Ill\!' inleiding vun den heer H,
rit!nd. El' Waf! eel) C'rvaring, :1111. OYel' "Opldding van vrouw('lk(' de andet'(' in wdvulllig- \\'elijlw
aSJ.lirant-kolonisten";
!lc,id [:11 lludt"llkkl'lijklldd over- 7 lila' n. m. inlciding van den
tm[, ;.:uodat %ij aanJi.'idinf{ gnr heel' ,1. vall Hlll1t over "Opzet
ltJt e(;u alg('IlIC[:Ilt' gev(Jlgl.rek- ell lloodz:tkelijkhcid van een ill~
'king: -- (h.- gemiddeJd(<- fndb:h- en verJwopecllirale", 7.45 illlei~

doelpunten wiI makcn. We moctell hkr direct aan toevoegen,
dat hij zelf over een buitengewoon goed sehot beschikt en
ook dezon middag toonde, dat
hij hOllsch weI ccnige doelplIllten kon maken, 'l'oeh zou de
voorhocdc van dcze ploeg veel
meer doelpunten kunnen makon,

kant weder op. Tach blijft de moest in de '''cencI'S zijn meerreehtsbinnen
i n . en
----.--.-----------de voorsprong va _ '. : asten
wcrd hierdoor 2~0.. '_,~ ,';'
Him'door liet J.A. 'zicll ietwat
ontmoc-digen en hadden de
Oostelll'ijkers het spel volkomell
in handen. Rustig en bedaard
speelden zij verder en ntl lietcll
zij pas 7.ien, hoe men voctbal

w(:rkl gaarl1c !neue om zijll
hUllrman \'(JOI' drm g(;k te huudc'll. Hiel·llit. voIgt, dat. om kder
\Junmwl' van cell Indiseh humcristi~ch bInd van 10 tot 25
m(;I,Jch{:n nijdig zoudHn :djn en
idle andr;l'{'l1 zoudcll gnuivcn.

hctzelfde spel, de ballen eerder
voor het doel plaatsten.
Het binnentrio met Geiter als
midvoor zou d:lar t~ker profijt
van tl'ekken.
Een tweetal hocksehoppcn op
het J. A. doel Jeverdc- niet bet

doeh de spelers Jiepen zeIf niet
zoo sncl, maar lieten den bal het
werk doen en vermoeiden zich
hierdoor zelf niet te vecl.
Men demonstreerde nu voetbal en het was juist in ,d.eze
periode, dat zij op gemakkeliJke

EPS

;;~:~jl(' '~~;:~~~;:~n zf~[ \\:~I:(iciJIl d~~~ ~~~~~: V,i:~cc~~~lt~hhe~kc~o~'i~ ~~~e~od~e~~~~t~fl~~~e~~~'iO~~~~ ~~~~:;81;~O~Sc~e~~'ra~see~~~:~t
het oogpllnt vall den kleinlandbomver".
Van de voordraehten zuBen
te voren korta resume's vcrschijuen.
COHnEsrOND.I~NTIE,
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en

A. A. Y. d. IC en N. V. B. M.: uitstekend weggcwerkt. Hierna
de gcslichtclI lnceslul ~~~~~~ }~~(tc6. ~~lgendc num- pakte J, A, stevig aan. Hij wist

ongunstigcr.

d1.~~htdewc~~v~~~)C~~~~~~ ~~~~:=

f\ __ ~_

~~~~w~cwa~a~~e:o:e~~l~~~~e~:

brekcn, Patiwael kreeg dell bal
mooi vl'ij VOOI' het doel, doch
scheidsreehter Prins bHes toen
voor eon vermeend buitenspel

. ,---
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.- tl.~,

maakt over eell .Indisehe. bank,
waarvan cen dlroeteur III een

c®-

'IS0t

I

bl~~en.

h
d' d
cnse en, ,Ie aarvan verstand hebben, zeggen, dat zulke

~~it~n ~~ze~e~P ~s~:~:~:!~

dingsbodem voor een humoris-

~!S:kb~e~ ~~S;~~~~~~~:t:~~~
blad
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ziele gegaan.
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itter ·oc les
lJswafels
Chocolade warels (Zwisco)
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ger van J. 'A, geeD. schijn van
. kans gaf. (1-0 voor de Oostenrijkers).
De kampioenen Heten zieh

dezelfde prima qualiteii:
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landen doeltreifeI!d ~l<:'::; act ;;.;e...·cr;:;0, g-0:t:::.:U:.,':.:!.;c
laagje. cb.t e:r op g~''',J=d wo::-!it .•. dO!! ::e e::-f
en verldecrd nlllF'J>:i: . • _ dat ee!l k:.'::::e"-:?:=~Si
van tandhe::lerf-ha:::ilhn vc,~(. T~a tweo-de,
omdat Pepoodent d= l;:.::::laar'5lag Y~ilig '\'"I;..··wijden zander geva:l~ VOGr beschadi;jng "an het
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touw, waaruit Patiwael cen
hard sehot inzond, dat op sublieme wijze door den doelverdediger Franzl werd gestopt,
.die hierna den bal keurig naar
den midvoor plaatste, welke op
zijn beurt hem even vrij maakte
om daarna zuiver naar den
rechtsbuiten te zenden, die
er mede naar binnen zwenkte

0·01n,

_

Een land, dat nog niet eens
een nar wil en kan betalen, is
missehien straatarm, maar niet
aUeen in stoffelijk opzicht.
Men zau er toe kunnen komen sl,lbsidie te vragen Van het
gouvernement. pat heeft weI
voor minder noodzakelijke uitgaven subsidie gegeven.
··Yaar,wat zau een Indisch hu~oristiseh blad zijn, dat bet
gouverilement zau moeten ont-

zien?

)

Gij krijgt nll

MEER

en zoo was doze mooie kans
J. A. verkeken. .T. A. liet

v~~r

f1~{~,

(II fallait un ea1c_ulatcur, - zoo
:U/;,:r:(/.~
had het weekblad gezegd
~
c'etait une danseuse
l'obtint) En de andere banken
';"1
hadden dra extra-exemplaren ~J
besteld. Toen cen week later
t!£
Zeilinga van de Javasche Bank
aan de heurt was, bestelden
weer de andere bankiers, onder
Frou Frau
wic oak de pas-gchuwde, extraMoeea Tric Trae

;i

Weder
ontvangen

~fn~n~~~ ""J~Z\~~~~e~: ~~~~e~;

_________

]-}()cld gegevel1.
lEen wc:ckblud had een ImmOlistischc
oplOcrking
ge-

E

fv~~~~~Ch~~orsu~~eS'acf11el'::!~~ r=========~

«-.

i~)~~Ii~~ c~~S~~w~!~a~eiSO~j~'it~~t~~

kasten, Balloolampeo enz. en::.

von primo lostex. met uit~
neemboor kruis, speciaol
g~schikt O'll onder sportkledir>g ted;ggen, allemoten

Fl. 2.50

~:

Nu hiedt Pepscdent u mecer vcor uw geld dan
ooit tevoren. Want bet wordt u en aan.gehJden
in een nieew~ 10% gro.:.tere t>..ilie. Gij krijgt
meer tmdpasta. v;:,or mmt!er gcld. De sarr.€nsreIIing is cnvel"anderd. In alle op:zichten is

Pep..~enl nDg Cd prima kwaliteibp.toduct. dat
bet altijd geweest is.

Doet deriJah.e ow voordeel met deze extra be"!lOg een. de nieuwe

_
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behoudt
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krijgt
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met een

C 0 -R ..S I! T

a1 had gOOaan. De scheidsrech- een vrijen schop tegen- Gallas.
ter Iiet echter aile rustig toe. De vrije trap werd keurig naar

"I
.

Eenmaal kreeg Gallas van voren geplaatst en de rechtsachtcren ceo leelijken trap met
de knic van Anakotta e n gaf hij
zelf aan de7.ell sl>eler een \Vaal"·
schuwing, ,vat natuurlijk geheel
f out was, Doell tocn deze spe·
lcr even daal'lHl, opnieuw, nu
door Teterissa tlp meer dan
schnndelijkc wijzc werd getrapt,
was het yoldoende om hem zijn
.zelfbehcerschiug te doen verliezen, Hij wilde n\l Tet erissa t e Jijf
gaan, GeJukkig kwam bet zoo
vcr niet, w ei s londen beiden in
\,cchthoudi ng, doch dool'tusschenkomst van cenige st>clcrs,
werden de twt.~ ,rnn dkaat' gehOllden, Bcide haddcn hiC'l'voor
lIit heL veld gC1.oJulcn moeten
wordell,

-.

1/"-.'

~

-r.....

J
;\.
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•

der gebeurd·, dat de Unksbi.nnen, nog een paar harde ballen te
van de gasten, die de gevaar- verwerken , betgeen hem goed
lijkste man in. de voorht;Jede afging. Eenraaal ' liep hij

\

[!j
;1'

,

VAN

BOlllIAS

bimlen wjst , op zuivere wijze
den hal in het doel te plaatsen
en bezorgdc ' hicrmede .zijll club
de leiding, Hierna gebeurde pet
hoven om schl'even incident,
Met Batavia in den aanval jnvam h et cinda van deze
ontmoeting, Zoo gingel1 de gasten opuieuw met ecn overwinning naar huhl,

- - - - - --
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sla" lljE,' doehn.'111swcrk, Tijdig
De sehcids;'(!chtcl' va lid dat 1
uitloopcn h "001' cen docl\'erdcdig;;)' hed wat wilurd, Hc,~ s)1ei het !lid lloodig was, Iiet beide
\',111 i}l'id" k:lIlien woog: H lj a::If'- spclel's gewoo/l dool'spelen, Het
hlij ft echtcl' k bctl'cu ren dat
t!el'gclijl,e spell-I';;, nog VOOI' (:(,11
vl'rt('~cn\\'oo .. di!:t('nd(:'
Illncg
wm'dcll opgcsl('ld, Het V, B. 0,
(!'K)l' het mis;;cn \':\11 T eterls!>.1., brsltHll' ZO\l er goed rum doell
doth hii ~eh()()t den bil l ill hel om zoo'n speler nict mecl' op
t e nemcn in cf'1l \'el'tegenwoordigcuc1 clna l. DC' goedc nnam
"c:n enliepf'll'dnn uognl cen::; ill "'111 het V, n. O. elftal is hierdl' hu iknSpd-\'al. Hij N~n del' lYleC' gClllO!'id,
"dl' Ooston'ijks<:he lIanvnllctl,
\':IH tli.' rcchtsbuilen hfillflig mcl
OV(>I' h et nruel'c spcl hct
\IC!I~ iJ,i U:!:I!' billllen te z\\'cnkcll, vo lgcllde: De L>('I"Rt c ao nval was
lIiI l:w:l.:U \'Iij "001' h et docl, \'001' de Wl'cncrJ-t. Dc l'cch lsbin1!(!~· 1t 1111 h.'l m ..mll'nt d:lt hij \\'011 nt'!l wist \Tij 1(' komen, Hij \\'('r d
~'\'h!o:ti;n \\'<-'nl hij ~~\\':I:II' in den ~:~I~(~1~;~:~;~:~h~~~~1~10~~tt:I~~~~;
;;:~GI.t~~;~~~~~i'~;'!"I~~~ t!(I,\: g!~:~(
t ot ietlc'l's wl'\\'()lld ering ga r hij
:;tr·'\!11. [I,' b:tl ;.:ing- JIll n:l:lst hC'l l'en \'I'Uell 1l'np ,1 :111 dun \'cI'keel'I!(»'L Hfl' n"HJ!' Iwd dl' sd1l'idr,- dell kant Of). ()oj, Bnt. luklc !wl
1',. l'l nf: I' '-,(:11 5traf"dlOp !1'loclcn ~ o('d dOOl' I.e bl'{,jtell. E'r volg-
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BLIKWERK
Einklo pp""
S Ct,

WHIPPET
f 36.50
(J A NCO filbri kaa t)

5 Janr garantie

HO UTWER~

KUSSENS

Oienb!;,;den
15 ct.
11 ct ,

15 ,1.
46 x 31 en!. 95 c!,

-1O

27 em.

S3 ~ :

31 em,1.60 ct.

1_._____1

Mouw~n_

TAN EK TJOAN

plank
nr\lod plauk
Dc~\}ro l

Handelatraat 157, lalaloon 316 Bl ,
Buitenlorg,

65 d ,
45 ~ !.
JOer,

BidslI>k -

klopptr
Cl~lpla DI;

HOI kbord

Milchlnillc Brood-, Beschuih
Kock- en Bnnkctbilkkerij,

J$ x: 25

eID,

Pa!ltJ'C1s

SlechC5 be.t bcste. Is goed gcnoeg,
Beste!t d ;);)fOm Uw brood en::

l jsmaehinc

11 CL
22el,
18 c' ,

."

Clo! c!bomel

BoeodE:r

32ct.
13ct.

Panaco·
OOf.nder
Glosclpa picr

BROD DZAAG
ROESTVRI/

bij TAN .EK T]OAN,

Agcnhch"p:
N, I. RijwleJfabrlek JANCO.
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NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
01'

De kwellingen

een~r
door

moeder

ENlUOO DE NOVARA.
72),

Zonder aan te kloppen deed
zij de deur van .zijn ka:rner open,
En .zij schrikte zoo hevig va n
\Vat zij daar zag, dat zij geen
geh.ud kon geven
Voor de tafel stond UiOn
met een revolver in de hand,
In doodsangst s tormde Nora
naar hem toe en voordat hij
~t ~at er gebeurde, had z,ij
hem bliksemsDel het wapen mt

de~~~~nir~:t~iet

gedacht!
riep zij bliten zicbzelf ui~ , Mijn
voorg:evoel heeft mij met be-drogen, Groote Hemel, wat
bebt gij wilfeu doen? Dacbt gij
dan heelemaal.niet aan uw ar·
me on~ers? Is bet met geuoeg,
dat 2g deze scbande te dragen
bebben? Moeten,. zij . ook nog
bun eenig~ ~d verli~n ? Oat
.zouden ZlJ llllJllers met oyer·
leefd hebben! Uw dood zou
c~eneens de - bunne gcweest
zijn!
~ ,gebroken :viel hij, op een

stoel neer en verborg het gezicht kreunend in de handen,
~ Ach r waarorn h ebt gij rnij
niet laten sterven ! Wat moet
lk nog op de wereld doen! De
Ultspraak lS gevallen
Lam
bert is veroordeeld! Ik moet
dus mijn schuld bekcnnen!
"Hoe zwaar zullen vader en
~oeder onde: mijn schande
liJden! Moet lk nog verdeI' Ie-

~~;e~-! ·~~~-~:~d:'V~~~~ft

alles! Bovcndien is dat ongeluk
buitcn uw schuld gebeurd!, Gij
hebt nog een lang leven voor
U r waarin
gij uw schuld weer
goed kunt maken,
"Uw cuders zullen natuurlijk diep gebukt gaan onder de.zc beproeving, maar zij hebben
tenrninste den troost, dat zij
hun zoon mogen behouden, Als
uw' straftijd om is, kunnen zij
met u naar cen ander land
gaall, waar niet aUes u aan bet
verleden herinnert, ,
""Door uw trouwe ,liefde ku~t
glJ hun nog cen sttllen, vredigen ouden" dag bereiden, Is dat
geen schoone taak? Ret .zou
~~tuurlij~ voo~ u het gemakkeIlJkst zlJn, mt bet. le~en te
~l~chte n . maar bet IS met het
]wste!
"Toon de wereld dat gij den
moed,~ebt , uw straf te ~~en,
e~ ZIJ zal u bur medelijden

~:~drf: t~end::~ a~:~s v: m~;ij~~d~~~
vreugde kunnen zij DOg beleven van een zoon, die in de
gevangenis gezeten heeft en
wt brandmerk tot zijn dood
met zich mee moet dragen? Is
bet dan wet veel beter, dat ik
hun niet meet: onder de oogen
kom?
'Nora ~ zOO ontroerd, dat
de traneD haar over de wangen
liepen, Zij legde b aat" hand op
zijn arm,
- Hoe weinig kent gij de
liefde van ouders voer hun Idn-

-' ;~:

goe~:

mijn
engel:
sprak hij zacht. Gij bebt mij
n ogm:uils op het rechte pad gebracht! Ik dan,k u voor alles
wafgij voor
'
hebt!."
Ja, gij bebt
was lat
van mij,
eden te
willen ontvluchten,
zal mijn
straf ondergaan·!
Hij wees op cen papier, dat
voor h em op de talel lag, en
dat hij pas beschreven -scbeen
te hebbcn,
_ Hier ligt mijn bekentenis.
Ik had nag steeds hoop, dat
Lambert
vrijgesproken .zou
'worden , Vanmorgeu ging ik
naar bet gerechtsgebouw om
daar de uitspraak af te wach~
t en, B et was roij onmogelijk r
naar bionen te gaan en de verhandeUng te volgen, Dat zou
te veel van mijn krachten ge-vergd h ebben,
, "Wat ik r geleden heb terwiji
ik op het vonnis wachtte, kan

~~~~~jven,

voor~j-;-;~-~i-s~-'~at-'~k

cen
groot onrecht moest goedmaken, De arme Lambert moesl
de vrijheid weer terughebben,
"Reeds wilde ik het gebouw
binnensnellen om mijn schuld tc
bekennen, tocn mij een andere
gedachte te binnen schoot.
"Was er dan werkelijk geen
enkele Manier am aan de gevangenis te ontkomen ? Ik kon
mijn bekentenis immel'S oak
schrijftelijk doen en dan een
eind aan mijn mislukte leven
maken! 1fijn ~nrecht, j~gens
Lambert had lk dan ID leder
geval goed gemaakt, fuel!
ontkwam dan echter aan aile
eUende, die mij wachtte, en
vond. eindelijk rust. ,
..,
"Die gedachte bet wlJ met
meer los. ,Ik ~d het geredlts~
gcbomv me~ bmnen, maar suet~e ~aar h~, Daar overlegd~
lk m aIlenJl nog eens; wat m\)
te doen stand, ,.
_

m~~~t

::s !:! :aa!te;\~.:'

Uon geluis- :
Ik zat op
sprak rechtstreeks
"Wie beschrijft mijn S<;hrik, 200dat ik Diet ~hoefte te .!.fee.
toen ik vernam dat Lambert zen dat de kostjuffrouw Dl\l zou
hg Zlch, dat hij ZlJU straf had tot een gevangenisstraf van kODleD storen, Lang dacht ik er
~len on~oopen, ~ plaats van verscheidene jaren veroordeeld Diet meer ovet',.na. maar ~
die moedip ,op ~cb te n~, was!
m.ij un de schrijftaf~ om DlijD
~ .. VOOT'Zlerugbeld bad Juist
•.Ret duurde geruimen tijd ~kcntenis op scllrift u stetbijtijds No~ ~,.bem toe ge- eer ik weer geregcld 1..~ den-- leo.
zonden. tenemde z:gD laffe voor- ken, '
ToeD ik: klaar voas. had ik
nemens te Ver~deren.
"Wat ik geVreesd had,. was bet , gevoel alsof er em .zware
Langzaam ncht:te hij zieh gebeUrd, Yeo. had Lambert last van mij was ~
op. ,El" blonk: meuwe levens- veroordeeld!
.- ,
"De dood sdlrikte:D:Uj wet
moed in zljn oogen. Voordat zij
..Ik moest dus de be)ofte at doch bevtijdde mij vaa aBe
het kon- verhillderen. macht houden. die, ik u ~ had. ~ pijo. en ~"'lIlij
hij llaar hand 88ll zijn Iippeu. Er: ~ , ~ , ~ :~ , ~, ~ ,L mn..
terd,., Zij

ged:~~~-aan

- "De
roiju ou-Ikomen ,wa!l.rt, daD leefde ik
deI'S drong lk met alle geweld thana met m~ r !
terug, M:ijn besltut stond vast,
Indien gij E'en seconde latel' ge(Wordt v67'volgcl).

_t~~ .zt~n hart, ~~~ sc~de
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Bano~tscOnespolh

dentJ8. Opleiding voor Bonds-

eDJIlelUl A. im :B. "en V. V. L.,
door bevoegde leerkracht. Pri-

1/111

vaat-en cUI'S'Uslcs,sen tcgen matige tarieven. Br. onder No.
1219A. v. d. blad.
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DE REGELPRljS DEZER ADVERTENTIES IS F 0.20
ME,' EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.
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Te koop uADacboden.
J 0 0 P DEL E E U W E.
Radio PhlIip.i SS5 A. campI. m /
~iano-Leeraar .
Oezocht:.
.
Nog eemge uren Bes~hlkbaar. Een Rebef vertegenwoordi~r
lin een ijskast f 5.- Te bevr. Djaga Monjet 59, Batavin.-C.
tel. 5756 WIt.
etc.
Ont"wikkel. & Afdrukwerk
Eischen:
voor 12 u. gebracbl, 's avonds Eeoig zakelijk ouderpand of
klaar. JQ'\'B Fote Centrale, borgstelling en verkooproutine.
DOOm ZIEK'rEKIF3IEN,
(Van. Dinter) Noordwijk 31, Brieven met uitvoerige inlich·
doe het met IZAL. f 0.75 per telef. WIt. 1218.
tingen onder No. 2194 bureau
flesch.
van elit bla.d.

~

=~, B::~~~~~_;e:lo~~i%~~~

V 0 0 B M E UBI L A I B ~n:::s K,::;:e;;;:~~e:;"'::;;:gin~
Bezoekt oDze modeikamers
LAAN 'l'fUVELLI 23

.3i~a~ '

,.

~~e ~~r:le;:;~r~r;t:_~~~u:~ij ~

voorzien met de modernste
machines, _ een waarborg
voor keurige ultvoering. Billijke
prljzen-Europecsche materialen. Bel even op WI. 4302. Ha·
len em bezorgcn gratis.

Regelmatig groote partijen
AUOOJDSTEN

~~~~ct~eel~~~'a!:~ ~:::~~

prijzen! N. V. VELODROME
(Tel. WIt. 577).

ZEERKOELETENNISBAAN.

's ochtends w.o. Zondag vacant.
Laten groote Lote-rij trekking
~
29 dezer t f 2.75, 1/ 10 f 1.10
Tio Tek Hong, Pas. Baroe,
Batayia-C. P08tweg Noord 59. Sat.-C.

Cbaaffeer&ehool ..D~ Auto".
Dud Gondangdla 11. Bal C.
Rijlessen:
11.met eigen auto
t 2.50
met l&iauto
_ __ _ _ _ _ __

~~:s~V!':,~~,Co~~!=

~~L~}~~ e;~JZEN

Tel

,~;:.~~r~,s;~k~ij~~~ inh~~ ~~~::!e~e~~~ _,~:a~~b::

JongedU.Ole: einddip1. H.B.~. 5
~::mek::~d:;. t:;!.~n ~~e~

Pas ontvangen een groote
sorteering
ShlanWahMUchte"WYLER"
ISlIuntll.).
DriB Jaar schrlHelljka

Goenoeng Snhari School. In.
5cbrijving voor de Mulo.afdee't

________
.Id
I
.. Lapre Nij"wbo;» S5Choo voor
r~:~~; ~~ld V. m~
Gouv. Vakscbolen, tevens in.

g:;

~~~a~~a~s:n::) 4;. ~isio~~
IIc:_ool 2 j. cursuB. Opleiding
Staatsexa:men voor. een Gouv.
diploma. b. Hwshoudschool1 j.
CUriUS. OpleldiDg voor het I.E.
V.V.D. diploma. Eisch van toela.ting 16 j. ongeaeht vooropleiding. c. Cosluumcursus I. 1
j. cursus (lEYVD. diploma)
IT 2 j. cw'sus. Opleiding staatsQxs.men. "Schoolgeld volgens de
up de Gou\'ern6moutsscholen

pol.horlog~(l\NKE.R

Kunstnardewerk: E. A. PRINS
Concur~e~~~:J!'prIJ:uD'
Dud. Gondangdia 7. telef. WIt.
Oak totl2 maanden
1428. Op besteJling thceserviecrediet
zen in elk gewenscht model en
HET QUUD EN ZILVERHUIS
kleur.
Cltadtlwtg 35 _ Tel. WI. 12.116
- - - - - -- - - - \ ~~~~~
Dr. R. A. OLDENSTAl'II
Kcel-neus-oorzickte. stem.
SIlraakstoornlsscn.
3 Kwartjes voor HyglCne is n1et
:Wnterlooplein, hoek Willems- 'Vcel! Belt U even 1896 WJt: op
laan, telef. 1353 Wi. spreekuur: en wij laten direkt Uw leeHjk
7-7.30 V.m. en 5-6 n.m.
geworden scheerapparaat op·
_ _ _ _ __ _ ___ len. Een dag later krijgt U het
lhuis bezorgd, gloednieuw en
ONGEDIERTE voclt zich niet prima verzilverd onder ga!anthuis in een met IZAL gereinig- tie. Specialiteit in het verzilvede omgeving.
ren en vernikkelen van aile mit"
metalen buishoudelijke voor_ _ _' - _ _ _ _ _ werpen. :Firma "Elcor"- Gaenoeog Sabarie No. 35.
AMUS MEDICAL SOAP. Te
gen ROODE HOND, huidverw.
en jeuk. Overtreft elke veTwachting, zacht op de huid en "Gemeub. Kamers nwt {)tllWOD
aang. geur. PI'. p. gr. cake. vanal j 25.- Eten b/h vanafm: 6 x 12 x 3 eM: f 0.50 at f 15 _
Mev L. Slgmond,
FABR. I.e.A.V. Bat. e. Aid; Laan Cornelius 5, Bat.·C.

en

I~:~~~~~~~l:e~idin~g
voo~r

K~P:

DjagaM;n~~n7

no. Te bez. ~~ ';;~.C~ft;:~-;::rf}it~~

Hotel vraagt voor daeet of la·
blOSCOpe." Te beYr Pintoe Besie
• ter cen beer met goede alge13 Bat.C
oteene ontwlkkehng en repre- Vanaf 29 JuJi 1 lmmer v.a. 3 '
.

~~~~f ~~~=~~~~~ ;~~~P~P.d~kw~;~~ut!

nader overcen te ltomen BIJ ge- v Satv. 850 M. hoog. RiVlera.
bleken ges~hddhel~ zelfstandl- kllmaa~. ~EEN lWST. Schi~e~e W~~~kring. hBneven onder ~4 W~Cht. Zwe:bad. Prnna
dl~·blad. aan et bureau van ~;ndoe~t;~~:f~~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ tel. 5050 WIt.
\ _ _ __ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _- , - _ _
TE KOOP:
RUDGE (Ulster) 1931, 500 CC
kopklepper dubbele uitlaat. 1:

~;in~~~~n~~~~

Gondang-

I

~t=n{9r30;;,Dp:'~~~:'

I

~:o~o:::!~;~:~
verlrek

p:. H~t lrf~it,O~af,e~:r~~ers
~~t

::J,IS
beken~ "!:;!t, ~~.14
de~ganti:enin ;ome ~ertoeft:
.

Fransche o\'ertUlgIf.1% d~deltJk
aan, wat de werkelijke ~ van
den vred~ tusschen BerllJn en
Weenen 15. H~t aCC?Ord Von
Papen-Schuschuigg ~. alleen
het werk van Mnssolim en he,;
hangt geheel van den ..duce
af, m hoe'Vone de versehillende bepalingen van het pact op
papler zullen bliJven staan of

I

Konlcgsple:io Noord
bionen 15.

I

! __________________"!I
llODE HUIS LIDO. LAAN CANNE 30.

~:.~

~ !::~

Reclame aanbieding,
::::::
Boeden en allerlei modesnufjes. Coutant 10% korting.

~~~~~~~~~~~~~~111""'~~~~

-=

.m-iD.~. &~t· Per

=

==__

gocding 1e keuze nest. Voar di- Per 1. Sept. omtrek Konings- of lB.~. IDL Tel. 5128 Wltrecte inl. tel. WL 3297.
Oud-Ina.. pa~ S kanieIa
~_w_~

:!m~b.~ ~ in:~

~!~P:m/zijspaD., ' ~ ~~:=

Kosi
INDIAN
u1t.. Aupot. door Chin. jolq:- model 1927 1000 e.G, In uI1st. voor 1 a 2 RoIL joD&iIIuI. VoIL
~. bij ...... familie. BI-. conditio, tegen elk Wm. bod. peosIon. f 100.-. p..1IL 2 peri.
lD/pnJSOJ)g. ooa.,. No. 2187 Te hew. Viospl.'" Zuid 17, f175.-'-Bl-.ClDderNo.21BSv/el.
vl el. bIad.
..
Bat.-C.
bIa<l, t2l. inlich1. WIt. sMa. '
: . ...

uitz~\.er~~sh:

En:

~jn

daarv~

~oor

tennJ~ua~l~e =~ ;;~u:!

staatslieden, direct aIle maatre·
: 6. 25.000 K.M. gt~eln~~~en~,a:mo~~e~~~-, enorm veel gedaan IS
loopeD, steeds door e i g e . . . . . . .
~
Daat geredeo. Te: bez.
mdien noodig, met de wapeos
(Nadnlk lo'CIbo<kn).
1

HOTEL DER ~'EDERL-\.:.'"))_
Yoora,'oudooncert

HOTEL DES Th'DES.
Voora\"ondconrert.

Het progrs.tnma van het bwHet programma van het eontengewoon VooravoDdconcert eert onder JULIEN FOOR-

~~enh:S~~;:~~!~~ ~~ ~~~a:~~ ~~1~
onder leiding van A. FOLDI., eere ,'an de .,WIENER SPORT
aanvang 7.30 n.m., Iuidt 3.18 CLUB", luidt als voIgt:
voIgt:
1 . .,}.fir san dle Ka.i~"'&" -

3. 14 ~
Opera FaDtuie

O.~

hee~

n
Dit alles.
me. in bet
Westen
wet . tng~enJ. of .
slechts theore~ehe m~Zlen de consequentles daarmt beeft
roen anderen Jaten. tre~ken
:~~rve:~e;O~q~enties reiken
oogenblik -dog
PseaIDJS~hSeZiec'omnfenereinnti'·edad'e~\eLoB'c'"'a:•
..
~.
no-mogendheden, indien- zij inderdaad plaat.:."Vindt, cen doodgeboren kind zal zjjn. Het front
\'an Stresa bestaat niet meer.
Voor Frankrijk is de situa
tie meer precair dan yoor
geland. Groot-Brittannie, hoeweI ...-olgens F'Tansch", meenin'"
boofdschuldig nan deze ontwik':
keling, interesseert zich meer
\'oar conflicteD die buiten E ropa ontstaan
en
vindt men er om te beginnenOll Palestina en te emdigen blJ
Japan O'elloeg FrankrlJk achter
s taat
de t aak, 'lJf minu-

;b:d pra!~Jr~e~an~~~~ :Ueerv~ ~lfac~~ee~:!~
~~:Z~:~~,t~r~~~ ~::~, r:":.:~t~e~~':.'v~

v. d. 'Hoop~s LeesbibUotheek, Dultsche Herder, ren, bekr. _ _ _ _ __ - " _ _ roENTJAX. Zonzijde-BOOocrte ± 4000 voet. Te lIuur: Modern
D Tgej~~euh SOd' Bui~12rg. I e prijs P. G.. pracht exempt
Steenen Landhuis. 7 Kamers, Camp!. Gemeuhl. keuken. ~
a !J _ geopen van 0- -V.m.. beschikb. voor dekking t. verPAYING GUE';T(S)
Garage, Goedang, Waterl. nit Reservoir. -EL Limt.-per 1 Aug.

f

lijk Parket.

~Uidi~r:uroGa

1.. Ich Liebe Dith

en· IJCl:. week~

~r~;pabij::a e:~e&~~~kge~~~

Fraukrijk in een moei-

dan een Duitsch.ltaliaanscb
verbond. Men zegge nu Diet ,
dat het hier slecbts een politieke overeenkomst betTeft.
Politieke vel'dragen zijn in hel
niets
d

.

HUDSON SEDAN 8 eYL

r:Praa,

~doelin~en,

van economi.scbe ornstandigheden: met ~e handelsovereenk~mst. begm he~ .en. de bekronmg
lS bet militalI'e verbond.
"

~~~h~lkmJ~l~ T~tt ;:~ .:!d~

..
GROOT KLOOSTER. NoordWijl;: 29:
gest..aan. Te beYr. Laan Canoe 2')IU'lge Vakseheol met Tl'Pen. Steno en ~ Meerge21 (pav.)
vorderd.e Ieerl,a Eagelsche BandelsoorrespoPdentie..

en van 5-811.lll: Leesgeld
per deel

nieuace Ont·

ten :~ ~;~~~~~Ordiger:e~:
en ge
stai confercert,. t?ont v?lge~

Te Koop gevraagd:
2e. h . Damesfiets, Europ. fa]nwonen per 1 Sept. m/kost gr. bcikaat. Aanb. Djocjaweg 25.

1 djatib TE

~~e::;li:~

b ... TE HUUR:
Aangeboden lessen in het boekerueu. · pav. ~n zlt-sla.aplm- bouden c. a. CLUBLESSEN
n\er. Salembaplem 17.
voor ten hoogste 4- personeo
A. 2 x per week f 6 - P ppm
B 2 x per week f 7 50 P ppm.
SHlRn..El' TEMPLE ALBUM CURSUSLESSEN Voor
voor piano en zang inh. 8 stuk- hoogle 8 personen
ken en foto's van Shirley Tern. A. 2 x; per week f 4.- p.p.p.m.
pIe f 1.- Muz. Hand. TID TEE: B. 2 x per week f 5.50 p.p.p.m.
TJOE Sluisbr. str. Tel. Wit. 362 SPOEDCURSUS DIPLOMA A.
November examen.
4
k f 750
Creeert wonderen met fig. za- O~ie:d- Vt~ddag_ en av~%d~::.
gen. Modellen te kust & t e keur sussen Aanmelden Oude Tama.
bij SIANG HAP, PetJcnongan rmdelaan 149
67e

WlSec.retarl2630.~t

Kramat 45,. teit. _ _ _ _ _ _ _ _ _

War~~t~n e !ee~te litie·
ke
.indien
eco·
nonusebe slt.llatie van
tiek zou gaan vooren, ston.d tot Atbene een spoerug handevast. Hct resultaat daarvan IS len vereiseht ? Bij den huidions thans bekend.
. gen economischen toestand in •

G

:!'f'~~~ ~~d

~~~~~ nu opheffing t v~n dli
es, groote bes ellmgen
:~~e rog~ax:che en Roemeen-

~r~aZIJ:e~v:=:m&n~u~poosJ:

leeftij~, ~

\Vegens
hills
v v lDgeb mandikamer V:uf Gevraagd: FORD SEDAN 1929
vertrekken, prijs bUlijk. Laan of '30 in goeden staat verkee- 1
Trivclli. Br. onder No. 2191 rende.
v/ d. blad.

I

slechts de Italiaansebe steun.
Het was dus begrijpeJijk, dat
Oostenrijk nIet aetief deelnam
ll:~n de .~anctiepo.liti~k. pat I ta-

van Lagere school
wegens doublering of
kunncn geplaats~. worden. m
Te Huor per 1 Sept. :
de ~er..()nde[WIJS ar~eeUng. Huis Djocjlloweg 25, bey. terras
Schoo geld f 3.----:- (minimum). 4 gesl. vertrekken eoz. f 60.Goenoeng Saharl 87.
Te bevr. Djocjaweg 12., Tel.
4859 WIt.

- - - -- - - - tarieven afgeweken worden." Europ. Dame zoekt plaatsing
vanaf JA30.- als beheerster van pensiOJlo of
~e1ding valu.!rllng~:· a'~~dera: h otelbedrijf. Br. onder No.
w&rkdag 8 u.v.m. _ 5 tLnm. 2196 v/ d. blad.-

v~~~~~dem

sc~e ~~nde-:~:~~ O~IJ~a!.fe:!:

Vrijstaand mod. gemeub. groot
Het Duitseh-Oostenrijkscbe
rd
O. I. pa.viljocn, 3 kamel'S, keu· acc?D
is geen :,,101, doch ~et
ken en Yr. gem., omtrek Kon. b~n van ~n nleuwe ?ntWlkplein
L.
Holle,
vrij
water,
gas
keling,
waarlO
zelf
en licht f 75.- p.m. Br. onder sle<:hts een rolOostenrlJk
van ondergeNo. 2183 v/d. blad.
schlkt belang sp~e~t. ~olgcns
Fransche overtUlgmg IS h et

_ __ __ _ _ _ _

K:t~ inten;,a~

~~Wak:yeR Hong~!ye~.

~as
~: k~~;~~d~~ ~~e~;~~'e ~;
~::~~b~!~~n~~en~= maar v~~r een :.leer klein dee!
bij het beg~ van den Uali· ~~1~CC::d Ina~U\t~~ ::::.
~~~~~t~~~~:~~~ ble~~~~ voren en Italie .baast zich

No.

~:~d:!~enn~~e~~; ou~De~:~ ~~t~~~J: g~oD~~~ SarieW.

~~~o~:a7~!:~b=rd!:ugd::

h;-ftl~~

Senen. Tel.

ORGANlSEER UW ARBEID Seri~!:ntie ~o~v~::~=:~n
door DOEUlATIGE KAAUT- aangeboden bij Duitscbe dame
SYSTDIEN. Vraagt adviezen Br. onder No. 1870 v/ d. blad '
onder
No: 771A. bureau dczer
.
Courant.

Pc:~'f:~~D~r<rtl'JllE.

~et.~~S~!ini,

Eng~chen

~~~ P::e~~~s~;it~mN~er3:

(van Daalenweg)
WI. 6237.

WATEROICHTE

_

verstreek de tijd en than.s is
die samen met
III
au over de toekomst
van het Donaubekken geJooft
l(~. k,unnen beschikken, zooals
hlJ WI!.
~:k~~S~a~~t~~~~t~neo:~o:n~~
Economische ProbZe71utll.
Het Donaubekken vonnt den
::i~u~~~ine~~l\::.s0r h et ge- toegang naar Zuid·Oost-Euro·
welke consequenties
pa, naar den Balkan. Ts.jecbouit deze overtuiging getr·ok.
Zmd-Slaken? De
begonne!l
het eerst t~ WlJfelen, d.w ..z. z~ zen zijn, een groot de",l van hun
t:~~;';:~kl:~~~ :,t Pi!t~u:.:~t~ voortbrengselen te e:xportee~
"k
a.k
g . lr'd
reno De sanctiepolitiek heeft
~n ~~u\Vem~~ n~~ti:J ino~~~ juis~ deze landell het m.eest geDonaubekken e r
d r ht voelig getroff en. Engeland e,l
Oostenri'l, econo~r~h ~eP ;feu: Frankrijk beloofden weI. een
nen H~t bleef bij schoone groat deel van deze agrarische
wo~rden
producten, die anders naar Ita.. Inderdaad.
de 'Oosten-

~an

.J!
e;:

taalwerk aan huis. Brieven onder No. 1773 van dlt bJad.
Te huur ,"oor direct:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IGEMEUB. KAMER mlvol pension. Seottweg 3, tel. 4167 WIt.
FIU-I SONG ALBUM 1936 met
cijfernooten inh. 29 stukken
w.o. ROSE. MARIE; Music Duitscbe Ste.Do-Typiste, admin.
Goes . roun.d, Call me Sweet· goed onderlegd zoekt werk.
heart, Indian love call en.z ... kring hecle of halve dagen. Br.
fJ6~·SI!i~~~. ::~~~;:~~2 ~~ onder
1869 v/d. blad.

SAVOY HOTEL
Het beate adres voor Uw lunch
o[ diner, bonboekjes ad 30 bons
vanaf f 22.50 fro thuis. Vraagt
proefportie telef. WI. 926.

raadsIaagd en beloofd. maar
anderen de daad overgelan. H oe dikwijls heeft men in
de laatste jaren niet gezegd.
dat het lot van Oostenrijk en
de v?lledige onD:fhankeIijkheid

~E tHUU~

in

Wi~:Odle~~e~'

11,

~mdsdien

20 }llI'en m rlJn dlenst.
P vim
k
op'
oed'n Zl en B aap amer)
goe e stand zeer gunsbg
Ia"
etOY trein halte gelegen Te Teg~t z::r
pnJ~ntsffu_
hevr' Soerabalaweg 12
::u v:r ~ames)
hQ~ met
_ _ _ _ _ _ _ _ _ gebruik van keuken, gas en
water tegen maand- en dagtaTE KOOP'.
. Vergaderzaaltje voor :t: 30 per- rief
bet I.E.V.V.O.·TehuiB,
E en Underwood Port. f 50.- sonen beschikb. Centrum Stad. Kramat 45. Telf. WI. 2630."
Agfa Movie Camera. lens 3.5, Te beYr. Parkhotel Rijswijk 1,
een projector Kodak, cen streen tel. 68 Wlt.
en een splijtingmacbine voor
Gedip1. Coupeuse.
f 150.- Banjoewangiweg 15.
Geeft naa!· en kniplessen volKiDdermeisje gevraagd (18-20 gens zcer gemakk. snelle me~
j.) voor meisje 4 j. Salaria enz. thode..~ucces verze~erd. Di.p1.
TE xooP:
nader overeen te komen. Brie- costnnuere na dne a. Vler
btdian Motorfiets 6 PK. Electr. ven met voll. inI. onder No. mnd. of eigen gebruik. 3 lesuultgerust en i.z.g.c. tc bezich. 2203 v.d. blad..
ren p. W. f 7.50 p.m. Tevens
tigen bij de la Mar. Na vijf uur
bloemen- en eorsagecursus, 2
nl m Villalaan 25.

_________

>

(V«In onzelI. V. P. B.-corr).

~. a~: ~=:!l=e;~~;

Star,
Die Ele.
Muz. Hand. "TlO TEl{ TJOE" gante Wienerin, Wiener Moden;;.S;...lu_i'_br_u,..g';...'r;...._B_.'_
.•;...
C_
. _ _ _ scbau etc. in voorraad bij Tijdschriften Import "Universe"
Bonboekjes verkrijgbaar vanat Pasar Baroe 77, Bat .•C.
I 17.50, Hotel.Pens . .,8HUTTE _ _ _ _ __ _ _ _
SAVOY JlOTEL.
BeBchlkbaar 1 Augst . kamers RAAFF' Elke md. verkrijgb.
met eigen badk., we. Per 1 versehe kruidkoek uit Grouw
.sept. kamer Inct uitzicht Ko· (Friesland). Laan Raden Saleh ~!M!lIg;I~!*!II!!!;R!lMi!i~
tel. Wit. 154.8.
.
aingapl. tel. 926 WIt.

_ ________

DE roFATAND VOORFiA,."KRIJK PRECAJR.

No&: olet met vacantle geweeIIot?
Dan met vacantie de 'bergen in
.Hotel ..Montagne", Lem-

TE KOOP:
Pm"ijs, 14 11tH 1936.' te besche::men
lJJIl
OD~bru1kte damoatlets.
uitzicht op de bergen, ze2l' bil·
.Hoe paradoxaal het ook twee Jaren everloopen en ' de
bevr. Van Heutszboulevllrd 44 lijke prijzen ook voor weekends. khnken mag. bet DUltscb- West~r.:;che mogendheden hildna 4 uur n.m.
Aanbevelend, de Manager.
..
geland cen uitwerking gehad reD om zich ofh de toekolnst ..
als van een plotseling in"'esla- \'an het Donaubekken te beWEOGELOOPEN:
Tra.Dsport-Onderneming
gen hom, hoewel de mus';chen kOIllD1eren. De Kleine Enteute
Een zwarte langbarige Pomme"N 1 E B 0 R G"
de tijding rms weken van de heeft het met laten ontbreken
rian (Jimmy). Tegen belooning Noordwtjk 41. te~..5580 Wit. ~ak~n schreeuwden. Deze reac. aan pogingen, de dingen in het
tffi'ug te bezorgen. Kehon Si- Inpakken,
verhmzmgen
en he IS veelzeggend.
Donaubekken te ordenen. Maar
rih 35.
transporteeren van ~~deren
Veelzeggend vooral voor het ook de Kleine Entente heeft
door geheel Ned. Indie. Heeft slechte geweten. Men heeft de stenn van de groote Wester_ _ _ _ _ _ _ _ _ oud~ , tr?uw~ m~ndoers , reeds weer cens geronfereerd, be- sche mogendheden noadig. Zoo

van ochtend-, rniddag- en
V. I. KOPl",
avondtoiletten .door gediplo- Vioolleeraar, ex-lee. rUng Prof.
d
t
e
VI
G
b
Gemakkelijke betalingseonditieB meer
cos uml reo
ug SRO L. Nog eemge uren e~~~~b;': 9.1:Heo~~ coulunt - billijk.
schikbaa~'J~~~;TRUM.

Uw IIchoenwerk, tijdens de ,'s.-

N aar een Duitsch-ltaliaansch militilir
Verdrag?"
,

D~

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

~=~dre:0~.f'7~OWi~:~~~3

RET DUITSCH-OOSTENRIiK£CHE '
ACCOORD_ "
.

TE HUUR,
Huis Oranje Boulevard 27. in·
gaande 1 Sept. a.s. f 125. p.m.
Te bew. aldaar.
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