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Zij hchb(:n na,mclijk niet gono,'~ .schccpsrUlmtc tct' hc.~
!o!ehlkkmg. Dl1ardoor kunnen zlJ
zelfs to ~~n~aporc niet bcrciken, wat 7.IJ zlch ten doel hebben J~Hteld.
..
ZIJ bo\lWCII haashg mcuwc
sch?IlCn, ~aar het zal no~ ,~cl
("?IlIg"~n tlJI1 duren, wx)r dlC In
J;Cbrulk .kunncn worden gena-

m~~arom hebbcn Singapore en

Ned. Indit! dua cen respijt.
De Indillche handel, die nog
niet, zooa1/:. de Singaporesehc
wcrd wcggedrongen, heeft een
goede gclogcnheid om zieh to
hcz Incn Op afwecrmaatrcgclcn.
.....
Wij ","czen cr reeds op, dat
het bellte afWecl'middcl is, het
Japnnschc stelscl na tc v'bIgen.

RADIO

Dat zal den Nederlanders
eehter even moeilijk vallen ala
den Britten, omdat er zooveel
tegenstrijdige belangen zijn.
Voor de Japanncrs is het
daarentcgen cen kleine moeite
zoo'n innige samenwerking te
schappen, er zijn immel'S aan
hun zijde reeds zoovele belangen in een hand vereenigd.
Daar hceft men het Mitsui
Bussan Ka.isha-concern. Dat
beschikt ove1' eigen import- en
exportafdcclingen, over assurantiemaatschappijcn, over een
cigen bank, eigen transportroiddclcn en tell slotte ook,
ten bchoeve van de arlikeIen,
welke daarvoor in aanmerking
kamen, over een cigen distributicHchaam.
Te Batavia. vindt men nan de
Kali Besar dicht bijcen: - de
Mitsui-bank, de Milsui-import
en rexport, de Matsubara 8hoten
voor de distributie en
Nan-

kk'O::k:~U'h~!~~~f~lll~%;~~'

p:

wer~t

.
Vecm m
weenvlI van het gcrucht, dat
deze bcidc lichamen met clkander op voet van oorlog zouden
staan, .
.
Zulke mceJ1stl'cngc!mgen van
belangen kennen ~~ij niet, hoev.;el er aan onze zlJdc weI relabes b~staan tussehen veemen,
rcedcrlJen, banken en
~7er met landbouw-maatschapplJen.
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EERSTE BETA LING

AUGUSTUS

Ll!veren wij momenteel zoolang de voorraad
strekt, tegen zeer verlaagde albetaUng
ERRES K. Y.

no .

ERRES K. Y. 2!4

F 7._ per maand
F 10.- per maand

ERRES K.Y. 208 Gelijkstroom. F 10.- per maand
ERRES en PHILIPS
Aether~Jager

8, Product van The General Electric Co
LTD. of England
de :t<{ieuwste toestellen

Bezoekt ons Magazijn en zoeke eerst het best
klinkende f!oestel uit en vraag dat dan een paar
dagen op zicht,
Dit is Uw belang en weet U zeker het beste
toestel naar keuze te hebben.
Wi! hebben de groatste voarraad, dus oak de
grootste> keuze.•

Mgt een jaar garantie van den Importeur.

Tweethhamlsch Rad'iotoestellen in buur verkrijgbaar.
WiJ repar'aeran aIle :~lOorten -Radiotoestellen.

N.V.

VERSPREIDING TE BATAVIA ENBUITENZORG DRIEMAAL p~ WEEK 1.2.000

EXEMPLAREN.
VERSPREIDING TE RANDOENG DONDERDAG- EN
ZONDAGMORGENS
6000

EXEMPLAREl:iL

ALGEMEEN NIEUWS· EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BATAVIA. BUITENZORG EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. DINSDAG .• DONDERDAG·EN ZATERDAGOCHTEND
UITGEVER , JOHN KAPPEE

Wij hebben ecnigc dagen gelcdcn, op grond van medcdeelin·
gen ell besehouwingen in de
Strails Times, doen zien. hoc de
Japansche handel, nu hij door
de contingenteeringcn wordt
gehindcl'd in zijn pogingcll am
den in':oer uit te breidell, tc
Singapore 7.ieh gcworpen heeft
op den uitvocr en door doeltref·
[ende organisatic en samenwer·
king cr reeds
gcslaagd is am
cen grant deel van dien uitvoer,
te "oren in handen dcr Britten,
naar 2ich toe te hall~n.
net was niet mocilijk tc
\'OOl1l11cllen, dut onze handel
spocdig dezclfde ondervinding
zou opdocn,
}.rcn woct. dat de Japunsche
method..' is: - iel., hoven de
mar-kt de producten koopcn am
7.C ill de impOl-t-landen iets ontlf>!:' ue m~rkt aan te bicdcll. De
~~lm('llWel'kilJg van de Ycemen,
HHsuradeurs, hanken en reeders
.til dan bij de Japanners.z66
hecht, dat ('I"' toch nag winst
gcmnnkt kan worden.
EI"' is slcchts e{;n feit, dat de
Jnpanners \'crhindert hUn stel!icl op groote schuai toe te pas-

VOOR KLACBTEN OVER
BEZORGING GELIEVES.V.P.
fill WELTEVREDEN OP. TE
WILLEN SELLEN.

ost
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ge~nz.z~II~~nd:~~~~on~~~~e~:~;
producten maken, welke iets
betel' zijn dan die tot dusver genoteerd.
Zooals het bclang van de Inhccmsthe bevolking de eontingenteeringcn remde, zoo zal het
belang van dell Indischen landbOllW de verlangde regeeringsmaatrcgelen tegen het verdringen van den export-handel door
de Japanners moetcn remmen.

:.
EI' is echter aan .den Japan-

schen handel in Indic een zijde,
welke weI cells de aandacht van
onze l'egeering zou mogen hcbben, ook al staat zij niet in onmiddellijk
met de nieuhandels-aetie.

7··.·:"' .c-,,····,-·" .. ya.~'.
Men wect, hoe hier aan vroemde landbouw- en nijverheids-ondernemingen is voorgeschreven,
dat dric kwart van het personcel Ncdcrlandsch onderdaan
moot zijn. Aan handclsondernemingen
van
buitcnlundel's
sehijnt dat niet te zijn voorgeschreven, en mocht dat weI het
gcval zijn, d:lI1 wor.dt er de hand
niet aan gehouden.
Op de Japansche handclskuntoren wcrken slechis cen paar
Nederlanders (in posities, welke sleehtcr zijn geregeld dan die

~:r d~~;~~:~C;:-~~ ~le~n~~~~

danen (Chineezen) is even
klein.
In elk geval is de verhouding
tusschen vreomdelingoll en onderdanen in dienst van Japansche ltandelszaken z66, als in
Japan niet geduld zou worden.
Er is, dunkt ons, geen reden,
waarom, wat voor de cultures
moet geldell niet oo.k zou mac·
ten gelden v~or handelszaken.
En daarom dringen wij aall
op uitbreiding van den goeden
Indischen maatregel. Daarmcde
zal de J apansche handelsactie
niet kumlen worden afgeweerd,
maar weI de verdringing van
Ned. onder-danen op de arbeidsmarkt.
J. V.

TE BAT.: S.B.H. G6PNEP.
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schrijven, hoe het personeel
moet zijn samengesteld,
Het is verder bekend, hoe in
Japan vreemde ondernemingen
worden behandeld.
Toepas9ing van zulke methoden zou in strijd zijn met onze
open-deur-politiek, welke nood·
zakelijk is in het belang van de
ontwikkeling van de.ze gewesten.
Ais er geen Nederlanders getroffen worden door ,de nieuwe
in Japan, kunnen
beZ\vaarlijk weernemen.
Hierbij mag niet vergeten
worden, dat de nicuwe handelsaetie van de Japanners in de
Nal1Yo, den afzet van de Indi~
sche produeten ten goede komt.

VOOR ADVERTE.."ITIES.

ONZE KANTOREN

APOTHEEK "DE GEDEH"
UW HU1SHOUDELlJKE ARTIKElEN kunt U zeer voordeelig bij
ons betrekken, Bij FI. 10.- bans eon I a k f I a can
Eau de Cologne cadeau.

Straahaeden
Japannen
C a mplets
Mantelpakjes
---------hier in Indie te maken met zeer
conservatie ..e bacterien, die zich
niets aantrekken van nieuwe
voorsehl'iften!
Thans heeft het stukje "Bandoengsche Melkcentrale" in De
Ochtend Post van 25 Juli mij
geel'gerd wegens de aaneensehakeling van onjuistheden,
wel1re voor een deel ten voordecle en voor een ander deel
ten nndeele vall de B. M. C.
zijn.
De B. M. C. is niet op Europeesche leest geschoeid, ze voldoet niet aan de allereerste
eisch welke aan een melkcen'gesteld moet worden, omde melk niet pasteuri·
. Wfumeer men de melk
rauw zou willen
dan is het be"mettin~"gevaa."
kleiner, indien men
betrekt van een van
aangesloten melkerijen dan van de
centrale. Is de melk van een
melkerij besmet, dan wordt aIle
melk besrnet wanrmede die gomengd wordt. Zeer .zeker bestaat er een eenvoudig middel
am dit te voorkomen, men kan
besmettc melk afzonderlijk
behandelen. Het is aileen maar
jammer, dat men steeds te laat

RECHTSTREEKSCHE
IMPORT

Creoline
per tl. f 0,24 Essence's voor geRuwe carbol
" " ,,0,50 bak en Stroop
f 0,25
Triseptol
per Kg. " 0,65 Lotol,insectendoodend" 0,60
Ammonia
vanaf" 0,15 Gedestilleerd water n 0,10
AZijneSsence 25%
,,0,125 Gips
" 0,50
" 0,50 Gelatine
12 vel " 0,30
"
99 0 / 0
Tafelazijn, aroma tisch " 0,50 Groene zeep
" 0,35
Antimuskitine "De
Jachtwater
" 0,50
Gedeh" " 0,60 Kajoepoetihalie
" 0,15
" 0,25 Kakkerlakkenvergih ,,0,25
" 0,70 Kleerenverf vanaf
" 0,20
" 1,- Kleurstoffen voor
,,0,50
pudding, saus
" 0,15
~ 0,45 Lijnolie. 1/1 t1.
" 0,75
" 0,40
" 0.20 Muizentarwe
" 0,25 Naaim<lchineolie
" 0,50
" 0,35
" 0,25 Naphthalinl!ballen
"
blokken " 0,10
Paraffine, 1/1 fl.
" 0,65
Politoer. aile kl.
" 1,Roestvlekkenstift
~ 0,20
" 1,25
Spon!cll .• nctt~n,.z"kj"s " 0,25

" o,tO
~

-";;;;""-111 W!1TE WASCHZEEP

0,25
•

"DE GEDEH", prim<l

kwaliteit
Wrattenstiften

" 0.125
" 0,35

I
Wederom ooorradig:

Tab. plantjes

50 st. f 1.60
Planteurs
50 " f 2.50
Ons Tel. No. 349 50 " f 5.-

Ailes Hotlandsch Fabrikaat.
BOST ANjOOLO
Sigaretten .

merkt dat de melk besmet
is, Indien men merkt dat een
del' koeien mond- en klauwzeer
heeft, dan heeft die koe reeds
besmette melk geleverd! Men
verneemt het natuurlijk steeds
to Iaat, dat het gezin van
een melker aan dysenterie lijdt!
In U, S. A. zou de B. M. C. geen
cnkele flesch melk kunnen verkoopen, wanneer zij hare werkwijzc niet verandert.

25 Stuks voor j &0 ct.

"de TABAKSPLANT"
Batavia-C.

Bandoang
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Bra1e~.e"1:~

voar BUiTENZORG

Franco bezorging, eens per
week met eigen besteldienst.

jU~~ !:~~d~c~:ij~~/~:~rs~~: ""'========~ I

zelf, omdat uit zijn stukje blijkt,
dat hij zelf niet weet wat de
B. M. C., presteerl.
De redenen waarom de B. M.
C. werd opgericht, zijn niet naar
waarheid medegedeeld, doch
m.i heeft het publiek hier
nieta mede te maken.
Het zou niet voor de kunde
van het Bestuur van de B. M.
C. getuigen, wanneer meTh: met
INGEZONDEN.
een laag soorlelijk gewicht geweigerd zou worden. Wanneer
men water aan de melk toeDe 'Band Melkcentrale
voegt, verlaagt meri. zeer zeker
het
soortelijk gewieht, doch
Batavia-C., 27 Jull '36.
vetrijke melk, dus voor de boterbereiding .zeer waardevolle
Aan
De Redactie van me1k, heeft ook een laag soor~
De )JOchte'lJ.il Post". telijk gewicht, terwijl ontroomde melk juist een zeer hoog
soortelijk gewieht heeft. Uit
het soortelijk gewieht alleen
kan men absoluut niets eoneludeeren. Het kim m.L met juist
zijn, dat van elke leverantie
monstel" naar den VeterinaiTen
dienst gaat, dat ZQU veel te bezwaarlijk Zijn.
Ret pleit met voor de Bandoengsche melk, indien U
klaart, dat de Laval
zooveel onzuiverheden nit
melk haalt Bij werkelijk hygie.
melk zon - dit
elke on-

JAVA-DONKER \"

BATAVIASCHE
SPAARBANK
IOPGn.18t7)

NOORDWIJK No, 34
G1!BOllW NILLMIJ

Hotel des Galeries
eD Cale LA ROTONDE
Tekf, WL

rut - 12t2 - 1262

Bestaurant i. la Carte
Specialiteit in bet arrangeeren van diners.
rectptil!:S en uiJ::EDden van a la carte schotels.
_.EqeaeH~

J~OJ..t ~J,d ~T.:i:~H;ft~~!~~ ~~L$~~:F.l~~~i~~:

voetballers hieruit oak iets ge·· mak~: ~o had~~ll. de Weeners
leerd'_hebben, kan men-over een- -verd!7nd·,de leld1Dg __ m~ 1-0.
Hle~oor aangemOedigd bleNu nog. iets over het verloop ven_. ZlJ sterk aa~vallen en het van' den-wedStrijd;
duurdedan'ookruet-langof_de
Nadat de traditioneele·,herin-- invaller midvoor. -maakte. - op
nerings-Wimpels waren, uitge; han"!lig~ ~ze het tweede do~l~
rW·i.ktst' Jd.,yed dveanGOdUevre. rnHoe.ur vd·.n·, punt. - Hiernlede was,_de strij~
n :vdjwel'beslist. Nadat het J. E.
k
a
aftrap voor: de Oostenrijkers. nog.e.enmaal geprobeerd had om
De eerste aanvallen waren voor tentnlllS~e de eel' te redden, v.: at
het J. El. doch zander resultaat. echterzDIet lukte, kwam bet em-

PliEsTATm-'DER WEENERS ges1aagd tournooi spreken.
Java·
Q~.

Xl -lVeemers

ooD,ti~ndn.aJ.kgmersid~.sng lahat',btbe·nn,.,~~
....

u

slrljd op Java gespeeld tegen
het N. L V. U. Java·elftal. We
maeten hier direct aan toevoe-

~~i:t~t ::=~ d~~t~~e\~gBat~: aa~O%e~ea~~~~r~~~c:i~~nV~~ !~ds~~jd~ezen

via gezien hebben.
Er was ontzettend- yeel pubUek aanwezig. Ook thana weder was cen en ander keurig
door de regehngscommlssle verzorgd Dltmaal was scheIrlsreeh·
ter Hagenaar beter HIJ maakte
een paal kleme fouten, doch
Verder was er op zijn Ieiding
nlets aan te mel·ken. Het pu·
bUek hecft dezen middag kunnen genieten viln het eerste klas
voetbal del' Oostcllrij\{era. HUll
Iipe! was in ceo woord af. Jan:mei' dat hun Bchutters-capaCl~
teiten niet heter \Varen. Sellieten was het minst goed vel'2orgde onderdeei van het spel van
deze ploeg.
Het Ja.a-elt'tal ~telde bitler
tc leu)'. Er is wei cen v.;'rzach·
tcnde omstnndigheid, namelijk
(Iat deze spelers nog nooit met
elkaar gespee\d hebben. Doch
alf! W~ dan cens het individueele
!lpeJ del' Java-voetballers bekijken, komen. we toeh.~o~ de condusie dat In \'el'gell)kmg met
ue Oostenrijkcrs cr nog heel wat
aan hun spel ontbrcekt. Er waren s1echts cnkcle goede spelem bij d~ze ploeg en dan noe·
men we in de eerste lJlaats den
aanvoerdcr achterspeler de
.long vall Djocja, die cen buitcngewoon goede partij heeft
aeepeeld en het Java elftal voor
£len groote1'e ncderlaag behocd
heeft. In de middenlinic was
'l'jodjoe nog de beste, hoewel
"ok hij veel te kort schiet wat
het l.'~dcn lx>tl'cfL In de verdediging was hij niet slecht. In de
voorhocde was Knape de cenige
die iets gocds liet zien, doch cr
werd vcel le weinig op hem go·
~liteld. Voor de rust krccg bij
r]c
eerstc twintig mlnuten
i>leehts ecnmaal den bal toegc.peeld. Oak de linksbuitcn werd
(eheel \'el'waarloosd, doordat
L. Jahn den bal steeds te lang
bij zich hicld en hem dan op het
iu18t llOg aan de tegenpartij
!noest aistann. Ecn enkele maal
waren de nan\'allen del' Javaapelers zcer gevaarlijk en moest
doelmnn Pranzl handelcrHI optreden, wat hem weI was tocvcr·
Irouwd. Ook ntl. de rul!t toen de
ullnvoerder de opstdling van
het Java.-clftal had vCl'anderd,
llwt Zomer!! in de voorhoede en
Boelard in de venkdiging, ha.d
bet elitnl niet veel in de melk tc
llrokkr.:n en !'!londen ste,yJs de
Wl'!cners VOOf' het Java·doel.
De opstelling van het Java
elftal was als voigt:
Kbl) Bocn Sun {Cber.j
Cn. Jllnll (Sem.) L.

de

Jong (Djue.)

annvoerder

O~ly 'l[(mg 'I'jOOIl (Bal) Tjoetjoe

(Ban)
n. Zomel'!l (Bat).
KMpe (Bill) F. PrinH (Dun) Boelard
v, 1'11,,1 (Bat) Jabn (Bill) ManginlIela S{)er.)

Bij de Oostenrijkers ontbrak
weder de midvoor Geiter. Later
moeet de oude trainer ook nog
invaUen voor een gewonden
speier, zoodat deze ploeg ook
niet op volle sterkte speelde.

del' dan de achterhoede, waarna
tweemaal een goed opgezette
aanval door den linksbuiten
Pillwein, door buitenspel staan
om zeep gebracht werd. Deze
speIer toonde zich daar een speeialist in, steeds stond hij vel'
naar voten bijdeWeenscheaanvallen. De Cheribonsehe doelman moest handelend optreden
voor een onverwacht sehot van
den linitsbinnen, Bijna Uet hij
den bal glippen, maar doordat
el' niemand op inliep, kon hij
den bal wedel' in zijn bezit krUgen en gemaakkelijk wegwerken. Toen was het wedel' de
beurt van het J.E. om een kansje te wagen en inderdaad werd
Jahn in de gelegenheid gesteld
om cen aehot in te zenden. Dat
mislukte eehter geheel. De bal
ging voorbij het doel. Nogmaals
kwam het J. E. gevaarlijk op~
zetten. Knape kon cen prachtigen voorzet geven, die eenige
beroering voor het Weensche
doel verwekte, zoo erg zelfs,
dat dodman Franzl zijn pet in
dell strijd verioor, doeh een doelpunt. werd e1' niet gemaakt, hoeweI het een dot van een kans
De Weeners kwamen nu los
en de midden half wist op schit·
terendc wijze zijn voorhoede
steeds op nieuw aan het werk
te zctten. Ongclooflijk hoe deze
speIer den heelen wedatrijd
door gC7.Woegd heeft. Overal

:p~~!nd~::~i~::: ~i~e~:: !~~~

KORFBAL.

De Bataviasehe Kor-fbal Bond
hield j.t Zondag zijn negende
jaarlijksehe AIge.m eene Ver:i: a dering.
De opkomst was. z~cr bevr;~
digend. Aile vereemgmgen, III
totilal twaalf, waren vertegellwoordigd.
Verder merkten we twee bestuursleden van den N, 1. K. B.
op t.w. Mevr. B, Bos-Meerman
en den heel' W. Westerkamp
van Semarang, terwijl de heel'
de Vries van den Bandoeng~
schen Korfbal Bond evepeens
van zijn belangstelling blijk

ga~adat de Bondsvoorzitter, de
heel' C.A. Rieber, de kampioens·
prijzen ann de twaalftallen P.A.
M.S. I, D.V,B. II, P.O.V.O .. ill
en D. V. B. III, resp, kamplOenen derle, 2e 3a en 3b klassen,
had uitgereikt en de respeetievc1ijke verslagen waren goedgekeurd, werd over gegaan tot de
bestuursverkiezing met het volgende resultaat:
Voorzitter: C. A. Rieber,
Vice-Voorzitter: J. C. Bas,
Secretaris: F. Andries,
Penningmeester: H. Jut de
Bourghelles,
Competitieleider A. H. HonedommissariBsen: E. A. Dankmeycr en E. Lie,
In den loop van Augustus zul
de competitie een aanvang nemen, Naar alle waarschijnlijkh.'.'n·d Zdu,ll~m±pe~~iet~=~~~

ER IS NIEUWS
IN ".DE Z O ·N·"t.

Dr. P. PevereIli h_eeft_een po,•.
pulait' maandblad<-uitgegeven,
dat -geheel gewijd: is aan de.
vo).ksgezondheid.
De eerste, meyering. geeft
een _ goed._ dEmkbe~ld' van het
plan van deze bevoegde autori~
teit· Er worden tal_ van nuttige
:we~en in gegeven.
Wij zijn er van overtuigd,. dat
dit blad in Indie nuttig werk
zal kunnen verrkhten.

.

..SUMMERBREEZE" NET UIT EUROPA

I

~De Zan" en Taka Weltevreden" op Pasar Baroe bebben iets nieuWs; een scnitteremle col1eerie .. Summer Bree<:e", •
de ideale scof voor lichte, vroolijke toiletjes, voor strand·
PyJ2.ma's, vocr jurkjes voor kleine meisjes. "Summer Breeze" is
!!terk. en zeer dun, dus koeler en soepeler dan andere staffen.

Toko

EEN N-m-'-U-W-E STOF

"Summer Breeze",

In Toka "De Zan" en Toka "Weltevreden" zijn tallaoze
verschj\]ende, madeene, vroolijke dessins vaorradig.

Uit EtU'op(t is hier eell ni~u
we stof aangekomen: - "Summer Breeze", de ideale stof voor
lichte, vroolijke japonnetjes,
voor
strand.pyama's,
voor
jurkjes voor kleine meisjes.
"Summer Breeze" is sterk en
dunner dan andere stoffen, dus
koeler en soepeler. "Summer
Breeze" is verkrUgbaar in tallooze verschiIlende, moderne en
vroolijke deasins. Behalve sterk
en dun, is "Summer Breeze"
volmaakt lichtecht en waschecht.
Bet is zeer zeker de moeite
waard, de collectie "Summer
Breeze" cena te gaan bekijken.
Bet is in Batavia aIleen verkrijgbaar in Toko "De Zon" en
Tako "Weltevreden" op Paaar

"Summer Breeze" is absoluut lichtecht en waschecht.
Zeker vindt U in de groote colleceie iets. dat U aanscaat. Ga
vandaag nog een vrooli;k s.tuk l>1itzoeken. De prijs js _slechrs

SUMMER BREEZE
BRENGT KOELTE EN . . . CHARME r

I

Imp.:

Handelsvereenlglng "Oost.lndie'"

DE flJH5TE

"CASTELLA" PRIJSVRAAG.
Gedurende 3 weken hebben
onze lezeressen cen op Ameri,kaansche wijze opgezette circulaire in ana blad' ingesloten
gevonden, van de bekende CAS'l'ELLA zeep. De circuJaires
vielen direct op door den gedistingeerden en aantrekkelijken inhoud.
Heden hebben de importeurs
van de "Castella" zeep, de fa. L.
E. Tels & Co een prijsvraag uitgesehreven. Voor nadere bijzonCierheden zie de groote "Castella" advertentie op pa~na 4
na.ast de O. P.·tjes.

~:!n'~~O~~~'~;;i·~o~'g'::~

)(..

1I0LLAMDSCHE
ROO~80TER

"FRIESCH
MEISJE"

J.E. had zieh teruggetrokken,
waardoor aan de gasten bijna
geen gcJegendheid werd gege-

Id ....'~

DE RUIMS·TE SORTEERING

..........r-u

~ ~

~~~db~oenssl:j:re~~::~p~rij5 -

bruin - zwart

I Au Palais des Modes

ming van vreemden begon. een
I 0.30
waarschuwing te doen hooren? Love song of Tahiti
Wij hopen voor den goeden Alone
naam. ,:an de Soe~aboemiSCh.e On the good ship
:~~l'l~~i:ge~a~ane ~~o;~r:~ Roll along ~r~irie moon
geen rol hebben gespeeld bij, het Thanks a Militon
overwegen van de waag of zulk Top Hat White tie
een: waarschuwing noodig was The piccolino
of met.
The Wheel of Wagon f 0.35
Lily
Laguna
_
"
_deeld, dat _Diet het drinkwater Two sigarettes dark
" 0.4:>
van Soekaboemi de-besmetting Polpourrl lnh. 9 sl. " 0.45
kon overb'rengen. Het drinkwa- w.o. You ara my lucky star
ter was goed. Eenige maanden R,oll along prairie moon
geleden vernamen wij hetzelfde.
~ ..Maa: had in,dien tusschen·- • •
~:
_tijd - _met _.eens kunnen worden " _--. _I mMlMl 'ronderzocht, wat pan' wel;oo~~ st,dsbr...~.
&tavia~C'

o~

O.7~

t..... ...r.J::a

~

~

modellen van

--"BET FRlESCHENEISJE_

-;>BoterprijS~verlaging.

i -

nieuwe _ so.ortim: ~i?ne_n scho'eintjes
-zwart-'crepe _romi!trin 'pUlTips
.

,

; ,

~:\!~~~~~:~

TOKO PENG

b~.Plaa~1i-J~~)h6tels en:peD.- Panaragan 1 en 2 - Buitem:org
sions,d~~tzij_kunnen:voor
'Jelefuon &,,378.

_:~d~~t~Di:

Beste

a~~'iisien

Worden ,naar den',haard der be-

en

Dr.mken.

- Wij,veiWijzen: naar een ' ad~ ~etting~. ___wordt bew~,door St-e!eds veJ;Sclte ~~ in prima

_t~.ti.-e in di. .t_n..

e.r, W8.arin. de bet._._fett. fiat: dCt._..
... JI.•.vaIleft. kwalite1t Vries- en _Kodbmer. _

;~ .~~l:!~f:·~~re:= ~~~~ ~--

-

.N

.
~

CfJ

UIDm
• .

_ _~-' meisji:",-:wordt-aaDgekmldigd.

n.o..or

Wegens opheffing Liquidatie - uitverkoop
van onze geheelen voorraad.
JAPONNEN
- Regenjassen,
Nouveaute's enz. enz, ALLES MOET WEG

JIo-'.'.. ,'nl.bl',
"""''''''rill....,
........., ~~~~en~~:~: ~~~~e~~r~~: NIE DWE·aPIINOMDZ(BK

=~~n~euwe

blauw glace pumps

r

~

I:

~nOeves-rt. 'Olbfe!!.a~I..lmyOdels~cn hPaoSY.Oe'~n·
e .n ':Ug!.af~~:::ara~~a:~=?isDV::Z~~~~!~:
~
_
firma Bata en toont tevens
._geweten voor welke, zaken
een geheel nieuwe zen ding
van _12'--elegante modellen

-t

J V ~); #i -

Voor1<o. ct

~:r"ab~:~~~~e-D!le:Oilet~ ~:n~:S p~:~~t~!d:;

l.d .a.in

=-b

~

Te;,"r! So.kaboemi.
Enkele vacantie-gangers ~ijn
ditmaal met een onaangenaam
souvenir uit Soekaboemi terug.. ·-0
tnef1.
gekeerd.
Het schijnt, dat Soekaboemi
reeds eenigen tijd door bacillaire dysenterie geteisterd wordt.
Een der plaatselijke geneesi9
heeren, die Bataviasche patien-I ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
ten voor die ziekte, opgeloopen
te Soekaboerqi, behandelde,
deelde mede, dnt het aantal ge'
vallen groot 'was.
Maar wij herinneren ons
maanden geleden van een der
hoogste Soekaboemische autoriteiten ook vernomen te heb·
~HOEDEN
ben. dat er in die plaats veel
baeUIaire dysenterie heersehte
onder de Europeanen.
En daarom meenen we hier
de volgende vraag te moeten
stellen
- Had de te Soekaboetm geplaatste gauvernementsarts ill
- - - - ,._- dien toestand geen aanlCldmg ~:;;;~~~~~;;;;~;;;"==================,,,;

lel'8 is het plan opgevat om te
komen tot de opriehting van
cen vereeniging van spelers, die
in Holland de korfbalsport be·
oefend hebhen. Daar ongetwijfeld hier in Batavia verschillende van zulke spelers woonachtig moeten zijn, noodigen wij
dezen beIecfde uit tot het bijwonen van een oprkhtingsvergadering te houden op a.s.
Vrijdag 31 Juli ten 8.30 n.m.
ten huize van den h~er A. Lijbers, Garoetweg 25, alwaar
eveneens nadere inlichtingen te
verkrijgen zjjn. Telef. WI. 3658.
Zij, die op bovengenoemden
avond verhinderd zijn, worden
beleefd verzoeht telefoniseh of
sehl'lftehJk hun (haar) adhaeSIe met het plan te betUlgen
Ook oud~spelerB, die zelf DIet
meer aellef wensehen dee! te
nemen, zlJn van harte welkom,

~:~d ~~rbijC s~~~iei:nbr~~~l.~:' DRALLE'S PRODUGrEN
waardoor hij vau zijn aanvoerInIegger
del' een berisping kreeg en werd
aangemaand om kalmer te spe·
In dit nummer·vindt de lezer
len. Zoo nu en dan brak het E.J. een .inlegger_ gewijd aan twee
~~~t~~~m~~e~~rt~~, !~lfsI~1~i ~~~~~~~~~n d~:~d U}~h~end~~~ belangrijke , produeten ,van _,de
de groote jaren van Galstaun Prins in de gelegendheid gesteld
en anderen.
een kogel op het Weensehe :doel
We mogen dan ook de N. 1. te lossen welke juist over de
V , U. en andere bonden, die er paal ging.
BATA SCHOENEN
aan meegewerkt hebben, am deHiennede was het met -de
ze spelers hier te krijgen, ten Ja.va-spelers vrijwel gedaan.
En ,Voetverzorging
zeerste dankbaar zijn. Wij ho- Voortdurend domineerde nu.het
pen, dat deze hond nog vele rna- Oostenrijksche elftal. Een doelEen advertentie in: dit num.
F===:::=====~==:::=====:::;' mer geeft -bijzonderheden -:over

~

1

II ~

DYSENTERIE

:~i~:7e~:~;~;3:\~fN:v:! Doo".n~:::-:::::::

met blanken stand,
Na de rust bleek de J'echtshalf van het J.E. vervangen
dom' Anakottu, en 7.ornel'S bad
omgewisHeld mel Boelard, hetgeen inderdaad een klcine verbetering bleek te zijn. Tach waren de meestc aanvallen wedel'
voor de gusten en Pillwein zond
een kcurigcn kopbal in, welke
juiat over de lal st:heerde. Met
cen verren uittrap van de Jong
belandde de hal bij de Java·
voorhoedc, Daar werd Knape
aan het wer!e gezet. Er volgde
cen afgemeten voorzet, die
door Prins werd ingezet, doch
de rechtsachterspeler del' Weencra wist den bal van riehting
te verandcren en hiJ gmg aehter De hoekschop door Knape
genomen werd nogmaais tot een
hockshop, doeh ook deze werd
weggewerkt Hlerna had het
Wceneche elftal weder de over·
hand Het bleef voortdurend

N.V.

_
i=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

"Summer
slechta
Baroe,
De Breeze"
prijs ia: koat
"populair."
50 cent per e1.

a.nva1op goede wij,", .ft,
!~~:n'on~~7do~~~:~s~:rjo;i~~~ kennis gemaakt beeft, uit. eena
is deze speIer zoo langzaam aan eenige korfbalwedstrijden te kote olld geworden om in derge· men bijwonen.
lijke wedstrijden mede te spe-

I

30 ct. per el.

Uep de voorhoede goed door
doch, op het moment, dat er
gesehoten moest worden, lukte
bet niet, Bet schot was in de
voorhocde geheel zoek.
~._~_~._~..~._~__~_~.. ~__~...~_~.~~~
De Jong in de Javansche aeh·
terhoede deed uitstekend werk
We hopen, dat de B. K. B. }., •• - ' .' ._11
en wist menigen gevaarlijken een suecesvol jaar tegernoet
~WI-

J~~~ ~~~t~~~~:ee:r;:tv~:~;:~ ~~n;~:;~~leo~e~~~gia;~:c~:nd~~lt
lers, die hier hun zestienden
wodatrijd in korten tijd sped·
den en dozen wedstrijd tot san
fee~~~~:~ ~~~~~~J~~. met volDeze spelel'5 hebben den voetbaJ-liefhebbers, zekers iets laten zien, dat lang in het goheugen zal blijven. Dergelijk prima

goed gespeelden
De:Weeners kouden cindelijk
rusten. Van de 16 wedstrijden
verloren zij er slechts e{,n.

ONZE· GEZONDKIl1D
Nieuw ~laandbIad.

lows.

'

'~Il~"="'~

Noordwijk 38,

Te!. ~J. 90

I

T~e8atayiaWeetly News

..

IJDA LANGERVELD

Kwam retug

VERLIES VqlR SINGAPORE
,.
•

a)iI'~fde k~st~: e~i~ ~~de: -d~n.-die
StrOk beloof4e" d~t:hb ___ all~
VOOR WElNIGGELD. TOCD UlT DEZORG.
bek~de_ k,unsteDalir~._, _~_~~, \Vie,
EEN ..WEEKEND" DAN NAAR BUlTENZORG.
hij in Europa 'contracten ,slo~t;
ook naa_r _het Oosten ,'?:renkeri is.
en wei naa:r het Hotel Peris_lon -~~"ullan."·.
Op grand, van nauwkeurige"
Pabat~n No. 17
Teief~oD~ Bzg. 60
berekeningen deed Goebkin de;
navolgende medeelingen ovet;
Het eenige weekblad in de Engelsche
Transponkoslen naar Buitenzorg minimaal.
DURE DoERIANS
Sovjet-.~~_~!:l.~,~~.s,,~pde~rijk,dom~
De tafel eeo Lucullus maal.
taal in Ned.-Indie. zal weder vermen:
Te Singapore
Service maximaal.
KoZen: 1.200 milliard ton -:Prljzen Dor-maal.
IMPORT UIT INDre
schijnen op 1 Augustus 1936.
L...t-ls 500 % meer d~m men in
Wie er eeDmaal komt, komt er andermaal.
Doerians zijn in Singapore
Bel voor 2 kwartjes even BuitenzorQ. 60 op en informeer
zeer duur, Zij worden er ver- ~~~e;~t~~::n~f:r ~t:~iu~~;::d
De Uitgever:
of ~r nog cen kamer open is.
kocht per kati. Voor een paar %ne~ftt~:weede p~a~ts, aehter
dollars krijgt men niet meer dan
G.G, van der KOP
zes doedans. Voor diezelfde
OUe: 3..200. millioep. ton" d~t
som krijgt men te Penang of Pe- is 30% van_den wereldvoor~
Laan Trivelli 1.
rak' er honderd.
raad; - de USSR staat hier op
Het loont dus wellicht de
llloeite om uit Java of Sumatra deYzer:
eersteRijke
plaats
voor10.612
Amerika;
ertsen
mil-I·
doedans naar Singapore te zen- Hoen ton; kwartsiet-erlsen met
t6~_ ZoolaDg DOg goede 2de-handsch exemplaren
den.
35 -. 40% ijzergeh. alte.- 260 mil_I
~~
v~orhaDden zijn!
liard ton.
Bezoek~rs van het Centraal Theater te Buitenzorg,
Mangaan: 75% van den wevergeet vaaral niet een kauden drank te pakken
~ Gegarandeerd bruikbate drukkell voar aile illrichtiDgen
DESERTEURS
reldvoorraad bevindt zich in de
hij Faek's Restaurant naast het Centraal Theater.
~ <Xl
van Qoderwijs voorbanden bij:
Pienter Plan
SovjCt-Unie; cijfers werden 'Diet
Prima Consumptie.
bekend gemaakt.
MISLUKKING
Zaterdag 1 Aug. feestelijke opening
N~
Twec soldaten van de Royal
met Jazz Band.
Artillery te Singapore deser~ Rijswijkstraat 16
_
Tel. 3049 WI.
tcerden van hun corps. Om van Rusland staat onder de koper- ' - - - - Singapore weg te komen, dedcn st~~~d~P t,~6~~10e ~~:,ts'l1% - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - IIIIF"'0EEN
zij zieh voo1' als werklooze EuHOTEL
1I0TEL DES INnES.
ropeanen. Zij gavel1 valsche na- van_ den wereldvoorraad.
~
OP MAANDREKENINO
Zink: 9.63().OOO ton, 19% van
men op en verzochten naar EuDEU NEDERLANDEN
Scbooitasscbec,
Waterdicht en IJzersterk f 3.25, f 3.90
den
wereldvoorraad
j'
in
het
jaar
Vooravondconcert
rOl,a tc mogen worden tCl1lgScboolvulpeDhoude:rs, met 14 kr. gouden pen, f 2._
Voorovondconcert
gczonden. Het duurde eenigen 1913 wist men slechts van
Het programma van het buitijd, eel' de politie door had, wie 1.100,000 ton af.
Levering van aUe Schoolhehoeften.
zij eigcnlijk waren. Toen werNi-k~l: Rijke, nog_ niet volHet programma van het con- tengewoon v66ravondconcert op
den zij ann de militaire justitie doende onderzocbte aders in cert onder leiding van JULIEN Vrijdag den 3lsten Juli a.s. te II_~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~
ovcrgcgcven.
Bljawa en Aktjoebinsk, alsme- FOORMAN, op Donderdag 30 geven door bet Hongaarsch !I;
_
de op het schriereiland Kola. Juli 1936, aanvang 7.30 uur Orehest onder leiding van A.
~~:s d~i~:~o~~~ed~aren nikkel- n.m., is als voIgt:
fu~~~\l:~?o~~:gende 7.30 n.m.,
Gou.d: Rusland staat op de 1 "Castaldo" - Marsch
I
hvccde plaats, achter TransJ. Novacek 1. Dcllricn. Walzer.
~~~~e~~fm'S 'worden geheim ge- 2. ~~r:~r~nig von Yvetot:.~d~= 2. Martha.. Ouverture
Flotow
Ball..'r.iet: 21.650.000 ton.
3. "Acceriernlion" - Walzer
3. Lucretia Borgia. Opel'a Fantasia
In pakles van '10 stuks
Apat-iet: 2 Jl.1illiard ·ton; Rus.T. Strauss
DonlzetU.
land staat hier' op de eerste 4. "Dem Andenken Beethovens" _
UlJsr,ANDS RIJJ{DOI\I.
plaats.
Selection
E. Urbach 4. Am TBchllilmwskY'!i Quell Urbach
Bodemsehatteo.
FosfQ)': 60% van den wereldIN 35% VAN GEBIED.
voorraad; genocg, am de gehcePAUZE
PAUZE
jilol!J.:o!~j Juli 1936. l~ wereld van kunstmest te
i;;
SIGAREN -MAGAZIJN
5. "Ole blnue Mazur" _ PotpOurri G. Gute aIle Zeiten.
Wannecr de mededeeIingen voorzien.
F. Lebar
Ungarische Opel'ctten PotpourrI.
van den heer Iwam Goebkin,
Goebkin besluit zijn verslag
SeprodL
voorzitter van den Studieraad met de mededeeling, dat van fl. "Venell(l.n!sch(ls Gondcllled"
voor Bodemsehatten, juist zijn, het 23 millioen vierkante kiloMcndelssohn-Bartholdy 6. a. Marche Grotesque.
Slnding.
dan zijn de nog niet in exploi- meter groote gebied der Sov- 6n. "FriihlingsUell" Mendels90hn_
b. Serenade und voorapiel aU3:
Memeng 3
Tel. 2607
tatic genomen voorraden van jet-Unie eerat 8.200.00 vierkanBaftholdy
"del' Schneemann"
KorogoJd.
Rusland aan kolen, ijzer, petro- te kilometer naar nuttige mi- 7. "Wiener Jubel-Ouverture"
c. L!ebeswalzer
Moskowaky.
's Zondags Gesloten.
leum en andere belangrijke mi- neralen zijn onderzoeht, dat is
F. von Suppe
neralen veel en veel grooter 35% (V. P. B.-U. P.).
Dostal.
8. "Victoria" - Marsch E. Satumair

• ~da Vorenkam~-Langerveld,
de bekende violiste, die vraeger
mutie-kliefhebbers te Batavia
PIe{ baar spe,J zoo vaak ontro~r
.. de, ""erUet Sinaapore en veshgde zich weer in West-Java.
Haar e.chtgenoot, kapitein _op
een K. P. M.-sehipi is overgeplaatst.
De -Straits Times betreurt
haar heengaan zeer. Het blad
aebt bet een groat verlies voor
het- muziekleven ,,~ Singapore.
Lida Langerveld was "de fijnste violiste, die in langen tijd te
Singapore gcwoond heeft,"
zcgt het blad.
Zi.f zal echter daar nog tcrugket:rell am el' een concert te geven met mevr. Z\vaardemaker,
met wie zij Mozarts symphonic
\'001' viola en \'iool zal spelell.

.t -

ACHTERLJ.JKHE1D
In l\luluyn
GEEN MUZIEKLltJVEN
Dc Sir. Times hecCt veel lot
"oor- het werk van den Bond

van Ned. Ind. Kunstkringen.
Ret blad bcnijdt Ned. lndie het
"bezit van dien bond, want in
hL't'1 ).[alaya is sleehts &Cn muziek-nrecniging.
,rutiEK WAARDEERING
In Japan en Ned. IndJe
BELOFTE V. INl'RESAlUO
De bekcndc ilnllresario Strok,
die th:mg een I'ondrcis maakt
door het Om;:ten met den violist
.Ial:qul's Thibaud, deelde aan de
Sk TiJ,ws mcde, dat aileen in
.Japan cn in NC!d. Indie concerten \'an eerale-rangs kunstcnanN voldocnde Qpbrachten om
de kostcn goed te maken en nog
waL over tf: houdcn_ Tc Singa• pore en in ::mderc p1aatsen in
he~Oolilten moebt hij blij wczen,

I

:::==================I
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Koopt Geen Enkel Nienw 8choolboek

i

16~oP~~'n ~~n ~~:~f:v~~~~a~~

Boekhandel WIGERINK

I

~

;Wt~~~:I%~OGINO'"

a

P,rima

Hollandscbe Sigaar

CORON A MODEL

f 0 ..6 0 -

"DE ADELAAR"

MAAKT GEBRUIK VAN ONZE

J:)IENSTEN:~1

Met behulp van ons nieuw Rontgen-apparaat kunnen wij .
precies de juiste roaat voor Uwe voeten uitzoeken.
ONZE SPECIALE
PEDICURE·
AJ."DEELING
IS TE UWER
BESCHIKKING.

Wij bevrijden U pijn.
loos en vakkundig
van eks'ter.oogjes,
ingegroejde nagels.
eelt. enz.

ON D E R ZOE K ;G RAT IS

EEN SCHAKEL VAN TEVREDEN KLANTEN
KUNNEN DAGEllJKS GETUIGEN VAN DE
SUPER1EURE KWAlITEIT.' KEURtGE AP.....ERKING EN APARTE UINOERING VAN
ONZE SCHOENEN. YOEGT OOK U ZICH
BU OlEN SCHAKEl, DOOR NOG HEDEN
EEN MAR TE-KOOPEN.

IDEAL
NAHClS

CARMEN
NIZZA

I

IIEi

"OeOCRTI:'ND POST"

· ' TE KOOP:
NASH SEDAN 1930,,- in uitst.
condo tegen elk awn. bod.
Te beYr. Kleykampweg 26.

l~lr

III~P

DE REGELPRIJS DEZER ADVERTENTIES IS P 0,20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.

TE KOOP:
2 ruiIne eeDpers. ledikaDteo.,
tulle kl., prima bultz. 20 eM.
.enigszins gebruikt, legen spotSAVOY IIO'JEL
prljs. Postweg Noord 25, tel. Het beste adres voor Uw lunch
1123 WI.
of diner, bonboekjcB ad 30 banS
vanaf t 22.50 fro thuia. Vraagt
- - - - - - - - - proefportie telef. Wl. 926.

~!J::~f=:~:e~ hee~':t
met de werE!ldbekende ,.mEUPEL"sche talJletten: Zij helpen
prompt en zljn onsehadelijk,
t uben a 10 tabL
1 0.45,
tuben a 20 tab!,
f 0.90.

Architect Schutter: O. Gond.
26, tel. Wl. 3297. Adm. verhuur
en eeon. onderh. gebouwen.
Meest doelm. en goedk. opIossing van event. reparaties.

----------1 SBIRLEY

"Regelmatig groote partijen
AUTOKISTEN
billijk te koop. Bij garegelde
contractueele aJname bij20ndere
prijzen! N. V. VELODROME
__________ 1(T.1. WIt, 577),

SIERSTEEN..8LIJPERIJ.

TJIKINI, 35.
Bezoekt onze showroom.

, DR. BRAND.
verhuist 31 Juli n/ .
VAN HEVTSZPLEIN 14,
Dien dug geen spreelruur.

'l'EHPLE ALBUM

voor piano en zang ~h. 8 stuk·
ken en foto's van Shu-ley Templa f 1.- Muz. Hand. TIO TEK
TJOE Sluisbr. str, Tel. WIt. 362 _ _ __

"CASTELLA'" PRIJSVHIA8

Ooze >dverteqtie op
Een dc[ ve:le gebruiksters van de bekende .. CA~'f ELLA'
ftA6a
Schoo'lhtidsteep giDg in haar eDthou~me :zoo vet, dat zij ¥n oJ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ van onze advertenhes in vele talen volschr~ef met leflt-tiDgeD
avecr deze beerli1ke zeep.
••
GedlpJ. BJoemenmodiste
Zij beeft bierin echtcr vele schrijffouten gemoakt, en wi] leggeD
Aamnaak corsagehloemen.
U than' de "olgende pdjsvraag voor:
~
•
Geeft corsage-enbloemenJessen OPGAVE ;
Leest goed aUe woorden 'la , die in bet
BekJjkt

pagina 3.

Leidt op voor bloemenmodiste
tevens naaj· en kniples.sen vol- fen f::erste:

f~~~e: zes~cc~v:~~kS:r~~eDrrt

costumlere, na 3 a 4 maand~n ten tweede: Hoeveel .keer het woord .. Cf.,STELLA, .. ,
of eigen g~bruik; 3 lessen p.w.
verkeerd IS geschreven.
l
•

f 7.50 p. m. Mew. v. d.

Zoo,

C..edipl. Coupeuse Kroesenplein
13 v. Daalenweg, teler. WI. 6237

_ _ _ __
VERVAARDIGING VAN:
Ochtendjaponnen v. a. f 2.TE KOOP 1 2-pers. waschtafel Avondtoilettcn v. a.
f 3.50
TE KOOP :
met marmerblad en spiegel. Door leerares (HalL Dipl).
In prachtconditie verkeerlinde: 1 His Masters voioo granuno- Kemajoran 52.
Vrijstaand mod. gCDltlUlJ. h'l'oot
1935 Chevrolet Sedan
foon met goede platen Lann de
C. I. pa\'iljocn, 3 kamers, keu· Bonboekjes verkrijgbaar vanal 1934
"
Touring
Riemer No.8.
1-- -- - - - - - ken en vr. ~m., omtrek Kon. !-17.5O, Hotel·Pens. ,,811U'ITE 1935 Balilla Sedan
plein L. Holle, vrij water, gas RAAFF" Elke md. verkrijgb. 1935 Renault Sedan
Hotcl·Pension: Bem'enuto.
en lieht .f 75.- p.m. Br. onder vcrsche kruidkoek uit GrouW 1932 WiUys Overland Touring
Koningsplein W. 21, tel. 5020
No. 2234 v.d. blad.
v. d. Hoop's Leesbibllotheek, WIt. Dug. en maandkamers.
(Friesland). Laan Raden Saleh 1932 Fiat 514 Touring
Tjikeumeuh 50, Buite.nzorg.
Per 1 Au gst. kamer disponibel
14, tel. WIt. 1548.
1930 Plymouth Touring
Dagelijks geopend van 8-12 v.m. a/ h. Koningsplein.
1932 Ford 4.cyl. Touring
_ _ _ _ _ _ _ _ __ 11929
..
"
Sedan
en van 5.s n.m. LeesgeJd f 0.05 - -- _ __ _ __
'Ic Koop aaogcboden :
per deel en per week.
1929 Chevrolet Sedan,
Wegens oph. van zakcn 1 LIPS· V 0 0 R 1\1 E UBI L A I B Blllijke prijzen, desgew. op afTE KOOP : Auto Touring 5-zits
Bl".uulkust. Tc bez. Noordwijk
Bezoekt onze modelkamers
betaling. Sluisbrugatraat 55,
:~~;l ~~~' i~·c~;e:nz~o~~~;
38, tel. 90 WIt.
LAAN TRIVELLI 23
Bat.C.
Gemakkelijke bctaliIlgscondities _ _ _ _ _ _ _ __
Eng~lsche lIandelscorrespon- voor j 200.- cash. Kramat
dcnhe. Opleiding voor Bonds. Baroeweg 10.
~I~~t!':,dabrie~{ 9-1:.:~~~~ Kinderen klaannaken voor de cxanlcns A. en B. en V. V. L.,
SA \'01' IIOTEL.
2e. k1. L. s., die om bepaalde door bevoegde leerkracht. Pri.
redenen de Ie. kl. L. S. niet vaat.en cursuslessen tcgen rna~~h~7;~~r b!d::Ug~C~~~:~ _ _ _ _ _ _ _ __
kunnen volgen. Mevr. Th. L, tige tatieven. Br. onder No. ~eschikbaar tegen 1 Sept. keuSept. kamer met uitzicht hO'
rl~.gem . appartementen, geheel
Chauffeerscbool "De Auto". Ruyter de Wildt, Gedipl. Vios- 1.219A. v. d. blad.
ningspl. tel. 926 WIt.
Vl'lJ, rn/z. kost aan de Van
Oud Gondangdia 11..Bat, C.
laan 23.
Rijlessen:
~~~~s~~o~;~::~~~e;i7~~5~~
met eigcn auto
11,Lagere Nij\'erheidsschool voor blad.
Zoekt
gij
een
auto,
of
wilt
gij
er
12,50
met Jesauto
VERSCIIE PIR~lSTRO SNAecn verkoopen, dan Daar De meisjes der . J.E.V.,:.O., met
tu-.:N voOt Viooi, Cello, ContraAUTOBEURS Oud Gondangdia ~~:~ 1;~onden mternaat,
b..s, Viob. em:.
7, tel. 1428 WIt. Hiet wotdt Uw
BILLIJKE PRlJZEN
Onderwijs . in huishoud. en ERVAREN LEERKRACU~
beLang gediend.
Te Huur per 1 Sept.:
Muz. Hand. "TIO TEl\: TJOE"
nualdvakken (Mn-en tweejarige Gevraagd liefst in het bezit van
)[II!S Djocjaweg 25, bcv. terras - - - - - - - - Slui..sbrugstl'. Bnt.~C.
huishoudschool en een- en de Hoofdncte, als hoofd van
4 gesl. verlrekken cnz. f 60.tweejarige Costuumcur$ussen) een ondcrwijsinrichting met
BILLlJK KOSTHVIS
Tc bevr. Djocjaweg 12., Tel.
vinden dames in het I .E.V.V.O.- Opleiding tot Gouv. en I .E.V. daarnan verbonden internaat.
'1859 WIt.
Inlichtingen: Brieven onder No. 2222 v. d.
huis te Kramat N o. 19, waat V.O.-d.iploma's.
FlU' SONG ALnli:\l 1936 met
kcurig gcmeubiJeerde kamel'S Kramat No. 19 Telefoon WI. bJad.
cijfcl1looten inh. 29 stukken - - - - -- - - - met voorgalerij, met of wnder 2630,
w.o. ROSE MARIE; Music
~6~k tc krijgen zijn. Telf WI. _ _ _ _ _ __ _ _
Goes r ound; Call me Sweet- Aungebodcn lessen in het boek·
heart; ludian lo\'c call cn.z .. I.oUtlcn c. a, CLUBLESSEN
3 Kwartje~ voor Hygiene is Diet
ten hoogstc 4 pcrsonen
.f 0.5;::;. Muz, Hllnd, TIO TEK voor
Goenocng Sahari School. In· veell Belt U even 1896 WIt: op
TJOE Sluisbl'. stT. Tel. 362 WIt. A. 2 x per week f 6.- p.p.p.m. - - - - - - - - - schrijving voor de Mulo·afdee· en wij laten direkt Uw leelijk
B. 2 x per week f 7.50 p.p.p.m.
Het cenige voor 100% ling dagclijks. Oplciding voor 't gewordcn scheerapparaat opCURSUSLESSEN Voor ten Collntb.
aCd. prepar. bij TjapJak plaag, A- of B-diploma. SchoolgeJd f halen . .Een dag laler krijg U
hoogle 8 pcrsonen
7.- (Minimum). Leerlingen, het thuis bezorgd, gloednieuw
A. 2 x per weck t 4.- p.p.p.m. huid- en haarziekte bij T!w van Lagere school verwijderd en primu verzilverd onder gaTe Iluur gc\'rangd :
hand. Colinth is onsch. en gift.
PCI' 1 Sept. rulm pnv. voar 2 B. 2 x per weei{ f 5.50 p.p.p.m. vrij. Prijs p. flacon f 1.25 Ver- wcgens doublcring of leeftijd, l'3.ntie. Specialiteit in het ver·
SPOEDCURSUS
DIPLOMA
A.
pers. gcmcub. of ongcm. Br.
krijgb. bij alle Apoth. en Drog. kunncn geplaatst worden in zilveren en vernikkelen van alle
November examcn.
onder No. 2275 v. d. blad.
de lager~onderwijs afdeeling. metalen huishoudelijke voor·
01 x pcr weck f 7.50 p.p.p.m. Afd. Diatr. prop. I .C,A.V. Go. Schoolgeld f 3.- (minimum). werpen . mrma "Elcor". Goe_ _ _ _ _ _ _ _ __ 1 Ochtend-, middug- en avondcur- Sarle W. 20 Tel. 3170 WI.
Goenoeng Sahari 87.
noeng Saharie No. 35.
aussen. Aanmolden Oude Tama·

-------

PRIJZEN , Wlj loven hiervo.r de volgende prljzen. uit :
lste prijs: f 100.2de
3de
ide tim lOde

~~,~~~::::::;(~~ ~. ~~l~:C~~~:

rindclaan 149.
Kleutcrklasje: "Veldbloemeo".
Cactusschakn, desgew. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~t~~~~~d vc!6~~~~~~:n:~

CONDITlES:

van. "C~STE~LA ·Zeep.

L~y .

COUPON: Aan de N,V, L, E. TELS & Co's.
HANDELMAATSCHAPPIJ. Afd,eling S.P.D
BATAVIA.
CASTELLA", goed gest:hre.ven ._.. _._ .. ...... _... _. __ ......._._ ...
"
.. CASTELLA". veckcerd gescbrevcn_
Naam
Adrcs ...
...-.-..... -.-.-.~ ........-.-.. .
Duidelijk scbrljveo!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~~;:d~~: 2214.
GROOT KLOOSTER, Noordwljk 29 :
2·jarige Vakschool voor meisjes, die de L . School met vrucht
- - - - - - - - - Complete inboetlel, alles een
doorloopen hebben en voor lcerl. van H.B.S. en MULO, die de
stiji, tel' overnamc aangeboden Ttl J(oop aangeboden : Een bruiKinuenncisje gcvraagd (18-20 wcgens vcrtrek, deBgew, m/ ne pinno, merk "Nacssens" teo st.udie staken (Staatsdiploma)
j.) ....oor mcisjc 4 j. Salaris enz. overname huishuur. Huurprijs gen de prijs van f 300.· a j 350.·
nad(;r ovcr-ccn te komen. Brie. f 66.- Floresweg 14.
ycn met voll. inl. onder No.
2203 v.d. blad,
v Jh nO A. N SEN ..J A COB S"
Gelegenbeid tot plaatsing van
GEVRAAGD :
De best geoutilieerde in Batavia. Verzocgt bcgrafenislieD
kostjongen bij famllle. Br. Def. Gemeub. PavUjoeD, eventueel
ook voor BUITEN Batavia. Eump. persooeel. EUlOp.
Vana{ 29 JuU 1 kamer v.a. 3 v/ d. Bosch 46.
met iicht en water.
Iijkwagen eo auto·s.
August. 2 kam_ bescbikb. it
Br. m / prijsopgave onder No.
Adres: Kramat No. 62 tlo Tramstatioo Batavia-Ceotr.
~. 5&~.P8g{~; ~~:: iiv~~ - - - - - - - - - 2213 v.d. blad.
L..._ _ _ _ _ _ _....!.T:;:
ele:;:foo::::::n"N
c:;o;:;.."'9.:..7.,l;(d::;.".g

~po~=~I:~~~~~I.I~It~2~~: I;--:H:-::E~G::-:R:""7A~P;;-::~~N::-:l~S;;--::t1-:N:;-;D;-:t:-:R;;-;N;-t:~-:M;;-;l;-N;;;-;G;-;
-'O<D::.o,:;:;;c_ht;:,;)'-' I

:::0 t~~ ~~.nof 1~~~~ 1__________ l

f 7.50.
Doortr. f 1.-. p.d. p.p. Wilt U alles omb'ent Uw leven
r!f/z
kost. Part. be~cbikb. Per:' weten? De juiste inlichtingen
SlOn

------------------Toko "JUNDlA" BunENZORG
Het van ouds bekende goede adres voor provisien eu dranken koel- en vrieskamerartikeJen. Agent New Perfection fornuizen.
Concurreerende prijzen.
Dames doet Tfw voordeel !
,~"':"-II

I

Beleefd ~Th~~~~;k~~~~t:T~~~ ~BOON.
,..--------.,
11~~~~~~~~~~~~;;~~~~~~
TE HUUR

Centrum. Slwsbr. sir. St). over Uw toekomst, komt bij
Mevr. Tan, Def. v/d. Bosch 32.

gam. paviljoantje op eerste
s taod m. voll. pension.

- .
Do

g: :::~ '::~:d~e~:':';I,B_a_t._-c_-'--_ _______ I~--M_am-p-:an_.-w-'.-4i-.--'I ../:'9..!L.Q?!!;.e2~~~~~~laalnaar . Hotel ~ontagneU, ~m- Dames mode-steUer, Laan de
_
Bruin·.Kops 86. Vervaardiging Beer, . pede posltie, z.b.hh.,
van ocbtend-,· middag~ en zoekt opname ala Paying Guest.

e:g!aU:
~:r~I=ea=Jn
·tz· ht
d b
en ieer blr

' krachUgc llongsJe gezodlt voor ~ of ~
tdijke overname.
•
blichtingen worden gaarne ver.;trekt onder: No. 2II2 bar.

;ij~:~ljj;;n o~it ~!r ~eekends~ :::.~toi1:~~.r
~~ ~er:.d
!~'1218 bureau I._____
v/d b1ad.
"
ooulunt _ hilltik.
dit blad.
••____________
il

Aanbeve1end, de Manager. .

~' ...

i·.

;

.;

.....

.~ . '

..

~.

···".

__ .,__ .. ,.-' ____ _

_·,_~c

(Vergeet niet 3 omslagen bij te

si uit~of

I::.:=r=;:;==~===:;;:~===;;=;~:===:==i

~~~~~~c:;,c~o~ii8~gi;/'Xebl~dmc.

Wegens uitbreidlng confectie·afdeeling. reclame <Ianbiedioy
.t\jdelinnen mantelpakken in modetne kleuren .. f. 11.7':)
(}ekJeede avandblouses .in crepe marocain en satlln.
.

I

::
::
De Zon
Bandoeng
~
"Oqg Kay Tek "
::
Eng Botl\\'
!":in Njan Fo
»
Oog Taa Tin
..
Peng
Bu1teozorg
Weltevreden Chedbon
1e. Deze pdjsvraag wordt op 5 September 1936 ges!olcn,
de u!tslaQ zal worden bekeud g~maakt op Dinsdag 15
Sl!ptembe.[ in de "OCHTENDPOST" voor Bata .... ia en
Buit~n%or'tl, en op Zondag 20 S ep t embe r in de.
~ OCHTENDPOST" \·OO( Bandoeng e19 omSlreken.

Vacantic in DuitschlaJul.
ell ingcbouwde kasten. Br. on- I'm free to give lessons in con- _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Se!·jeu1.e
conversatie·lessen der No. 2265 v/d, blad.
versation, every day except

I:'_______________

.

~ LIang Hln
Ta:lllt~~gHin

n'' -I

Ecn Unde:!.O~!~. t 50.- ---~----tMcl. .,RIVIERA-HOME" Me. Agfa Movie Camera lens 3.5,
'PAYING GUEST(S)
gamendoeng, Buitenzorg. of inl. een projecto~ ~odak, e~n screen Pcr 1. Sept. omUek Koningstel. 5050 WIt.
en een sphemgmachme voor plein, Laan Holle, in modern
f 150.- Banjoewangiweg 15.
gemeub. zeer ruim en koel
Oud-Ind. paviljoen, 3 kamers
Duitsche Steno-Typiste. admin.
en vr. gem. aIs paying guest(s)
POSTZEGELS:
goed onderlegd zoekt wer~~ Effecten kunnen daten in waar- v. hoofdgebouw. Zeer geschikt
~:~i~n all~g.~ ~~~~l~. :e~~:
kring heele of halve dagen. Br.
de, Postzegels blljven stijgen in
onder No. 1869 v/d. blad.
waatde. Korting van 20 - 40% f 175.- Br. onder No. 2236 v.d.
op Holl. prijsc. VAN OORDT, blad, tel. inlicht. WIt. 5548.
Tjikini 16 tel. 2571 Weltevreden.

3

in~eading ~?ct vecgczcld zijn van omwikkelpapi~~en
..
~.
De~e ... ec~ IS .overal .. verkrlJ9baar a f ~.JO ,?er s~~k .
2e. Meerdere :Dzeodmgen %IJO toegestaan, mits tedere Inzenatng
verg~zd d I.:i v~n 3 omwikkelpapiererl .
.
.
.
3e. TenCIQde porh lC besparen kuot U ~~\'e IDzcndmgcn III
de daacvoor bestemde bu!seo. werpen bll.:
Taka de Zoo
WCltevreden l TOkO Delice
Buitenzorg
DeUce
Tjeng
Soe~aboemI
Ie. Iedere

DillY SO E T E R M E E R - S C 11 R. AD-I 1\1 pianistc,
(;x·leerarcs Toonkunst Rotterdam, Deutsche staatl. Unterr.·Erl.
Z~~I~!~· cn ~~~a~~~k::.apul't QUGANISEER UW ARBEID gcycn. ~evr. Th. Ruyter de Bcrlijn. Aanm. leerlingen : Mampangweg 46, Tel. WI. 4958.
(1001' DOELMATIGE KURT- Wddt. VlOslaan 23.
SYSTEl\IEN. Vrnagt adviezen
onder No: 771A. bureau dezer
TEKOOP:
T"~ KQOP:
Courant
ODgebruiktc d!lll1esCiets. Tc
Oud,Holland",b
""..aanD
MODElHUlS LIDO, LAAN CANNEl 30.
anteublcmcnt
tegen ..elk
bevr. Van 1:Icutszboulcvard 41 _ _ _ _ _ _ _ __
lIod Te be.. r Konmgsplem Oost
Nleuwe zending middag japonnen vanaf F 6.50.
na 1 uur n.m.
Te Koop: Voor j 2600-:- cash, 1 (Java StudIO, tclf. 258).
."
MaD.tei costuums
"
F 6.75,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ een Jdein, gerlefelijk hUlS, lIcht.
CODtant 10% korting
ENGLISH.LESSONS
~_ _ _• •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,.;
gas cn water, vaste wlllIchtafel

~!:a~itz~~E~!!;'~d~~:

50. 25._
, , 5 . _ ieder

Iide tim 405le .. ieder I dozijo CASTELLA ZEEP.
Bij gelijke oplossinge:n beslist een Jury.
Oyer den
uitslag wordt geen correspondentie gevoerd.

---------

1128.

omlijnde stuk Sta30, en teh nu nauwket'lig: •
HOeveel keer het WQoul .. E:ASTELLA·'
op de juiste wijze is gesc~!even.
"
.,:;'

~
t.~
;

)

1

.. DE OCHTEND POST"

. ~;e . OcAtett.d

p,o..st

Dietat/Iu.T - va-n
Q/ van rtJchts.

. 2e bJad
Donderdag 30 Juli 1,936
O»STAND IN SPANJE.
• '. Een Reg1lel'ing, die zich laat regeeren.

-

·SPVJET-SPANJE ONVERMIJDELIJK ?
. (Van

on~en

I

Y. P. B.-con',).

hun leven te bescherrncn, hebben thans zelf naar de wapellon
III Spanje is de burgcroor]og gegrepen.
uitgebr o!;.en, De mono.rchisti·
lil'ie clrnagt de SC1l.11kl.'l
sche opstand Is nanr het schiel"
ei land ovcrgcslagcn. In het
De huidige burgeroorlog, eell
gchcelc h\l1d heel'scht groote
gevolg van de aan anarchie
onrllst.
D('4e opsbnd komt zekcr !liet grenzende tocstanden in het
::.I!; '-~n hom nit de lucht vallen. land, is in de eerste plaats te
ZeUs niet voor hen, die geneigd wijtcn aan de dubbelzinnige
zijn, spanningcll en illcidenten bouding van de socialistisch~
ill bet politicke level) van cen P:ll'tij. In Sp:tnje gevoelen -d e
Marxislen zich slechts ill ZOOnutie to Oj~(l':i'Scbattell.
Een
burgcroorlog 7.oo:tls velTe aan het kahinct gcbonthalls· in Spnnjc woodt, is den, als dit uan hun wellschell
slcchts mogclijk. indicn de au- gevolg geeft. Dum'om Jton de
toritcit van dell sLant zoo ver- regeering olldrmks het uithan g.7.wakt is. dnt 7.clis de organen, bord van het Volksfl'ont l1im-'
die met hel bcwaren vall de mel' een wCl'kclijke autoritei t
ol'de en \'cilighcid zijn bcl:tst, ill geldcnd U1aken. "De r egeedug
eell toestr!nd vall \"(~rwor-ding maaki naa1' buiten den indrul;:
geraken. Nicnmnd waagt te vun volkoU1en llormaliteit, terbcwercll, dat de moordenaars \Vijl aIle overige staatsorganen
v<m Cah'O Sotelo gcWOIlC bur- en -il1stellingell, ja het gchecic
gers zijn gc\\"ccst, die de poli- Spaallschc levell, de belichamiag
tie·unifonncn stcchts aange- "nn wanorde, rechtcloosheid en
verwarring zijl!." Met deze
scherpe woomen heeft CulSot elo,
kort
voordat
te kUnnen brengcll. H et tcgclI- vo
vCl'moord
wenl,
de
Ih:cl i ~ bcwczen. Ilc Jcidcl' dC'r hij
Spa!!n:<::ehc monnrchisten wcrd situatie ill Spanje ge1tensehctst.
Maar
ook
Ban'io
kwam
door com numistischc politicambtcnan'n am het leven gc- kort voordat de monarchistibr:l.cht. Weliswnnr heeH de rc- sche opstalld uitbrak, tot eell
gccring da;lrn:l stl'enge m<latrc- dergelijlw eonc1usie: "Dc ioegcicn voor de toC'lwtnst a:\l1gc- stand is 7.00 cl'Ilstig, dat de toekondigd. ma:u', naor on geble- komst zich niet !aat ovcl'zien.
ken Is, WtlS het reeds tc l:tat, Iudien de orguncn van den staat
om het \"cl'lrou~'en In di'! Iciding nict werkcn, z(!oais zij behourcn
\'an de l'egcering tc herstellcn. to werkcn, z:JJ het moeilijk zijn,
:.oIon::trcbi!ltifiche en fnscislische ollvcnmtwoo!'dclijkc elcmentcl1
clrmclltcll. zicmle, oat ell' l'egcc- te ','crhindel'ell hun wande.dell in
!'ing . lIiet IlIcel" in st:wt was Spanjo 1.0 bcdrijvcll."
Madrid) 20 Juli 19S6.

~~~~1C~nl~~~r~~~r~~c~t~\t~:;:;

Iftlks gelukken .den op3tand van de
monarcbisten te onder drukken,
zeLfs indien deze den steun krijgen van meer gematigde elementen, die ten koste van rules een eind aan de terreur van
uiterst links willen maken.
lli.arna. zijn er twee mogelijkdingen. Hoe nloeten de opge- heden: 6f bet gelukt den radibitste massa's terugkeeren naar ealen, den door corntnunistische
orde, indien zij zich dageUjks en anarchistische elementcn
van de zwakheid van de regee- opgehitste massa's zich van de
rh]g kunnen overtuigen, ja er- regeering meester t e maken;
ger nog, jndien zij zien, dat dan zau Spanje in eeo avontuur
stoatsorganen zeIt tot terreur gestort worden, waarvan de
overgaan? En is het dan -;er- gevolgen niet ziju te overzien.
wonderlijk, oat onder deze om- Of de regeering gnat alanag
standigbeden uitel'st rechts, dlls flink optredell en met behulp
de fascisteu en monarchisten, van den staat van beieg, de
zlJu toevlueht III een opstand gendarmer ie en hot leger de
zoekt?
Radicnhscermg k~n orde m bet land lle1'5tellell; dat
zich nu eenmaal lUet tot een zen gcl\Jk staan met de dictazlJde bepel'keo
tuur
Maar hoe dlt ook Z\J, de toeDe mogeitJi{e gevolgen van
den hmdlgen bUlgeroorlog llg~ I,ornst .. an SpauJe IS drelgend
gen voor de hand Dat de me- ell onzej.er en bet valt moeI11Jk,
n!\rchlsten k:lIls zol!den Zlen, aao de derde mogehJkheld te
het bewJl1d In SpanJe t~t ZJch ge]ooven . .(jat ov~r:enJ{omstJg
tc trekke!l, gelooft 1lI.en~and. het Spaa n~che :vol~stnra~ter .op
~~aryoor IS ~e mOIUl.l:el.llstische de rc\'o!utI~nalre I mprovl~aties
I d~e ll\ S p allJe te W~IUlg pop~~ weel' eell bJd van lethargle zal

i~U~ar~;t~~e:.e~c:'il~:e~u~n~~i

volgen.

EN ZOEKT VRIENDSCHAP IN HEr nUl'.rENLANJ;l-

(Nadrlfh verbQden).

HET ITALIAANSCH IlVIPERIUNI
IN OPBOUW.
Ol'ganisatie van de Kolonisatie van Abessinie.
DE GEESTDRlFT IS NOG STEEDS GROOT.

de hevollclng gedecimecrd. Cholera, pest, malaria, pokken, tuberculose en geslachtsziekten
zijn er de schuld van, dat de bevolking op bet oogenblik zoo
klein in aantal IS. Daarbij komt
een verschrlkkelijke sterfte onder de kmderen III sommlge
distncten zeUs 70% In het
eerste levensJa3r Op het 00genbltk doet men al be:: mogebJke en onmogeJJJke, o~ op dit .
....ebled saneenng te bren"'en
to Door de bestl'l]wog d~r epI- i
denneen en lnnderzlekt ('n hoopt "
Ankara bet geboorte-ovel'Scb ot
te kunnen doeD stijgen en dit '
is oak drillgend ~oodzakelijk,
indien Turkye ziJIl politick!'!

I

I

II Diverse

~lu~::!iot~~e~rino;tV~z:~~~f

T1lrksche
bl~itenZat1dselle PoZit-iek.

90 _ 140 C.lv'I. bre:<>d
v 0 0 r mante:lco5tuum s

2~ 2~2~ 3~

I

Plaa-ts WOY 15 millioen had,

1~C::ia;~;ie

Ook
zelf ziet men
in , dat bet veel tijd en moeite nJcuwsglerlghCld,
voor het
land intercsscerde. Maar de
basis VOOl' cen werkeHjke civi- strijd, die Anka.ra op het oogenljgatic iI! Europeeseheu zin te blik om zijn souvereiniteitsleggen. In cout'antcnarlikelen l'echten aan de zee-engten
wOl'dt er steeds weer op gewe- voert, vestigt de aandaeht weer
zen, dat de AbessynelJ, co wel'- sterkel' op dat, \Vat zich in bet
kelijk niet slechts de vroegere rijk van Atatul'k afspeelt.
slaven, in zecr vele gevaUen
Uitb1'eidi.'lg van het
uiet eells vermogen aan te geven, Waal' en wanneer zij geSpoorwegnei.

bllJven, zlJn het er over eens,
dat Groot·Brit tanrue in bet
Oosteljjlt gedeelte del' middellandsche Zec door cen vastberaden houding d e;! politicke letding tot zich moet trekken,
indien het niet wenscht, dat
Turkye een politiek gaat volgl,enll , d.fievon,°rtg. verder van Enged

zaJ kosten, Olll ook sleebts de

ze
gewezen,
onder
de op
regeering
V:tlldat
denzcUs
negus
de
uilvoCi' van goedere n reeds t ot
1 mill iard gestcgen was Men
meent reeds thans te mogen
voorspellen, dat dit cijrer in de
ecrstkomende jareu al zcs manl

streeft
eell stIJgmg ,'an
bet .. bevolkmgsoverschot,
anderzijds.
.
.
Op verkecrsteebl1lsch gebled
beeft m~n he~ spoorwegnet Wilt glj op eigtn heeDeo
f;.norm mtg~breld. Het l and Voigt dan een
d?-t ,:,~ak no. den wereldoorl~g

I

naa~

Hamburg.

I'"

Soerabala

Toko

DUBOPI"

PA SSE R 8 A ROE,

~!!!!!!!!!~:~,~,~a!!!!!!!!!!f:'::B:A:T:A:V:I':-:C:.::~

~~~lJ~o;dOe~l ;~~eh~~~~,r~e~

staao'jl

kantooropleidlng

ven. Dat tcgclijkertijd met deze
valutavoo:,schriften ook voor
Abcssinie cen uitvoerverbod
voor deviezcn is afgekondigd.
zal weI niemand v.erwondel-en.

ten heeft gekregen, waarvoor thans uatuurlijk meet
worden gezorgd. Italiaansche
correspondentcn, die met verschiU!:ndc voora3:nstaand~ per-

Engeiscb,
Redametot nog toe mee,r dan 200 teekenen, Pn ...·e Secretare~~e. .
nulbocn g~~~ Ultgegeven,
ID recbtstteekscbe ve.rbmdlflg
zO'lder daarblJ .ZlJD toevlucht te Ulet H.H . welkgeven.
n~men tot ~w.t~andsche lee~:r\~a:t lS~~~~:nmg:ir::: Hoofdkantoor Rijswijk 18, Tel. 626

ge problemen hebben gesproken, weten te vertellen van
"gigantische
plannen" ,
die
reeds .~i~neu korten tljd ver~'ezenllJkt zullen worden.
Aan deze Mrichteu uit de
Abessynsche
boofdstad
is
meestal nag een verbaal verbonden over de scbnt van den
mgus. Het sehat
betreftvan
hierMe!l-elik,
d, zoogenaamde

vau .bet
de
Bijklhtoor Sumatraweg 50
hu~dige economlSche ?rISIS, ceo
Tel. 3321
bUlt~ngewone prestatu:,.
Bijkantoor Matramanweg 167
BIJ de spoorwegpolitiek:. van
Mr. Cornelis
T~rkye . ~ebben strateglsc~e
Bljkantoor 8innenwag 2
o\erw~gm"en
een
hattig
Bultenzorg.
woordJe meegesproken. Troepentransporten van het Oosten
van het laud naar het w.' esten ~en thans gemakkelijk ten
mtv.oer
g,bra,ht. _ Ook
B'ET'
aan
de wo,den
spooI'W~erbmdlDgen

INSTITUUT
nB LO M"

~~l ~ogIe\~l~aa3:e~~ar~;~r ~e~ ;~C;-k~~~ng onb~~C:nde vel~ehO~~~ :g~~ll u~~~~;e:~~n~~::w~fij=

~r~nsc:h.

ne.n.

~~:;;::S~~~ll ~;e~eb~~\Vn~~~dI~ we~s~~md

~d.en

\'11

Zij dit v~~r noodig houden, ill den groote:c. keizer. Maar men !met Rusland heefL men groote
particuliere zaken cen onder· verrelt been de huidige negus! aandaeht ~stee.d. Over. KaIS
zoek doen ins1:ellen. Men wil echter bet grootste deel van loopt een liJn. die.2anslUlt aa~
voor aUes - en op dit punt dezen scbat met zich mede in het trans-KaukaslSche ~poo~wordt in de mededeelingen del' ballingschap
genomen.
De weg~sy~t£em en een ~~e
correspondenten in Addis Au~ waardevoUe deelen V8Jlo bet ver~mding ~hen Ha:,dar
ba steeds weer nadruk ge- paleis zijn kort yoordat de Ita- Pag)a en '!'~ -..--onnt. l?i.i de
Jegd - het hamsteren ell bet lianen de stad binnenruktcn nauwe pnlitit'Jre betrekking.en
acht"houden van waren, wei- I doo, het piunderende volk zoo tusscl>en :Ankara en Rusland is
ke beide bandelingen prijs- goed als eeheel vernield. Uit dit van met te onlierschatten
stijging
tengevolge d.ucnen den: inven~, die de It.alia.an- helang.
bebben, verhinderen.
sche r~eering heett Jaten opmaken, blijkt echter, dat men
Stryd tC9Cn KiAdernterftc.
Naast de bepalingen ovec rie tach nog op vele diDgen., Z(M;

I

~~I~ci~Ui~~~...:..,.nh:~ei!e.ri~!~ ~e b'~~p~!:te=tv~~~ tur~a~er:!n~e~=~~

een groote tank in de oplei- pen uit ivoor en pa:relrnoer. b et bevolkin."ospolitie1re proding van Abessynsche !Irbei- enz.,beslag heeft l.-unnen leg- bleem. In het jaar 1927 tdde
dera, voor wie zoo moge!i:k be- gen. Al deze -roorwcrpen ml- het nieuwe Turkye nog slecbts
:!en' ~
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Bnitenzufgsche AlIOlheek
I(R ATHKAMP & CO.)

kwalh.:it, ;Us U reeds
een

ILP. & Eo.

~

RIJ WlE L

sm: rij9.-ieJ

~w::

aansche arbeiders geleden na- sche musea worden Ollderge- ti!:g nog-aan den hoogen
•
ltaliaansclle ar- bracht.
(NailnIk

~~~.

QOe!Sser (; Co..

imn. ELUNGER &: CO.

voor Dames en Kinder~n,

~~t thans een uitstekend fut;.c- ..
D drukst betlOneerend
spoorwegb~dnJf. bl) het grootste e
Turky.e hee~t aIle zieb vro:- zoc:hte ICJtituut tee plaatse
gel'. III bmten]andsch ~ezlt
bevmdf:nde
spoonveghJuen
aankocht. Alleen met bet
dee} van· den Bagda~-spoorweg,
dat l ~ng~ de SYrIsche.grens
loopt, IS dlt tot nog toe DIet gelukt. In het geheel heeft Turkye
Less!!:n in St~no "Groete"',
\'oor den. aan.koop van spoo~- Blin dtypen. Neded.. Duitsch.

~:~~~~:~e~~~~e: 17~= ~~d n:r~e:!bm~:

jad·KollJdota

Prijs. f 0.-10 p~r tube.

Blouses, polohemden, schcoloIOcken.
Kousen, schoenen, schooltasscheo.
Zeer voordeelige prijzen,

Dc Schu.t 'tum lffsllelik.
Natuurliji{ zal men eerst in
Addis Abeb", ?cl[ met den
gl'Ootst mogf:lijkell spoed en
energie aan bet werk gaan.
En arbeid is or in. groote hocveelheid aanwezig, dnar d\.!
stad lliet slechts zoo geed als
gcheel opnictlw zai moeten
worden opgebouwd, doch als
zetci van den Italiaansehen

I

PARADENTOSI!.
Gebruih daarotn aU"-D

'aodpasta.

NIEUWE__SCHO~LJ AAR
S t offen

nomisehe bepaliU!;ell nauwkeurig bckljkt, valt in de eerste
pinats ap, dat men do \vaarde
van d~ oude Abc5sYl:sehc mu~tcenheJd,
de Marm-Tberestaheeft
vastgesteld.
daald'Jr,
ZwnJ'c straffon zijn gesteld op
het verkoopcn van daaldcrs tegcn cen allderen koers dan den
v!lstge~telden. Ovc.rigens zal
men in het betnlmgsvcl'keer

Leider,

:waals

'Neltevreden

men lceat,
de lcoppen
den
merkt van
mende
oitdagbla
reeds:"Leven, wetten e n tockomst
van het Rijk" of "De ontsluiting van de Abessynsehe hulpbronnen", of ook "Dc r.iJkdommen van eell land. dat vIJf maal

eco- graoter zal wordell.

"lie.,.. do: t.,mlen mool ...·it. occh voo rkomt a!le 'and· en :l'ndvkcschliult':lI.
dt': ye ...Tcesd,,-

F==~(~N~ad:r~U:k~v:er~b:od:e~,,)~.~~~~~~~~~~

Kennel'S van het land, namelijk zij, die de onty;rikkelmg
vau de laatste 15 JaI'en lII:~t
aandacbt .gevolgd bebhen, ZIJ!l
van meenmg, dat-het e.C?DOmlsche zoowcl als het POhtl~k lot
vall het. land van twee dl~gen
~fhangt. - van de ontWlkkehng .. va.n bet verkeerswezen,
specla.~ van de spoorwegen,
eenerzlJds en .van h?~ suc~s
van de bevolkmgspo.I!~ek, die

Vee} belangrijker is cen an~ere beschikking, die den Ita'hallnschen gouverneurs del'
\'erschillellde territoria de volmacht geeft, tegcm de internationale speculaties van iederen nard met aIle daarloe ten
dienste
st.•mogen
and middelen.op.
te
trcden. ZlJ
zelfs, millen

kwaHteiten

Zuiver Linnen

Maar naast deze consequent
rokken en sDankledi ng
doorgevoerde
bevolkinspolitiek zoekt Turkye, ter beveiliging vlln zijn grenzen, ook
PER METER
vricndscbap In b et buitenland.
De nauwe banden met SovjetRusland vormen op bet oogen- I~~~~~~~~~~
blik ceQ vast bestanddeel van !
de Turksch~ buitenlandsche po-

bOI'en
Ten zijn.
aanzien van de koJonlsatiemogelijkheden worden de
Italiaansehe bladcn intusschen
steeds
optimistischer.
De
,,BtampaJJ spreekt reeds op h et
oogenblik van 15 millioen Italianen ,die ill h et nieuwe rijk
uaast de Abessynsehe bevolking. binnen afzleobaren. tljd
brood en arbeid kunnen vinden. Daarbij wordt er op evenecns t amelijk optimistische wij-

De S'taGt ats ecollomiseh

75

S5

PER METER

~~e b~~~~~de~, ~i~: h~~:~:~ ~a~:n~positie weoscbt te hand- I

scbe IGein-Azie zoo ver in de
wateren, die de kusten van
Egypte, Palestina en Syrie bespoelen, door, dat het noodzakelijk in aIle dingen, die zich
ill' deze aan spanningen en conflict-mogelijkheden zoo rijken
boek van de Middcllandsche
Zee afspelen, cen hartig woordjc mee te spreken heen.
De rustige ontwikkeling del'

55

1 ~bc~~~~~ breed 1.10
i ~~~~~~.brcd 1.95

biJzonderheden
permanenten nard zal zijn.van
Maar
in ieder
gcval is e r thans een begin gema~kt. Daarbij ~ijn voor het
Itnliannsche pubhck de verschillende paragrafen, die b. v.
de competeutics van de officiee!e instnntics v3ststellen, m!nder
mteressant, dan de bepalmgen
~ v.a~.5.c0':10m}scben.a:r.rd. AbElSSJnlC IS In zekercn ZJn voor het
meercndccl del' ltalianen .de
hoop op cell betcl' levell. Indien

z~~~~~~:~c:~~~e ~f~:',wc

Imit. lln:Jen
90 c.M_ breed
Kunst::. linuen
70 c.M. breed
KunslZ. lim-en
70 eM . br eed

~;:;e i~ee:tt te~;:~ll:~iS~~~ ~;i~~~h~knk~i~;~~~k~~l~:t j 0 0 .. KAII KlOR A
dat men zieb jarenlang de grootste aandacbt. Engel- De betere Tandpasta,
~i~~lij~.ie~l::~~e~~j~O~~~~i;:c~ ~~;ere€::;~~e~e~~~~~g~~~ jO!!:~h~:~~:~S:b[a:~:~::: ;::1:1 d~~

(Van. onzrm V. P. B.-coIT.).

De lta lia:msche rcgeering is
Cl'
met bewonderenswaardige
snelheid toe overgegaan, bel
nicuw veroverde koloniale rijk
to orgauisccren. De geheele
bt=stuursorganisalie i5 reeds in
kannen Cil knrikcn. en men is
th:ms op den besren weg-, Abessini~ n~ ook economis?h in alIe flchtmgen te ontslmten. Het
S~llD.t llatuurJij~ te.be~ien, of de
m 7uwe orgamsabe m al haar

LINNEN
STOFFEN

Anka.ra, 14 Ju:[i 1936, toestanden in b et land, hadden

De vn.stberaden houding van
1'urkyz op de confel'ehtie te
Montreux vestigt de aandaeht
weer ee!!s op de binnenlandsclle ontwikkeling in bet rijk
van Ataturk
Het meuwe Turkye IS daar~
om van zoo groote beteekems,
wIJl het m den waren Zlll des
woords tusscben de contmenten ligt. Slechts met een smalle
strook hot bet m Europa Geograflscl~ en poiltif:l{ hgt
Turkye echter voor de continentale massa van Azle De
eigenlijke Aziatische problemen
zijn niet die van Turkye, maar
VOOl' degenen, die zicb daarme-

.---_.'-".---..------ ---------- -__ ,..."""....,e.,~.~=====

Rome, 9 J'I~li 19S6.

berichten de ontvangst

van een grate zending
(Vall om:r:n V. P. B.-corr.)_

vlug en niet duur .
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' DE "GHANDI VAN HET GEWELi)"

HET TROPISCH KlEEDINGHUIS

AansJag op Koning van Afghanistan.

Tel. WI. 4701-'. Petjenongan 17 B
DE DOLLE FAKIR VAN DEN' KHYBERP AS

Recl a me aanbieding
Tropical ' costume s
naar maat

(Van ol/zen V. P.

f 15.-

D~
ln, het

die

begin van dit jaar op het oogenblik de bloedwraak en

den J(Ql1i ng van Afghanistan er bestaan veden, waar van de
gcpJeegd wer d, is thans eiude- oorzaalt al meer dan banderd

T ussor per stet

lijk door het onvennoeide
werken
vall
den
Specialen Britsch-Indische n Dienst
voor een groat deel opgebeldel'd. In Europa h eeft men
ov:er dcze aangelegenheid nauwelijlts iets vernomen. De
Afghaa.nscne regeering en oak
de koloniale regeering te Delhi
hndden goede redenen, om de
zank niet aan de groote klok te
hangen.

f 6.50
Prima Drill per stel

f 4.50

AMERIKAANSCH£ COUPE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-

~ VENTHAAL·THEATER

B.~corr;).

Kabocl} J 'ltli 1986. waterdrager Bacha-i-Saquao te
doen dek ken. In dlt woeste
geheimzinnige a anslag, h ooggebergte heerscht nog op

BEDLAnN S

jaar terug ligt. Maar cen ding
was voldoende om aUe stamh oafden IDet elkanr t e verzaenen, n.l. e1' op te wijzell, dat
Arnan Dellah den VtOuwen
groote voorrechten schonk. Het
duurde geen drie w eken, of de
koning ruoest met zljn schoone
gemali;t Soeraya h et laud
verlalen.

Z waar Gr3s1inn(n

Dc grimm ige haat van den
dollen fa.kir geldt vooral dell

T AFfLLAKEN
]n den
harem
vall koning
en de vriendsehap,
die
Sjah
dokcn
plotseling
cellZahir
aanM Britten,
Arnan Deliah's
opvolger voor
220 x 155 elm
tal jonge meisjes op, wier vinM de Ellgeischen koesterde, was
gernagels bestreken waren met oak de oorzank van bet fci t·
1~
een tot nag toe onbekend, snei" d.~t hij vermoord werd. Eenlgeu
werkend vcrgif. Zij zelf waren tlJd voordat deze moord plants
BADHAND·
B U!TENZORG TEL. 20J
GUI Te NZCJlW TEr.. 102
DOEK.
,
door een bijzondere lcvcnswijze yond, hadden eenige aanhan"
GERUIT
Aanvang 7 en 9.45 u.
gcheel immuull voor deze ge~ gel's van den dollen fa kir zieh
Ao:tnwtng 7 en 9.45 u.
O ffr ~ert \/0 0r30 Jull tIm 2 AuI'! .
vnarlijke staf. Maar indien weer eens op het oorlogspad
Offretrt voor
Een Il ee.t ill ": pikan!c
deze meisj es den emir met hun begeven en een aantal Britsehe
48;;;
30 l ull tim 2 A ug.
Holland .ch ~ fil mkomedlc
sciterpc nagels hadden vel'" soldaten om het Icven ge"
wand, dan was bij natuurlijk brach t. In hun woede hadden'
"DE FAMILIE VAN MIlN
EDDI E CANTOR
een mlln des daods gewecst. de E ngelscben besloten de geM
in de n iCll WC Illu:;:ikale film,
VROUW"
Zahir Sjah , dOor den gewelduM vangen genomen Afgb£Lllen bijm~t: Jo h.,n Kaart Jr.. Sylnin
digen deod van zijn vader Nadir zander gevoeJig te straffen.
J>o on~. Marie Smithuy:o" . GLI~tn
"STRIKE ME PINK"
Khan voorzichtig geworden, Eerstens werden de opstande"
Ch ri.p\jn_Mulde r, Cruys Voo.·
rook eehter onheiL H ij hield de lingell niet gciusiJeel'd, dOch
bergh, Cbsy ,.~" Bcnn~ko ,,'.
met 4 pakkcndc Songs.
vrouwen vall zieh af, lict haar opgehangen, wat vaal' cen
zorgvuldig bcwaken cn ontliep rechtgeloovig Muzehnan wei
Gr o o t e Kind c.rv o ofstelliogcn :
zoo den dood.
bijzonder smadelijk is , daar de
Zond"flmOr(]On 2 Aua. 9.-15.
ZII.:rd"I)mltllhg I I\U<] • .].JO.
ziel in dit gcval het Iiehaam
,,1 HE CA r AND THE fIDDLE"
" S MILI " O THRU".
Dc Britsch"Indisehc Gcheime langs cen veroutreinigden weg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I Dienst,
d ie door de regeering verlaat en daarom jn het vage·
vall Knboel van de mystericuze Vllur een hclsche reinigjug
aangcJegenhcid was in kennis moet ondergaan. Bovendien
gcsteld, liet dc zank eehter niet hadden de Tommlcs de doodcn
Long range
rustell. H~t ond('rzoel;: dat bijna gemcenschapllel!ji(
mct eel1
PATRONEN
elJll half janr duurde, h~eft dan parr!' zwijllell begra\'en. Een
de beste voor d e
ool( cen positief rcsult'1.at oJ>· grootcrc bclcedising kall lUen
gelcverd. Thans is hei bewijs cell Muzelntan niet aandoen,
EENDEN-HCUT
gebracht, dat achter den mis- want het varken is eell onrein
p. 100 st. f 8. lukten aanslag de "dolle fak ir en vervloekt dier. Het ntccsl
van dell Khyberpas" stand.
W E STER~ XPERT D'IIVEN· PATRONEN.
. • p. 100 1 a._
vert.oornd wnren de fa nntiekc
Moellah's. HUll 1V0ede richtte
WESTERN SUPER X KOen 01 LOOPERPATR. " " ,,10,_
Dc gcheimzinnigc Pard,,? zich eehter minder tegen de
~~;<:e~·~~.~~I:~bft~~\~~co~!1 E~~~c~~~' l~~h~~~~~~~;dh~J~k:' e~" H~~~~~::'~:
Engelsch ell dan weI tegen den
Hij zclf noemt zich de "Ghan- .i\fghanenk~ning No.dir K.J'lan,
Atte sten vld prima Westernpalronon liggon tor inzage .
di van het geweld" . Zijn aan- dle cen v~'lelld van de Bl'ltten
TIO TIH( HO'IG
8!\TAV I A-C,
hungcT5 daarcntegen lloemen was. N~~ll' Khan kwam dan
I:::=================~ !hem
den "wandelcnden opet'- ook . wClmgo \\'cken later door
1_
baring van den profect Moham- vergif om het leven.
moo". In icdcl' geval bczit hij
10.000 Rocpijen Be1.ooecn bui tcngcwoan grootcn inNed e d a ndsch ~
vloed en zijn rijkdam komt l1iet
"it/g.
Ind i!!l ch e
ill de luatstc plan.ts tot uiti ng
in het fe lt. cIat hij cen harem
"Wanneer de Engelschen
van n iet m inder dan 319 vrou" BritscJl-Indie verliezen. dan wI
wen hecCt.
bet door den Kbyberpas geOPGBRIC Hr I N IU1
_
HOOPDKA NrOOR T .e BA.TAVI A
beuren", zoo luidt een oud geM
.tei<:t~'iJ8:~.ZIi3'~~~~~~
Dc Britseh·Jndisch e Gchcime zegde, waarnall a ile Britsche lijltcn priester dood of levend ill - -- _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
Dienst hcclt 01' het oogenbli.k soldaten, die in Indie dicnst handen krijgen en hcbben daarKOOP EN VERKOOP VAN

MUIM·THElTER

I

~

ESCOMPTO

M A A T S C HAP P IJ

N. V.

~~2~e\~,i~~?e i1~~~~~~en;,,::.t ~~! ~Soen~lS gC~~~~;~ta:tgi~s~i:~~~ ~~OO~ ~~p~~~fie~~. P~~1S ;ea~

WISSELS ·
OP

Arnan Oellah uit het land dreef, Rusland en Britsch"lndic van ben zeUs

ropccsch c eultuur aan den dag daarom deze bclangensCeer met spot met ieder gevaar. Hij weet,
clknnr hevig bestrijdcnde stam~
men tot cen gemccnsehappelijken oorlog tegen dell koning tc
verccuigen en zijn eigcll stroo"
mannen . door den vroegcrell

REISCREDIETBRIEVEN
EN TRAVELERS CHEQUES

naar hooTen. Zij stak het geld

F E U I L L E T 0 N • e~rZ!~~esC~e~;!~~
- - . -- -- - .

NORA DE VALSCHE ERFGENA~IE.

JJjk den drempe1

door
ENBlOO DE ·NOVABA..
---

bekenn n
W'l e '.. ..
t ~lJ ~1J ~og ~en ~oo·1
t"
e~
ens.
eWIJzen .
erte
lll1Jn kost~~frouwb daR nUes
wanne~r I weg. :-?" et za~
~~r difP treff~?-, ~ h:eft el
IJ ~~e van nuJ ge au ::D'
hZ'J. z~~.~eht~~o~ mlJ geen
Be a ~
IJ en.
. aar daar"
om d~t. geld. ~et lS de buur
voor rle ma~ eu. .
d ,,En ? m~iltlk nog lets ~~
~~geIl:' boedel gIJ rdf',:geIlJ
IDlJIl ill .
WO
lDgep
en; ?-ar h~: ~u~~bi1jet
t
lk h a ~
eruge ste1d di en
voors
n en
e e
Nora ter h and.
- Wilt gij voor ~es .2orgen ?
,,Ik ben claartoe met 1n staat.
En bovendien wi! i~ Lambert

:u

:r.

I

al~ev~~:u~ e~l=~ :ei;..~~:,n~~gno;a~te=e t!:: ~::~rsc~a;:f be~~~U~~ ni~t we~d ~~ ~!~, ~e=e =~~.!;.

Dooit meer Wat deerde het haar, dat er nog ilikwij1s dat zij in den ron'" was

-::~ret:~e ZO:~D ~n~=g~:~

De kwellingen eener moeder

'..
.
HIJ _ m:ccg en wischte het
klamme voorhoofd met eelll zakdoek af.
.
.
- Hoe verheugd ben lk; zelde Nora uit ~en gr~n~ van
haar hart, dat Ik nag lUISt op
tijd gekomen ben! Ik ben dege"
ne, die u tot. de bekentenis heeft
aangespoord; ik zou dus eigenlijk schuld hebben gehad UD
uW..dood.. Die gedachte bad mij
alt~ aebtervoIgd. De Voorzientgbeid b eeit mij tot u gezonden!
"Maar nu moet gij mij uw
woord geven, dat gij geen zelfmoord z~lt begaan!
De Jongeman gUmJachte
dicp treurig. .
"
- . D~~ Is elgenlijk ~el meer
noadig, juffrouw Nora, want i.k

J:t

nam er eenige papieren uit en
deed die in een h andtaseh.
Eindeli;ik was hij klaar am te
vertrekken.
Hij trad op N?ra toe.
- Ver tel mlJll ouders de
juiste toedracht der zaak, zei"
de hij met bevende stem. Sta
hen zooveel mogelijk bij in den
~aren tijd, die hun wa~t.
GIJ verstaat h et zoo goed, lem8.lld te traosten.
"Zeg hun dat ik diep berouw
heb. Macht ik den dag DOg beleYen, dat ik in vrijbeid kom, dan
~l het mijn dierbaarst.e plich t
zUn, hun bet Ieed te doen ver~
geten dat ik hun berokken heb.
Vaarwel!
Bij reikte haar beide handeD.
Zij vattc die en drukte ze stevig.
.
_ De HemeI behoede u ! zei
ze .~t schreiens toe bewogen.
HiJ zag dat haar oogen vol
tranen standen en draaide zich

::nt b~:~~~n v~~h?e\=;
was weer beer en meester op
Valmont~ maar zij werd zi;ia
vrouw en kon dus bet land"
goed als het hare blijven besch?uwen.
.
Jerome had zijn verJovmg met
Florence onmiddellijk bekend
gemaakt. Het huwel.ijk zau
spoedig worden voltrokken.
Wegens den rouw zou er geen
enkele feestelijkb eid aan verbonden w orden.
Zij vormden eigenlijk een
vreemd paar. WeI was Jerome
een opmerkzaam verloofde. altijd even ridderujk tegenover
Florence. maar zij vcrlangde
naar teed.erheld, ell joist dil
kon hijhaarnietgeve:D.
AI haar hoop was gevestigd
op hun huwelijk . .Als zij
maal z.ijn. vrouw was., moest
h aar schoonheid h em we! ~oen
ootvlammen:. Dan zou hij minder terughondead worden en
haar zijn. volle liefde toonen.

een geliclde vrouw ZU~I'OCl~ ~I~~~ :-:r:~ait
Een van de eersten die Daar m.ij .. hier best! De directeu.t.'

~:~. h~~ :r~~oeken k:~:' ~o~ ~o:::;n:ij,~s:~~e~<;:~. ~~~. ~k'v~~~~,\~r: z:.
too~de zij steeds. een bedrukt
gezIcht, maar oven gens was er
van haar dl'Oefheid n iet veel te
merken.
Op zekeren dag ging Flor ence met haar aanstaande naar
de zieken"inrichting, die door
den ouden baron de Valmont
was opgericht en thans onder
toezich~ v~n ~erorue stand,.
De m nchting be.stond dien
d3g juist vijf-en-twintig jaar.
Dit LOU fee.ste1ijk gevierd wor"
den,
waartoe
yerscheidene
vrienden en bekenden wa-ren
uitgenoodigd.
.
Florence had J erome met tf-.
genzin vergezeld. Zij ~ist dat
zijdokter Charlot moest outmoeten, en dat \\'85 baar ,·erre
van aangmaam. Bet m u Jero.
me echter in hooge mate bevreemd hebben als zij ruet W1Ci
meegegaan. "
..
Plechtstatig werden. .DJ door
den directeur van de inriehting

I

een-I

had, gelukte het h~m, zonder p~ttig en doe aile ruoelt~ on\
dat het in bet oog Vlel, aa.ll de nu]!l taak zoo geed mogeliJk te
zijde van Florence te komen en verv llllen.
naast haar voort te loopen.
Dat verheugt r.cij. zeide
- Ik beb ~et verwonde:rillg ~~oren('7' .t~,,?-jl zij .~et ~oo:
van uw ,,'e.rIOVlIlg gehoord, freu- liJke IDClsJe ".tlend~k Ra.JlAeeJ;;:
Ie! zeide b.ij op een toon, waar- De bezigheden ~Jn hier Vl1l
uit onmiskcnbare teleurstelling Z\vaar, dat w~et lk. Maar 8lJ
k1onk. .Ik wensch u van harte hebt een te~Uls en een aangegeluk! In sti.lte h:!d ik steeds name omgevm~.
geboopt, dnt l!t nog cens de
Dat h eb lk ook! W3S het
lukkige zou uju.
antwoord. Met de dolrtorenkan
_ Zwijgl beet zij hem toe.. ik .het zee' geed yind:n. alice:c
Wees wat voorzichtiger met uw met dokter Charlot met. Het
woorden! D~ wi! zooiets niet ~ misschfen verkeerd van mij,
meer booren!
ldi~ .~derwerp aan te.roere~
Zij wenddc zieh snel met eeD. GJj ZlJt eehter roo g:>ed 'OOT nll.l
''l'a!lg tot den Cirecteur en lie!. j geweest, dat ik he~.maar~!
beweenvoaWgstaan.
I Tot dus\'i~rreheblkernogme:t
D!'. Charlot keel>: baar drei- 'j nieman1 over gesproken..
gend na.
.
...Dokter Charl~t. was In h~
nit zou hij b :!ar wel betaald Jbegin.. ~ aArdig .~. ~
zetten!
tot hij het waagde 2lcll. btl ro.u
Zij traden .de tweede -zaaJ birr op te dringen en het mij ~
Den. Een )OD~ \'erplccgstef: te mabn. Ik moest ~ ~
kwam naar Flore...oo toe en kushebbcn. Sedert dim. tijd

~~~~~e~t °:e~~te~~,l:Ji~~ =st~~~e:~e:n:a: h~~ ~:a:~i~~%:e ~am zijn tascb rnFl~=: m~:!=~ :=~~:;:: ~
meis~ ~~~~:emt~~p~:=

u e:hter mijn eerwoord dat ik
noolt ~ecr ,aan 200jets zal denken !
"Ik zal onmiddelijk naar het
gerecht gau . en mijn schuld

van vreugde .
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doch in werkelijkheld geheel ",:einig tcgen hem kunncn uitonafh ankelijke bergland Afri" nchten.
distan, dat ook den dollcn fakir
h uisvest, zoo tani als maar mo"
geIijk is. Zij willen den gevaar"
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telijk voar uw goedheid. M.ijn
Nora stond aan het venster
.O,uders zullen later aDes vet'll
, c- ep kook hem n~
,
men '·wat gij ,vaor mij gedo.an
Flink en met opgebeven
hebt.
boofd ,liep hij voort, '2ijn straf
Daar.:wUde Nora echter Diet tegemo:et!
'
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steeds haar jaloezie.. Zij herin- da.ama. wHd er een rond.:,
aang .,F10re0ce, Iller m , betrekking l ~t~. n ooiP doe ik. iet:s naar
nerde , .zi.ch
goed hoe tee- door~et huis gehouden.
11had geno:meo.. .DaIlrroor was ' :=t':! zU'~
der ·Jerome altijd met Nora
FlGrentt mg er z:eer bekoor- bet meisje haar ~doeostel'l

r.eer

was omgegaan.
.
Iijk nit. Ret:roodblonde haar :aett ~. Ook tbans,
Florenee vroeg 'Zich af of bet deed de bbmkheid yan de h uid straa\de bet jo!Ige gezicbtje
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