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hoofdhaal'? Hadden kapperswinkels daal' ook een pilmnte
reputatie ell word over die zaken Dp gchcimzinnige wijze gespl'akcn"? _
Het mcisje bcvestigt dat . En
dan gm.ait de pl'ofessOl' vel"
J er ill den droom van dit meisj C
en in IJaar herinne ringen om t e
spelll"Cll naar de oorzaak vall
haar nervcuzcn angsttoestand.
E cn zc£r bClangwekkcnde gesehiedcnis, welke eehter v oor
deze kroniek gcen waarde
llCcft.
Hie}" willen we ons nog een
oogcnblik bczlgh oudcll met de
kappel'S.
Hcbben die h aarkunstena.nrs
aileen in WeeneD en Oostenrijl(

ti.ng te openen, waal' vrouwea.
die wachtten o!~ een man el'
I'!lCCt' kOllden l~TlJ~Qll .clan hnar
hef wns. Deze mnchtmg tarL~.e
de ter zl~kc bestaande weUcllJ:
ke bc~a!lngen, doeh . werd doo.
de !J~~lli e gedu ~~ mlts alles er
ordellJk ell eerhJ~ zou tocgaan.
Om aan dezen C1sch ~ Imnuen
voldocn,. was de ondcl nemende
dame, d Ie aan het ho?;fd stond,
op het oorsproll~eh;tke denk~)eeld gekomen van.ldrle lda?sen
Ill . te stcll~n, elk l!l.. cell elgell
hUIS, voor zlen Vnn~IJ de k~as7e
p~sson d pel'soneel 1 me:~bllalr.
Hr crdool" .. voor.kw . 1 ZI] den
JdnssoJ~strlJd, d ~e z~o . vaak d('ll
vrede tn l.ulke mstclhngcn vcrstoort, wanneer de mallL~ (!Il c.r

.....
Eer wij van die inrichting
nog iet s Illeer vcrtellen, moet
OilS cen korte ontboezeming uit
de pen.
Vcrmoedeiijk zal de CCIl of
ander weer zCggCIl: _ men
spl'eekt niet o"cr zulke dingcn.
Maar cen feit is. dat mell te
Batav ia er zeer ' dr uk ovei'
spreckt. Het is cell der onder~
well)cn vall ·den dag, als de do.·
mes zieh hebben t er uggetrokl,ell om ongestoord eell s igaret
te rooken.
:Men herinncrt zich, dnt indertijd prof. Bolland in het
opcnbaur zeide en schreef, hoc
dr. A. Kuyper eell hctreurens-

als
F reud
Figaro, die in Latijnsche landen h et type is van den ka pper,
werd door Bca.umarehais in zijn
nadere toclichtln g t ot den "Barbier de Sevill e" aidus geteckond: _ bc:1U diseur, mauvais
pOOle, ha rd] muslcien , gran d
ll'ingucneur de g llital'c, Cta bli
dans Seviile, y fa isant avec
succes del' barbcs des l' 0In a n ee s e t d e ~ m ar j ag c s, y maniunt ogalemcnt
le f er du phlcbotome (lallcet om auel' tc lat en ) et Ie

wen. gevochtell wordt t usschen
de h~dell. van goede af.komst en
de pi oleten.
. H a,ar stels~~ voldocd 7.ec~ goed
III
llr uetJJk. ABe betIokken
pnl'.tJJen ,~arell tovI;d.en. O~k d.~
p~htje, dlC cen oOQ ~n hc~ zCI
hlcld en notecrdc, W.IO or :-:ooal
!nvumen, o~d~~ m~:nand er
cell presentJe-lu st Wilde teekell(,ll n~h voor hot gastenbock
auUlcntl?ke na mcn opgaf.
Dc Clgcnaresse, cell dame
n~ct cen dubbelen naam, ko~

l'uimde, een bescherming van
de gehuwde vrOllwen mochlen
worden gcacht.
Dc erval'ing leort ceh ler, dat
sr.hoonheidsil1stitulell , die zieh
op d~zell weg begcvell habben,
de gehuwdc vrouw uiet dt,
minste bes eherming vcrlecncn.
Zij zijn intcgendcel haar vcrdelf. Zij zijn te beschouwcn als
gevaarlijke uitwassen van een
bedrijf, .dat prof. Bolland hesehouwde als cen nultige sodale instetling.

.."'..
. '
Het IS nag met zoolang geJe·
den. dat ~ll I ndisehe dame te
Bat avia, met vcr V~l de gasfa·
brick de .zoo gcwensc~t~ e.n
aa ngem~~lgde a llto-acthntelt

~l~d:;'j~u:~tie

prof.

l

profession" .

~~~g~ijc:~:~lkt~~ he~: :~o~:~~~~: ~~lar~~T:htf~~~, b~\~:1~ ~ijl~~~

0.:

coqu e lu c h e des f'em- st?-d over ~uis kwamen , dat destiJ.ds sensatie gemaakt.
m ~ a (het tJ'oet elldnd van de wII zcggen In de eerste klas.
Wu Nederlanders w a ren gc~

vrouwen)
Onderpaar
hen paedagoficn,
bevonden zieh
dr.land
Kuyper,
die
bij ook
wie woon
baas wom
as voor
in het
, zijn zin
Op de door ons wijd gedntkte cen
woorden komt hct hier aan.
mcvrouw te radl! gmg over de doordl'ccf, over zulke zaken

En n u her;nne",n we ons ook gcestelijke

van .ehter de baud te cpreken.

KOK
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Al; Smeding een br;ef over ,ul;,

Ca.e

la Rotonda
t 2 42 - 1262

Bezoeld

ODS

·Restaurant de Premter Ordre.

Uit een keur van gerechten eo wijnen kunt ge
Uw keuze daeo .
Specialiteit in het artangeereo van diners en re·

e nkele kappel'S in Nederlandache ateden, die n iet zoo h ecl
vee] afwekell Van het s ignale-ment van den Sevillaanseh en
barbier. Ware n bet al gCCll
apothckers, zU levcrdel1 uUes,
wat t egenwoordig de Sanitaswinkels in Nederland sehaamteloos uitstall cn .. En
het
aderIaten, 0.1 bezlgden ZIJ geen

ontw;kkeHng

Een jaar later ontmoette
mevrouw cen van haar vroegere
begunstigers op straat en vroeg
dezen: _ komt u mij weer eens
opzoeken rnijn adres is nu ......

Annex
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e:r

cepties.

Dir. Euge ne Hoogveld.

haar personeel.
Oit bedrijf, streng en begin&'Ivast geieid, had lang kunbloeien. ware het niet dat mevrouw om een invloedrijken
klllut cell genoegen te doen , de
belangr jjkste cler politioneele
voorwaarden had overtreden.
De polit ie ontdekte er een
meisje, dat daar niet zijn moeht.
Bet was er gebraeht _ door
eE:D kapper. ToeD werd de inr ichting gesloten . Mevrouw
werd veroordeeld, de ka pper

oak.

Eerste Betaling Augustus

PIANO

koop t men bi) deo MllZlekbaodd

omdat mt a voa ( 99 pCt. UOluz.lek door

ERR E S
PHI LIP S
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d~

wondereJ;l. Zij verdiende een ee~ '1 onderwerp J..-unnen schn]·
succes en een jaarlijksch
v n;t kon en kan nog in Frank-

radio hoort
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Th ~en ' weer .begonnen, maar M;;.~gz~~ i;~~terl!~a:e~h!;
heel In bet klem........... ..
teUs aan cen Julia F rank of

UW OUOE PIANO RUILEN WIJ IN
EEN

I

Het IS blJ O DS ondenkbaal,
dat cell geVlerd schrl)fster als
Colette m een druk gclezen
hoek ,tis, Claudme s'en va" den
bnef van een muziekl ecensent
durft at te drukken, ,:aal m
deze sehl'l]ft, dat hU te Bezlers,
waar hI] een openlucht-opera
f9oes~ beoor~:elen,. an vervehng m een wIJk, welke het gcm~nt~bestuur daarvoor tex: ~
~hlkkU~~ h ad geste~d, op vI~lte
g mg bl~ een eerbledwaardlge
da'!lle. dl.~ hem ook weer over
Samt Sa~s' opera door zangde,
totdat hI] botweg t e kellnnell
gal, dat bij ~aar c~rps de ballet
weI eens zl~n WIlde,. waarop
een 0I.J~ewekte. reoenSle volgde
van ZIJD ervarmgen. Geen on-

Telf. WI. 1241 -

ERN

Ook hindelt haa r dat vannis.
Ret is niet gemakkelijk om je
in dat berocp tot tevredenlleid
van de politic te reclasseercll.
Bovcl1dien gaat het met ccn
bcdrijf als dit net zoo als met
het aanverwante dagbladwezen,
Ais eenmaal de /;:Iad is ;ckomen in eell cou rant door onvel'standi!?" en waa nwijs beheer, dan
haal ]e haar met at het geld
van een bank er niet meer bovenop. Mcvrouw is in haar
tweede poging blijveu stekt:!l1,
E n h et moest uitgerekcnd
weer een kapper zijn (maar niet
degene di: haar ten val ~ad gebracht). die haar door Z1Jll coneur rentw de dampen aandeed.
Die ka pper is op een gchcc:l
andere wl]ze t e wcrk gegaan.
Aeht er de" "make-up", de
"camouflage vail ~n ~appel'S-

r~~~~ c ud~ d~):a:::~i~J~ f ~ ~11!~!lr e~e °kOl:[~~re~' :~~ ~~ ki:ll~~~S di~~~~~;\~er~:~!~t

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HOTEL DES GALERIES

lancet, - legden zij zich ook toe
zaodra de rekcning haag was
opgeloopen of hUll van een 011tl'Quwen klant iets mindel' oil'.
banrs bekcnd was,
VCll Illdia, een zoo onsch uldig
en door zedelijkheidspolitie bui1::211- en binncngaats zoo sch crp
be\Vanitt land, zou men gaanle
willen geluigen, dat er .slee~ts
kappers voorh:omen, (he zlch
loute r met het h aar van h un
medemenschen en niet met derzclver minzieke driften bezighouden. Maar helaas! . .

~~.~ d~~ghc~~C~~~g~~d~~~ ~:~ ~va;~:~sdbr:~~tr:~~e~~a1n~Y;;I~: ~:~~~r~et h~jh~~~~.lds~~~~~~~!

bU !Jet Slgnron·

~:~~:;:k:~:n~?e~;~::lt~~lt~~,g 'l~~I.'l'~~C~~C~\9 2~~1 r~!lJ~~~::~:m:::z~~l;

OPLAAG. E~ V E RSpnltIDI NGSCON'rR O LE

Freud gceft in een v::tn ziju
hocken b ~ de behandeling van
eell psycho-nnalytisch geval
cen droam weer va n een meisje
met zijn danr o}) gevolgde vragen en hanr antwDorden,
Dc droom begon aldus :
_ Zij was in h aar geboortesf:.:ld in cen kapperswinkel om
odeliT t e koopen, maar de k a ppcr had haal" een collectie
sabels laten zien. _
In verba nd met deze inleiding
had de h oogleernur t ot het onthutste j onge dill g , wier intiell1ste gedachten en gevoelens zullell moctell worden blootgelegd
en uit geplozcn, deze vraag gedeht:
_ Werden in uw geboortcstad
cvenais in a ndere s teden het
gevnl is, ka pperswin kels begelegenheden,
schouwd
als

tube

LIS T E R I NET AND PAS T A
Doet U w voordeel.
Overa1 ver"krilgbaar.

!t!:==================:J

noch het een noch bet ander . ne me n zooals het is en met _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __
Zij bad Keen ~eluk. Mrs ,?arren door huichelarij het mooicr of

_ __

_

_

~~~it ge:::rd~r.fc:~ ~~t ~~ ~;~e!P~~::~oorstellen dan I.--------G-li-O-P-E-N-U---·----.

groot bedrijf hebben]runnen
Maar zonder bier nu den
mak en, als Sir George Crofts zcdemeester te willen uitban~

~O~

n: ~:ap~~~mfu: ~e:~Jt:~~ ~:oel~:d~

dische Mrs. Warren beeft zoo'll Demin"- '\'aD den schoonheidszakenman nog met ontmoet. desku~ een dnsdanig vel'-

!!,~:~ =etepo~~ ~~~~ ~~:
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dev~~~bZ~;~~:,~~:~~ ~ :~f:~oele~~tenr:-'ensch tot he.t :~c~ef;:in~i~~oo~~i~r;~~~= ~n ~~!"~!e ~~ ~~eJ::~
schulden" zuchtende vrouwen in
Ret was een gewoon huis aan oeemt als het bJijkt, dat de man punt. Aan den anduee. kant
k~nnis - werden geb.racht met een straat. Achter bet huis was eri vad~r als getuige in een miste Bok. Hm -een prachtkans
edebnoedige mannen, door de e.~o ommUUl!(f tUi';1tje. Natuur- echt:scheidingo...z:aak wOl'dt . op- o~ h~t eel"Ste "pUnt te maken.
crisis weggebezemd.
hJk. had- nog -DoOlt des nachts ge~pen. Dan worden de k~nde-- H~ kt~g :en ~fg~meten \'oor-

Wij behoeven daarvoor niet
ZOO'1l
tienmaal
gevaarlijker
kapperszaak, overdag, beschikhaar voar ' de gehtiwde vrouw
's avonds v60l' den gehuwden
man, in de .pleats te krijgen.
Vergele ken daarmede was de
illl'ichtins ' onder den-rook van .
de gasfabriek een .1anvaardbal'€:, men zou er buna toe komen
te zeg""ell: _ fatsoenU'k bedrijf
met e:n sociale strekBng.

eemg ander' levend ,wczen dan
ee~ kat -zij!l ~chreden naar · d~t
hlils' g~rIeht · Maar
toen
den patient getoond werd.
dat er
eell
bewaker op
de sb'<l:atstoep z.at , en een
a~l,dere m hel tumt~, werd
,hU gerust en kon onollderbroken slapen, wat hem zeer veol
goed dee~. De patient nam zelfs
zoo sn~l In betGtschap toe, dat

Maar ddt prikkcldc hem weI.
Hij hel'inllerUe 7.ich het adl'es
van cell ·vrouw, in wie lrij beI.mgstelde-. Hlj ging er in den
naebt rechtstreeKS op ai. Hti
slllplC haar woning bUUlen. E n
tOE'll ulc(-k, dat dlc vrouw cell
man bad, :llveg hij dezen lH~cr
l:n brak hem een been. Kort en
goed en ;<:00 eenvoudig als "goe11m dag!",
De morn::iJ vali. , deze imroo,
r(;C!le geschiedenis is, dat als
dcZe! Bl"il in de kapperszaak,
waal' TIll ecnmaal een naehtasyl is, waS tocgelaten, hij die
dame lliet den doodschrik op
het liji zan hebben geJaagd ell

teha~~: .~: ,~I!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
.'

cen

kreeg
pracht· van eeli kans;
maar. zijn schot van dichtliij
gifig .naast het-doe); Nadat BOk
Hirfnog een '.kogel op het: .doel

zie, OpeellS werd de slaa.p
weer onrustiger. De patient
vJoog het· bed Ult en schreeuwde
van angsL. Bet w'erd noodig,
dat. de familie weer bij hem
waakte. Vroeger had Zlj dat
uok gedaan, 1~Ii.nr jn die lange
waaknaehten was nooit eemg
verdacht geluid gehoord. Wac
d e zieke hoorde was louter \'erbeclding, Maar nu namen de
wakendc famili e·lcden wei dcgeJijlt oJ,lverklaarbum geluiden
\",uar, Et' wel'd op de rmten getikt en zware stappen gingen
over een s teenen t errasje en
o,;er het balkon, H et was niet
moeiJijlt vast te stellell, da.t de
walter in den tuin deze geiuidcn
vel'oorzaakte door s tecntjcs te~
gen de miten tc werpen en hard
op terras en b2.l1wn te stompen.
Om eell goedell klant tc behouden joeg deZe! wakeI' zonder
gewelellswroeging iemalld ill
de ongenecslijkc kr::l.nkzilllligheid.·
Ell

Wer.kclijk volkomen betrouwbal"C detectivebul'eaux zijn zeld-

zaum.

Het moet nogal cellS voorko~
mCll, dat zulke bureaux in echt~
schcidillgs- Cll andere civiele
zaken zich verstaan met beidf!
p:l.rtijel1,
.In het E ataviasche geval bepCl'kte de ij\lcr der rechl:rcheurs
hee. t !let ITIl:l gCJU gOl:d. gemaaKl zich cebtcr tot cell oncritiscbc
maar het aangenuluc paar zn.; registl'atie van aile manllen, die
zijn rtlW o!-'tt(.'l.ll:1l niet hcht vel" met dc bedoeltle dome in aanragelen.
king kwamen,
Uaar deze dame lessen gaf
Als de Britten weer eens eell en oak nogal cellS in het openfuif hcb;Jl:1l z,d de 1-'olitie cr
go:::d nOla uoe:.n ;.iuo l' zlch er van ~:ar~~~1:e~;j~ea!1 '~~I1~~~~~~eid~;
te \'l:I"gc\';is4CII, da::. dczc gc- ,ncest wei ct;ns vaders 'of voogva a rliJi..c a::.l ll t!CII ullccldak dell van lcerlin gen te W001'(]
vuor den n!L1..ht 11ccft. i\fotht stallll.
dat nict het ~c"'<ll zljn dan dienl
zij hem In llct bd"ng van dl:'
De voor hel Iutis op den berm
vdJighcid del" samenleving op vau den wcg Iib'gC:IW(:! l11hwdcrs
te -sluiten.
liepen de lJeZV€KCrl:l nu tot zij
h un namen en adl'essen wisten .
Blijkbaar heen DOch de opd • .1eh tgcver, Doeh zijn pmcuHet heert mllar weinig ge· rcm· de lijst van namen, welke
schceld of cell aantal Batavia- het dctcctivc-blll"l!uU had opselle l!uwelijkcll was va or goed gesteld, vcrdcr gecontrolecrd,
gesloord, Muor daar had het waardool' al de genocmde hccschoonheids -t"endez-volls geen reI! als getuigen werden bcschuld aan.
schollwd en 01' wkel'en dag een
£en detectivc-bureau lUet dcul'Waardcl· t huiskregcn.
o\lermaat van ijver was als vel'stoorder van "c!cr h uwclijk!:lNu wellt men 111111 de vCI'SChijrust opgetrcden,
)ling van deul"\\'uardf:l"s spoedig,
Het bUreau was te hulp ge. Het duul'l niel lang of men
roeppll door cell man, wiens h1l- weet, hoe men met hen moet
lVehJt.sgelu.k aan dJggelen lag. Om!;lll"ingcn en dun kan men
Hij-wildc van Zijll vrouw af. Eel waadijk genoegclijk meL hen
bureau mocst bcwijzen van opsehieten, Ais eell deul'waarhaa .· Olltrouw bijeellhrengcn.
del' maar ecrunaal over dat lasEen llaar InIllndsche te{;iter- tige "In naam del' Koningin"
eheul'S werd op haur Iosgelaten. heen is, dan blijl;t hij een doodDe verbolgen eehtgenoot wil- gewooll m ensch met wien te
de gaarne fcltenmateriaal zien. prnten valt. Tellzij h ij ongeleH~t bureau oak,· want als het gen ,komt, wanl1eer !let niet zoo
geen resultaat had, uan verloor
het cen goeden k lant.
vroeger redacteur van bet
NtC!lADs van dell Dag deed, die
op bed ging Jiggen en den
We hebbell eena een del'geI ijk aOllgekondigdell
deurwaarder
geval meegcmaakt in Nedel'- nan zijn sponde liet komen. _
land,
lk · heb long-pest, _ zei van

~~;~CI~l~a:.aun~~~b~~l ';;=~~n~~:j

...

-;

Dlell ' dag was om cell .man.
die V3:n z'n \'rouw ~~ wll, de
~'ede In een harf dozlJn huwel1Jkcll verstoord.
.
De gezinshoofden mogen dan
eeden van volstrekte onschuld
zwe1'el1,. de.vrouwen zeggen:.:-

ficieel persoon sturen .
De werkelijk onschuldigen,
die niets van de ijv2ric-e
recbercheurs wiaten, heb~~n
den scheidingsgragen heel' vervloekt,
En a1 is het Iced a l weer geleden en hun huwelijli:strouw
van goed gehalte gebleken, zij
vcrvloeken hem nog.
J. E. JORDENS Jr,

Bij een der :melle uitvalleil
van de
Chineezen, maakte

B,ugnlan

J.p

OJd: en J.JJeI,
T

VOETBAL\VEDS'l'RIJDEN
U.M.B. -

Hercules 0-2

De eerste competitie wedstrijd voor de eel'ste klas
V, B. O. is geeilldigd in een onverdiende ovclivmning \'001'
Hercules. Dit wei niet zeggel!
dat Hercules niet goed genoeg
speeJde am de OV(;ll."WiUlling te
venlicnen, -{loch het won t hans
doot' de meet dan tl'eurige lei
dlllg
seheidsrcchtel" Ceuni nck van Capelle, die U.:U .S,
Oil alledei wijze henadeeldc,
door fout ieve beslissingen ell
tot tweemaal toe een ingezetten
bal door Brugman met de handell uit het doellietwerken,
z onder hiervoor de aangegeven
::;trat" toe t e kennen.
Hnd U.M.S, tweemaal eell
strafsehop gekregcn zeker zou
de uilslag dan weI eells in het
vOOl'deel van U.M,S. kunnen
z ijn,
Dot door zullu: beslissingen
de gemoed0rcn wcl Gens verhit

van

do," duwen in den

~gi:dn ~~~l~~~;'~ ind~~~ dO~~
seheldsrechter zag dit niet en
Iiet doorspclcTl. Hercules h ad
ann den a lld cren kant ook peeh ,
De bal werd lal1gs den doelman
geschoten tegen de paal waarna Eng Siat hem wedel' wist te
bem achtigen en weg te werkell.
Het spel ging nu vrijwel gelijk op en heide partijen mistcn
nog een ige kansen. Even voor
de r ust ki'eeg H ercules een
hocksehop te nemell. Deze werd
goed voor heL doet gelaatst door
vall del' Gracil. De doelman
greep ll ao.1' rlen bal, doch Socmo
was iets eerdcr en· kopto tusschell de handen van dell doelmall door dell bal ill het net,
Hercules Ieidde met 1- 0, Oat
gar de H erculanen moed en d ireel hierop wist Jahn Oil keurige wij;re een tweede doeJpUllt
te fillke n. 2-0 voor Hercules
Waarmedc derustaanuralt.
Na Je liL1Ulmde WIlS de kIeine
liukslJmnen van U.1Vi.8. vervangen door Eng Tiollg. U,M.S.
pakte direct goed aan en wist
het Hercules doel gevaarlijk te
noderen, waarbij het gcen gehlk hnd. Ook Brugman wist cell
zekel' doelpunt te voorkomen,
doo!" den hal van de docllijn te

':i: ~~~~ I~~ol;~~ ::i ~~l~~~~f.b~tS; ~:lt ~g~I;Sd~dr:i

de V.B.O, Scheidsreehtc r eOIllmissie dadelijk z!;I1 ingrijpen.
Geen van de ledcl1 van deze
commissie was op het terrein
aanwc7.ig. Deze selleiusl'echter
m ag niet meer worden aange~
wczcn voor cerste kJas wed!:ltrijdcn.
Over de wedstrijd het volgendC': - de eerste lIanvaIlell
waren Vaal' U.M.S. ZU leverdcl1
cehter geen SllCces op. Daarna
wist Socmo plotsel ing door lc
breken, d oeh 001, hij schoot
naast het doc!. U it cen vl'ijen
trap voor cen geval van
" h onds" kogeld" SOCll j10 den bal
op het doel, Ulaar doelman Eng
Sillt was op zijn post ell ,vist
den bal tot h ocl,sehop te verwcr kell. Deze werd keurig voor
he t doel geplaatst. Een del'
H er cuitlllen wist hem in, tc zetten, I?e. ac~terspcl c r Glok Sen
stond JU1st m den goeden hoek
van het doel opgest eJd en kon

' . ..

I

. 1'-

is het n~mmer

-

'

voor Uw best!!llingen , zooals: Hors d' oe\Wres.Visch-.
Vleescb ~ of Gevogelte~sch o[els.
Diversti" - ~alades,
P:meitJes, Croquettes, lJsbombes. en:?:.
Wordt'ieder uur vall dendag bezorgd tOt I 2uur ·~nacht;;.

OOK VOOR NIET-LEDEN!
Neemr. U ~ eens cen, proef mer -ons bekend : Luochab6nnement a f 30._ e n f 35. _ per. 30 bons.

C. 1'. v. d. Berg
v/h

l'!

jadc

Chef-Kok van

Ho tel des

lnde;;.
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Va.' 'nat,' \V!iia.ouden IlOnve••' E IS CH.r O-PLA A G CO.N TRO

rE

Controleert zel{

I

BL0IiM.tiI1 NHANDE'I i, I1A1TORII1T
I', .W..
_Ii .

I'

met'ha nie k eerst gestoord t e

'. .,... ,.. .

~ou~e~::\lr~lIma!v Ned l"d'f

~'-----

;~j::fr~~~.t;::t •..g kOf>lI rilO r"Vll

- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

wen] gctrnpt, doch ook nu we~
del' wist doelman Eng Siat den
terugspringenden hal te bemachcigen en wcg te werken.
Even later zond Jahn cen hard
schot iu, wat de doelmao nog
juist lIit het hoekje van hel
doe l wis t tc g l-abbcleu. Hierna
domincel'de U.M.S. voor bet
H ercules-doe}, In dcze pedode
van ovel"\vieht wist Brugman,
dOOr gebl'uik te maken van zijn
handen tot tweemaal toe een
doelpunt te voor.komen. De
scheidsrechter liet alles echter
rustig toe en float voor geen
dczel' gevallell. Even dreigde er
een verruwing in h et spel te
komen, doeh gelukkig was dit
spoedig wedel' voorbij.
De Chineezen werkten hard
DIU den aehterstand in te halen,
doch het lnkte nict. De scheidsr<!cbtel' ruoest aan beide zijden
eenige waarschuwingen uitdeelen, voor een weinig al t e
forsch
spe!.
Ook Her cules

Een man , die aan vervolgingswaanzin Ieed, mecnde iederen naeht in zijn huis door
v~~anden ..belaagd te 'Yorden.
ZlJn famille huurde daarom een
paar ,naehtwakers bij eell bew~kings- en recherehedienst,
dat opdracht kreeg am des

Loon met zway.ke, heesche
stem, - maar doe je plieht. Het hoefde niet. De deurwaal'der was al weg,
Maar als er no'" nooit eell
deurwaarder over den vloer is
geweest, dan brengt zijn bezoek in een degelijk Neder-

Bultenzorg

TELEFOON

60 <

MOD i Ult1;i ~bt op de Gcdch.
OOlgkalrlc rs vanaf f3,- met volledig pen,!oo . Maalld kameuvanaff : O,met vaUe dig pcnst01!),
CO!ll plctcluncholuitllcbrcldetl)~ltaf"lfl .- percouvc rt. Aile kamers vo or-

t
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het is niet aileen een

E:EN GOED ADVIES
Voortaan
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van

GO E D WAAKLltHT
maar het is 09k
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een
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S POT - G0 E D K 00 P
Ptljs I C;;7$:

mr, WELT.

NOOROWIJK 16

~-

GEZONDi~
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BATAVIA-CENTRUM

_

350

(eenvoudige_ aanleg gratis)
JOO -uu'r' vaar I Kwu.
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I~t. pea Tandaanslag
het aantreNkelijke van' UW ' lach' bederven
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DE UlTGEitER

~aOa~~:ijkz~al:~:ijl~~ ~o:~ i:a~~ :-":H-:::-_. -=O~T='-=E~':-L~---:.:-U~~L:-."""I-A-.-N-.-A-....
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'-.BATON '7

,

Zondagavond-- It- haddl!n "in
en
het achter het' Ikcapark -'getegen verlichte "esnidrol1le'''' de
re_n nen plaats uitgeschreve-n
door de Bataviasch e- windbonden ,Rellvereeniging.
Er werden vier-hindernisrennen' over 360 meter geloopen
en vijf rennen op de vlakke
baail.
In c e eerste hindernisten
wer d Lizard van den heer 'M:u1der I ste in 28sec. 2c was sappcul' van den heer Smits:
De tweede ren -werd gewonnen dool' Narcissus von den'
heer van der Eynden in 28
4/5e sec, Tweede w erd Roy van
mevrOl1W Mentel.
De derde hindernisren ver\'iel, omdat bet mecbllnisme ~;;;;;;;;~:;;;;;;;~;;;;~;;;;;;;;;;;;~;;;;~~~~~
o nklaar raakte.
~
De viel'de werd gewonnen
--~ .
door Blaek Phantom in 31 sec,
l1
1
Deze h ond behoort ann den
heer Tio Kim Touw. Tweede
werd Mignon van kennel de
Leau, Een van de h onden weigenie t e loopen .
•
Van de vlakke lennen \\ferd I TEL. W'ELT: 1927
25 DJbBARLAAN "
de eerste gewonnen dor Joyce
van den heer Cornehssc In 30
... .
4!5e sec Tweede werd Damty
Damsel vall den heer Manavelt

f~l~iin ;~3~an~f;f~~~~lk~~~~~t?:; ~~~~'~:~~·I~~nw~~~~.H;~~~~~~I~ B~~ den tweeden Ten bleek bet
:;.env:I~~~

t

3·, ".,.:,;8-~?

, ~

A:

~

I

WIL"I ~

f\ ..

Ii · -'.
--

lmks,-de· bal zweefde had ,gelost1· welke--voorbjj den;

dell bal naast,.h:t .doeL U1.l.S.' ten 10 de rueuwe competitie
b~eef nu. een tiJd]e In bet offen- hoeken.
SU!C .We n~teerde n eeil pur
hoekschoppen van reehts, welke
l'oetbnl uitsln gen.
door tckor.tspelgeensuccesop~
leverden. Her?ules verdedigde
ZuteJ'd<,y 8 .4.ugustU$,
zwaar doeh WIst stand te hO~lB.V,C. 3 - B. V.V. 2 2-2
C.R.C ...... - V.V.M, 1-5
werd h erhaaldelijk gepasseerd.
U.M.8. 4 - S.V.RB, 3 ~
J a ho en Ekris werkten hard in
S,V:J.A..5 ~-Sparta '51-6
de voorhoede f:ll wisten eeulge
malen
de ver dediging van
ZOlldag 9 A-ugust:us,
U,M.S, te passeeren, De doeiB.V.C, 2 - J.A.V.V. 2 4-5
man van U.M.S, liet zich echC.R.C, 3 - Sparla 6 8-1
ter nlet verschalken, boewel hij
zoo Illl en dan wat onzekerdeed.

11""'"
cB:'

~
.,

p

~
cWl '

e~, ~.eeft., Mama met Papa een v!?Or' het Hercules-doel, doeh doelm~nd ging, kwaIil het e~
pijnhJk hoofd-aan-hoofd.
eerstge.n0emd.e, speIer wist de vail dezcrt ,wedstrijd en'kO"n,'}l'ijy..
..
kans lllet te tJellutten ell kopte'. eules .de eerst~ twee winstpiln-

;~h b~~usr~;ee:Je-~f ~~~n ~:! ~~~ crh~~e~~~~sd:~nn~e~nZ:~llz~~~ ~:I~~T D:k~:al~e;J:~~~in:an~~

spoedige overbodigheirl.
Dc opmerking van prof. Bol1l5.ud oyer de beschermmg van
dE" genuwde vrouw wurdt op
onget.:ocllte en duideliji;;:e wU z~
veu.laard en ve.lucnt door eell
gc~al, dat Zlcll kort gelcchm
Iller afspeetde.·
Nn. ei!n ~clDaskerd bal be·
kl'Oop een D.l:lllge.,choten-Brit d~
lUst om-nog Wdt teOtoeven in de
bcw-uste' kupper4zaak. HJj weni
niet toegela~\.!n am eeu redeu,
wclkc ht:ill ltiet behoe£de t~
pl'ikkelen·.' . Hem wen.! mcdegl!geaceld, dat el' geen plaats

ren naar hUll kamers gestuurd zet van

==t

HOUD

uw nlDEII 'BlANK EN FO!llflfllJ Mf1' PEPSODEIIT

~r~·aw·.taDdeD blardc" ~n '8lhnmeod. uw
IKll· ~okkeJijk-doca · :tiiDi d&ll dient gij den
biAdailDilag v.an' uw ta:n-uem'te<verwijdl!tel1.

d~t gevat ieeJl g:ruis, aim dat het bmd.
glazeur zoo kinmin aantasten of bescbadigenProbeer Pepsod.ent Tandpasta 1101' beden..
Wut tandaanslag mukl ~ dOfj,verklaarr:ze ~ Merit-"'Op hoo·schOoIl-'OWialldeu a.uvoehm'_ • _
eI!" tast--"Ium. -nllb:m!'lijb scbo.onhad ...aD.. En boeveel blanker :zij uitziea ~ _ ~ • zclfs na~
d~ ' .•• afdoendSte,"",i~' 'Gm bOnteiing.- Ce"'h:-cik"cbim... ~e:nt sJetandaamlag~~ de tmden te.~l!!'i!D is gdd~daqs..
mft.pejwJedeat ·T..tputa..

P~tis ~ sp«:ia}e tandunslag~i-
d~ · ~ , Zij bent eeu ~

-~· _' poIi;.tend~ded
QlD . ~e tandea. 9rii.t1: bouden van dIe<"&'OM"

=T:!i.~: ~~

zij~._-Jlij w~rd ,ov_ergelo"~pen en
toen· won Lizard ___ in·, 29 ,sec._
Tweeiie· wa~ Roy.' De derde
vlakke reD werd gMvonnen-door
Pipisthello van mevr; van - der
• Eynden 'n .28 3/5e sec. T\veede
werd Fiama van den heer Mans~
\'elt -Seck.

Narcissus irr27 3/5 sec;'-Tweede
werd Oakley's Bess __ van den
heer de Bats.
Er '",,1IS- tamelijk veel- publiek.
Ondanks enkele Qponthouden,
als het mechaniek van de
kunsthaas- niet goed werkte,
werd het programma vlot af~
gewerkt.
"

HOTEL

DEB,: NEDEBLl\.NBEN.'
VooravondcoDcert-:

Ret programma van het con<:ert onder -Julien l'-'oarman, te
geven op Dfnsdag 11 -Augustus
Dader onbekeDd.
1936, aanvang 7.30· UUl·::n.W.,
vo~re ~;~r:m:l~~e d~~n ~:~ in~f~~~U~~i::d;,e:e~n~~~OOrlijk Zaterdagavond omstreeks 8 luidt als voIgt:
• Mcntel in 28 2/5e sec. T\veede
Er was radio-muziek van uur werd een Chin. chauffeur,
;~~~. ~~~c~i!h~~:. -van den Goldberg. Maar er was geen op- ~~~~~: hit~Z~:ls~~!:;0~G-:; J. "Die BOSIllaken kO;:e;~~

• :0; vijfde vlakke ren was voor ;~~~~~·aID~~:nOe~\.io:e~.l~

LAFFE AANSLAG

er Belle- ondergebracht had, onver- 2...\Veana Mad'in" - Walzer

,:::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=.lf~e~~ogV~~e,a~:~:~:~~'?go;e~:~
•

Nederiands~h ..

ESCQMPTO

lndische

t

M A A.

S C H A PPI]
_

OPGBRICHT IN ISS7

N. V.

HOOflDKA.Nl'OOR,TB BATAVIA

3. "Scmiraml~" _ ou~~t:~ Ziehrer
persoon, met een hard voorG. Ro:!!slnl
werp dusdanig aan het hoofd 4. "Der Prophet·· - Grand F'sntaillie
G. Meyerbeer
verwond, dat hij ,bewusteloos
ineenzakte.
PAUZE
Politie was na waarschuwing
omniddeJlijk tel' plaatse, doch 5 "Dur und }.foll' - Potpourri

6.

~~!k o:~~r~oo;~oe~~r~~t~Yg~~:
tot _heden geen resultaat op.

hei~~~~l~d i:~~~t ~:: ~~~~h~a:r~

EFFEC'FEN'
ADVIEZEN

.ORD'ERS

I

VOOR ALLE

ADMINISTRATIE

BEURZEN

BELEENINGEN

ALLE BANKZAKEN

~

8.

Jijk-gedrag van het slachtoffer
tegellover het vrouwelijk deel
d I
b Ik'
Id
e~~:mp~~tg ~~~c~~f~r aa;~lf
heeft, door de duisternis, geen
enkel signalement van zijn aanvaller kunnen opgeven.
Door het personeel van den
Gczondheidsdienst, dat eveneens spoedig ter plaatse vel'-schcen, wcrd het slachtoffer

;:.P.:~II.II.;.I~,~~'n~aiac,OieiCi'iBi·iZi·iveirivo~e;rd;'~I

1

"Romance

in

F."

A. p~C~::a~~
kowsky

h" ("'I'

..

~"

.,

..

r

100'-1 6" -lOd,,;'dl0
P"r' :" .. ,, 10'
-1
50.- :

,,100._

,,50,_
,. 30._.
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CA'M'A'Y PUN T EN

l. CAMAY \Iceft-d" huid "en fluweeh llchten glan~
5,_ , 50,_ - 2. CAMA Y i. dc. :tccp vnnr de lIantr"kkeUjke vrnuw
- - - ' " ~: ,g~~~~"~::~~cIlU:ijn ::!~~~r ,,":lldJ::~~~:ll1~t~::
,1500._.5. CAMAY blijft hard to! het lant!!c vli"IJ"

11e:~ 20stc it ,.

,
),0 Pnjun Totalll

WAT' I'IHl"I1T U DIO,Ui. O·M', E;E.:]I."·P.'BiIJ,.S TE WINNEN?
BEANTWOORDT, DE, VOLGENDE TWEE VRAGEN

I. Hoe groot Is de langsto Iomtrek 'van "08n .-stuk -Ca'may tOiletzeop20ndlr omllagpapi8r?
2. HG"88l-laUen -staan er op,.een' Iluk, 'Camay- ;toiletzeop, zonder omslaspapier?
·Kanpt dllOn !wre ~llllku

C.:may

lui1~tztep, f D lodl

uwe op!o~sjn9

v~t9ueld

VIC tw."

Camay

0111810\100 a~ D:

• HAGEMEYBR'& Co's·Handel.MiJ, N.V. Batavia
op,'de env'elopipe te'vermeld'en 0 A··M:~A·Y, P RIJ S V R A A G
U'BREFT'MEERDERB KANSBN en kunt U woved oplo5singen inzenden als U weoscht, mits
eike inzending ..vergezeldj~ _van. twee CAMAYomslagen.
lo-tendlngen worden in ootvaogst genomeo ,tot'uiteriijk -25 October ,1936. Blj meerdere gelijke oplossingeo worden de prijtet:1 dOOf' een Jury loegewezen, Over den uitsllg wordt'gc,en correspondentie
gevoerd/de uitslag wordt bekend gemaakt In de voornaamsteplaatseHjkeda'gbladen van 10 November1936.

CAMAY

De zeep:van"de"aanlrekk'Qlijke 'VI'OU"".,
Doel 'allen mee. Cama»" sleml tevree!!

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

If E~J.It L E TON.
NOHA DE VAJ;SCHE ERFGENAME.
~l";

n~~

kweningen eener. · moeder
door

I

78).
tige schot te 'Yijtell geweest.
Onmiddellijk.zocht zij naar de
Zijn eerlijke bekentenis en'zijQ
kolom, ,die· de rechtszaken ver- oprecht berouw schenen ook
meldde.
voor _hem gepleit te-hebben::
En zij las:
De verdediger had dit aIles als
'II verzachtende
omstandigheden
Proc6s- tegel~ baron Leon aangevoerd.. Deleden van',de jude Gh.arante, beklaagd Laura ry'hadden zich teruggetrokken.
Meltmer~ tengelJolge van ach... Daarna was de uitspraa'k be-

Hag~-

CRR. )-1IL. TEHUIS

Van Hongaarsch'Orkest.

Na ,Uitbreiding .Heropening

: Het 5e door het H6nga,arsch
Orkest, onder leidiitg van Attdor
Voldi in de concertiaal van H6-tel des Indes te g~ven concert
zal op Donderdag 20 Augustus
1936, 9.15. uur preciefLplaats
!::~:~;d~~e:;~~:~e program.
1_Uos pnHudes Symphomsche
Dichtung
Fr. Liszt

Tcr gelegenheid van de verbouwing en uitbreiding van het
Christelijk Militair Tchuis "Koning Emma" te, Pedjambon 4
zal een officieele heropening
van bedoeld tehuis _plaats hebben' op 14 Augustus a.s. te 7
uurn.ill.
TENTOONSTELLING

2"

~~·i~~~t~~ ;~:rn'i!~~~:fe~

"Zrunpa" - Ouverture F. H;ro:: te
CA.l\IAYZEEP
"Triumph-Marsch"
J. uc
genheid om komende--en vel'trekkende mailbooten een eind
weegs te begeleiden ter -spoedi~
,.
~rijSVl'aag
OPVOUW6ARE KAMPTAFELS
g~ begroeting. van komende
Wlj .vestIg:u de, aandacht op
resp.: allerlaatste 'afscheid· van de.. advertenbc'betreffende de
- vertrekkende passagi~rs.'
pnJsvraa~ voor de _Camy-zeep.
~ Een advertentie geeft nadere
De pn]svraa!?, voor:. wel~e
' bijzonderheden.'
~~~::n~~e~':bJ~i~~~::' -~i~
zeker' iedereen -_er 'aan deelnemen --kan;
5e ABONN. CONCERT.
Inzendingen moeton

Ver. Beeldende Kllnst.enaars

3"

Begeleiding per l'tlomrboot

De opening van de tcntoon~
stelling georganiseerd door de
vereeniging
van
Beeldende
Kunstenaars zal plaats hebben
op Zaterdag 15 Augt!stus a.s.
in het receptie-paviljoen van
het Hotel des Indes.
Deze tentoonstelling zal worden voorafgegaan door een Iezing over hedendaagsche schiIderkunst te houden door prof.
C. P. Wolff Schoemaker in de
concertzaal van het Holel 'des
Indes aanvangende-' te 6' u. 30
min.
Aan de tentoonstelling neM
men deel Ger. Adolfs, mevr.
Bakker-Wilhelm, A. Barthelemy-Kronenberg, Jo de Bruyn,
Mr. Bosschart, N. M. Burgdorffer, ir. N. E. Burhoven Jaspers,
: J _ Cayrol, Robert Deppe,
,Ernest
Dezentje,
Herman
'Frllenkel, Jan Frank, Ben
'Frank, Joachim Haassmann,
H. Hofstede; mevr.-C. van HuutKardos, -Maria IgI, Ph. Klasing,
iLee Man Fong, William Lesly,
J. G. Milius; C. Mystkowski,
Luigi Nobili, Mevr.' Annie -Rei~
fenberg-Westenberg, Ben Rutgers, L. Rutgers-Laoh, Charles Sayers, Thomas, Henry van
'Velthuysen, M, Vervoort,- L.
VreugdenhiIl; Rudolf Wenghart,
:H.'A L .. Wichers, Fee Wiebeni ga,. Prof; Wolff Schoemaker.

kerker moeten versmachten. In nen komen. Schuldig ,kon

meyer,'& Co's Handel mij N.V.
gericht,
aanEen
de jury
-firma
te Batavia.
zal, de inzendingen beoomeelen.

HO'JlEL

DES~INDES.

Vooravondconcerl.
Het programma van het Bmtengewoon V66ravondcoll(:ert
op Dinsdag,de>Ulen..Aug,",tus
te geven
(1811-1886) gaarsch
2 a/ Introduction et Rondo cap- van A. Foldi
priccioso
C'- s~~n~5~:~ n.m .. luidt ais voIgt";
b/ La fille aux ·scheveux .de- -lin'.

1.

Die geschiedene Frau \Vll.1zer

6.8~~~:!;

2, Jubel ouverture
ChI'. r!~~:
c/ Valse Caprice
N. Zsolt 3 Martha Opera Fll.ntasie Flotow. warme dagen zullen de eisehen
(1884-1936) .1_ Aus offenbach's Musterkoffer
aan llet persone€l van den
Vioolsoli door Andor Foldl,
dienst gesteld, bijzonder zwaar
aan den vleugel : J. Seprijdi
Daarom heeft men overreddingsposten- opgesteld,
PAUZE
toeschoU\vens, die het
5. Nurdi(lche Suite
Il, Piano-trio in Es-dur. Opus 100.
van een bezwijming~'
Fr. Schubert
b. Traumerei ~,
' onmiddellijk ·behandeki '
(1797-1828)
c Mllitarmar",cl'
-worden.
Allegro
7 Zigeunerhebe OpereUe PotPOU1"l'l
B1J de voorbereidingen'va!l"
den
gezondheidsdienst heeft
Andante can mota,
Scherzo - Allegro moderato
=
=
=
=
=
=
=
=
:~in~~~
t~e~~~~;d~: e!e~
Allegro moderato
Angeles opgedaan.
Piano: J __ Seprodi
In het Olympische dorp -is
vlnol: A. Foldi
een apart ziekenhuis- ingericht.
cello": A., Sey
4. Die Moldau _ Symphonil'!che
Jf4r.tlZtl~'J·l !~r tot:~c~i~~~n~fitigBg~!!~~:~,·
Dlchtung
F; smetana
, neemt ieder land nag -zijn eigen
(uit den cyclus "Metn Vaterland"'l
doktoren mee, om 'over de ge(1825-1884)
zondheid van zijn delnemers tc
GENEESKUNDIGE- HULP- ' waken.
Daar dit concert - het voor'l'ijdens'Olympisclle Sp~.
Bijzondere
voorzorgsmaat-Iaatste .der eerst~ serie abonne60 DOKTOREN
regelen zijn voor de regatta in
mentsconc:rten-~~,_wordt thans
In de omnriddellijke-,nabijheid Griinau getroffen. Hier heeft'
met _ de mschl'1Jvmg ;. van de van het Olympische Stadion is men de hulp iugeroepen van de
nieuwe serie van'6-concert~n cen geneeskundige post inge- reddingsmaatschappij van Wawaarvan het eerste concert III richt, welke gedurende de tersportvereenigingen,. die cen
October a.s. zal plaats hebben, Olympische- Spelen_de centrale drijvend ziekenhuis in elkaar
een aanvang.gemaakt.
van den totalen gezondheids- zetten.
De mogelijkheid bestaat dat dienst- zal zijn.' Deze gezondMen gelooft te Berlijn, dan
Hotel·des· Indes er in slagen zal heidsdienst -is niet slechts ,voor ook aIles gedaan te hebben, om
evenals _tijdens - de eerste serie de -deelnemers, maar_ook_ voor de
gezondheidstoestand \'un
abonnementsconcerten, oak g~~ de bezoekers van de Olympi- deelnemers en bezoekers te gudurende de tweede sprie meer sche Spelen bedoeld. Vooral op randeeren. (V.P.B.)

---------

~:r--:-::-=- hile --:;;-~n~g~j~~~-o~~--;:ordat ~~~a -, ve~t~:;-;f 1ging, en aan hem te :~'~:-~s .

b,:~e ij~~ ~~~e~ijh~~~ ~;~~~~:~: ZiC~ij e~~:~t~;iev~~~tn~reidselen ~~~~ t ;d~:. ~:.:: ~a~:d: :~ ~::n~ee~e~::~~p~:l~f;_ e~~~ ~'~i:~cf~o~~i:~oc~~\:~~e:.Oed
Zij begon luid te kreuncn.
Eensklaps .J.rreeg,zij.het vreese-_
Hjk benauwd; zij wilde zich
oprichten, om hulp roepen;
maar de keel was haar- als
dichtgesnoerd: Zij kon-geen geluid uitbrengen.:
Toen Nora bmnenkwam, zag
zij de barones juist achterover
in de kussens vanen. De reeds
half gebroken __ oogen_ staardell
Nora verwijtend aan, alsof de
zieke wilde zeggen:
"Wat "hebt gij mij gedaan?"
~~g,een kort rochelen .. ....
ZlJ was dood.
Een hartverlamming had een
einde aan haar leven gemaakt.
__________

treffen voor de begrafenis,
want de baron was er niet toe
in staat;·
Alles had 'het-' wr-eede leven
hem'ontnomen: zijn vrou\V{die
hem:zoovelejaren'een:liefderijke'echtgenoote,was:geweest, en
ZlJD zoon, de trots van zlJn ouderdom
Het was dus te begrijpeu--dat
bij wanhopig was. Het liefst zou
bij zijn vrouw in den dood gevolgd_ zijn;' Nora bracht hem
echter. onder het oog, dat hij
terwille van zijn ~oon verder
moest leven;' Als'de"'-jonker vrij
kwam, zon hij zijn vader hoog
noodig, hebben' om deh' weer
aan 'de maatsehappij te leeren

vrij kwam, zou.hij ergens in den moest -zij: hem beloven, hem af
vreemde een huis koopeu.
cn-toe te schrijven hoe het haar
Eerst wilde hij een tijdlang I"--_____
op reis gaan om zich te verstrooien. Hij vroeg-;of, Nora hem
S8.
wilde_vergezellen.
Zij. schudde htt hoofd.- Met
den dood van de barones was
zij bier overbodi,g geworden.
Haar bleef niet anders over dan
haar boeltje maar weer te pakken. Waarom~zou_zij:den 'baron
op-zijn reizen verg\CZe11en-? Dan
had zij immers-niets te doen, en
zonder werk kon"::zij _nu _ eenmaal niet leven. Daarom vel'zocht zij hem; haar·te vergunM
nen naar het vaderIand terug te
keeren.

p-'

vervulgd).
=='-'----'--"--"_==__nrordt
-"-______
=c:

I

teloosheid, doodgeschoten te kend gemaakt. De eisch luidde:
Wie beschrijft d:?- sch~ik van aa~~~ue;: heel' zag in, dat zij ga~~=~~l=~~~::;
hebben.
twee jaar gevangenisstraf on- den ~aron, toen.hiJ thulS~ gelijk had. TerwiIle van Ikon zeer: aan"Nora' geheeb.t; door

OO~~"ll~~~r~n::f~~~~ ~~~~: ~r~:~:~:1i~~:;it:~~r.::~ ~~nZlJ~0~~~~i~~dm!~~Jjd ~e~r :~=~ 'van; het leven' :~=!:l ~~o!~~

•.
sen. Zij klemde de tanden op
elkaar en dwong zichzelf tot
kalmte.
•
Toen k~n zij pas· verder iezen.
Het verloop van het proces
werd uitvoerig beschreven.
De verdediger had den beklaagde krachtig tel' zijde ge-

Tot zoover was de beklagenswaardige moeder gekomen.
Toen viel de courant haar nit
de- bevende"handen. Als gebro-ken vieI zij achterover in de
kussens. Strak keek zij ,'oor
zich uit.
Haar eenige zoon, haar afstaa~.
god, was veroordeeId tot twee
Hti h~'. de -::~dacht van de: jaar .gev!>nC"<>nisstraf!
reeblers ge'esti if
rl
-~van ~~kl~gde:n ~rh~lef~· ko~ft was m;er-dan"zij dragen
dat hlJ _~et scherp van gezicht
Haar vroolijke -levenslusticr
was.::-Daal'$.an:was:.:het::.noodlot_: jong~:~zou -al-dfun:::tijd=in::d~-

voorgeno?I~'- haar langzaam
en voorzl~htig moo: te deeI~.
welk vonms over Leon was Ultgespro~en. En ~~. bad .cen o~gelukklg toevaI ZlJn plan veny
deld.
~ora leed met hem mee.

Wei vieI het hem .zwaar, en·
nag zwaarder werd het-nadat
de barones begraven W3SceU."hij
in de hotelkamer zat, alleen
met zijn' smart:"'
En weer tracbtte Nora hem
op te beuren. Zij sprak met

Z~j.~a~"veel"over'het"ge-. hem----over-de'toel.-omst-en-:vroeg'
beurd~ n~, maar'~-steedS ~-pIannen'htl:had.'
tot de slotSom~. dat "ZIJ' good ,ge-Naar. het -:vauerland:wilde de

banrleldhad.-Zij,had.llsarplieht baron'nietten.!vOp,hehuitg_~, toen Z1J Ikon, ~ng gestrekteJ.an.dgQed..mu.hij,.zijIJ.~
ZlJn sch~d te bekennen. Ret was vrouw nag meer misseD. daD.~
te begr1J~en. dat ~e arme moe-; h.rer~~ claar zan bij Eieb nog eeJl'oc
der,eI' met overheen bad lrun.:, zamer'~mLbesloot daa,r.o-

heid en-ltalme'-optredea "had-'hij
steedS-zeer-op-prijS gesteld.
H'ij'begrrep."welldatcbet voor
haar -niet ·a.a.n.:,""-eJmaDl:was;-met
hem mee op reIs--te--gaan;"-doch
het -viel' hem 2Wa8l',"te:-la.
ten: heengaan.-.
NnhadhijlDemandmeer.met
wie hij over de owrledenec.eD.
over zijn .zoon. kon spreken..
Maar het hielj>- _ _ _-Bij
moest op_de,ee:-a,'Of..andere..mamer -me twee jfl;U'- doadJ1'eD.geD..
totdat hij _weer' _ met UDl teza·
men was.~
L.

haar

bijdehand~ItTev"lI$het.middel~
~="S¢erpij,,-

...

()CHli:~"' !J

.. Of
....,.
.(:-

v. d. Hoop's LecsblbDot.heeIG.
Tjikeumeuh 50, Buitenzorg.
Pagelijks geopend van 8-12 v.m.
en van 5-8 n.m. Leesgeld f 0.05
per deel en per week.

H~t:::i fe'k!~ t!:'!teef

uit bekroonde auders. Ie Pl'.
QUALF. z.g. m/stamboom. (i
mnd. oud) Djamboelaan 53,
_________

()

.1/11

IIIIIIP

.1/11

lllilir. ]JJJJ]

;~~~:~I. e~;ar!~~~:.vN:./;:~~

SA,'OY HOTEL.
lkschikbaar 1 Aug~t. kOnlel'S
met eig('n badk., WC. r cr 1
Sept, kamer met uil7.i cht I{o~
ning::;pl. tel. 926 \Vll.

RtlnhsW': t<j,'" verkl'iJg-b:l:1I' \':Inaf'

f 1 't.50. Hotel-Pem!. , ..~JJUTl'E
Elke md. verkl'UJ:h.
\'er!tChc kruidkoek nit GroUW
(Fricsl:tndl. L un Raden Saleb
].4, tel, WIt. 1518.
RA.\FF"

Dames mode--atelier, Laan de
Brnin Kops 36. Vervaardiging
van ochtend-, midda g~ en
a.voDd toill~tten· door
gediplo-

~

meerd

Stcllogrnfic "G ROOTE"
2 u. p.w. f 5.- p.m. Machineschrijven dag. 1 u. f 4._ p.m.
Engelsch 1 u. p. w, f 3.- p.m.
Er. onder No. 2668 v. d. blad.

v. d. blad .

_ _ _ _ _ _ _ __

EngcIsclm
Uamlelscorresponden tie. Opleiding VOOll Bondsexamens A. eli E. en V. V. L.
door bevoegde leerkracht, Privuat-en cursuslcssen tegen ma~
J{nnstaanlewcrh: : E. A, PRINS tigc tarieven. Br. onder No.
and. Gondangdla 7, telef. WIt. 1::!19A. v. d. bind.
1428, Op bestelling theeservie- - -- - - - - - :zen in elk gewenseht model en
Wou-we\( aal). Lief dier, met
kleur.
groot dag~ en nachtholt, wegens
- - - - - - -- verhuizing ter overname a.angeboden. Br. onder No, 2680.
RUIDIi"ER S GEVRAAGD.
v. d. bInd.
Zij, die genegen zijn or commissiebasis tc werken en over cen
vervoel'middel beschikkcll, ge- I(nipt {lit ult : Hct is in Uw ei·
gcn belaoA'. Pcnslnn Centrum,
nietcn de "oorkenr,
Sluishr. str, l15 goedkoopste
Annmcldimi persoonli.1k bij :
" II .....T Ar~G t~~mEN nouw· pension ter Illa:ltste. Dagk.
t:;N WONTh'o.nVREAU"
slechts f 1.- p.p. Mnandk. v.a.
Parapall.·\11 5 Bat.-C.
J 10.- of J 7.50 Vrije in- en
uitgang. R uim en zindelijk.
m/ z. kost.

j

C:cdllrende Allg. ~n Sept. nog
Ioileehts ] kalU, hcsr.t.ikh:mr iL
f 5.- p.p,p.d. ;:; kv;;lI·t. p. Huto
\'. Balv. bGO M. hoog. RlvJern~
klimaat. GEt;", )IIS'l'. !=:it'llittct'cl\d uitzi~ht. Zwcmbad. p!'lmn.
lllfci. " nl\,IEUA - IIO ,'ll~" Megawent1(){cng. BuitCD7.0l'g. of inl.
tel. atJao Wit.

Transport-Ondern rming
"N

r F. II 0 r.. Gil

I)~l:~~~~l' '1!~r~:~i7.;~::~ WI;n
transporl:ceren van gocdcren
door gehecl Ned, lndie. Hccft
ollde, trouwe mnndoc)'s, reeds
20 jnren in zijn diC'Mt.

l>A:\n::s l\IOOE-ATEI.IER,
l\o nin gsJlI(~ in
Nonrll ltimulU 7.
:MAAI(LOON JAPONNEN v.a.
f 2.- Goede coupe, prima aCwerking.

SAVOY nOTEL
Hel bcste adres voor Uw lunch
of diner, bonboekjcs ad 30 boDS
vanaf f 22,50 fl'. thuis. Vraagt DIRECT TE JIUUJt: {JI)gem.
pr{Jcrportie telcf. WI. 926,
puviljucn m. campI, eig, gemak.
incl, water en garage, .f 30._
p,m. Bcvragen Gang Djaksa 13
l luitHcM Stcno-T,)'IIistc, admin, I\"ebonsirih,
onderlegd zot!kt wcrkkring hcclc of halvc dagell. Br.
onder No. 1869 v/ d. bJad. •

, oed

IIUURKoor
liuifl voor f 1,500, _. Kostprijs
TE KOOF;
:fORO vracblaulo, 1 J~IA1' j 2.000.- Voorschot minstens
'fOlJHlNG flOH. Beide in goedc r 350,- Elke roaand f 30,C()uditie. Te bez. Otcva, Ko" Plus minus 3'h jaar dit huis
Uw Eigen<lom. Inllchtingen Pa·
nlngspIejn W. No. 1.
pandajanweg 33 Bat.·C.
Figuun.ngers ! Thuns ruime - - - - - - - - keuze van MODELLEN - uitr· ,
SPOED tekoop.
BOSMAN - STEELINI{ VERLUYS & SCHERJON , bij
Fa, SI ANG HAP, Petjcnongan
in uitst. cond., 1 spiegelkast
67c, TtL WI. 4567. ru/ goede sIeutel, 1 pel'S. Iedi~
kant en 1 groot kinderbed, beiSrtJDlEPIANO TE J<OOP de compI. m/bultzak en k1amAANGEBODEN: in goeden boe.
stna.t verkeerende, djaUbouten Gang Klintji 26.
kaat
(donkerbruin);
prijs
n.o.t.k. Malabanveg 81 t us·
achen 7 en 8 u. N. M.
TE JIU1J&,
"mooi koel huis bijzollder ge"IIET
"schikt voor echtpaar zander
DAMES MODE ATELILIER" "kinderen, Mampangweg 82.
Petodjo-Oedik 42
"Te be~agen teleioon Bt. 544'.
Tfn. WI, No. 5324
Bekend om haar speclale coupe,
nette afwerking, scherp conc.
prijzen ..
Te Koop: Ruwbarige loxter~
riers m/stamboom, reeds inge-

~ ~~:~~l:~~~~!~o~~:~~r~w:~

2._

Bch:ln~Joon

-

- - - - -- - - ERRES KY 209 salonmodel in
S('.hitt. cond, prijs f 75.- eash.
- - - - Te beyr. tel. WIt. 1627.

Neutralc School voor Mnlo,
Matramanweg 19, Mr. Corn.
VoUed.ige opleiding voor het
einddiploma door bevoegden.
Min. f 10,- per maand.
_ _ _ _ _ _ _ __

--------Auto Yevraagd. zllinig benzineverbruik, 1934/'35, Hefst twoseater Cabr. Br. No. 100 Reelamebedrijf Preciosa N. V. Bat.C.

H"I l oolsjfl, ';a{ 91 %",1 "P b"¥l!n~t.an<l. "rem.
I~ hal gtbDOrlehuil ¥~ n 't ¥ochL dat ;"der k.nt.
Z66 klein i~ BOI, beg"nn!!n i
Hii heell lerrein g" .... onn" n
En Ihans is Bois de- l ie¥e'in9~dra nk van h",,1 he! tonHnenl

jongmensch met einddl·
V. J . KOPP,
r:~:d~;;C~:o~III~~e~:c~;uV:f:~~ Vioolleeraar, ex-leerling Prot.
dt:ring van werkkring, Hcog SROaL Nog eenige uren be·
schikbaar. Rivierlann 23.
salad s geen vel'eischte. Br. onBATAVIA-CENTRUM.
del' No. 2671 v. d. blad.
Chin.

--------~

Aankomst cn vcrtrek van a Ile .,OO P DE LEE VWE. '
Piano-Leeraar.
m:lilbooten.
Wie is niet overgelukkig als bij Nog eenige nren Beschikbaar.
zijn tel'ugkcerende famille en Djaga l\-lonjet 59, Batavia-C.
vricuden zoo spoedig mogelijk
kan grootcn. Welnu wij stellen
U daartoe in do gelegenheid.

~

:=t ~~;e~r g:e!:!co::tni ="""==========""'=
l

uur van den boofd-ingang het
s{;hip tegemoet. U vaart gelijk·
tijdig no.ast de maiIboot terug
n aar de kade. De kosten zijn
50 cent per persoon.
Illlichtingen: Priok telefoon 266

Tc huur \'oor direct:
Gt'meublleeJ'tk kamers met vol le(lig peh;,lon, v.n. f 50.-. Tjikin i 59.

WAARDI::VOLLE JUWEELEN
ZooJuist uit Europa o ntvangen de nieuwste model/en, o. a.

'g

~

ringen

...g~
if..,

\\

~-d' ~

brocbes
bangers
armbanden
armbandborJo·ges

"t1~ "('

g~

~ ~
~ t.
~ t;.-

Ook tot 12 Maanden er ediet

Het Goud· &

Zilv~rhuis
Tel. WI. 4286

INLE66ERS ~~~~~
Een halve cent

GEVRAAGD:
Gf'melli). 1.:wilJoclI tl oor jongeParamount
salongramaJlhoon
Ge\'raaJ;:d: Serieuzc Fransche {hme b.h.b.h. clicht bij tl'am, op Voor behnngsel p. en randen in scllitt. condo met 100 platen
Clill\·crsatieless(·n. nl'. onder g'oeden stand. Sr. onder No. SluisJ)r. str. · :is. Goedkoopste f 50.- cash. Te bevr. tel. Wit,
2b02
v,
d.
bind,
ndres tel' p lantsc, Per 1'01 40 :l
No. 2G19 v. d. bInd.
1627.
60 ct. Randen 18 M tot 36 M

Va.cnntie In J)lIltschtand.
cOIi\'el'satic·lcssen
Sericu:zc
Mngeboden bij Duit~che d:\me.
Sr. onder No. 1870 \l I d . blad

Vlua-

billijk.

Ontwikkel- &; Af(lrul(werk
voor 12 u. gebracht, 's &vonds
kkar. Java Foto Centrale,
(Van Dinter) Noordwijk 31,
tetef. W1t. 1218.

AaDgeboden :

Wegens overcompl. 2-p. Indisch
bed m/klamboe en z.g.a.n. bultzaltken; schrijftafel, rottanzite
~e~f:s~~:~.er~~~:a~~:~ 1;
Mr. Com.
- -- --

costumlike.

coutant -

--------------------;----------

!

TE IlUUR :
"voor direct lwei hu ls (muskie"kietcn\'Tij) met groot err.
"Oud Gonuan&dia Ib hoofdgc,.hOIl\\", Te bc,'ragen Bt. 51,1'.

111111E

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

Wegens plaatsgebrek te koop : ATELIER VOOR CORSAGEpiccolobiIjart in uitst. condo
BLOEl'fWER.K ,
geh. campI. f 150.- cash. Ke- tevens curnus voor het zelf ver·
bon Sirihpark 21 ,
vaardigen van corsage-bloemen.
Condities i 10,-, privaatles
GEZOCIIT: Door van goede - - - -- - -- - j 15,- voor den geheelen cur~
sus.
reCerenties voorzien adm. en
AU GOUT PARlSlENE
Grisseeweg 14, tel. WI. 4514.
praktiscb geroutineerd p~:->oon: Confectietoiletten, vlotte moovername van, of g~ldel1Jke ell dellen. onberispelijke coupe. _ _ _ __ __ _ _
werkzame deelname lJ1 bestaan· Eehon Sirihpark 21 <>'eop 8-12
de zaak. Br. onder No. 247415--7.
• 1:1
•
no.: KOOP GE'VRAAGD:
v, d. blad,
2e HANDSOJ[ BABY-\VEEG- - - - - -- - --1
SCIIAAL
MOLUKKENWEG 20 Pav.
Zoekt Vij een nulo, of wilt gij er
Chnnffeerschool "De Auto". cen verkoopen, dnn naar De - - -- - -- - Oud Gondangdia 11. Bat. C. AUTOnEURS Dud. Gondangdia
f'.tilessen:
7, tel. 1428 WIt. Ricl' wordt Uw
~:~jh~~f:k: ~t'~ll~~~~~a~~e::~~
met eigln auto
~.'50 bclang gedicnd,
mElt lesauto
uit VOOfb., 3 kamers, aparte geDr, R. A. OLUENSTMr
Keel-ncus-oon icktc, stem· ell
Sllr:t..'I ltstoorllisscll.
Wnterlooplein, bock \:Villcm9-·
l::Lan, telef. 1353 WI . spreelmur:
7_7.30 v.m. en 5-6 lI.m.

,JUS-i '

..

per stuk.

f 0.50 per _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

~~. g~d~rl ~~~'p~hanger cx· JONGl'IIENSCH v,g.h. Holl. pas

te Batavia zoekt voor noS. Pas·

- - - - - -- - Ge(lipl. nloemenmoclist.e
Aanmaak corsllgeblocmen,
Corsage- en bloemcnlcssen lcidt
oJl v. bloerocnmodistc , naai- en
lmiplessen volgcns gcmakk.
methode. StlCCCS vetzekerd.
Dip!. costumicre, nn. 3 a -1 mnd.
of cig. gcbruik; 3 lessen p.w.
f 7.50 p.m . lUevr. \'. d, ~
Gcdipl. Coupcu.se, KI'oesenplein
13 v. DaaIenweg. tel. WI. 6237.

~~Oll?a;~i~ndae~r~~ 2~;~n:i::
blad,

LANDIIUIS nORI\-IANN
FA1\HLIEPENSION van de eerste r ang, Voortreffelij ke keuken.
roya le tafe!. Ann hoofdweg B'Zorg·Poentjak bij km. 86 Ideal~
hoogtc voor herstellenden en kindercn. Keurige comfortabele
inrichting, beschaafd milieu_ :t.1atige prijzen . Boekt thans voor
Sept. Post Btzorg P.E. 16 Inl : TelL 5128 W I. Vanaf 16 Aug,
ellkele knmers vrij.

Ecn icder tIie de toelmmst
wenseht to weten, WaarO'1er KLA VIERSCHOOL. Dirccteur JAMES ZWART. Piano, Viool,
lYlcn zich b e1.o r ~d maakt, kamt
Violoncel, Orgel, Thcoretische Vakk. Diploma's M.a. Membro
bij het bekendo adres: I\-Ievr.
Tan, Def. v, d. Bosch 32, Bat.-C. de Societe des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Paris.
Oud-Directeur Muziekschool ..Toonkunst", den Haag.
MEVROUW LILY z\VART.
Gevr nagcl: Mede te mogen rij- Dip!. Piano. Sumatraweg 22. telf. voorloopig 4125 Wit. Aanmel·
den tegen verg. ing. 1 Sept. a .5. ding van leertingen dagelijks van 11-1 en 5-6.
t voiw,. 2 kind. 6 u. 4.5 v. Sindnnglajaweg n/SchooIweg 1 n,
terug. Br. onder No. 2657 v. d.
Batavias~-p-"m"""'ti.-v-.-=B"'egraf
-"""-'nis"'.()=nd;-"-rn-emln-'--g--'
blad.
- - - - -- - - De meest coulante en best voorziene Begrafenis- Onder·
neming. Regelt en verzorgt begrafenissen ook BUITEN
DA1\fES ! ! ! !
Batavia. Naar verkiezing Europ. of inh. dragers. Europ,
Het adres voor goed passende
lljkwagen en auto's (Europ, leiding). Adres : Kramat No,
Bustehouders is Rrendrechts62
t / o Tramstation, Bat.-Centrurn. Telefoon No. 126 (dag
!aan 49. MeVl'. Steglich.
en 08cht).
- -- - -- -- Te Koop Anngeboden :
1 jaquet tegen elk aanm. bod
1 gllitaar en mnndoIine. Te
beyr. Noordwijk HE.

Aangebodcn lessen in bet bocklIouden c. a. CLUBLESSEN
voor ten hoogste 4- personeD.
A. 2 x per week j 6.- p.p.p.m.
B 2 x per week f 7.50 p.p.pm.
CURSUSLESSEN Voor ten
hooggte 8 personen
A. 2 x per: week i 4. - p.p.pm.
E. 2 x per week f 5.50 p_p_p.m.
SPOEDCURSUS DIPLAMA A.
November examen,
4 x per we~k f .7.50 p.p.p.rn.

P--------~~

B.L. BBANTZ
mnnmmOH

1'----------

DONDERDAO, 13
IK~rkl;lao

--~

aanbieding Middag japonnen vanaf F 3.95
Ook groote mateo.
Contant 10% kOfting.
Mooie avond tOiletteo . ~n allerlei mode 5Dufjea.
Nil:!uwe collect!e a:rooie ttlode roe bO£"den.

Heeft U )IOELIJKHEDEN met Uw man, Uw vrouw, Uw kin·
deren, Uw kenniss.en, Uw wen, werkgever of werknemer !
Moreel ! Financieel i Sebrijf n llar Postbox Ad. B.:M. 13, Bat.-C.
WJjBelpenU1

I

Mr. C.)

Bureau. Slaap- en Eetkamer-

- - - -- - - - --j a.m""bl", H. M, V. GRAM:,
S}\LClNC;!,A,M:. PFAFF

Mev~~D~~L. ~~~p!)~s~TEN
Schoolw,,~ NQQrd l\'Q. 13 Bat.Co
ma8ktjapQ"n,," manlelsto kll ipp:l.troll~!I in elk gcvr~ tfg~n bUI!!k
tilrid.~dtl" .. co 11l·'IDo(j.,vak

mEt l1ilr~;);ill"

SENGKIN G~

12 AUGUSTUS

H aagscb

DAI'AE S ! l l

-

W"",d: ~, u 9....!'~ Kk<d.o 7 G~ un ......, ~<I M o d e Atelier'

P~ ..., B.."" les

• • Tlong Hoa"

I

Ttl""", ... w.~

'

MODEHUIS LIDO, LAAN CANNE 30.

R ~cI<lIne

AUG.

REH OBOTHLAAN No. I

: - - - - - - - - - , 1 E!I",,,,

__ __ I
~

DP

Kwitang 2 Sen., Tel. WI 855

Haaroli e tegen Roos.
F 0.20 p . Oes ch

W~LT~i8EnEN

VENDUTIE

JO TEl{ TJOE

8_-

DRUKKERJ JOHN KAPPEE

VERZORGT UW
RECLAMEWERK·

s:hr . NIKV. Twee pruna reu- ~!~d~:l~~ ~~o== _ _ _ ""'!"!I'~~~~~~~~~~~':"~~II
LAOORIET, Geen musklet.en· t ..es a 1 60.- p.. st (4 mod. rmdeiaan 149
Waeht ~ fut bet Iaatste oogenb&k en spoedt U Dn a1

S~~~~~:::a~~~~tR~m: =)~~:!~~~~~Yk:!~i

TE reuk. Onsch. v mensch en Megamendoeng, RedJeki Kennel
huisdier Geen vlekkcD, overal D)aIIlboelaan 53, 1e ste pro Z. Te Koop : lLM.V. Salon gramoverkr. Pr. p. blerfl. f 0.80 Bel G, tenst PUar Gambir 1936 Te foon m/40 p~bm, 1 kL 2-pers.

~ibr:'i.~f~~' t:.dS~ri~t :.r~g. ~t. Djamboelaan_53, tIn. 3760. ~x!:H~~Q

ma-

naar aDze PEDIClJRE om Uwe voeten ~g te
laten onderzoeken eo behande1en. Eksteroogen, ~
de ndels etc_ worden pijoloos verwljderd.
~

Telefoon Welt. 582 -

Ba~via·C.

L ___~_==egii.!:Noord:::~N=o.~59~TeI::':4302=~WL:'___.! lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

