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kelijk gestelden) brief·te lezen,
- dat bij het ParKet het vremoeden hiervan is gerezen.
In den brief dd. 30 Juni 1936
No. 1504 van den Procureur·

t!l'

&tavla, QOlllloe.ng Sehar1 '6 blJ

DRUKKElUJ JOHN KAPPEE

Olllsdag·. Donderdag. en Zaterdugoehtend voor BlLtav1B, Bultenz;.,~ en
OfIl8treke.u 111 12000 axemplaren

Veraellijnl te Bandpeng, Sumatr&ltra.a.l I , Donderdag- en ZoDdagochtend
voor Ba.ndoe.ng. 'l'jlJlLahl en (JmBtroken in 6000 esemplareu
UlTGItVER : JOHN KAPPItE.
IlAtllvlL, Gotnoeog Bebllri (G. Telllfoon:i82 Wit.

(Hula 8681 WIt.)

REDACTEVR : .1. VEERSEHA
Batavia, Goenoeng Sebart 48, Teletoon 683 WIt. (Hut., :i884. Wlt.)
A cI

v e r ten tie

II

t. Batavia, Teletoon Weltovreclen 083

S. B. H. GOpnet, Tel. Welt. 50W
AGENT TE BUlTlCNZORG :
J . A. C. TeUlP'l1 • Groote POlitweg 3...
AGENTKSSE T.&: BANDOENO :
Me\· r. BJoemeD·Vermeer. S-.am&lraatranl 1. Ttl. No. S34.
AcqulalUe A. J. 1.. M. Bloemeo Tel!. SM.
Dlr. B. A. N. A. R. B. U.
Voor kla.ehtrn

O\!et

veNptel~

ultaJDltwd TeL Welt. 611

OppvC' van Q·p·tJes. ultallllteJld bU voal'tlltbetalln1'. bij bet Sllaren·
..,~ .,De Adelu.r" MeQtC!n~ 3. Tel. Welt. 26()7 of alg8renmapztln
•• Ore TIlbaUplaut" Noordwijk 38, Tol. Wlllt. Stg of rccIJtatreeka IUUl bel
bUrC'.u "P G~OfDC Sebllri. RC'eel prt;l' J 0.20 per ~el met CleD mlnhllum
van :I ""e\Jr;. bU miter piaalttln(eo (mWtene 12 maal ) ·10% reduetlll op

stellen" geschiedt terzake van
het "MISDRIJF EX ART. 45
van de OCTROOIWET".
Volgens
laatstgenoemden
brief gaat het Hoofdparket uit
van de stelling, dat de "bruten·
landsche afzender" dit rnisdrijf
tOU hebben begaan.
Echter kon door dezen "bui.
tenlandschen af:.ender ·' geeD
misdrijf begaan worden.
Immers als hoofdregel (al·
gemecne regel) in ODZe strafwet wordt allngenomen, dat de
wet niet buiten het territoir van
den Lande werkt, dan aileen in
bepaaJ.de aangewezen gevallen.
Deze bijzondere gevallen zijn
opgesomd in artikel 4 van ons
Wetboek van Strafrecht.
Het bovenbedoelde geval van
den "buitcnJandschen afzender"
is in dit atikel van bet Wetb.
van Strafrecht niet genoemd.
lndicn VRn cen der gevallen
in artikel 4 Strafwctboek (als
terzakc) geen sprake is, mag
geen aeht worden gealagen op
hetgeen buitenlanda is gedaan
geworden.
WeI is waar is de Oatrooiwet

~~kri~~~~ ~:v:~e:!~e~~ ut!!:
palingcn van ons Strafwethoek,
doch dit is in casu niet bet ge.val, daar de redactie in het
opLA.Ao. EN ~PRElDrnOSCONTROLE TOEG1IlIn'AAN!
speciale artikel 45 van de Oe·
~~
~=-~~=
~~"""~"""~~""""""""" trooiwet in a I g e m e e n e be·
..,.
woordingen is gesteld en n i e t
den re-relprUL

.....

....

hebbende firma wordt vastgc.
swld, En dat is al dadelijk een
minder bevredigend punt.
. Ook de bedreiging vervat in
dit blijkbaar nit officieelc ·bron

heid te brengen, om meer ape·
ciaal, stukken van overtuiging
te verkrijgen.
Deze bevoegdheden zijn pro·
visorisch bedoeld, immers de
Rechter zal in het.vonnis steeds
bepalen, wat verder met deze
goederen zal gebeuren (vgl. art.
170 Wetb. v. StrafvoroeriDg) ;
De Wetgever, uitgaande van
de stelling, dat het Parket deze
buitengewone
bevoegdhedcn
slechts met die groote om~
zichtigbeid zal hanteeren, welke in overcenstemming zou zijn
met
de Hooge T A A K
van het OPENBARE MINIS·
TERlE, b eeft het.onnoodig gc·
vonden, althans nagelaten om
te bep;ilcn "binnen hoe langen
tijd nn de aanbouding der betrokken gocderen, 'dit Openbaar
Ministerie van zijn rechten, om
tot vervolging over te gaan.
moet gebruik majen".
Het z.g. opportuniteitsbegin·
sel is niet ter zake dienende.
Ret is althana niet de bedoe·
ling van den Wetgevcr en het
is in strijd met de goedc rechts·
orde, dat de betro~ken en meer·

minder
Als de rechter de aanhouding
van de lampen onwettig acht,
zal de Procureur Generaal de
besteller in Indie verantwoor·
delljk atellen en zeer zeker
een strafrechtelijke vervolging
overwegen.
Men vraagt zich weer met
verbazing af, waarom het
hoofdparket zich zoo druk
maakt over die Philips·oc·
trooien? Ware bet niet beter,
voor onze justitie en politie
gemakkelijker en voor onze .rll·
dio-Ilefhcbbers minder schade·
lijk a1s Philips officieel den
welgemeenden raad gegeven
zou worden te ageeren tegen de
octrool·schenders in de landel}>
waar hun fabrieken zich bevilt·
den ?
Overigens kunnen de in nit·
zieht gestelde processen tegen
bestellers hun slechts aange·
naam zijn. Hun bezwaar is
juist, dat zij bun eigendom moc·
ten missen zonder rechterlijk
vonnis.
.,,**

De Jam Bode berinnert er

~:~ee~~:a;:ee::~~~n~C~rge:~::i~~ ;:::~h~l~je d:!o~ep~~f:~~e~

gen opgeborgen.
Het Parket vennag alduB niet
te handclen, - zelfs niet, al is
het Parket er van overtuigd,
dat de betreffende bestaandc
bepalingen a.an de Octrooihou·

(ecn amhtenaal' van het hoofd·
par.ket) twee jaar geleden (13
Aug. 1!l34) in den Volksraad
reeds een uiteenzctting heeft
gegeven van de aanhouding van
radio·lampen en soms ook van·

=:

en De:I~e~~pa~~~~a!~~ltkooz~a;e~; ~~~, r~~r~~;o~C!~~~~~
ec~:eln~i{v~~~:f~"inderdaad
den "buitenlandschen afzellder" ken aan "detolU't1cmrnt de pou· eenlge gegevens, welke thans

Wie maakt Inbreuk op het Ocirooi?

~n:!i~~elijd: ~Jr::~~~ ~ ~~t. .:!i~. ~~~r!~u.~~~~.:~~el! ~~~:o~:ijn :eu~::~r~":O~d!~

PRITS VE.RLAAGD

v.,.,.

wij

reeds,

Nt

dat cr' in ju· werd besehikt, bij <lien!! scbrij· dlschc

I

gronden onmogellJk IS. bijzonder niet met de positie en

~:~k~~/~~~ derd'k~~;in,;:~~

mnnl. bij achrijvcn vnn 24 Juni
1936 tot den Procureur Gene·
rnal gewend en hccn toen gcprotcstcerd tcgcn de aanhou·
ding der radio·Jumpen en die

la!ldll~c afzender" n 0 ~ I teen
mlsdnJf lof ovcrlredmg) op
grand van een der bepalingen
der Octrooiwet c.a. ktJin be·
gann.
.
.

~~or!~;!ss~;n1~nd nn~~~o~~; 19~~ f::~~c; :~~ i~dfi!~ ~~~:

T~~\r:t~eh~~~~r:~~~!~t,

gem de bronnen waarUlt h et g Er ~it ann de~e kwestic mecr

~~I~k!tng:z~e:;J~~fl~~:ld i~

r

~=~~~~~in~v~~a:~a~U~~i~~~~ ~~:~~~~rbge~~~~~rcdd.v3g~~~~

Xf!""oi~~~~cludeerd

~

te
kan ook
•.,
tegen den bultenlandschen nfIn verband met de vragen
zender no 0 I t cen sl rafrcch· van den beer van der Bie beeft
telijke vervolging .worden in~e- de Java Bode de volgende vooi'·
s teld, daar (als Ulteengezet IS) stelling van den gang van zaken
terzake ~n geen misdrijf spra· gegeven:
ke M7Io zlJn.
.
- Zoodra is geconstateerd,
Het Hoorfdparket stelt m de· dat de te importeeren artikelen
denzelfden brief:
.
. .. een octrooischending inhoudcn,
"Terzakc va~ dlt ml~lJf wordt van de toepassing van
(art. 45 Oct!OOlwet) geschl.:dt den politioneelen maatregel (de
de aanh~~dmg van dergel1Jke aanhoud!ng) kennis gegeven
toestellen .
aan den geadresseerde, met ver·
.Nu .~hana bUjkt,..dat dit geen zoek om bericht of hij de goe·
mlsdrljf k a n zijn en het deren wenscht te doen vernieHoofdp~rket ook geen termen Ugen of .oaar den afzender wil
aanwezlg acbt om ad res· doen terugzenden. Weigert hij
8 a. n t te vervoIgen. - hangt zoowel bet ceD ala bet ander,
in de luabt op welke gronden dan gebeurt er niets. Zijn eigen·
dan weI d09f be~ . Hoofdpar· dorn bfjft. ee.nv0l!:dig bij de douket "de ~houding"van d~ be· ane ll,ggen. H\l kan dan e,:n
stelde. r~dlOlamp~n geschledt. proces vo~ren, oro zoo mo~elijk
-daar mt s. Parket s elgen woor· de afleyenng door den reebter
den. en mt bovens~ande co~. 1 te doen gelasten, maar zal in
clusle dUidelijk:;t ~~kt, dat ill dat geval zoo goed als zeker
~::i::f ~nn ~~:!f i~~f over- a~h~k~:~:e!~n~:~~en
Het stilzit~ van het .Hoofd. dan' ook als regel de gevraagde
par~et na de aanhouding der verklaring, waarmee de zaak is
radiolampeD heeft het rechts· afgedaan.
gevoelen van. adressant ge_ Voor zoover wfj weten
kwetst.
.
heeft 'het Parket tot tiu toe nei
Gesteld, - (wat.terzake met nooit eeo strafrechtelijke verhet geval is) ::- dat inde;rdaad volging - wegens. deeJ.neming
~~~~~~~~~~~~~~~~~~;lvan
misdGJfeninvan
deneen
Z1D "rn~~- lers
aan hetmiadrijfdoorde·hestelzer cen
Strafwet·
. der octrOoi~schendende

ChlAic ;8, cIat de ocoslislling van 1936 No. 1504.

dr.n P. C. onwettig, en dat er
Daarna heeft adressant -den
geen mlfJdrijf op grond VRn de P rocurcur Gcneraal bij deur·
bepalingcn der Oc!rooi.wct "". waardersexploit dd. 23 Juli
ga.an is, tcrwijl de in bcslag gc- 1936 geaommeero, om alaDog de
nomen lampen ten onrcehte radio-lampen vrij te gcvcn en de
\\-'Orden aangehouden.
Douane te Tandjong Priok tot
Wij .laten om.hetpelang vat! den invoer daarvan tc gelasten, '
dC'te zaak voor tal van ra- even weI zonder rcsultaat.
dlo.liefhebbera in lnetie h et be·
Adressant kan zich niet neer·
toog van den heel' van der Bie, leggen bij de beslissing van den
dat vcrmoedelijk in samenwer- Procureur Gcneraal, omdat deking met ceo jurist is opgesteld, zc beslissing om de ondervol·
hler volgen:
gende ontwikkelde beginselen
Adressant beeft ",Ieb bij aan adressant "ONWE'lTIC"
schrijven van 29 Mei 1936 tot voorkoml
den Procureur Generaal te Ba.
'$"*
tavja gewend met ltet vcrtoek
om een voor adressant bestemd
Blijkens brief dd. 5 JUDi 1936
postpakket, inhoudende een 14 No. 1318 van den Procureurtal radiolampen, afkomstig van Generaal wordt door het Parket
de Wholesale Radio Service Co uitgegaan van het feit dat aI.
te New·¥ork en door de douane bier inbreuk gemaakt j~ op een
tc Tandjong Priok aangehou. Philips.Octrooi althaos ook alden, voar den invoer vergun. dus ~s in dez~n (minder ~itdruk.
.---..
N I E lJ W S T EMU Z I ,.. K B 0 EKE N
SHIRLEY TEMPLE
.
P t 1.:0 S e h I age r
Vraagt on;:e e('nh!'idJprijl (:II1.log", un MU1Oteksl"kk~ nna(. 0.25
N. Y. PIANO. EN MUZIEKHANDEL KOIe: ,
Rijswijk 19 nall~1 Soe.. Harmonlt.

;

A V I L JOE' N ')'I .E

breu.~" sprake zou 2ijn, dan nog 'goederen - geprobeerd. DaarverClscht het ~gem.~ ~echt:s. voor is oak geen enkele ~,
ge~~ dat ~~elijk dit rIllS- zoolang nag geE;n rechterlijke

H U·· U R '

'o ak geschlkt voor Kaotoor

Rijswijk 19, OUst PIANOHANDEL K O ·K :~~ed~~!~~\t~o~u~ ~l:i:t~~~
~~~~§.~r4iEL;;;~~~§'~';~~~.~~~~~IsMacht).
1 it.wQ~t
n .d geconsta,teerd..
.de Rechterlijke dra
·w.t·we!
ge'Val een
is. za]
bet
Parket
zeerhet
' zeJrer
.straf-

ue

~

HOHNER' M .ONDHAR ~ONICAS' ge;:n~·w.!:
zijn de beste,. In 20 soonen .verkrl.jgb:lar 'Variaf f0.25
N. V. PIANO· EN NUZIEKHANDELKOK
RIJSWIJK .19 NAAST shc.·· HARMONiE
'.
:.

... .:'::.,.

ningin.

Tot zoover de Jo.'O(J, Bode..

....;,. ;;~~.~"".':.ndeli= da~"d....-t~~
. . nutteloosen ~ 'het bedetften dan met be1iulP van de beIaiag- "
...

".......;.: ><.::.

!!'a':'=: :;::~~. ~g o~ .

ding' der .. betrokken .. .goedei:en

van de S. S. afgedrukt.
Tot de Britten zei de heer

de
vast. Ditmaal zal de aandaeht Daniels o.m.: - Sa.rnen zuBen
dat hoewel hij voor zijn eigen
wordt geantwoord, zaoals in ;;;~t~~D l~~~e~CO\~~1 ~~/~:rt~~t wij wellicht kunnen bereiken,
directc belangen opkomt n iet 1934:
1 d V Ik
d
rd wat elk 'van ODS aUcen vermoeto miskcnnen is hoe t~rzake
- 5 I e ch t s n a am p e I e s e 0 sraa ouaangeroe
delijk buiten zUn berem zau
ook van cen aJg~meen belang
0 ve r w e g j n g en ~erst leten.
zien IiggeD.
J . V.
sprakc is, daar verscheidene
nadat gedurende genumen
~~~!:l~~rg~~~~~enten ZiCh,I _______________________________________________·_________

iuitenant kolonel dcr infanterie gercchtlgheld "RECHT" te het Hoofdparket gesteld, dat
En dan stelt hij de DonderJ. J. van der Bie over deze doen wedervaren op welk drin· er geen termen bcatnan ~~ dag ll. door ons weergegeven
kwestie aan den Volksraad. gend vcrzoek afwijzend werd ad res san t
strafrechtehJk vragen.

:.

he~etge:~~~~d:~e;~:tS~::~

hijIn

Mocht de regeering, die bin- staande aftreden van onze Ko-

h·

..

~~d~::':~JI~c~:f~g VO~~~~i g~~~ ve~!~!~~n~~~~6?,~~. !~~:~. ~~~CI~~o~~c~~td~~g~~~,~~i~!~~

op:dc:htc van de tocpassclijkbcid
dcr wc&.tdijkc bcplllingcn. waar~II bel optrcdcn '\~an den Pro.
eureur Gcncnal ter bcschcr.
mlng van de PhilipR·octroolen
oo~::. request, door den oud.

P

de"

tijd door Phi lip s hi e r
tel and eta I van pr o·
........
r ..
c e s s c n wegens gepleegd('
inbreuken op octrooien voor
gloei· en radio.lampen met
sue c e s g e v 0 e r d z ij n,
waardoor a f doe n d e is
aangetoond, dat s c hen.
din g van Philips' octrooien
0p
g roo t e s c h a a t
v 0 0 r k w a m , is tot pol i.
31 AUGUSTUS
lit ion ee l e
be 8 c h e r.
min g daarvan overgegaan
Te Singapore
en deze is dan nog bovendicn
b e per k t tot s I e c h t s
REDE VAN CONSUL
d r i e 0 e t roo i e n voo,:,
gloei. en radiolampen , waarGENERAAL
van .de schending het gemak.
kelijkst te herkennen is, zoo.
Den 31 Aug. 1.1. beeft de Ne·
dat de octrooien voor radio- dulandsche consul generaal, de
toestellen dnarbuiten val.
hecr W. A. A. M. Daniels, tijlen.dens zijn r ede bij de onl ",angst
dnn kan dat geen volledlge be· O}J het cODsolant, ecn enkel
an~va~:~:~!~~iog van die wcord gezegd, over de gcrueh·
octrooischendingen is niet jets
dat aan de beoordeeling van de ten verschenen in cen 1.onondeskundige douane en politie dendensch dagblad betreffende
ltan worden overgelaten. Daar. OIlS Koninklijk huis .
ann moet deskundige voorlich.

~~n";;!~!~~~~~::C~elra~~;~ ~:!~u~~~~o~~e~~~~~fl Rd?:ijz~~~ ~;~f :~I~~~d~5d~~;r~r~~~.~e~: ~:!i~~~ ~:~~~:~h:;~ke~ t~t~~t ~~~r;~~liP~~~:r~Oi~e~~~a~~:;' ~:~!~:.c:~::~;?ere~:~~~ggee~
den

~~~_._,

ten antwoorden, er zich met een - Niemand gelooft het, - zci·
waarvoor deze bevoegdheden van de vragen van den beer van :i~i~~n;' l~~r ~a~e' a1t=::!~ de:ee S~::t~~)~~: vau 1 Sept.
niet .bet geval ia.
geldt de a I gem e e n c zijn gegcven, een aloud (men de~ Bi Is
d
dan zal het Volksraadlid, dat. 1.1. heeft zQOwel de redc van den
reB~· buitcnlandsche afzender" ~oel het t~ n:me~) 'tmi~.
~ Hoe o;"'e:tvr::tg:Parket naar wij vernemen , op zich gc· heer Damels als die van den
artikel onder den tI· ning te willen verlecnen. op kan i:~. dua no 0 I t het mis· o~~ree~st~!min~ is ~~t ede p~~
dat door deze radio.lampe~ nomen heeft om ~e bewus~e plaatsvervangenden gouverneur

WAAnOiI WORDT DE ZAAK NIET JUBlDISCII
GE'I'OETST ?

00.'

prooi ' op ten of ander politiebureau.
.
De' macht doo~ de Wet aan
het Parket gegeven am goederen in besJag te nemen, is gege-

GEGARANDEERDE OPLAAG,

~~~it~~fan~:~I;~n ~~~:~d~?,.den ~f:df~ dv~~~oi~!~:;~~r~~;~~~ tO~~i~:~~ het blad was die uit- ~~~:k~c <I1:~ komen! En wie ver·

'DE KWESTIE DER RADIO·LAMPEN.

In
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LAWAAJiG VERKEER

AangevulJ ·en Toegelicht.
De Geesteiijkheid voor Hitler.

NOn
Daar is een gemiddelde snel·
heid gewenscht.
Dilarom _wordt in drukike
centra van het buitenland ge·
straft, bij -die het verkeer -ophaudt en in gevaar brengt, door

wordt voorgesteld en dat alle
Kntholieken aangemoedigd worden, om voor hem te bidden.
Wij zijn benieuwd, welke hou·
ding de ,,,Koeri-er" straks tegen·
over de Duitsche bisschoppen
zal aannemen, aangezien dit
bIa.d tot dusver Hitler en zljn
beweging ala den grootsten
vijand van het Katholicisme
heeft voorgesteld.
Het is zeker niet slechta cen
toevBl, dnt tegelijkertijd met den

sjewtsme, en ontkent ten stelligste, dat ooit eenige connectie
twacben Katholieken en Communisten hestond (zooals men
""eel, werden hondcrden Katholiekt'll onder de.ze verdenking
gearrestcero,' zander dat hun
schuld kon worden bewezen),
maar 001£ dringt bet hcrderlijke

STEEDS

ache aartsbisschop en kardinaal
Innitzer in Weenen een herder·
lijken brief tegen de Bolsjewis·
ten liet verschijnen, wa.arin
eveneens het Bolsjewistische ge·
vuar geschilderd werd. Dit
sebrijven is indJrect ook gericht
tegen de Katholieke partij in
Tsjecho SIowakije, die in het

zen wij
b. y.
naar het
voorbeeld van Rome, waar den
autohoorn voor goed het zwij.
gen is opgelegd en weI met
voortreffelljk resultaat.
Het gevolg Is, dat de automo·
bilist zijnerzijds z66 bedaebt·
zaaro moet rljdcn; dat hij zon.
der de waarschuwende stem van

Ook -' de fietsers veroorzaken
voortdurend gevaar veer zich
zelf en voor anderen. Zij bewe-

~~~ z~~ d~~~t~~~~~s~:t;ijt~~·.

Hot Wee-nsche blad Rcichsipwt beert van &"ll priester in
Blnritz cen brier ontvangen, die
groot opzicn vcrwektc. Hie!-in
werd medegedccld, dat in den
:18.lltsten tijd dag:m'nacbt',trci-;
,len met ovrlogN77Wteriaal OVC1'

de 8paansche yrcn,'i naar lrun
ffi San Sebastian loopen, Dc

.bastian doen duidelijk uitkQ·
men, waarom de Spaanache Regcering doze boWe vestingen
aan de Fnmscho grens tot elken prijs wil houden, Indlen deze vestingen vallen, verliest de
Spnnnsche Regeering de con·
trOie over den voornaamsten
trnnsportweg tusschen Fran-

f;'-=C~~(jl~'=~~a~~~.en~II~~' ~k.~k ::a~P;~J~:' ~~nno~a~e!~:
jC-erl

ilftR de 8prumsche

HCgf~'

r:=::~~~li~~r:t,dn""'I.",!<,.lh'O<p<,a,.rt-,
''''I'

,,"

Mel i8 e\,envu·l o,wnmln aan·
JletrU'Ujk dat de Pr-:Jns(:he Hegeerlng deri wenRCh dcr linksche partijen durft tegengaun,
~ ~::d!t~~~~~ten in Spliuje t.e
,

,
I

WeI is wnal' ontvangen ook,
de Nationalifrlen "eel ooriogsmaterlaal uit het buitcnland en
wei utt en ov£.'1' Portugal. Doch
JnE't hot oog op den ongehlnderd... , pnrticuUeren tocvoer van
ol.rlogsmllU:fiaal ult J.'rankrljk,
is de Portugccsche Hegeering
, Idcchts dan gencgen zich bij de
algemcene neutrallfcif.s..verkla·
ring aan te sluiten, indien ook
de Fransche Regeering de noo·

goedercnver~cer

m{\nlljke
over
t.Ul:lschcn de b';lde ~eble.
den Viti. Irun en San, Sebastiaan, Nu de tw~ede. spoorweg
Mi't' de, Pyr,encec~ III handen
d(~I' NatlOnnlil:lten ifl, en tran·
sporUm ,~ver. BUl'celonn. door de
Clltair)lll(lf'S}~ besiag geno~en
~orden.' hhJft tIer Spaanache
eg~ermg - wanneer men van
de r1fikantc 7.ec-transpo~n af·
zld - geen ,andere verbmd~g
met FranknJk over dan die
over Irun en ~a~ Sebastiaan.
~oala. dt! Nationa1L~ten door de
mnemmg van BadaJoz den voor·
nn.nma~n vcrkcerawcg met Par·
tugni m handen ge~regen heb·
bcn, zoo dreigen ziJ nu ook de
vooman.mste verblndlng met
hFrankrbk eerlang te zuBen be·
cerschen. .
.
Onze benehten wt S}?anje

.1:iD:~nit"t \'crantwooroelijk !'ltel· land

.'OOB Dill ZA"fBBDA8 1:1 ZOll8.1.8
:
moorkoppen'
"';i'-'~-- :': -

Aanvangsuur.
In' afWtiking v"an 'het aan.

andere \\'egen moete~ klez:n.
De genoemde hmdenussen
beletten cen vlo~ v~rkeer en l~.
ken ll!.eer lawa~l !-llt d~n noodig
zon zlJn, aIs ziJ Zlch WIsten aan
te passen aan hetsnelle vel'keer.
Want het snelIe verkeer moet
zieh niet aanpassen aan het
langzame. Het omgekeerde moet

Een samenloop van omstan.
digheden leidt tot dit succes
De muziek is er goed, de dans:
vloer glad, de .misten zijn er
aantrekk Irk d bed"
1t
d
e ~ -{ _e .. lenm~ ~'?k'
Be vco~ump.le prlJzen
e.lJ '
sf~e~ ~ndr::. s;~ee~~nd1:n~~~
wigheid der tafelte1efoons na.

J

r.Ij

5

gen strijd om Irun en San Se-

tIC

aanvaard.

nemen

aan

den strijd tegen

~r~~~fotr:~eld!~a~t.stad
OMKEER IN ROEMENI.

GEEN EXECUTIE I

Tit'UwsC'U is nu eindelijk van
het tooneel der politiek v~r·
; dwenen. Ook voor enkele inaanden was herhaaldelijk van zijn
t
gtr 'd]
k
l'
,~ eru
e ng,,~pra e, en yre ill,
, verband met het door Frankrijk
,gcwenachte verdrag, dat Rus·
land zou toestaan, over het ter.
ritorium van Roenienie te rno;
g~n vUegEm. Buitendien z~ni een
llleuwe, zeer dure s?,ategfsc:he
spoorweg van Tsjecho-Slowakije
naar RoemenH:! aangelegd, moe-

t De jongste luehtpost-berich·
en geven nadere details over
het proces tegen Zinovjeff, Kameneff en hun 111 medebekloo.g·
den, dIe allen ter dood veroor·
deeld en naar men zegt, onmiddellijk geex€Cuteerd werden. De
exe;cutie heeft achter in bet gehelm plaats gehad,. want de
openbare terechtstelhng ware.
bar~~~:.,~rd gezegd - "cen bar- :~ %~e~: ~~hs:rJn:oe:rt~
.
-',
wegende wagens opbouden. Zij
Nu IS gebleken, dat het ge- dwingen andere w:agens om hen
~~ele procca ~l~htS een come- te, passeeren. Docb wie dat in

ten worden,. Destijds heeft. Ti· b~~I:a~~~it ~?~~;:~~~a:=
bchuIP. v~n Fran· d~or andere pohbci gecompro·
"'tJ
nog e oVerwmlllIl;g··kun- mltteerd zouden worden, die
nen bebalen. .-Qe houding der thans de -Russische Regeering
R~ee.nsc:e "patrio~"
niet welgevallig zijn.' 'De beec . er m en laatsten tljd zoo klaagden werden in het gehee1
rel~d, da: de 'Regeeri~g .aan met ge.~xet:~teerd, maar slechta
~ t 1 anseh Russische Clschen naar Slbene gezonden, nit dank
me. anger meerJ~!ln voldoen... voor·bun inedewerking. '_ ' ..

~~u m~

is

Tot zoover de Telegraaf.
Haar opwekking moge oak
d~ autobestuurders van Batavla gelden!
Maar er worden hier in het
verkeer langs de.. drukke stra·
ten enke1e verschunselen al dan
met oogluikend gedoogd door
welke het geven van signalen
wqrdt bevorderd.!
Daar heeft men de langzame
l~e .. taxi's en voar hun pIe-

:~d~~f~~:::e :aat : :
bren.gt het verkeer in' g7:vaar.
En da.ar heeff men de handkarren
d d
d
trekken enka~etj~. P~:h~uf:
bet verk "
,'.'
ken' mee;:~i:n~:ee~~p
lokZij, behoorden van de hoofd,Wagen te·worden geweero.- .

en

De firma Landre & Zoon liet
ons proeven van baar nieuwe
minerale dranken, zooals Kola
Cider (een stimulans), Crape
fruit erush (ons aanbevolen
als een drank in het btizonder
geeigend voor beeren), Passie
(in het bijzonder geeigend voar
dames) Oran·e crush en Kruis.
bessen ~rush J.
.
De inho,ud' van de keurige
flesschen' was inderdaad zeer
smakeIijk en verfrisschend.

Pasar G
.. ambiT

in het Kappenhuis

.

.

S I U I S b rug s t r a a t 5
Bat a v I a - Con t r u,m
Het pand wordt verbouwd tot bioscope.

I
I

~~~~r!:~:n.krp~~f~n~~~~~~mgl:~~.b~~ca~~t~:i~~~ee;
~~~~~h~~~:.er,isn~o~e;:;~e;~~~e~aIP~~~ k~:r:lh~:~
Wij onlvingen onze nieuwe --wllecl;~;1

Achter den grooten stand
van ·de N. I. G<iSmaats:cnappij
ligt de bescheiden uitatalling
van de Bataviasche siersteen
slijperij (Tjikini 35). waar ook
tal van andere kunst-voorwer·
pen, zooals Zwitsersche weef·
sels (Tissus Bryks) en kunst·
houtwerk van de I.E.V. Hout~
industrie te Tjepoe (vervaardigd door werkloozen, die een
groote vaardigheid en kunst~
zinnigheid hebOOn verkregen in
hun nieuwe yak). Verder is er
miniatuursehilderwerk en een
keur van antiquiteiten.
De siersteenen zi~n zoow~l
van binnen- als buiteoland;
scbe herkomst, in ruweit 'Vorm,
geslepen of gezet.
\ ~

Receptieen

Avondtoiletten
Avond- en Recepfie-Hoeden
Avond- Taschjes

Maison pan der Weiden

KERAlIDEK

Van E. A. Prins

Noordwyk 31

RET PROGRllIMA.

Z~~dag

Hel JAYA~K4MrlO~NSCHAr Up de

5 September

4.30-.6

Kaslie-weustrjJden.
Kamp~oen Ba.tavia. -

-6

£=~:d:~-;'o=._

d'UDUEUPSCH P

Dati

-9

7

=::e::rij::'14e
Wedstri,ld F:

8.30
8 -12

Wlnnar C -

NORTON.

WiDnar D.

~e;w~~trlj~ung met
en andere

MOT08RE~NUN

nD

op

aatrac. V raagt prospectus ~n

ties.

-12

8

9.30

Wajang Wong.
H!IllOlIl8.n-6b6ng.

Lakon:

een

Buiten deze overwinning behaalde

NORTON

nog vele andere eerste prijzen in aIle klassen.

:d;iu verbluffende goochel~

toeten

11

F.E.M, van DfMMELTRAADT

Ba·

:!oo;. v~oe~~:=S~d.

118

werd gewonnen door

5,30-11

MINERAALWATER
Van Landre &: Zoon

TELF, WELT. 360

..-

Indie een bestann geeft.

ste t~legrammen bcvestlgd, Een worden. Neemt eens gedurende

to stopperi.

_

-

En~ ~dere Kunst.

In de groote 2.aal van de Inheemsche kunstnijverheid treft
men oak een uitstalling aan
van de keramiscbe artikelen
van het atelier Prins (Dud Gon·
dangdia)" waarin eenige zeer
artistieke dJngen voorkomen.

Van -

BATAVIA·CENTRUM

L I QUI D A TIE ~ U I TV E R K 0 0 P

SIERSTEENEN.'·

doen beoordeeien '
de' gelege~heid;' geboden
door bet Laborator1um voor
Scheikundig Onderzoek te Buitenzorg (Onderdeel van het De-partement van Economische
Zaken) , om ook deze fabrikaten
aan regelmatige keuring te on·
derwerpen, heoben zij dan ook
vanaf 1 Januari van dit jaar
dankbaar gebruik gemaakt.
Nadat bedoeld Laboratorium
maanden achtcreen onderzoekingen verricht had, moehten
zij een verklaring ontvangen,
wandn de zuiverheid van haar
fabrikaat wordt geroemd.
Wie dit goede Nederlandsch·
Indisch fabrikaat gebruUrt,
helpt mede . aan het in·stand·
houden van een bedrijf, dat aan
bijna 300 rnensehen in Ned.

:~~~~~:~jag~~t t~~~~~~~ ~~~ ~~~:~:;~~!~ij~~,~~~~%di!

1--

tuurUjk ook een woordje mee.

uit den wcg te komen, is strafbaar (In dient zoo spoedig moge~
IUk lot een eind te komen,
Hel7.elfde geldt voor de beHtUllraers, die automatisch voor
elk!' zijHiraat signaal geyen om
evenluce} vcrkeer van die zijde
tJ~ waarRehuwen. Zij vergeten
dut het hier cen kWCRtie is van
yom'mng voor reeMs en niet
vlln meer of mindel' lawaai.
Er is cen stil en beschaafd
auLomobilismc m06'elijk, ook in
de Ncderlandsche steden. Vitltijken. bed.'lnrd en tnctisch rijden zijn geboden, Automobilisten, vliegt niet als razend Iangs
en door drukke punten met
veel getoeter en remgekn~rs!
Leert alltorijden zonder over.
bodig signaal _ de voetgatiger
en wielrijder zullen er zich op

Geregeldc Contr6le.

W-

NOORDWIJK 16

n:

Gedurende een :r:eeks van jaren 'll~bben Jenn,~. & ,Co. dopr
de productcn van,.h.~~1' Conservenfabrieken op ~_de Indische
merkt gebracht.
Deze producten verkregen
een uitstekenden naam en de
afzet daarvan nam regelmatig
toe.
Hoewel zij zelf er van overtuigd waren, dat de samenstelling en kwaliteit van haar Conserven met onderdeden vaal'
importproducten" hebben zij

st:~e!.':~::~~s~~~v::e~l::t ~:::~~~:l ~:;r:lro~d:f~~~: ::~ :gind~pP~:; ~z:c~~l ~

f U·20
I

AGR""M

QI
d~Jl .UU

hoarus met nougat
. ::.
V,R?gsuur, zooals (tit in het of.
to~po.uces
.
flCleele programma is opgege·
','
gCiJakJes met vruchten
yen, zullen alIe voetbalwedstrij- BOOMSTAMMEN EN KONINGINNEBROOD
I 0.7
den aanvangen om 7.30 n.m.
FANTASIE.TAARTEN. BOTER_ EN VRUCHTEN~
CAKES. PADVlNDERS EN JAPANEESJES.
RAGUSA'S CARABET
DIVERSE GEBAKJES
f l1.lD
ZALM- EN HUZAREN-SALADES. CROQUETTEN
Altijd vol.
SAUCIJZEBROODJES, GEB. CACAP.
GERQOKTE ZALM EN PALING. HARING EN ROLMOPS.
Er zijn weI eens leege plek- PALING IN GELEI. HOLLANDSCHE VLEESCHWAREN.
ken op den Pasar Gambit, maar
nooit bij Ragusa.
Wij kennen lieden wie het
1-.. '....
.
••
1
nog nooit gelukt is o~ bij Ra"'-"""'.. eI'i.~ii.fIL.(.
gusa binnen te komen. Het was
....."....."

zij moeten dUB uitkijken en zich
wachten voor de verrassing dat
zij plotseling voor een auto
langs gaan, die zij niet tijdig
bebben opgemerkt, Er zal dUB
een dnd nan komen dat voet·
gangers soms "droomend" over·
steken.
Volgens de politie en vele an.
deren, die het lawaai van au.
to's aandachtig observecren, is,
zegt de Telegraaf, het hoorngcsehal belangrijk Minder geworden. Tach wordt er nog dikwijls
onnoodig getoeterd, b.v. als een
chauffeur haastlg wil passeeren
en zich tijdig cell doorgang wil

~;~~::!e::~:W~~:;~n;~!~ ~~~~i!~~ ~~raJi g:r ~;~~~~: ~~~t~e~n,en h:~nJ~~:~e~a~:~

, l'

'.

s!H1e buitenv:egen rijde~. Overal
zlet men fJetsers, die tegen
het verbod zondigen, dat er niet
meer dan twee naast elkander
rnogen rijden. De politic scbijnt
dat oogluikend toe te Iaten.
Rijen va~ drie of vier fietsers
reppen zlch tangs verkeerspos·
en!. zonder dat de agenten in·
gI1Jpen.
,
Het za!. met lan,g mee~. duren
?f het bhJkt noodig ~e zlJn, ~t
111 drukke straten· fletsers
m
een rlj zullen moeten gaan. YVie
van he!! het gesprek met vrl~nd

::~: !::f a~~~~~~ldj~~: ~a:iern;~!J~~~ ~o~1fe::r~~:;-J, ~~~br~~~O zi~~i~ij ~~~ s;~~~ r~~;~~:b~:~k:ra~~:f:r:al ~::
~(,JI::'farG::I~;: ::~ h~:::;r:: ~l~f~, t~rc~i~~e~':~t~k~l~ ~: ~:~~~~~g::!d:~~J~~gZ~~ geo moeten opzoeken.
~~e:~:::1 t~~c~r:~~~ het :~~~:I~~~~nd;~~~ ~l~~t!~~:~: hU~l~~~~~eteren immers niet: JENNE'S CONS~VEN
Ooriogstuig'voor Madrid.

AAN' DE SPITS·

VOETBALWEDSTRIJDEN

~~lg::~I~!!:a:rie~ana~~~n~~: ~f:s~~~~~:~ ~~~fd~e~o~=~ ~a~;e~~!~e g~:l v~~!j: ~fet ~:f~~~~ve~~~~r d:jt ~~~~ ~~~~ "uitverkocht", als zij kwa-

Set is voor den eeraten keer, gaan,

-

A ND E L

25 Djoh!""laanTel. 1927

Jolly Hawauan Boys, Sweet
Java Islanders.
__._
Er was vee! belangstelling:De geheeIe zaal was uitverkoeht, terwijl nog enk.e1e dUizen~
den bezoeku'S genoegen hebben

tegen het lawaai op straat mer- doet, zuur.

van Hitler's gezag geweeet, als
de manlfestatie, die op de laat·
ste conferentie der Duitache
bisschoppen te Fulda heeft
pl&.ats gehad, AIle Duitscbe kar·
dinalen, aartsbisschopen, bisschoppen en prclaten, zonder
uitzondcring, bebben oon berderl.ljken brief aan de Duitsche
Katholieken onderteekeud, die
op Zondag den allen Augustus
in alle Katholieke korken iii
Duitschland afgelezen zou moeten worden. Dit berdersscbrij-

~~ij~!!;ad:o~~~~~~~~ ~::ij:de~eta~~~er~~ls1e~i:~~

"'t'~,

te langzaam te gaan. Te Chi- moeten -nemen met staanplaatSommige Oorzaken
cago is de autobest~urder, die sen v66r de zaal. waar bet CODVan bet optreden der politic minder · -aail 45 km. per uur cours werd gebouden.
ken we hi,er niet veel. Motorfietsen rijden hier nog f?teeds
met ·open knalpot; chauffeurs
kunnen ongestraft concerteli geve~~fa:l:X~~ O~!f~:!i ver af
van een volstrekt verbod van
toeteren of loeien!
In Nederland heeft oniangs
de Tetegraa-f nog weer eens een
poging gewaagd om een eind te
maken aan "de tioo.nnie dcr au·
tohoorns en claxons".
Dit blad drong aan op een
verhod van geluldsignalen, zooals dit onder meer tegenwoordig
te Rome bestaat.
Men zal zich miss chien afvragen: boe is dat nu mogelijk,
een totaal _verbod van toeteren

Geen ander gebeurtenis der dat Hitler officieel door de Ka-.
blnnenlandscbe politiek van bet tholieke kerk als een door God

' 8 L()EMENH

E

OP WEG EN BAAN,

onze

gema~kelijke condities.

NORTON STEEDS VOOKAAN!
lmpor-teurs:

S 0 ERA B A I t\ S (; B E

2e Krontjong·Concours.

P ,

M O.T 0 R E N HAN DEL

Zondag 6 September
' etlenongan 37 B Batavia-Centrum - Tel. 1621 Welt.
: =~ ===~.
S -12 .. Wajang Wong. Lakon:
nOTEL DES INDES.
s -12 Perkoetoet Z8ng-Concours
D~~abilOWO.
_
Vooravondconcert.
(op het' Sportterein).
9 -11 Munek van het,le Reg1Ret programma van het b~
10 -12 BehendigUeids-wedstr:Uden
ment van Weltevreden.
tengewoon v66ravond Coneert
voOr motoren op den ver- 'Maandag 7 September
or den 6en SePteniI:JEt a.s.. Ie
::~en.
v.m.
ven door het HOIlooaa.:isch Orkest onder leiding van A. FOldi,.
=
5.30---1
Scheitwedstrijden. daama aanvangende 7.30 n.m., bevat
bmpen en prijsUltreikiIJg. het volgende ~

-12

lIuziek VlUl het 12e Ba~
:
...
taljoDg van Mr.-Comelis.. 1. Walsfantasie in H. -.MoIl Ginla!..
Wi~
j2,PiqneDaxne
'I'sr:haiJrowsI.
Groote ~,3:PrelndeinCis-MoD.

212

van Cbang Wei Cillmg. '_1
. . Rs.cbnlaiDiaofL
~ LUon: 4. Vo1k~ ""aD bet CUIk:

Muzl.ek V8lI het' He .Be.. 1 -9
taljon V8lI Bultenzotg.
8.30
--6.so~
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van deze-w:.ek geh.e~]_ -waren.,mtverkocht-.,.Eers:.,-heden._ Zaterdag 5 S:ptember-1936,
.__
ontvang~ ~r !en meuwe- partl}, welke onmlddelhJk~~aan onze afnemers In Batavia. en
TTL
!Xl .
~.........,',
andereplaatsen in. West-Java, .al worden afgeleverd.
..
,....w ..i%ngganan
llJ-'~._
' ."."-~.'. '---._-'~_::-"-:-'.'"T..'""'.-:....:.:.:"-.,Jn __ ,ye~b~!1d-_Jier~t:~e !l0r~!: de. ,sluitjngs~~t~m van oDze:_ prijsvJ:'aag _J~;eN . _We..EJC__=','"'_
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uttslag wordt bekend' gesteld In "De Ochtend Post"
BataVia en Buttenz;org
ap Dinsdag 22/9/36, en in "De Ochtend Post" voor Bandoeng op Donderdag 24/9,36
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De Castell. campagne IS wtslultend in
De Ochtend Post geadverteerd.
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VEROVERING VAN HET AFZETGEBIED.

aug. savelkoul

Japans "vreedzame" Handelspenetratie.

nieuwe schitterende collectie:

II

Zooals gezegd. zijri zij door
een vereenigde kracbtsiDspanDing, er in geslaagd een groat
deel van het buitenlaridsche afzetgebied onder hun dominee-

(Slot)

~~~~~ .:~~~bfll~de~~~~il a~~

UITERSTE wAAKZAAMlmm GEBODEN

ef:~~~~~e "p:;~h~~~~s~:~if:~ ~~~a:;~~~~~1e:r~~1l~ofeo; ~:~
teerden zich onder de bewoDers
van het Land van de Rijzende
Zon toen de Vereemgde Staten
Japan door de aanneming van
oe Immigration Act" voar eeD
voldongen fait stelden.' Aan de
bc-teugeling van een welhaast
onbeperkte binnenstrooming in
Noor4-Amerika- van Japansche
hnmigrantcn Iagen op de keper
beschouwd dezelfde motieven
ten grondslag aIa die, welke
thaDS door verschillende lan~en

voorJlamelijk op Europeesche
immigr:mten.
De maatregelen tegen de
vrije toelating van Japanners
namen in 1924 vasten vorm aan
in. een wet,' die' in Japan' cen
storm, van prote-sten ontketende 'en een tijd-Iang tusschen
beide landen zulk een gespannen verhouding in het leven
riep, dat velen een oorlog reeds
in een nabij verschiet zagen.
Z?over is het destijd gelukkig

~~~P~~~d a~!::~a~~eg:l~~z~~~ r~~~m~fi~~m~~pa~~~h~l ~~~a~~

munten uit door:

gen de Japanschc handelspene. Haniharn. in -een geschreven

mod e 1
pas v

0

rm

vanaf f 7.50

toe' overgingen in hun eigen be~~n~ krachti er weerstand ~
~~ ~n aan
a~~ns "economls e opmarsch.
D t k d N d I ds h In
d' ~ 00
e. e er an h c
ISC e regeenl!g n~ar . et wapen derh c~ntlOge!l eermg e
epen eet e~ l~b eer.t • ~ e
hl a~:(! maa ::1;e en ~v~l 19m9
~~'
gezoc
~gen. e apan~c .e ~on.~~Ire~bf' IS daar een
oglsc Ut" GeIse van.
Wij zijn stellig niet blind voor

1

1i

r

het feit, , dat de: goedkoope in~~rprOdl!C~~n Utt ~ap~n l~e-

~~~!~S~i~~~C/~~ ~~~~~:~~: ~~~el o~~~om.~oor ge~e::~ Zij!
a~- schen zaken verklaard, dat ~e_1 ~~da~~ze leV~W!~~iJ. v~~k s;:~

trntie.,

k wa lit e i t

overing
markten.

Eeuige jare'n' v66r hc.t
nem~n ¥an de wet op_de imm~- zc maatre~el~n tot "er?stlge
grabe. was reeds door Presl- conscquenttes zouden Jelden.
dent WUson gewezen op het ge~
vaar ,:an een ~:mb~perkte to:- . H~t zo.t} ons te ver voeren om

nig Europeesch gezin heeft
kUl1nen - profiteeren van. :'de
laag geprijsde Japansche artik£ilen. -Maar evenmin' wen-

!~U'~'''~IU~it~e~nd~.~v~.r~k~rl~jg~b~a.~r~b~li~.~a~U~g~.~s~a~V~e~l~k~O~U~l~~~ds~~ro~~~marf];k~gt~e:"~~~nti~:~:,~·'~r.~~~~~~~i~~ ~~~_ l~~~~~~~~~I~:~~et~:$~~~ ~~~~~cio~ihet1ei~!?%&t ot~k ~li~~
·7~/6
,==================:=;;;;;
gen, dllt .-Amerika op weg was digheden, :welke de regeering als' ovciral eiders, ken kra.:cp.tige;
~ der Vcreentgdc. Staten- noop~en econoinische_ strijd.baarheid te1~~ ~::~~~~:Ch~:P:~~~~ f~~~v~:, Japan ,cen gebiedenae;
f

DC'

syste~atische handelspe-

netratie van

tie-wet werd !umgenome-;; 'ruim
100.000 Japanners, dat 18 twce
?crden van het totale aantal
m de Ver. Staten. Er worden
t~.ans. jaarlijk~ in .Ca~ifornie
vlJfdulZend Japarulche km~eren
gcboren, of ongev.eer een twaalf
d~ vun het aantaI geboorten,

Ccnt..sMV-M!
ONDERSTAAND SCHRi)VEN ONTVINGEN WI)
VAN HET HOOFD VAN HET Li\a9.RATORIUM
VOOR SCHEIKUNDIG ONDERZOEK .

"an t;aonomlacbtl ;',aken,
LABORA1'ORlulo! vOO:t SCH8IKUNDIG ONDEI~zor~K
van de Afde"linr, Nijverheid.

A.
8.

_.,
ticeer~ ~aPliJlscIJ~
b:oere~,_q!l groentekw~_ek~:t:"~ .ee~
d~~~.e,y~n d~ waa.r~e va~A'p.,,~·
t~Jen oogst Ill. C<;llforme...baarblJ hebben de Japanners zlChgenesteid in de vruchtbaarste
st.r.eken c.n .h. 0. vendien. oP..z~..o'n

.".

:n5

No. 3081

N. V. HANDEL MIJ, 'lIb H JENNE & Co.
BAT A V I A - C •

.

toe leiden, dat de landen wier
markten er door bedreigd worden zich sehrap _zetten en afV'lC~pnaat,-:egeIel1 __ .-tr!'lff~n. Met
uitgesproken
anti-Japansche
tendenzen behoeft een dergelijke politiek niets uit te staan

gero oJ> uw ta£et
. d d - d
In

ver ge

ui.tge,~r~ide·"conectie~

v. olislaeger _&

d aII ~ t I t t h d ' ··-."DQordwijk 11
a!n
I
het hcmd nader i-sn
dan' _de. r 0 k.
__ , ,- :
';'fiveQ -llitruw~n in

t~~~~e dt~:td d~;e;a:~~:~

_met. __ .nioeilijlilieden'J~:gepaard
_gaat,
wt'i_., ~qn taaie vast,,~l.Oudenp.heid £;J?-- doorzettings·
v<;rmogen, .kunnen. meni.g yolk
tot vo.orbeeld gesteld worden.
Niet. '.oodra d.
men erm'·ge.

rjk t!
1

,

J
~~

CO.

_
tel. wJ. t86-1-

enkt

g~:ond K!imaat
aBR,G-HOTEL

tV

weten

t-lie~ ta:U_ieef
t1efes

d

\7

~

Hui::e "NAGgOK"
hoven" S.QEKAB-OEMI
V.il-9- a f: fl,'l..-p;-p:p·d.
Septemner en 'Octol;er nog
'ft:!. 167 Si.
_
Inl. 591 WI.

enkde-kam~t~.:vrij-::

~~;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~

•••
spriQglevend en in-het bezit van
Sedert de -versch~,rpte iniroi- ~~!~~t.e vitaliteit en veergratic·bepaling~n . in de . Ver.
Staten, welke. ,de laatste jaren
Men zou met een' variant op
00l!: in Brazilie,nayolging ge- een bekend Fransch, spreekvonden.hebbe:n"heeft .Tapan een woord kunnen zeggeri.:
steeds lDteDSlev,~re_propaganda' Cl:;mssez Ie Japonnais, il regevoerd om zlJn econo:mif:lche_ vient, au galop.
posltJe III het wereldbestel te
1
versterken.
Onteg:enzeggeliJk
WlJ weten nu toch langheeft het daarblJ een geweldige zamerhand weI wat deze overkrachtsontplooung
getoond rompelende activiteit der JaOp het gebled van textiel-goe. panners op handelsgebied voor
deren heeft Japan van Enge- de wereld :l;!eteekent
land de lelding overgenomen en
Vandaar dat ook hier uiterste
het IS zelfs de grootste afnemer waakzaamheid geboden is.
van Ausirahsche wol geworden.
H W,ANDERSEN

I

I

VE R K L A R I NG

Hierbij deel ilt U mede, dat de conserven in blik. van

ge regelde. vrijWl.- lUge c. ont ,61e stann van -he t Laboratoriuml
voor Schcikundlg Onderzoek te Buitenzorg.
- ,
.
Nadat alle produc~en gedur~ndc een half jaar eenige

staande POSitie'.in
.. Het heeft in
den loop der jaren zijn techniek
zoodanig geperfectionneerd,dat
zijn machinerieen. den toets met
die van andere ,landen glans.

malen on derzocht ZijP:-, '1'.2:1 geconst2t-eerd ;orden, dat de

~!~:s~::~~;a':teM~~s~:

con5erven in'blikgo~d'van qualiteit,.srnaak en consis-

:~!:d~n! in Japan vervaardigd

' tenqe zljn, en minstens

'1
ZI

gero-zilver en zilmeta

d,e N," V. HANDEL MIJ. '1lh H. JENNE & Co., te Batavia. onder ne!.t dhet,'t:e e:~~o~~ _ _~~~~'-"-_

·1

~r aa

Huit..,o, •. 10 JuIi 1930j ~,rv~~d~!:~~'~:';:~:cfe~:;: ft~:~~~~~t~~~~~f~~~~ eeEnL KKoEEL.N
. ·•· ANCA-:-.CH.~·.·.·Ht.·:·r··•.·1

Analytir.ch Laboratorium
f'hy,_too~emlsch Laboratorium
A:o;ricultuur-Ctlemi:Hlh Laborstorium
Telegram Adre~;: ANALYSE
'I'e1.

,mid~el

~~~e!~r~ek~~o~~ -"~;~ ?~;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;~;;:;;;:;;;:;;;:;::;:;;;:;~;;:;;;:;;;;;;;-"~"

D,~artement

C.

door

~~~c~~~~~e:dee J:::I~i:tb~:~~~~~: ~~ ~:~:~p~~~e~~~~~tte'zi~~ti~

A.l'$CI-lRIFT.

Bul.tenzorp;, Java,

Ja~an

;f~gs~:t~o~;~~;~~: v:::~~

gelij~:v;aar.dig'

r~~~~~~g~=:·,~:~!~:

zijn aan de meeste

verrassend~ vitaliteit

i mp 0 r t pro d u c ten .

Het

Boofd van het Laboratcrium

veer SChe].-/undig Onderzoek.

0 R U- K K E- R IJ
JOHN KAPPEE

ontplooid.

ni!:
::!c;r_tena:.~~~
met_ dazec verlUjsterend snEiIle

ontplooiing ,van zijn .i:D.dustrie

~i~er:;,.:go:'m'!:.t-=:
den. Emigratie en irulusmalisa·

:...-:;:..~~~
pen voor den _"',"mil... druk

ZI)N BI). UW LANGGANA.N· NER'KRijGBAARi

~~~~~~~~~~II

\

\

BETER-

E

0' 0' k

B·. a-"-t'avl'a I,

In

Niet langer behoeft U gekweid :·
te worden door een warme, dnik-"
kende atmosfeer, die een rustige,
diepe en verkwikkende slaap on mo·
gelijk maqkt.

Hoe dit mogelljk is?
Neeml U eens een kijkje in het:
Electrische Huis op de Pasar Gambk
en laat U het

CLA'RK

A

I R'

ELECT RISCH GEKOELDE BED
demonstreeren. Stell' .' U zich even
voor: nooit meer een warm bed ..

~Itijd een heerliike---:slaap onder
- II en de ken.' ,aI"S i nH
II d
een w_o
O an _.
Maar overiuigt U zelf!
Na aflo()p der Pasar Gambir wordt
dii bed JentoOngeste{d bij:

I~is.:.~~,en·~=:~,=:,.'·~:~:=_:.··.-:-~t'~:I§~§§~§§§~tL~G:O~.:0~D~N:I:G~H~T~,:p~ostw~.:e~gN:o~or~d:3:3~j

·_
••
BORSUMU
- - -......---......--,;,...,;,...__............_ ......,,;,...,;,...__--'1 ,,~~=~tMPORTEURS:
ollmu .lxracImon.up
JIIpIUIl1em

r- .. -

.

.. _._'-._.:...,'"'-''''""'"n
...
_ ......._~

..:...-~_

"DE OCW(ENO

~ :'-'--S_O-K'K E

ChauffeerschOoJ-'.,JJe ,Auto".

Oud GQndangdia:-n. Bat.-C.;;

::~;~""roauto

--- -

I ~:50To~a;.;:~:?r!'~a~?cfG'"lief~

.

G).IIIIII.

Te, koop gevraagd:- Door
dadige insteUing te Batavia. een
santal ruime 2e. h. kantoorboe-

.•,Pn'OarpULAIB"

~~~:s::

SAVOY HOiEL~
Beschikbaar 1 September Voor~
k. met uitzicht op I{oningsplein; benevens kamer met
eigen badk., we. Per 1 Sept~
kamer met uitzicht KoningspJ.
tel. 926 WIt.

v.

.1111

1IIIIIp·..

1/0/

lllilif ]~~~~.. ··llllllt
_

~~::g~~.t;~~~

-'

gO~5e~e~~ loe~~~~n,

t~r
f~~~!~US~e~in~~s~P'

- - - KUNSTGEntTJ'EN
Eur. lcchniek _ Lage tarieven.
sllreekuren v.m. 8-10 n.m. 5-6
Koningin Wilhelmlnalaan 13

~Iee~t~r-Cornells

G:c~~5W~k~~t~7

::n~:.c~Plei~=de!:rr::~7t~:

l\Iode-atelier: WIT'l'EBOON.
Vanaf 15 Sept a.s. privaat- en
cursuslessen. Aangeb. U1tslwtend voor prakbsch werk (geen
theorle) spoedlg succes verz.
voor de reeds vele aanvragen
bJdlg machr gewenscht
Tel. WIt 4050
Therestakerkweg ~
AANGEBODEN .
ERRES KY 212, cash 175
heeft m~mw g.ekost j 315 _

_I

i

VIOSPI~m NO~~d 2.
RUII~ p:;I1J:e~, apar-I

~lee1~m. !l;~t ~ve~:.' ~:~e~~

BLOEMENH ANDEL

meubiiair. Br. onder No. 3909
v/d. blad.T.e koop gevraagd: 2de.

huisabonnementen

hn.n~81

I X pfw - fL 1.- pfm.
X grafabonnamentan

en vef'kr. i.d, meeste apoth.

RAT I S FOTOGRAFEHREN
u~, I;.,I",~
V""~1I1'.d'
d

..

h."

Wl) U

Moo".,

h.~,~.d... ,

P.....

O,MOb'",d .. U ...><ht..

!:,',~:.:; ~'~t"~;·~.,,2~"';b~,,':~:·~:;:.:~I.~:·:~::;:~:·"~::,'(ldl::.~::~: :0':;=

$ll: :. .'-._ -

r~g via Zuid. Inl.-onder No.
Dag en nacbt te 3,,37 v. d',blnd.
I
onthieden.
Gelegenheidsuitverkoop
~J
~ Malaharwf."g 58 Damesschoenenjndiverse~oor_
1325 TELEF. WLT. 1325 ten van j 0.90 _ f 1.ZEER BILLIJKECONDITIES.
~

LIt'\}\ 'I

BUiTENOPNAME

RADICAI4E GENEZING VAN: Postweg No. 59, tel. WIt. 4302.

AANGEBODEN
~f!:~i.e~~c~e~r;ij~~nc~e~~~~~~~;
huur hui!; m/pavU· v. T.B.C., Bronchitis, Gal, Le-

o\'t~rname

Z I J DEN II E 1\1 DEN
vanaf f 1.75 p. st.
Toko: "TIO TEK HONG",

A]Jo zendingen bij vooruitbetaJing. Astroloog. berek. heden en
toekomst. Geheimh. verzekerd.
Attesten ter inznge,
Mode·AteJier vraagt direct:
.1. L. DiiCKEL,
DRIE NETTE MElSJES.
Bidara Tjina 49 Mr.-Cornelis, Koni~~~~l~i~nt~~::d na~:~n 7.

w .....j(:r toe!. Ab. \'.R, f 15.- - - - - - .
.._---IHtI. O. Tttmadndelaan 71.
AANGEBODEN
S(!hlt,tllrend !oom zwarte Au.<;l>akhuJ!lruimte .soordwIJk fle.. trnliS(lhll import rasldppen.
g
N'hlkbnar. Tc bcvragen blj
Mampangwe _4_8,__
N.\T. AD),UNISTRATIEKAN~
GEVRAAOD.
roOR KLAASEN & Co.,
RijIW.'ijk 18. ~~:~. ~:~~J~I ~r~3~~ti~tI()~ri!~~~

lIumMi mode-ahllir.r. Laan de met ]Jrijzen em:: onder No.
Bruin KllP" :'If). Vervaardiging 3S!H v. d. blad.
"an ochtend., middag- en ____ ,.__. - _ _ _ _
'rE KOOP:
ltvontltoiktlen door gedipJo·
Urcwtleiercn \'llll R. I. Reds
metl·d costumilke. VluK voor 'c~~~5 2I~c~~tuk.
cOlllant-billijk.

AU GOfiT PARISIES.
Agrntsch. Batavla~ 'rI~ KOOP AANGICBODEN ; ; - - - - - - - - - ,
Wcgcns ovcrplaatsing
C. Con(. toilcttcn. vlotte mode1
I('n, onbcriJ.1p. coupc. Ook j~p. f:en goed gelel{en lIotel-Pension
ntl:'lr mnllt. Kebon Sirihpark 21. Bedrijf tcgen invcntariswaarde.
Brieven onder No. 3883 O. P.
KUNSTAARDEWERK,
Zie stand 66.
Voor geschenken van bijzonde- 'regen Ii) September a.s. TER
rc vorm cn kleur, voor een bloe- LlO}EN GEYRAAGD f 100 (ceo
mcnhuldc in de sierlijkste nit· hnml!:rd guldcn) wijze van teP,A,SSER GAMBIR
"ocr;ng, voor sprookjesachtige rugbelnling en rente n,o.t.k.
cllctu~tuintjea kunt U alleen te- l3rievcn onder No. 3855 v,d. bl.
rccht bij:
Aile modeJlen aanwezig
E.A, PRINS, Oud Gondandia 7
TE HUUR :
tel. 1128 WIt,
1 Octobcr gemeub, voorlmmer
Komt. ziet en overtulgt U. m/cigcn uitgang cn terras. Vol
Gedip1. Bloemenmodlste
m~~~~dd~!t~~~eum van plaatse- Pension Rc.g.~~esselaan 2.
eo~:~_a:~ ~1~e~~~~~~::,c~ldt
4

J4VA • KOELKAST

P RIM A V ERA
Menteng 1 A, teL WIt. 820.
Orehideeen;
H tel SHUTTE AAFF
oKoningsplein ~. 12
Gedistingeerd!
Elk denkbaar comfort!
Gerenommeerde Keuken !
Geaeheveerde Service!
Zeer billijke _tweepers. kamers.
R.USTEN IN, DE BERGEN,
omgeving Poentjak
Dagprijs f 3.50 met voUedige
voeding, incl. gebruik zwembad
en tennisbaan. Dagelijksche autodienst -viceversa. Pr. per rit
f _1.- Br. onder No.1 v. d;
Ochtendpost.

f
TE ~OOP :
\\egcns vertrek n/Europa:
CIl'I(OEN, 6 cy!. Touring in
zeer goede conditie. Tel. WIt.
78. Kamer 5,
T U.
A
RS
N~" o;:~A;t~ ~~~~~~~. 1 ~t

op . v bloemenmodlste, naal- en
kntplessen volgens gemakk.
methode. Sucees verzekerd
Dip!. eostumiere, na 3 a 4 mud
of eig. gebruik: 3 lessen p W
f 7.50 p.m. Mevr. v. d. Zee

¥:~~ID;~~~~~~' t~[o;~n~~3~.

Ii~;~~~o~a::~~~~~ij:e~. ~~~;
Tamarindelaan 66 pay. 4-6 n.m.
- - ..._...I 111 GOEDKOOP & DEGELIJK

Drinkt "GOENOENG ROSA"
THEE
S r _
Q Iiteit
40 uierle~il;a ds ak
BOUWEN ???
20 ~ . per 1/2 pond p k
inlichtingen bij : P. Handi. Ar-.
c. per
on spa
ehitect T. B. Electra Sawah .
besar 4a WI 1830.
Bahang- Wark
~
Stoffeer~etrou\\baar . kani?or belast
11:1{)!;/?
ZtC'1 met de mtvoenng van ge:a.. ,....~
ll{'i~e opdrachten op elk gebled,
~~~
..... ":7BAT-C
prIve zoowel aq, zakelijk.
t""':
Noordw!Jk 6A
Br onder No. 3383 v d BIad.
Tel Welt 1231

""'\\:..J

ov~rna~e

Ter
aangeboden; 1
DameswmterJas m/bontkraag
maat 42 f 20 - 1 heerenwmterJas Iengte 120 M f 15.Matramanweg 98, Mr Comelis.
Zuinige auto, liefst Babyford.
Br. m/voll. in!. adres : Kesambi
63, Cheribon.
VERLOFGANGERS!!!!
Te Koop : 2 kenrige, damesmantels. tailleurswerk maat 44. 42,
laatste mode. Palmen1aan -48.

Hotel -,SHUTl'E ·-RAAFF
GEVRAAGD:
Raden Salehlaan 14
-~
Net kindermeiSje, goed irunnenRillijke kamel'S van j 3.- p. naaien.- (intern). Br. onder ~o.
dag p. persoon
3911 v. d.bl.d.

P R } 1\[ A V ERA
Menteng 1 A, tel. WIt. 820.
Duinroosjes - Soer. rozen.

I'tleyr. S. van T u u r e l l .
.
.
Alnydroesiaan 81, Bnt.-C.
;.~I~·a~~u'reknU'ncd~smV.oIgerearfl'.eb· eWg'~ns:
Opt. costum. 3 Iesuren p . w . . .
J 7.50 p. mnd. Bloemencursus Jaren Mulo, H.B. _ e.n. Mid.
21csuren p.w. .f 5.- p. mnd. delb. Seholcn. 4 x 1% u. p.m.
Aanmaak van toilctten en cor- .f 7.50 Oak clublcs v. 3l.1.
~!rC~16~~Ploma na 3 it 4 mnd. J, MUSTHER, - Chaulanweg~

Banrl(X'ng.

Sept. geen kamers vrij; boekt
dus voor October. f 5.- p.p.pd.
5 kwart p. auto v. Batv. 850 M'
hoog. Rivieraklimaat, GEEN
I\I1ST.
Schitterend
uitzicht
Zwembad. Prima tafel "RIVIERA-1I0ME"
Megamendocng
Buitenzorg, of inJ. tel. 5050 WIt.

Van LANDRE & ZOON,
Ktamat 43, tel. \Vlt. 120,
Prijs 11 ct. pet vlliliog.
Cocosmatten

~ '.

~\. ~ r

~~
p...S~ BA.T'.~~'r

ge~den:

in

A h BAT AVI A
uto .

~OJeO" 3J,~t~Vit2J&.

PERMANENT
/ te If

WAVEkii~

V~~~r~n~~~I~~g~:;t::~nv.

TIl
gem. huis Soekaboemi, Eur.
buurt, 3 slaapk. servies, keukengerei, bediende, 1. en w. vrij
Vi! mnd J 25.~ Br. onder No.
3823 v. d. blad,
Gevraagd: Chin. boekhouder
circa 25' jaar, in bezit van Mulodiploma, goed Hollandsch kun~
nende spreken en schrijven,
Aanvangsalaris f 400.- p.mnd.
Eigenhandig geschreven brieyen m/inl. onder No. 3849 v. d.
blad.

geh

Dierenliefhebbers. -Geed tehms
gezocht wegens vertrek voor
een foxterrier, reu, 9 md. oud.
speeIsch, goedaardig, tevens
PASSAR GMmm
~ grijs katmjt? 9 m~en
Dog eenige oparachten kunnen af gorapoes_ ~~ jruU'.
voIg.
worden nitgevoerd
spr. Soerabaiaweg 26 Tel. WI.
"THE QUEEN"
2879.
Telf. WI. 2907. lng. 1 Sept.
Tjikini 17 pav_
Bezichtigt. ODZe milD ~
de eollecfie wn DamesaVOlldSAVOY.HO'JEL
schoen_
Het -best;e adres'voor Uw'bmeh
of diner.1:iouboekjes ad 30 boDs
_
- , -- ,
vanaf! 22.5O·fr.'- thufs. VnagI: __ , --_-_ _ _
_
proefportio..b!lefcWl. 9lIIl.
Postweg No. 59. teL WIt. 4302.

O~st ~~.

bl~~.

I

1~~i~~~e~~~th';;~k,:~~b~:~e~~;

HOTEL "SCHOMPER" Levert zijn LUNCHES met toenemend

.p,a",'"ar""B-;a",r",""c:'",-_"",,,~;-,:-

succes v.a. f 17.50 en f 20.- voor 1 pers. en v.a. f 25.- en
! 30.- v. 2 pers. Meerdere pers. reductie.

COLD CREAl\l van Dr. R::ld6,

:f::kt d~e ~~~~ p~ij~ht~l:~~:~ ~t~~~~~~~ op verz. ook dagelijks rijsttafel v~rkrijgbaar. Inl.
0.75 per groote pot. Verkrijg- _ _ _ _ _ _ _ _--:_-::-_ _ _ _ _ _ _ _--,

~~%e~'~

Chern. Handel "Passer

Bij Chineesche familie, omgeving Pasar Baroe bestaat gele.
genheid tot opname van een of
twee Chiueesche kostjongens of

HOOf JPIj NTABlETTEN v!d

M

WIt. 0

een

A

,

-3J4I:D.-,

tir
"

MAMP AN&·4 POT Hft,t; K •
Telef. \OVlt. 5150

:~~i~~~~n~:nin2~:r~~!· ~:i~O·t/i~~~l~nV~,~d::j~:~c:~:; z~~\~~c~~~:~!fd
"olg~ns wa~nschilppelijk voorsclwft eo ",ijn in bee bijzonder aan tc

,,;~b'~W~k~"~.'~"~"~m~i\l~',"~."~.~~~~~~~~~~~~

I

~~~i~r~OJ~ge~~~~n~:rg~~~~; fJ

Brieven te richten aan No. 3825\
BATAVIASCHE COOPERATIE.VE
v. d ·. blKad '
GEvuAAGD '.
Begrafenis•.O.llderneming.
u
2
TE o op
Damesfiets tegen bi1lijkc prljs. {:"ls reehtspersoo~ erkend b~ Gouv. Besllllt 13.3-192~ No.
Br. onder No. 3820 v. d. bInd.
62 (t/o tramstatlOn) . Bat.-C. Tel. No. Welt. 1 ...6
r
•
•
(Dag en nacht).
~aO~~k~r::e:e~~.h~:~ ~fo~:e~~~; Coulante bediening, neUe uitvoering, billijke taneven.
dnme h.b.b.h. m/vrij 1. en w.
zonder pens., ongem. f 12.50 of FOENTJAJ{. Zonzijde - Hoogte ± 4000 voet. Te Huur: Modern
gem. nader o.t.k. Salembaplein Steenen Landhuis, 7 Ramers, CompI. Gemeubl. keuken, !3ad,
25.
Garage, Goedang, Water!. uit Reservoir, EL Licht. - per 1 Oct.
GEVRAAGD:
In!. Tel. 51 28 WIt.
Gem. pllviljoen, 2 slaapk. eig.
gem. voor echtpaar m/dochter,
TE KOOP : .1 :Fiat Touring BaliUa z.g.a.n. 1 Fiat Touevt. m/pension. Br. onder No.
ring Balilla 33/34, 1 Fiat Touring 514. Beide wagens
3S86 v. d. blad.
in schiLt. eond. Te bez. Kramat 17, tel. 5000 Wit.

"/1

IIiRAl\IAT

Goed gemeub. vrijst. zit-slaap·
liamer met vaste wasehtafel
m/z. pension. Lombokweg 42.
I b t

~~. k~~~l~ ~::~f~~~ll!~t l~~;

bek!.

stoelen, buffet, dressoir

MODE HUIS LIDO, LAANCANNESO.
DE NIEffivs'rE OCHTENDDE ELEGANTSTE MIDDAGCHlQUE AVOND·
'HOEDEN EN JAPONNEN

,----------------

~ezocht

Goed tehuis
voor foxterner. reu.
te bevragen: Scotweg 10D,
pay.
'--------PRACHTIG FOTOTOFSTEL
TE KOOP met afstandmeter
ID:rk PlaubeI. lens 2:~ voor_ foto s 4 x: 6~ ...cm Prijs j 70.Bneven no. 3828 v. d. blad.
I

~:;. IJ~"~o:;;.eg C. 60.

Djocjaweg 99.

f 10

CEDm
tel. 730

J -

netrekking gezocht in bloemenMOD E H U IS LID O~ LAAN CANNE 30.
zaaI{ door Holl. Jongedame. Br·
Mooie collectie JaponneD vanaf
f 3.75
1
onder No. 3879 v. d.
_._
Manteicostliu!Ils moderne dessins vanaf
" 6.75
%
DEO·nO-RIT van Dr. Rado,
Contant 10 korting.
arts, gaat transpiratie in oksels
Mooie sorteeriog Hoe-den en allerlei modesnufjes.
tegen. Absolullt onschadelijk, ~~~~~~~~IIIII~~~I1111~~~~~~

Atelier v.'corsagebloemwerk en
cost. naaien, tevens cursus voor
het zelf vervaardigen van corsagebl. en eostulllUS. Praktisch
zeer vlugge methode eond
cursus f 10-, Priv 1: j 15.....:
Gerout. enacenrate typiste
Cost. llaaien j 25 _
pr·v I b z.a. voor stencil en typewerk
f 35.-. Voor de
cu:.~: aan hw:!. ~ede machine aan-

~{gio~ dipi.

C iff

I

Gedt Uw koklde ook eens een ~~~:~~~:l vz;r f 40 - Te bez I
uag vrijaf. Bel dnn op WIt 372
g
WIJ zorgen weI dat U Uw lunch - - - - - - , - - - - en/of avondeten op bJd knJgt
. TE KOOP:
Eur en Ind tafel Bl abonn Fox TeI'l'ler pups, Tengereesehe
en p maalt Mevr J e'J Fisher hondenpups, perkoetoets bea.
Molenvhet W. 25.
'~:~~~:~t~~. beyr. Pase anHILDE I\IUIILNICKEL.
HoII. coupeuse, moderne coupe.
Dchtend, middag en avondtoiletten naar maat. Zeer billijke
eondities. Tel. 5224 WIt.

N~o~1a~~~·tar06~4~~

Chin. Student wekt kosthuis omgeving G. H. Geen beroeps·
643 WIt.
kosthuis Brieven met vall. inlichtingen aan No. 3880 van "";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;~
dit b l a a , t

~~:::.~..:....B~~ f

Of>

blad.

Baby Ford-Wd19s 77-Renaul;:
_ Hudson _ Chevrolet _ Ford_,.
Essex .- Flat
Modellen 1930 - 1935
Sedan-Touring-2,zits.
Bjllijk~ prijten.
Desgewenscht op afbetaling.
AIle wagens gegarandeerd in
prachtcondj[ie en zonder gebreken.

I·

TOk~a~~~T~~r~~!!~~G

~'~:{e~{~~7d,V;;;~~m:~~, z~k~:~:

~~f:v~~ds o~~~~erN~ ~~~e~~e:

I

~

I

~;~;an~',' ~~I ~~~ .i.[;~~9 '~;~: t~~~ K~~~~hSt.N:3~. Oost.

TI' lIuur: Groot huiM mflt rulm
I·rf aan '\'an III:utsz boulevard.
Zeor gcsehikl 'IIoor dokter.
Huurpr. ing. 1 Oct. f 175.- p.m.

Voo"aao ,.de<

m~o p~~j;'O~~~ ~~~~; ~~~n3~l~ ~~~~~~~:!~~£j~~~;; ~~i r~~;6~reMe~~:~~kWo~~1. v~;t.

~.~~,~!~,~,'i';,'Od-"')rtralt"StudfO ,_.H.;.W.;.·;.;.I~!.;.,~_~~_e~_·-' Aambeicn, Asthma, W. V., OnI.:~~;:~::;;::::::~:::::::::~
reg: Mcnstr:, Impot:, Malaria,
1-:'.\,. van lunelll's, Spec. dc hehnde ~Ihld . .In\·:\ rij,ttafel.

:

We ens veruek ter overDo &anKoelkast G.E., 1 Jaar
reb~ik evit ~/ovefnh c~~. ~
T~I~O~:!!~ ~~31 Sluisbrugstr.55 - Batavia;C.
,~'ac .
aan
a ensa e
,
,
savond na 5,30.
Steunt een Holla dsche winkel jn provislen en dranken,
I Geopem! Poelierderij: "SELEC- die U ge1ija::e ptijzen zal berehnen als ,de Chineescbe langganans.
Onder aaobevelhng,
l 'A'" gecomb. Hoenderparken.
I

GBRDIE

I

1

SIUI.b~UII.I.".1 _s. ::

-

• • _ _ _ . . . . . ..0-_. . . . . . . . . . . . .. . .

KEUZE
l{cli ~
'.
llWt 2eGROOTE
Handsche Auto

I

're huur:

~~.ce~~~;::~~nhOOfdgebouw.

~~r~~~ti~:eak~ie~l~b ~t ~~:;~.DeF~~~~~s~ij~ k;!~~~k~~d

"n

YELL OW -LANTERN

Telelaon t 208 Weltev...den

90• • 0 . _• • • • • • _

v/d. blad.Tel£. Welte\lred~n 3535,
_35_5_3._ _ _ _ _ _ _ _ laan Holle 33
Tehfoon 6181-6182 WI.
A'lTENTIE!!! ATrENTIE!!! ' -_ _ _ _ _ _ _---'
Levert eten buitenh. f 12.50 p.
n'n··k
t· k th·
d b 5
t
Thuis bez
V I L T II 0 E DEN
s~3eere~~d:.s :atr~~a~:e~o~~ '~~ De oudste en meest
Rusechtc poedeltjes, 7 wkn oud f~.50 ~eer~a~r~~r;~rtie f 0.75
vanaf f 1.25
hekende bloemenzaak

!)!I30 Bt. 544.

\I

:

DAMES !I!!
Jonge grijze ANGORAPOESHet adres voor goed passende ~S, te koon j 10.- per stuk.
Bnstehouders is Berendrechts- Rebon SlrJh 35
laan 49. l\levr. Stegllcb.
GEVRAAGD .
Gemeub pavlljoentje ~/garage
HOERA!!!EenzegenvooroDs, r
br~ikvanl enw
dat Wlj ons m deze malalsetiJd ~;. g~nder No 3926 v d blad
heel moOl kllnnen kleeden tegen
een goedkoope prlJs. Maar
'rE HUUR :
wanr? All~en blj Mode-ateher IUoderu, gemeub. ~aviljoen voor
"Panslenne , P Baroe 121
~~~~~:~~o~~ m, voll penSIOn

1'_

I!.,.' ... ..I ..! tl.::" •• " •• "m

~

- :

12]9A, v. d. blad.
Beleefd aanb., Gg. Sarie W. 23.
..,
l'JmbPrtnwn ! kamp. hui!ljes en
- .
bungalows vana.( f 15.- tot I\let I<ntitlen uit elgen land
~
A I K 0
J A V A - B A L I TRIP
t ~5.- incl. eJ. licht (aileen bij lIoudt gc in de tropen stand.
~ i- F 0 T OG R A A F per auto t 50.- p. pers. incl.
'\':lsle d~lname). Speciale bui- Doch ncemt ze van goed fabri~;;: ~ . ./
vao R
overtocht. Heen via Noord, te-

I!

§. ,

Waschtijd 3 dagen
Halen en brengen kosteloos.
TE' KOOP'.

examens A. en B. en V. V. L.
door bew'\oegde leerkracht. Prit i t
mR

U

I

MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS

l\1:isje gC\faagd
opleiding
Coiffeur
--iitiI\IAv'ERA
It 820
Mcnteng 1 A, tel.. W.
•
Europ. Gladlolen.
El1rop. Wasscherij "J A V A"

Sawah Besnr 15, tel. Wit 390

!
- GEDISTI-NGIi:ER~D
i
ig zijn aI onzeV~~rdeJeh.~ben wij ook iniet,Josephine
apam I C ,Go:wns. ::

DE REGELPRI}S DEZER ADVERTENTIES IS F 0.20

bI.d.

gelsche en Duitsche_ taal sprekend· en .?P de hoogte van h~.t
hotelbedl1Jf zoekt een hem passende beb'ekkmg
Br. onder No 3064 v. d. bla~
IUode-At.elier: TAN"
Malabarwe;65
Geeft kmplessen volgens methade ..DANCKAERTS", den
Haag 3 lesuren p.w f 5.'s~nds, tevens aanm van Japonnen en kmp_patronen nJmaat

KUNSTTANDEN--====

~........ o.....~.o.ooc.o"""ooooo...."'.", ••" ' .

..

Hote.....pIoye (Hollander) En-

Boekhouder correspondent
(Hollander) bekend met de mer
derne talen. wenscht van pOSIhe te veranderen, onversclulbg
wllar Br onder No 3048 v. d
blad
RADIO'S :
Hoopt en '\crlwopt, 2e handsch

:i~~ ..e;a~~~:~~ es.~~ o~~~ No~

a.

:.

~OST'

.:

van-·f 0.45 per 3 pilar.

Voar modern-e'l~pekappen
TORO

N--:

Een "VOHSTn • .JSK.AST is

au

goed,
omdat zij iedereen voldoet. '
IJskastenfabr. }. Jonkman.
de T amarindelaan 45. tel. 4520 WIt.

LANDHUIS BORMANN
FAMILIE-PENSION van den eersten rang
Gelegen aan hoofdweg Bnitenzorg - Poentjak
Voorlreffelijke keuken.- Royale- tafel 3500 voet b.z. Ideale
hoogte voor herstellenden en kinderen. I\eurige comfortabele
inrichting. Beschaafd milieu. Fl. 4.50 - 5.- p.p. p.d. Fl. 120.140.- p.p. p.md. - Weekend Fl. 7 p.p.
BOERT TIJDIG VOOR SEPTEMBER - ocroBER
Post-adres Buitenzorg P. & B. 16. In!. Tel. 5128 Wit.

VOLLRDIGE SCHRIFTELIJKE MntO - CDRSDS.
S.:voegd" \"crkra::htcn. Gouv.l.:crplan. f 4.- p.m.

REP('.T1T1E-CURSUS voor het EiND-lXAMEN £ 5.-- p. m.
Buskeu Hut;tweg 7. Bandoeng

~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;.,.;;;;~~~
I·-MET M 0 .E 1L 1) KH ti Dti N. ~:.nnd·e"e~:nn
: •.~hrd ~::Ok'l
.. ~
~,~. ~ ""~

Foeks Restaurant tel. 450 naast
Centraal Theater Buitenzor~
A. B. M. KO~lNGSPLE1NP~~i?:g~~3. TEL. WI.. 5013
koele zitjes. Goed~ consumPtie.I~~~~~_~""!~~~~~~~~~~~~:
--------~-TE K 0 0 P :
DIREC1'
1IUUR
Een klein !!eri"~lii},. hois met
op netten stand
huizen van fI. 20,- tot fL 35.~ ....~
-- '...........per maand. 5 minuten van staMr. Camelis. Eioo:rend~crrond Piijs f 5.000.- vr.ij op
tion en tram.
:naam. Te1ef. Wl4612.
Te ~oen: Kemajonn---=-~~--'--- S LAN G E N )
Vorir Fibn-Enthousiasten!
~A R MBA N DEN
OimIpoelinricl!tmg smm. of 9~ ;; C H A K E oL
min. f'5.~ als menw! Cassettes
9¥>mm._f 2.- PJal;:pe:rSen VOOl' ..
22, of 14 karaats gaud met of mnder brillanten. Desge16Dun. film,I 3.5Il. Brieven. No. 'wenscht op l! maaDdeu crediet.
3829 v. d. bIad.
HEr GOUD- &: m.VERIllJJS, CiIadeIweg 35, teL 4286

:noo;m......

m

91.1----------------'-----

I,

-an

B~",(lJttn~'ost
- . 2e. blad

.

Zaterdag 5 September 1936

Sovjet..Rusland tot den Strijd gereed.

kwam.-·er een :-einde- aan de ringen_aangebracht.-

De-~

~ baan - van - de _ trans..sjberische
_ :_ _
" lijn ten Noorden,vaD. het BaiRmZi:z_I!d".Jcan' iederen kaI-meer, maakt _ gge~ _vQrde~
Acmw,Ut!.sltwln:
- ringen en -de verbinding' ter zee

MeubeUabrikanlen·.

zen, zoowel in het Oosten aIs in
het Westen, terwtJ1het in de Politiek; er naar streeft den we-

Gebroikt- -van lW'-~af- TRIPt.::BK _vom- ~ u"";' weeki
Bespaart hooge koSten' en '"is
,de' roeubels I

eenig' vo'ot a.-.

t ;.I.STOP ...

de-te handhaVeJl; Het-doet-ech~
ter geen moeite, -oro de cOnfijctusschen Leningrad en WI.3.- -ten;-- die inhaerent zijn aan het
~erwijl
de,
Sovjet-Unie
nu_
diwostok
-is
nu
ook
tot
-"kapitalistische
met de be)Vering. _dat de verde- stan'!i _ gekomen.,' En'_. zelis te- bezweren. DeimperiaIisme'·
tijd is hierbij

- FJrlDa ••SlaNG 'HAP'"
Petjenongan -67.(;;' -:-. _ Tell.. WI. :4567
_
Batavia-C.
lever! uitsluttend Prinia Triplex. in ane,soort_maat;...dikte:

\

DE VRtnE BING AAN EEN ZlJDEN DRAADJE

I

F==$~~~~~~~~~§~~~~~~~

I.

digmg
van h,t
land dit
eisCh.
t, aI
zouden aIziju,
d.oz.'.dan
Verbindingen.·
op. d.ehandVan.d,.SOVjet-Unie.
een enorme
militake
macht
op~
verbroken
nog is het_ Ieder
vredesjaar geeft haar de
- .
houwt. zijn do riehtlijnen van voortreffelijk. uitgeruste en mogelijkheid. haar s t r i j d k r a e h - ·

RET ~T"ERKSTE LEGER TER WERELD.

·,o.~

s_talld -ln~en~:-:w~~ _ pi~~eiirig -~~p~;--~jn: ~~~~te: v~~ een, W8akzaam'Oog op-~:grengrens~cidenten~ _;
- ",' :",;_ ,~_

nt:tJ:: ~::~:=ev~~d: :eer~: i:dbo~: o~d~!;er ~eil~
~~:~~ed~~~~ ~:: ~~g~o~~~PR:~~P a: ~~~~~ :u~n:~p~::~
~=. ~~:po~r:n

- -

'\

1934 .op het zevende partijcon- re Oosten in s~.t met eigen bren~en en te versterken en u i - .
gres verklaarde: "De Sovjet- middelen" een veIdspoor aan te tera.a:rd maakt zij liiervan ruim
_

. .

-

-

verspillend .1·. w ........ \
k,,,ngekJ.,,,,.

't

Neemeen WIIPA~-kraan ,..

~

.1

spaar ... water I

Ing. Bur. J. 5. de SMIT & Co.
Moh"lirto.l-Bat .• C._TelWLZ2tO

ten ons uiet intimideez:en en zijn gewezen te zijn. In het Westen wrtraging in het Russische be(lTan den United-Pre.ss StCIfcorrcspO'IJMnt te Moskou).
111os1:011,' 31 Jlili 1936. uitbreekt, niets te wenachen
,
. o\'eriaat. "Tegenwoordig worDe Sovjet-Urue bewapent den oorlogen Diet meer verzich uit alle macht. Zlj is de klaard' 2:ij beginnen eenvouvasto overtuiging toagedaan, dig", zclae Stalin in zijn bekend
dat e?,D ~~peesehe oo~l~g on- interview met Roy Howard, den

~~:!!:a!:::e~e a=:;'~d:~ :~:t:,d:nR:~e!~o~:eiu:; ~~~:~tmpde isso~j:t~~:~

Zij, .die in vrede .en goede econODllBche betrekltingen met ons
willen leven, zullen ODS steeds
bereidwillig vinden, maar wie
probeert, ons. l~d aan te vallen, zal ve~uehgd teruggesla-

~~~~~~~ko:Voe:r::!;~lij~ ~~ ~~1:= kS~~ Y~anU~t gek~rd~sde

van
verdedigings~~e~en
. aan de grenzen, dan ill .dit all~
een gevolg van het felt, dat zij
zoo buitengewoon goed hun militaire geheimen weten te bewaren. Kortom, Rusland houdt

Rusland een

Groote omzet. Klein gewin.
Is 't parooi van Li Liong Hin

·wordt. van maand,tat ma~d
lrrachtiger en. haar bew~pemng
beeft een DlyeaU hereikt, dat
nergens overtroffen wordt.

DUS; GOEDKOOPER

.

w~~den .~ed.g.sl""pt.
. ja';'. ~ indcrdaad had het oOl·log; thans vreest b,t dozen BURGEROORLOG KENT GEEN GENADE.
p zun ~l,O argumcnten"die weinig geseheeld, of dp.-Ze be- n?g n;eer, daar. het van mee-

deze overtwgmg hebben help~m
Y.O,t'Ulen. Eers~ de commumshschc theone, dat oorlog eoo
n~elijk gevolg ,van de kapl~che ordenmg bet~
ke~ti In de tweed: plaats de
politi~e tvc:;tand ill ~opa,
en te..'1B}otte de m~g, ~t
aaDval op de ~ovlet-Ut1le
wt het Oosten en wt het Wes·
ten voor.de deur sta~~nlij'"k
Op, dit oo~~chiJ . e ge\·~.lS ~oor pohtlcke lelders en
~~fICle€I~ dagbladen berh~~h~k gewezc~ -:-- met de geliJkbJ(llg(' \'';:l'klar~ng, dat Rus~d
n oorlog wcnscht e~.ook met
Ul~~ok~, mn~ a!1derZlJ~ geen
Vl1jtmcf op ZlJn elgcn geblcd zal

c.:n

g:c

g<:!\'I!Jt.

Voor-

• Dc Frede.
l'cn of ander bopaald

lijdstip zal de oorlog cchtcr
nict losbarsten. Rusland hepcrkt rich ertoe, aUe.s op a11es
tt'- zctten, opdat zijn bov.:apening
op het oogenbJik, dat de oarlog

wering was na vier weken reeds
werkelijkheid geworden. Op 1
April streden troepcn uit Buiten-Mangolili achttien uur lang
tegcn afdeclingen wt Mantsjoekwo. Het gevccht bewoog
zich in de riehling van de MOll~
goolsche stud Tamsikbulak.:
gemotoriseerde troepen, tanks,
artillerie en vliegers grepen
in, en de wede tussehen RusInnd en Japan bing aan een zij_
den draadje. Zouden de Mantsjockwo.trocpcn Tamsikbulak
vcroverd cn bezet hebhen, dan
.zou het Roode Leger, al.s gevolg van het tractaat tusschen
R\lSland en Mongolic, waarin
Stalin lettcrlijk beloofd heeR
Mongolie tegcll een aanval van
Mnntsjockwo _ dus Japan _
to bclpc.n, bebben ingegrepen.
Gclukldg waren de Mongoolacho trocpcl1skrk genoeg om
de stad to bebouden, en het incidenl word door een nota-wisS<'ling geelotcn. Klaarh1ijkelijk
p.1ld men den ernst van den toe·

nmg 1S, dat hij ~et rasscbe
schreden nadert. Dlentengevolg
heeft Rusland er voor gezorgd,
dat zijn strijdkrachten st~ I
versterkt worden. He~ SO~Jet
leger telt tegenWO?rdlg 1.300.
OO~. man; de RusslSche luciJ.tstr1Jdkracht~n vor:men met 3000
tot 5000 vliegtmgen de sterkste .de~ wereld: het heeft de bescbikkmg over meer dall: 2000
tanks,'
voldoende arbll~r~e,
m:,-ch~egeweren on. m';lllibe.
H~erb:J komt 11:0g, dat de mdustne m staat IS, om geduren~c
een korteren of langeren ~lJd
vnn ?-en oorlog ann .?C nuntmum-behoeften te blijven vO.ldoen. In de laatste ~aa~den IS
de luchtmacht a.anzu:;nliJk versterkt; oude vliegtwgen w,?rden vervangen door snelle]agel'S en bommcn-werpers.

Overwinningsroes in Pamplona, Ontzetting
in Saragossa

!!!!

(Va.n onze U1!ited PTe.ss-V, P. B .•con·.).

14 Allg,u.stlts.
Buitenstaanders kunnen lit
de vele berichten, die over den
Spaanschen burgeroorlog in de
buitenlanclsehe pers verschijnen, den indruk krijgen, dat
ganaeh Spanje cen bloedig slagyeld is, dat overal in de provincies gemoord, geroofd, geplunderd en brand gesticht
wordt. Dit is Diet geheel en al
juist; het geldt slechta voor de
groote steden en plaatsen, die
Hendayo,

BOEKBANDEL WIGERINK

~~:nJ~rpt:~adi~ :d~ ~:r~~~~

2de HANDSCH -

NIEUW - ANTIQUARISCH
lagen, zag ik witte vlaggen
waaien. Voorzichtige huismoeOverweldigende voorraad 2e halldsch romallS, kinderboeders hadden bed.delakens uit de
ken eo \\'etenschappelijke werken, grOote keuze nieuwe
venaters hangen. De straten in
artikelen voor kinderen zooals auto'tjes. vliegmachines, leg-dorpen en kleine steden zijn
platen. prentell-, knip-. speel~ en kleurboeken.
verlaten, Overal heerscht een
dreigende, drukkende stilte. IeRijswijkstraat 16
Tel. 3049
Batavia-C.
dereen wacht. Waarop ?
I;============~=====~:
Pampwna. in OverUlin'11ingsroeB,

-~~-~TJIBADAK

~~or~S~f:~~~h~a~e~e:~~ Nergens is de tegenatelling
dende groepen aanspraak kun. zoo groot aIs tusscben Saragosnen maken: Op mijn onderzoe- sa en Pamplona,. Pamplona,
En ofschoon aan het Russi.sche kiDgstochten, die mij door ge- dat ~et hart en Z1~1 ~~hter de
spoorwegwezen nog weI wat heel Noord-Spanje tot op zes- "nabonale verhefftng staat,
tig' kilometer van Madrid ge- ~t de hoeksteen van ~et f11: 9 '
bracht hebben, heb ik slecbts cJ.S.m.e ,en het monare1ti.sn;te 1S,

Wallmm zoudt U nu llOg na.tr Import-bonboD.l:i vragen, tern-'ijl de NORRIS
Fabriekcn tc Bandoeng U de fijnstc soorten kunnen leveren tegen cen prijs
wi!lhe voor U een aangen.amo vcrrassing zijn?

. Door NORRIS bonbons tc koopen, wcet U zeker vrienden en kennissen een
ddlcatcssc tc kunnen prc..'+Cllieeren welke altijd versch is.
Wed U reeds dat de "NORRIS" oak nog vele andere prima artikelcn op
h.:t. g'(.'bjr,.j "an cbooolu.de en suikcrwcrkeTl rmtukt? Vr<Lagt. U ook eenB naar ooze
o\'crhecrlljkc frniljcllJca (gomballcn). Dew zljn binncnkort overa! verkrijgbaar in
DnlC hygienische yerpakking a f 0.20 per ons.
Dr!Zc maaud geven wij cen interessante

GEHEIMSCHRIFT - PUZZLE
(Sluitingsdatum I October a. s.)
Iz. cd Mnqqhr-bgnbnkzcd
Jt hpfelppq fo tnbbJu affs gzo
Fcsqaf. fcr fmcdr ecc! zsgrcljylbqafc
Fwu iggp korqtv oggt vg bap.
Bo\'£!llBtaand is ccn rijm van 4 regcls in geheimscbrift. EILKE REGEL
H.EEFT .EEN ANDEp,E CODE! Om het gcvra.agde rijm to vinden, verdient het
llan~~"'clJ.ng om tc beginncn met het gehel.'le alphabet op cen stuk papier te
schMJven, ~1IS: a-b-c-d-e-f- cnz. enz., en dan rna door· €en stelselmatig opschuiven

der vcrschillendc letters van bet geheimschdft, tot de gewenschte oplossing te
komen. penJ;t l! ~r ccbter. om dat elke regel van het rijm een andere code, dus een
anrn.;~ Ve1'SCh~lVUlg noodlg heeft om opgelost tc worden. De.ze puzzle is Diet zoo
moclilJk : ala hij er. op ~et eerste gezicht missehien uit mag .zlen. U moet er even
aan .~gmnen en zijn, wlj .zeker dat dit een zeer aangename tijdpassceriug zal blijken
tc zIJO, waar bovcndien hooge ge!dprijzen aan verbonden worden.
Een ieder is in de gelegenheid aan deze prijl3vraag deel te nemen.

D.~ schrijft gij op cen stuk papier de oplossing en venneldt daarop tevena dUlde1ijk Uw naam en volledig adres. De enve!oppe ia voldoende gefrankeerd

te adres.qec,ren aan de .N. V. r-loITis Chocoladefabrieken. Ta:mblongweg 4 (liieuw
adrca) B:rndoeng. Op de enveloppe moet in duidclijke letters het woord POPULARITElTSWEbSTRIJD No. 4 voorkomen.
"
Bij elke ?plos.sing twec ledige NORRIS-zakjes bijvoegen. Daartoe koopt U
blJ Uw I~verancler, toko of langganan 2 ons Norris bonbons in onze Hygienische
en ~andige perkamentverpakking, en vocgt de lcdige zakjes blj Uwe inzending. Gp_
iossmgen w~ geen .zakjes bijgevoegd zij n,- worden terz.ijde gelegd.
De mtslag der prijsvraag .zal ongeveer cen ~d na sluitingsdatum in de
bladen ~kend gemaakt wo-rden. Doze uitslag is bindelld, correspondentie hlerover
wordt met gevoerd.
Op veler verzoek hebben wij ditmaal de geldprijzen ala voIgt verdeeld:

prijs
prijs
prijs
prijs

af
af
a

a

50.25• .;....

f 10.f 5. __

"Terwijl wij voor de fraaist bewerk·te goede oplossing tevens nog een geld-prijs vaq f 25. - beseru.kbaar stellen. AlIe oplossingen met eventueeie bijlagen
blijven eigen<1om der fahri£5~ rndien meerdere goed.e oplossingen mocbten bjim~o
me,n bealist- het lot.

Onder nieuw Beheer.
Bungalows te huur met en zonder pension Kamers
vanaf f 350 per persoon. Vrij gebruik van zwem-

~rp~J:~f di:oB:~~:::~; ~~~d:ov:r~e~~=~~%~v!:

bad en warme medicinale zwavelbaden.
2 uur per trein of auto van WeltevIeden.

brand vernield. Het levendigst ~g, op de "roode reNee-

~~ 1nconIn1JTItr·~ot hme~mnt·de'nrinmgooeredbdter._ ~g=:~ ~~~~~n.gt~v.;~
Bij langeI verblijf dan 10 dagen 5 % reductie.
Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt.
dJgcn strijd aan het front van dat d~ lueht met dynarm~t ge-/::=:=:=:=:=:=:==:=:=:=:=:;::::=:=:=:=:=:=:
Gua.darrama, om San· Sebastian· J.tl.!i_en lS'. dat ieder oogenblik ":Ot

.......

....,

I

L

en voor Saragoasa het vredig' beeld gobleven. <lat het
grootscho berglandseh.p ten
Zuiden van de Pyreneeen met
ztjn landelijke bevolking bood,
die in ver afgelegen dorpen en
~:l:treaar dagelijksche werk
En tach kan de rust van deze gebicden met doen vergeten,
dat daar, waar gestreden
wordt, de strijd met een verbittering gevoerd wordt, die
den Spanjaard karakteriseert.
Ieder8 Minuut: ecn Commooi.st.
Terwijl ik aan het schrijven
ben, boor ill: in de verte het gedonder der kanonnen, dat de
Zuid-Westen wind uit den
strijd om San Sebastian over de
grens draagt Ik weet hoe verbitterd, hoe' genad~loos door
beide partijen om het bezit van
deze stad gevochten wordt door
de rooden die ingeslote~ zijn
en door de oprukkende soldaten en vrijwilligers van Mola,
die met mitrailleurs en veldge~
schut op de heuveIs rondom
San Sebastian stelling hebben
genomen. Ik weet ook, dat gevangenen eenvoudig tegen den

o~tploffing ko~en kan. Hier
:OJn de opstandig' sol<laten op
hun hoed,. v,?"r aanvallen. van
de volksmilltie en regeermgsgetrouwe troepen. Hoe verder
men van ~gossa .k0n,tt, naar

__

EN COCOS MATTEN
TEGEN LAGE PRIJZEN

~en den ind~, dat m~n zich
~. he~ gevaarlijkc gebled be-

I
=: ___________________
~~S~!~~2ULL A!SOMU;e~'!. J~~;

VIndt, Eens gebeurde het, dat

ik d~r een zwaar bewapende
IlB;~ouille werd aangehl;>uden.

=

~~~ ~=t =kb~~~ :~

er geen reden was vo?! wanb~t ~~;J

schappen naa.r .~et .dorR· We!~a ~~rd het mlJ dwdeliJk, ~t
ik IIUJ m een veld-hoofdkwartier
van de troep:n van ~ola bevond. M~ leld?e mlJ rond,

toonde IDlJ de rume van de oude vesting Medina C:W. Ik was
gebeel verzonken m d~n aanblik van het boscblandschap
van N1euw-Caatilie, dat zich tot
ver in den omtrek vO?r rojjn
oa~en ultstrekte, toen. ik plotseling ward opgeschrikt door
het luiden der kIokken in den
ouden kerktoren. Soldaten, grepen ~ bij den arm, trokke.~ mij
mee m een groat bomvr:u ge-

I:===================::.

6ROOTDANDELS6EEMPLOf£ERDEN

:~:-efe~, ~e:~:e~~~~ fe~~~ v~~t; ~:=

Jose Palacios, die bevelhehber Luchtaanval! hoorde ik.. Het
is van de meest linksche vk:ugel was ech~ een 100s alarm. ,
van het leger van Mola mij op
Dit zun ·enkele beelden wt

eenh.OOf~~~"~oniktmh~ttein ~t ~: gr~~e~ur~ia, ~:t ~~
u.tI.W(1.n.J.=-

uo:;

had

BOMBAY EN CHINA--

TAP IJ TEN

;~~~~er~,l~~et;l~~~~j~

Ui::L

hij zoojuist 20 rooden
la~ ming van Madrid, b?teek~t de
ten dooclschieten, Aan de exc- macht over SpanJe. ZiJIl ~e

e.1:Itle was slechts. een massa- rebellen n~¥ v;r van ?it
vonnis vooraf gegaan. Een van doel .. yerw:uderd. Een vromijn mannelijke eollega's eeD. gel"WJJzmg, dat de ~tand
versIaggever van een Engelsche voor

de

.~bellen,

die. be-

c.ourant, meldde ~ een derge- ~~renv:t ~~U:~~t:~

~ ~~!o:=~~ ~~:

Wordt nog heden lid van de

I

z:eeas

V~

O. S. E. G.

(Vo:ttc:nlg-lnIJ Onde:rltng= Stenn E1lropee5che
G roo than del5Q e:~mploye:~rdeD)

Zlj ..erlunt U morrelen en finantieciell

st~un. Indicn U butteD Uw

tijdsomstalldiQh~dcn

sehald tenIJevolQe: van de:
bulten werkkrlng z:i;it
ge:rackt en dlentenge:vQ1Qe in mocilijkheden verkttrt.
Lldmaatschap 1% van Uw maandelljksch sal.ari$ met cen minimF
van f 1._ en een ma.'dmum.contribntie van f 250 per IDZlUId.
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bebben. .gunstig is, figt in de ,..
gens bet standrecht zi;in dood~ handba;v~g van de censuur.
geschoten; ·de terechtsteUing schoon m het h~er
zou precies 14 minuten geduurd yan Mola
een persdienst
m
hebbeD. Tot-nog toe heE ik het ~~~. de : ;
=:a:~P:m!:~ legrammen vandelmitenlandexecutie is mij bespaaxd ~hl"" ~leeren~
~"":k
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BADHOTEL "TRIANON"

rc Oostcn.

Choco1ad\~

(PASAR SENEN)

TEL. WL. Nos. 132 -136 - 4114

WAT ZAL HEr EINDE ZLJN?
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Denk dus om Uw portemonnaie en Uw Gezondheid
en BEL VANDAAG NOG OP:

(Nadruk. ve-rboden).
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KLANKVOLL'EcCTTA'REN ""naf

aangegeven, toen hij aIs belilid_de1aar optrad tussc.h€'n Dnitscbland-- en 'Oostetirijk bij het slui~
ten van het verdrag, dat het
evenwicht in het Donau-bekken

HENRY- door
BERENGER~
Presid~nt -van "de-- Fr~~h~; Se_uaatscammissie voar

.8·0'--:tEL:-;-b-ES'-- -'-G'ALERIts'--I'
Annex - ,Ce.6 5a';.-, R_olonde
Telf. WI. 1241------12,42 - 1262

Bezoek! ons Res!am-an! de Premier Ordreo
Uit een, keur 'lao gerechten en wijnen kuot ge
Uw keuze doeo,
Specia!iteit in het arrangeeren van diners en recepties.

Dir.

Eugene Hoogveld.
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Jaar

Sedert vijf eeu~en heeft Eu~
ropa ~e anderewerelddeelen gekolomseerd. Eu~opa hee~t aan
hun kl~~ten en 10 hu~ bmnen!B nd Z!J~ volkere~, wapens en
mdustneen gevestlgd. Eur0p,a
heeft,deze ~erelddeelen met ZlJn
modern: ~?delen. van opbouw

scbeppende. e!l verruetIgende
techruell:, die Zlch _Europeesche
bescha~g ~oemt.

Zeer gem.akkelijke betalingscondities

w.

Telf. 123

~:nhlanro:Sti;;~o~~::e~~

~;;;;;;;~;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;g kan.

~flI!P!M!ifiii!i!!t:i!fWI•••iS!!lI
E I S C H TOP L A AGe 0 N T R 0 L E
en

Controieert zeif

,

-

..oP,.'atten, .da.' h. e.t'zi~h nn vo. or
!f:/:e::~::e~:e~;r.e Europa
, Ook de Spaansche gebeurtenissen Zijn, niet in het Rijnland
nitgebrok!;!ll. Zij vonden hun
oorsprong tusschen Marokko,
Gibraltar en de Balearen, dat
wirzeggen.. in een van de gevoeligste punten van het Europeesche leven, aangezien hier tege-

Eon mociUjk.pobleem.
.
Het probleem Europa is dus
met eenvoudig en beperkt Zlch
niet- tot Europa alleen. Bet is
tegelijk een "binnenlandsche"

V LAG G

E,

N

ding van de Spaansche tragedie
niet opmeuw met dien rassen-"
godsdienst- en ideologiBchen
strijd beginnen, die'verschillende eeuwen hun _geschledenis
met- bloed gedrenkt heeft; Geen
verstandige Europeaan kan
wenschen, dat men daarmede
opnieuw begint. Iedere goede
Europeaan moet hopen, _ dat
men geen stroomen bloed -meer
zal, laten vlooien, om de uitsluitende heerschappij van een dogma of een rassentheorie in
stand te houden. Deze heerschappij ZOll overigens nooit geconsolideerd
kunnen zou
worden.
Na den massamoord
men
zich toch weer met elkaar moeten verzoenen. Steeds weer zal
het uur van Voltaire slaan.
Daarom kan men den stap van
de Fransche regeering, om bij
de mogendheden er op aan te
dringen de neutraliteit inzake
den Spaanschen burgeroorlog te

:ru:=-te~=ch~=~~~ 're~ai~:e\a~at~c:::n~u:c ~~~ ~~in~ :~en G~:~~~=~ ~~

maar de woorden te den goeden wil, om den wede

DE UITGEVER ~~:~!~~~cbk:~!~!;~ :=~~n~:~J:;:jl v:~~:= v.~~~pa~~ or:!:e~ de

dat .zij moeilijk opduurzame wi} gen in Europa en in de wereld mootkundige plaats van aI deze
verwezenlijkt kan worden.
aanpast.
goede bedoelingen op andere

1I811ii1/ii81lSilliiElaali. . . .lUlMilllIIIIlI.I!f":t!·lIl1tillillrlrllll.1li1l1 aaaali ze

Zijn vrouw scheen zich ge- nu reeds in den trein.
ducht te vervelen. 7Aj zat in een
Zij hadden dezen nacht in een
hoek ge1eund en kcek onver- klein stadje willen doorbren~
schillig ,voor :dch uit.
gen, waar reeds een hotel voor
FIOl'ence liet het laatste half hen besprol{en was.
uur_ - op Vnlroont nog eens in
pe _ zwijgende minachting,
NORA DEVALSCHE ERFGENAME
haar geheugen voorbijgaan. Na~ waarmede Jerome Florence beM
OF
dat zij zicb had verkleed, had' handelde, bracht baar buiten
zlj
,Jerome
in
de
vestibule
g~,
zichzelf:
De kwellingeneener moeder
Wie had-oait kunnen denken
troffen en was met hem naar
door
het rijtuig gegaan, dat reeds dat dit het einde zou z1jn _van
stand te wachten.
haar ,trotsche droomen! Deze
EmlICO DE NOVARA.
Hij had zich meesterlijk -be- mall, dien zij boven alles beminM
heerscht.
de, behandeIde haar alsof zij
89).
weI kunneo' gillen-van woede,Op,zijn gewone minzame wi} geheel vreemd voor hem waS.
H~t was eeJl weldalld vool'
Bliksemsnel overdacht zij dit en tOc~ moest zij zwijgen" ter- ze htta hij afseheid genomen
aIles. Zij .zag in: dat er bier niets wille yan de were1d verder ko- van het perso.neeI, N. iemand kon he~, dat_zti niet alleen. in den
meer te reddez{ was.
medie 'spelen.,
het hem .allIlzien,' we1k -ren vee- cou~ zaten. Hij zou het weese,.
Doodsche stilte- heerschte -iIi
Wat:hie1p het 'haar of zij _ de selijk -our bij juist achter den lijk gevonden -hebben, met haar
het vertrek.
vuisten balde en heete tranen rug 'had. Het ,leven had _ hem alleen·te moeten zijn.
Florence beefde over al haar schreide ,?, Welk nut had bet, waarschijnlijk reeds gel~rd, zijn
(}edurende den nacht h~d hij
leden. Het gebouw van leugcn2, .cIat zij beide handen tegen den teed aIleen te dragen..
zl:~' slapend~. geh.otiden, hoewel
dat zij ZOO kunstig had opge- mond drukte om de kreten van _ Florence had ~en,slU1er, V001",- hij-m -werkeliJl¢.eld geen s~ontrokken, was ineengestort. Wat w:~e en spi~t te verstikken? het gezicht,g.etro~en, zoodat d~ geslapen ha.d. ~~~in las
,gaf zij om dit huwelijk, ala zij Zij moest zich m haar lot schik- in,de :schemenng, nlemaJld,k~n hti de cour~~~ di~ hij dl.en:~0r-:
den, n:u1n ,verloor, dien zij zo:o ken. "
,
n;terkeIl:hoe bleek.en Wa:nhOplg gen voor zgngezIcht tueld. HiJ
hartstocbtelljk liefhad '1 _
Een uur ge1eden bad zij nog zij er w1;zag. - ,"
, dacht voortdurend Ufl.
De graaf -trad aan' het ven~ -gestraald van .. trots en ge1uk.
Beid~n_~_aald~ verlicht" adem
Watmoest hij dcen? _ ..
ster en staarde even naar bul- Thans- slaop-ZlJ schuw aIs-_een ~n ZlJ',emdelijk Jwnden~w,eg-", Hoe en waar,z?uden ZlJ,van
l'lJden,en Zieh geen-dwang meer ,eIkapdeq;aan-? DI~ ruoest maar'
ten:' Toen wendde hIj zich om misdadigster het vertrek nit.
en kook op zijn horloge.
Het lot had haar onbarmhar- beboefd ~p te leggen.
.. ,zoo spoedig mogelijk, gebeuren.
_ Over een,half uur moeten tig het masker van het gezicht
qp:_.:hf}~_. perr0!l__:moes.ten ZlJ_ -'- ~gzamerhand.. hadden aile
wij" ::naar het station:, zeiife--'blj:' gerukt ~- - en', ,'voar' altijd -.. 'een-- .weer ,ev~ -kom.ecl;ie "spe1~n, .ter:, XelZlgers den coup.e verlaten.
Hoezeer mij deze he.ele, treurige ~ch~dsn;lUur ..Gp:gerlcht tus- wlll~ van,dep. bediende, die __vooz: . Vastbes1?ten rlchtt-e' ;Jerome
komedie ook -tegen~ de 'horst scheu baar eIi,deri._'man, dien zij ,p.un ,k.ofi~s_ z~rgde_en hen llaa~, _Zl~ op. BU-m~t deze'geleg~den coupe Jira.cht.
held benutten'om Flol'eUce yap,
stuit, wij mcieteri haai- -vo-or -de zoo hartstochte1ij1i: beminde.

FEUILLETON

I

I

en

,'~t,: he~'

,~lijven

speIen.
mag
wereld Want nooit_-em."
de__ iemand gevallen!
Haar ge1uk was in scherven

we~en, wat er tusscben" oilS

voorgevaIlen is., -'_, _ _"',
llET AFSCHEID.
"Voor den schijn- zullen Wij
In een coupe eerste-klasse zat
dus op de buweIti"ksreis ~! een rl"eftig jong paar,
Wat er da.arna gebeurt" .zaJ ik
Dat zij op de huwelijksreis
u kiter weI mededeelen."' _,':' :' waren~:k()n-n~emand van de me,,Haast u dus,_ gij moet U llog dereizigers_hen,.aanzien._ Slechts
verld~! __ :.> ,';,,- , , -_. ,- .; ___ --.
at' en-:,~ :-w?-sseIden Zij eenige
Je,rome keerde zich- o~, Iiet korte :~rden 'met elkaar., _
I

~gdi~~~
belden
m
or~e:;J;n
. tet..
O
•. ..Odr
.• a...•.de
..... treln
.. .-..•• '"
..-chlIl
•...... h
.....e. ,.,e....•.$......
.
..en ..~=~-'uur
vo.o.r d...e t.oek
. . 0..'"".
.Z.

En zoo ,was het'ook gebleven:Zelden riChte - .Jerome het
woord.' . ,tot ,haar.. Zij.~-.ni:et
lrlj ~ pla:n was,- ~~.
.w.aarbeen - 21j- :eigeDlijlnciSd~_
2ij: yiJel4~ ,_zich:dIx,lr m.t.~es
--diep ,~00erd.' , '" -,' --.
_;

"rot

"Later moeten wij, om den
schijn op te honden, weer een
tijdlang samen ergens wonen,
zonder dat er iets aan onze verhouding verandert. Het is een
zw:are opoffering, die ik aan
mijn eer breng, maar het moet
gebeuren.
"Voorloopig ga ik eerst eenigen tijd naar de Alpen; gij moet
mij een adres opgeven, waarheen ik het geld voor u sturen
kan.
Het was hem aan te zien, dat
het hem zwaar viel, haar dit te
zeggen. Florence had den sluier
teruggeslagen en hij merkte dat
haar gezicht nat was van tra·
- Jerome, smeekte_ zij wanhopig, wilt gij tenminste met
probeeren, milder over· roij te
denken? Ik neb zoo'n diep berouw! Mijn leven lang zal ik u
be~zen, dat _ik een _ander
mensch gewOrden ben! ... Ver~
stoot ~ niet!
,
Op dit oogenbUk moest Jero-me denken aan, een andere
vrouw, die hij eveneens-verstooten had.
Hoe diep gekrenkt haar trots
_ook was, Nora had zijn, beslissing aan~ard, was 5til en zwijgend nit Zijn leven verdwenen.
De deemoedige woorden van

=.

schudde
somber
FI.orenee.Hijstuiten
hem
tegenhet
de
Havre,' ··begon ~ -.hij- op kouden '_ _ Neen, sprak ~ hard, uw
toon> .Daar__ zullen onze w~aen schuld is zOO groat, dat ik u
van·eIk:aarsCheiden.'Gij-Zijt vrij nooit vergevenkan.-lk wilniets
~Q.m,_te uoen.- en te"laten:- wat gij hehben nit te staan met een
;verkiest, 'het gelti' daartoe' zal vrouw. die __ ,~ znlke -misdaden
ik rot uw__besclrlkk:ing-atenen..
in staat is. Gij kunt u gerust
..G:ti -zult' _ZeIf weI begrijpen. Vero:ere moeite beSparen. Bet
pIaDn.

,~et ges!?teD.·oogen dicht:~ _dat, _ w.ti met,tezairien'op Val'-er ;over :·na1 hoe,' geheel: ariderS- :mont kmmen'~- We! htld:ik

=,r&e~: ye!dween,-~de ~DbiJknjz:der;:;:~ =:_~:M~~~et~-.' ~~~~~ ~zg ook waS.
Florence_begreep"dat"zij'be!D: 'tend: :1'!OurlQlten 'ln de hand en

voor'8ltijd~verlor~-'had.,Zij,hm:i-deed~h!iijveriglaa.,., -

:wasgek_om~,
__ c - _
'DengansChenDachtZ3:~zij

eezat'd,en,*hebbeno,tot-.mtizelf
te_komen.
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lets nieuws

BOT EL do PII VIL LO N
H
et aaDII~wtleD adres voor vaste
N,np"'-12.B"d",,Td.<489
cn
Prima

k!:::~~e~~~:~eude

1

het verdrag van Versailles? Zij
prljzett..
weten toch, wat men daarvan ~~~~~~~~~~
gemaakt heeft. Soms met een
herhaling van Lacarne? Zij we-I
~ __
ten toch weI, dat men met twee
~1oiI-::maal in hetzel£de badwater een
bad neemt ? Met tenslotte geen
,.~-.o
c>
K
enkel resultaat. Toch beant:.
..'
woordt dit aan hun bedoeling.
.e..
Maar zij zullen gemerkt hebben,
-'
A
dat de tijd met voor degenen
, _
werld, die nie13 doen, uit angst,
A
met tegen de gebeurtenissen
miuVlhel::Ie.
opgewassen te zijn.
VB E L IIdmltttrd
,.
Aangezien de moeilijkheden
NO 0 I T ge! \lenaard
N
van een tijdvak zich te allen tijE LKE imltElt~ waardcloas
de
iederehebben
wijze steeds
door eenopcongres
laten
Bvg. ,HANS! Tel. 815
oplossen, blijft slechta de vraag
over, of dit congres de aanleiding tot. e;n oorlog- za1 vormen Lie f h ebb e r S van rima
of hem jUlSt zal voorkomen.
P 1
Wij zijn er van overtuigd, dat CHINEESCH ETEN.
een congres hem zal voorkoMaar een adres
men, wanneer dit op het goede Restaurant E. A.
oogenblik bij eIkaar komt.
PostWtll Noord 63 TeWooD WI. 3753

bewaren, slechts toejuichen.
Engeland, Belgic, Italie en
Skchts Sa-mem:werldllfJ
DuitBchland gesteld worden,
gevmagd.
die m September bijeen iuIlen
Bewijst doze oproep met op~o,men, voor hct afsIuiten van meuw de noodzakelijkheid, om
een' "meuw Lacarno",' in West~Europa evenals in Cost
Een meuw Locarno? Zeker, -Enropa tot en overeenkomst te
~l~U~:~ ~~:~~ :~~ ~v:r~:~: ger:~:nv:lkeren wenschen deze
name datum, zeven jaar na Ver~ samenwerking; aUe staatahoof·
sruJles. Maa, sinOOdi'n zijn op- den streven ernaar. Koning Edmeuw ben 'Jaar verloopen. De wardt VIII, Rijkskanselier Hit~
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Een--dergelijk directorium zon
Kaasbolletjes
door de rest-van-Europa niet
Imp.geaccepteerd worden. H~t zou
slechts het geyaardertegen~
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stellingen vergrooten en daar-!L..------'---"""
mede ,de catastrophe nuder
brengen.
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geheele wereld hUn filialen, die
men in werkelijkheid ook
slechts aIs "kolonien" binnen
de landen, in wier schoot zij
zich ontwikkelen, aanduiden
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_,_ s,che Lagerh~ verklaatde, Wit iniddelen daartoe te precisee- I Speculaas
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,sen hebben het bewezen.
Wanneer Europa cen nieuwen wereldoorlog wit vermijden,
moet het zich op ceD congres
voorbereiden, waar de principieele verschilpunten op 't tapijt
gebracht en verstandige oplossingen gevonden worden.
Men zal tusschen de verschiJlende Enropeesche landen een
vorm van vrije en succesvolle
samenwerking moeten vinden,
~ie den oorlog verhindert en de
welvaart weder herstelt.
Dit nieuwe Europeesche probleem zal binnenkort door de
vijf mogendheden Frankrijk,
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Oceanisch
misschicn vragen, op welke wijA"nttsch stelscl
Amer>ka,nseh en buitengewoon. Het was imm~rs republiek samentreffen.
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Ontvangen:
Croquetten schepjes,
nieuw model
Komkommer couverts,
zilver met hoom
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Aileen gewaarborgd Zilver.

haar. Zij had eerlijk berouw
over hetgeen zij misdaan had.
Wat was het leven zonder
hem?
Haar tranen lieten hem echter kond._ Hij keek haax m~t
meer aan, maar had weer een
courant ter hand genome», teneinde elk verder gesprek met
haar te vermijden.
Zij was de wanhoop nabij.
Haar -droom van geluk was te,
onverWacht verwoest. Het was
meer dan zij dragen kOD.
Was het Diet het beste, dat
zij een einde maakte aan haar
mislukte leven?
Alles scheen tegen haar samengespannen-te hebben.
Dacht zij niet aan Nora, over
wie zij _gisteren in stilte getriomfeerd -had?
•
Tbans deelde zij het IQt van
de overwonnene.
En einde1ijk had Florence
geen- tranen meer. Somber
staarde -zij voor zich uit Inhaar hart ontwaakte een grenzeloozehaat tegen Charlot.
Die was de schuld- van haar
ongeluk. 0, als zij zich op hem
had , kwmen wreken! Maar zij
zon hem weI nooit meer zien,
daar hij naar Amerika was vertrokken. '
Deze eIlendeling had haar

Zwijgend hielp bij Florence
bij het uitstappen en Uep toen
met haar het perren ai.
Intusschen had de besteller
voor een taxi gezorgd, die het
tweetal naar cen der eerste ho~
tels bracht.
Hier wees men hun twee
weelde!ig gemeubelde verlrekken°aan.
.
- Is u dit naar den zm?
vroeg hij haar koel beleefd.
- Zij knikte zander iets te
zeggen. De huislmecht bracht
de koffers naar binnen.
--:- Bestel bet eten,maar op
uw kamer, voegde Jerome .er
aan toe. Ik ga een paar uur Ult;
als ill:: terugkom, zullen wij bet
verdere samen bespreken..
Zander haar toeste~ af
te wachten, keerde hij Zlch om
en verIiet het vertrek

I.R......
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~
den
Iaa
. tsten.
' .• o!oela~~e:
en. zwaa.rshm. _slag.1
haar dit - had kunnen leveren,
nag wel,op den huwe1ijksdag!
Florence ,had -v:erder geen tijd
om er over na te denken; men
naderde - Havre. bet- doe! van
hun reis..
"Jeromelegde de eomant opzij
en haalde- de handlroffers wt
bet bagage-net Zo6dra lie trein'

: : ::~~;:

droeg.debgagemar_eenGtn
was ,bet': ede1ste ItiBlJesteio: tebrengen..:

(Wordt vervoZgd).
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