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DE JAPANSCHE HANDELSPENETRATIE'I
De Les van Singapore wordt niet begrepen.
A "\'ERECHTSCHE BESCHOUlVINGEN IN INDISCHE
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e~n

ODS

Omdnt Matara-m met zoo'n
nadrukkelijkbei~ ontkent, .~t de
Indische rcgeerJI~g mu ZlJD tekort geschoten In het treffen
van afweennaatregelcn tegen
cen dergelijke Japanscbe penetratie, zal dit bInd ons weI het
genoegen willen doer:-! van ons

. Zie, daarom gaat het bij deze
Smgapore~che z~.~k, welke oak
Vaal' ons In Indle van belang
is, nu juist volstrekt niet.
:illl' is heel wat anders aan de
ortie!
De Japanncrs hebben kans
gezien am te komen op een terrein, uat tot vool' kort gehcel
aan .den Britsehen handel toe·
bchoorde, Lame!!.jk dat van den

nen bewijzen, waarom een si·
tuutie, als te Singapore ontstond, in Ned. Indie niet kan
.vorden geschapen.
Wij meenen dit blad a1 eens
vcrzocht te hebben, am "de
doeltreffende en bezadigde,
maar daarom niet minder
krachtige maatregelen", welke

nomische relatie in Japan
baas zouden blijven in eigen
huis, dat het distributie-apparaat niet tot een onevenredig
aandeel in Japansche handen
zou komen en dat onze
scheepvaart een redelijk aan·
deel in het handelsverkeer
zou behouden, welk aand.eel

de Voor
regeering
trof,
noemen. be.
zoover
wijteweten,
landen, en dat terrein hebben staat er hier geen enkele maat·
zjj voor een belangrijk deel regel, die ten doel zon hebben
~e ve~~::i~~nTi1ncs te voorkomen, dat Japanners
...
den export·handel van lndie
!~c!ij,e~~/~;d:~~~:n~~:~e~~ op andere landen dan Japan

voor
de verscheping
van NeJapansche
goederen naar
derlandsch Indie, nit den
aard der zaak lager zou kunnen Jiggen, dan voor de verscheping van Indische export·
producten naar Japan. -

keur van gerechten
U w keuze doen.

Uit

Specialiteit

en wijnen kunt ge

in het arrangeeren van diners en Ie~

cepties.

Dir. Eugene Hoogveld.

dcze kwestie bij het Indlsehe pn-

~~~~ei;e;~!~i~:~~r~~b~~tSC~~i

Hoe dan twee Indische dag-

~~~~ ~u:~:~~~a~e~ ~~~~%~
Japanschen invoer en over de

:=!~~!:e ~:n~n d~Ia~~~:~

en, wij wezen daarop reeds,2al goede spoor is gedwaald.

:~ :aor~~~~

wat gedaan kun- p~~r~eh~~c:~a:g a:eb~a~
Dat blijkt mede te Singapore over meer scheepsruimte, het-

~~~t i;~~:~~~li~~~~e~~zoe~ni=~ ~~~~~e ~~~~:~~~ ';;~~tS:t
dat

dank zij de actie van de den aard der zaak al wat is af-
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::se:Ch~~ h;:::!S~~

r=f:;:n
Ned. Indie buiten beschouwing.

~:;ee~~~ce:~ !~~e~va:~ b~ ,,::~=;n v~~n, ~~~::!~

zijn, ze hebben met de betrok·
ken aangelogenheid niets te ma- wust deed ,":,orden. .
ken.:*
Doeh er IS nog mots gedaan,
al wordt dan overwogen voor
Doch er is meer in deze be- den rubber-nfseheep een quota.schouwingen, dat voor ons vol- stelsel in te voeren, zooals ~eeds
komen onbegrijpelijk blijft.
voor copra bestaat, waarblJ cen
Wlj hebben gewaarschuwd centraal bureau de voor export
voor de gevolgen ill Indie, als bestemde .!'lbber zal verdeelen
NOORD\iVljK 12
het SinO'aporesche streven van over de blJ de "Taebten·confe·
de Jap!~lllers, dat reeds voor rentie aangesloten schepen.
175 X 21-0 cm. 2.90
SLOOPEN
700/0 ges1aagd is, na het gereed- Maar als men den rubber~240 X 21-0 cm. 3.90
ROLSLOOPEN
komen van de bestelde schepen, scheep aldus ~eer teruggeleld
=_~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~Igeheel zal zijn geslaagd 'en de heeft naar Bntsche schepen,
;:.
Japanners zouden ornzien naar zoo heeft men d~om den rub~ andere gebieden, waar zij nat berhnnljel nog met aan ..Japan·
BEN
koopt men hij deo MuziekhaDdd
kunstje zouden kunnen uitha- sche handen ontworsteld! EoeD

Passar BaToe 'IS, Batayia .. C.

zO~~~i~e~~~~l~~ nicts geclaan 1ij~~e~; ~:~k~e~~la~e~:i~:t

1ijk
~~~~iiiii~~~~~iiiiiiiiii~~~~iiiii;;~
1
begrijpen. Op zieh zelf roo- :!ne;':~: w~~;ea:~~e~~;g~:~
I
_ _ ~:~k~~db~~c~~=fez~l;sel:~t Zij had aneen het sueees, dat zij

TeCH

Apotheek "DE GEDEH",

:~:e
~:~~e~~d~~~ ZlJ reeds ter -;;~~;'~;;;r=~~~~~~~~~~~~====l
Tevens zallliataram dan kun.
zerzijds, dat wij in onze eeo·

"'Dda'tWh:',ef,

I

Restaurant de Premier Ordre.

~~~t~~r~~n~ocn

wat gedaan
De situutie, zooals deze in
Singapore gesignaleerd is, zal
in Nederlandsch ludie niet
ontstaan, al is de heer Veer~
s~ma dan van meening, dut
Indie een les moet trekken
uit wat in Singapore voorviel.
Eerder zouden wij willen
zeggen, dat Singapore verstan dig zen hebben gedaan
Ujdig rekemllg te houden met
do maatregelen welke in Nedcrlandseh lndie werden genomen, tot bescherming van
zijn positie.
Wat thans in Singapore ge·
beurt, zegt de heer Veersema,
zal zich straks in Neder1andsch mdin voltrekken.
Wij zouden dit anders willen stellen en zeggen, "wat in
Nederlandsch Indie, dank zij
de doeltreffende en bezadigde, maar daarom niet minder
krachtige maatregelen van de
Regeering niet gelukt is,
wordt thans in Singapore ge·
probeerd en zou daar, zoo de
Sh·aits Times niet tijdig met
haar aetie was begonnen, sueees hebbf.'D gehad!

Oak het 80m'. Hbld. heeft
niet goed begrepen, dat wat de
Britten te Singapore ergert, hindert en benadcelt is de stelse-lmatige paging van de Japanners om den export van Singapore naar andere landen in han·
den te krijgen.
Hct gaat hier niet om den
expor't van Singapore naar Japan, het gaat heelemaal nlet om
den invoer, dus ook niet om
den invoer uit Japan, het gaat
uitsluitend am den export van
Singapore naar Amerika of
nanr Middellandsche Zee- dan
wei Noordzce·havens.
Hct daghlad Mata1'UlIt meent
oehter, dat het gaat om het volgende:
- Nu ligt zoowel voor Ned.
Indie als voor de Straits, als
voor Br. Indie, als voor zoo~
vele andere landen in den Pa~
cifie het grootste gevaar
n i e t in de vrang, hoeveel
Japan hier importeert, mits
de,ze import ODZe eigen in~
dustrie geen schade berok~
kent, noch en zeker niet, in
hetgeen Japan bier van ouze
exportproductcn koopt, maar
weI in de vraag, hoe deze
Japansche gocderen in Ned.
Jndie worden gediatribueerd
en hoe ODZe producten naar
het buitcnland in casu Japan
worden verscheept. _

'"::=================~
I handel
van en
Singapore
met Eu~
ropecschc
Amerikaansche

Bezoekt

Silvikrin is in staat
om U Uw vroegeren
haardos weer terug te
geven. Aile Silvikrinpreparaten bevatten
millioenen actieve
haarcellen, die aan Uw
haarwortels nieuwe
. kracht verleenen. Uw
hDOfdhuid wordt weer
gezond. Haarroos ver·
dwijnt. Uw haar wordt
glanzend en krachtig.
Wacht niet tot het te
laat is. PrDfiteer van
ons speciaal aanbod.
Drie weken Silvikrin
voor f 1.-. Vul onderstaande bon in en breng
deze nog heden bij
Uw leverancier,

I

Ul'l'GhlVER; JOHN KAPPEK
G"I'IlUcng Sehari .tu, '.relefOOll 532 Wit.

Prima

,
"Dr. Weidner"
'geeft nog redding.

Sedert wij ouze urtikelen tot dusver in verzuim zijn geover het wegduwen van de Brit- weest.
ten uit den exporthandel in de
In verband daarmede zegt
Straits Settlements door de i'Ja/"{H·a.rn:
Japanncrs de-den afdrukkcn, laWij 0 n t ken nell met
zen wij enkele besehouwingen
den meesten nadruk, dat de
Regeering van Nederlandseh
gcwijd aan deze zaak in het
Boer. HbId-.
Inciie ten deze zou ziju tekort
En daarin troffen wij dezeIf<Ycsehoten en zou hebben na-

lJHUKKEJlUJ JUHN h.Jl.l'PEh:
ell ZaterdagoclltcllU voor Batavia, BUitellZQl'g t:a
in 12UUU cxcIllpJaren

l.'",~\lag-, lJuuLluHJa~·

"

GEGARANDEERDE OPLAAG, 12000 EXEMPLAREN.

le~ij wezen er op, dat er aan- ::a~~::te!o~~:n.~~!~

portproducten naar Japan op
voor boide partijen bevredigende wijze zal zijn geregeld.
Doch dan zal moeten worden
nagegaan, hoe de Nederlandsche handel rich nag zal kunnen handhaven, wanneer de JaM
panners de Indische export-artikelen in handen hebben en die I ~;:;:;;::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:~~~§'~;:::;;;:::;;~~~~~
rechtstreeks met Japansche Ii
schepen zullen willen .zenden
naar Amerika of Eugeland of
andere landen, -waar zij tegen
Manager Me....r. Ch. Hills.
lageren dan den geldenden prijs
NlEUW GERESTAUREERD.
l..-unnen offreeren, wat.zij bier
RIANT UITZlCHT
PRIMA TAFEL.
tegenhoogeren dan den geldenNag eeuige bmers vcij in Augusrus en September. Logies

I

fl. 6.- p.p.p.d .. fl, 150.- p. md" fl. 250.- 2 pers .• week-

~: ftia~~~d3~ Plg

leiding- voor 'den Nederland- ten aaD.Zlen van den tin-handel

d~~~z~!te~:~t~:: ~=~

:te: =:~

wegen van afweer-maatrege1en, van Malaya.
welke vooral zouden moeten be."e.
staan in het organiseeren van Matam'JiJ haalt er ten slotte
een heclrte samenwerking tus, ItingentusschenJapanenNed.
ten onrechte. de. halidelsbespresohenexporteurs,banken,assurndeurn en reederljen. Tndi;; bij.
'!'evens hebben w:ij doen nitM
BeUll.lZE!gt:
komen, det zoowel onzehm1del
_Op den
als onze reg<'ering in dit onzicht
stond
de ~e _
..,.

~

Aug. n.m. rot Dinsdag 1 Sept. Y.m.

ft. 15.- p.p.• voor 2 pers. 11. 25.-.

Inforcn. 594 WIt.

worot, begre-I:,=~T§el§.~l~fU~Smi§·§.===:=:===~~§;:§~§~

blijkt reeds, dat de sitnatie op I
zil'h ze1f niet !icht
pen.
H._.
moeilijker za1 he<
_
_ l!ijnomhllarte_

I

. . . - on .... _ _
handel hi ~ ~ llOO"n

_
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TAN E
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-
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T_316Hz.

-

-.....

M.cb;na!;, Brood-. Besch"'" Kook- en Bonkd,akkerij.
Slec:hts bet heste is goed gtilOe9.
Batd, Uw brood en.:.
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.. DE OCA'IERD POST"
DIPOBT·GEKNOEI

UGlt.cLe"

Ov4h£aH.t.

VUILNISVATEN

•.rA BANDmA"

DURE

In Capitol

Makkelijlie

KAZERNE
Ontoigelllng

Duvivier moet weI een v eel·
zijdig film-regisseur z.ijn, als

TEPENANG.

ra" kan makcn. Want de eerste
was een spel van den huiselijken baard, ceo brok kinderle.ven, en de tweede is cen brok
uit cen kolonialen oorlog, cen
tragische episode nit den strijd,
welken h et Spaanscbe vrecmd~
Ilngenlegioen beeft te voer en
tegen de Riff Kabylen, op rea·
listiscbe wijze voorgesteld.
De
vreemdelingenlegioenen
van Nooro Afr ik a zijn vaker

Thoon te Penang hebben om er
cen .politle.kazerne ~ bouwen.
De elgenaar vroeg 3 j ~.OO~ dol·
lars. Het gouvememe~t 1Iet de
waar~e door den dlenst van
agratlscbe zaken vaststellen.
Oeze hepaalde de wanrde op
210.000 doUars en schreel voor,
dat deze 80m zou worden be·
taald ;:an ~e ~OUd~~ van dle
eerste ypot ce op 1 percee•.
KOLONIALE OORLOGS-

~r:t~'~e~ ~aI~L~B~n:~ pe~~~lg~~:e:~:~ U~e~~

Verdl"'ijnen
De gemeentereiniging wi!
gaarne, dat wij goode vuilnisva·
tau hebben. En daarom, toen de
vatenfabriek te Prink voor eeD
redelijken prijs een groot, stevi'" en net vat kon lev~ren h eb.
be~l \'ele burgers zieh er z~ een
arlngcscbafl
Ze moesten bet met leedwe.
zen aallzien, dat de lieden van
den reinigingsdiens t in enkele

~:;e~ndi~~~~ ~s~~~~e~~l!~U! ~~ehi~~V:~:~:: zij~:~t~~:
~~~~n :: v~:i~~~a::n. waren,

rage.

Nu en dan zag men armc menIn de iilm "La Bander a"
schen in die valen zoeken nnar trccdt bet legioen zeU Opt H et

etM~~~~~t e~';r~~?d~~e~k

~lU.e

M et gemaakte IDeedfng

}{.leuw~.

VAN JAPANNERS

De StT«its Times deelt m ede,
hoe de Japanners thans knoeien
met den invoer van gemaakte
kleeren, welke te Singapore
woNit vrijgelaten. 'Er k omen
hemden binnen met geweldig
lange SlippeD, van welke andere
dingen kunnen · worden ge~
maakt. En er komen zelfs on·
derbroeken binneD, die blijken
te hestaan uit '\Tele lagen. Zoo
wcrd het blad een brock getaond, die hestand nit 30 yar ds
van 27 inch breed katoen.
De kleeren worden blijkbaar
van uit entrepot te Singapore
geleverde zijde en kat oen, op de
Karimoen-eilanden en in Riouw
gcmaakt.

1'YPHOON

(Ner Luzon

Een typhon heeft Noord Lu7.0D, een vnn de P hilippijtl.'lche
eilanden getroffen. Daar werden elf mcoschen gcdood en
hu.izen en oogsten werden vernield. Ook wern er eel) AmerikaanBch opneroingsvaartuig aan
dell gra nd gczet.
Te Bongkong r aakte het
schip Snnfrltlg aan den grond.
Britsche militairen schoten er
reddingslijncD
overbcen
en
haald en de passagiera daat'Jangs van boord. · Een rivierschip wern op een voetbalveld
geworpen, het jacM S hef1en~
dDak en d(! Tji badak van de J .
C. J . L . werden met krabbende
aDkers naar de kust gedreven
zondel" averij op te lOOpeD.
Er werd(!n ongeveer 20 men·
scherr gedood. De Bunning werd
door de golven stuk geslagen,
doch de beroanniug is veilig.

Gouvt. Belastlng

Samen met andere Kolonies

VOOR CLUBS

VOOR BRITSCHE MARINE

Het gouvemement gaat cen
belasting h effen van 59i; op alle
beheerscht de h andeHng g e-In d e S. S. Govcrmrnmt Ga· sweepstakes uitgaande van
heel. .
zettc is een amen dement afge~ clubs. Die, uitgaande van renDc. fllm toor,tt, welke perso- drukt, dat betrekking heeft vereenigingen zijn reeds belast.
op
t z t oont h et leven van

al

de ervaringcll, weLke men met

die vaten tot dusver bebhen

k~n.

::~o:e:~~ ~~0Ja~ :o~~~~:k

Doch thuns bcbben zi~b bur·

D~e ~:~~~e~~oo:~~~f~

f~~s ~~~:;~~so~~r~~~!e~~o~~: ~~: ~~:~~~i~~~~t~~ koa;e:~~~ ::~ti~~~~~rnk~~e~ ~:~~b~~

~~s zij b~~r~e;~eZi~hn a~~r~~e~~ ~n in dc lre~~~~~ ~1:tr h~~

fe n, tezamen met een andere
mogelijk is, d~t er dieven met IS leen "~le m ilitairen i ~ de kolonie of nict, om oorlogssche·
mIke groote dmgen des nachts ra
WlJ van Weltevreden en pen te verkrijgeI!, t e onderbou·
ovel' straat kunnen loopen, zon· f~bzoen~:, van h oog tot l aag den en te gebruikell , uit b et

NEDERLAND'S VLAG VOOR RET EERST
IN TOP

e:r

e~d~a:ud~e~~;~h~~~tV;rdacbt

am'

~:~ lS~~r studie-doelein~ ~~d~

de
vuilnisvat, d:tt f 9.- gekost
had.
En nu vraagt de vroegere eigenaar of ecn A·Z-polis de
schade niet dext.
Wij wetcn het niet. Wij weten
:lllceu, dat wij weer cen oude
kist :tan den ingang V3n ODll
err zullen zetten als de boofd·
commissaris niet garandeeren
kan, dnt or..zo ijzeren vuilnisvatell niet gegapt warden.

van "T,he lives of a Bengal
Lancer...
Evenals deze voerl zU la ~ gs
de ~ a d ~an een aaunemeh}k.e
geschledems naa~ een geweldi·
gen, roeren~~!1 eltmax.
Het moeillJke leven van de
Sp~ansche soJdalen en vreern·
dehngen, dio voor ze onder g eneraaI Franco d:n Spaanschen
bodem betrruien, In bet berg~er.

::

Osendarp - snelste Blanke!

~~:~!~:v::~~r~~

~~~iedv:g~ijtsS~~~~~ R~~t

~~Zi~~:oe:de:.v~~~~tg ~~r~ee~

HO'I'EL
DER NEDERLANDEN
VOOl'a"OOdCODcert.
Met programma van het
\'ooravondconccrt onder leiding
van JUlien Foorman, op Dondel'dag 20 Augustus 1936, aan·
vnn 7.30 uur n .m. , bevat het
\'olgende :

l.C film met al zijn ruwe in·
spanningen en uitspanningen,
zijn onderiinge vceten, zi,in
wanhoop en zijn berusting, zijn
.t.fkeer van bet routine-werk en
zijn heIdhaft(gheid op het slag·
veld tot cen heldendicht van
bewondcringswaardige boeda·
nigheid.

overeenkomst met zulk een ande:rc kolonie, hetzij zonder, tel"
bescb ikking van Zijne Majesteit
voor den algemeenen dicnst bij
de Koninldijke Marine k unnen
stollen, elk op de boveugenoemde wijze verkrcgen oorlogs·
schip.

AUSTR. HANDEL
UitbreidiDI;
DOOR

wauJu S
~~r;, ~:e~;~~e~:; :~~::~ e~n;t
. trau~ appeI van de dooden , cn bet de- Cromie FJUllal~le file voar de lijken behoorc.n tot
G. VerdI. bet aangrijpendste, wat ooit u lt
het bistoriscbe of tegeowoordi.
l'AUZE
ge krijgswezen op bet cloek is
:.. "Die Ge11ib3" _ Potpoun i
vertoond.
Sidney Jonell
Doch er zijn ook grappige en
c. "HerbstJictl
P. Tschalkowsky t'omantische momenten in deze
1. "Die ZigeUllcrln" _ Ouverture
film, die, daa.r zij in bct Riff.
W. Balfe -;ebicd werd opgenomen, soms
s ... Hcldenhatl" _ "lfa rsch
indrukwekkende fotos geeft van
Ed. Wo.guerJ het woeste terrein.
En er is een korte idylle tus-

3...)loflmll tl1.llZe·' ·1 • •• P.icoietto"

BETALINGSWIJZE.

Importcurs van Aus tralische
artikelen te Sing apore klagen
cr over , dat de eisch van con·
tnnte betallng elke uitbreiding
van dien handel tegenhoudt. De
importeura moeten nRlnelijl~
aan h un afnemers, de Cbinee9che winkeliers, drie maanden
ere diet toestaan.

tstcrven van
n bet grensdorst, hitte
scherpscbut.

1.. ,)flltllch MIIlt!lr" C. de Winkel
2, ,.EP.ndilenltrelchc" _ ouvertufe
F. v. Suppe en d

tegeogcworkt

MUSKJE'l'ENPLAAG
Gele KooJ1s..Gevaar
ZORGELOOSHEID.

BerUjn~ 3 Aug. 1936'1

~:n~?~i~i~~ar

Voorovondconoort.

a~n bet enorme organisa- :~rt ~~;C~j:::~r~~<;',~~t~~~
~~~%~~e~w~:t~~en~ij~~~~

D e 100 meter 1,'oor da- weI

Op de 100 meter baroIoQPen
fnes.
nog niet bekend, ma<l:r vast
zijn de negers. ongenaaikbaar Een zelfde lot wacht waar. derland niet populnir. Dat ;taat al w~l reeru" dat lUlt. Van
en Osendarp IS de snelste bIan- schijnlijk cen ander werehire. komt, omdat er voor den leek te Geen op dit onderde~l van den
ke; dat heeIt de dag van van· cOrd, dat vandaag verbeterd veel ga.ping-en zijn. De loopnum. ;:redstnJd voor .~n1ge p;mt.en

I

I

d~g ons geleerd.
. ,.
werd nJ. dat van miss Stephens. rners, ja, die vindt hij weI in- ",.czorgd been. VIJf overwlm:'ln'Ret b~le Ho~landsche kamp De Amerikaansche legde de teressant. maar de werpnum. gen. 1 ~ederIaag en 1 onbesliste.
was v~nmlddag m angstlge ve.r. 100 meter n .l. in 11,4 sec, mers op het middentel'rein kant we~tr1Jd yoon'-aar, een
wachtmg,en toen starter Mil- nf. Maar ook zij had wind iu hij niet \'olgen en bet is dan ook mO Ol resultaat~
l e~ de 10~ meterloopers voo: de
belde series ~an de h~ve fma·
Ie aan de beglnstreep rlep, steeg
de spanning ten top.

den rug. Op dit nummer start- moeilijk daarvoor zijn belang·
l en twee Nederlandscbe dames,
Ali de Vries en lfej. R:ooing, die
beiden in bun series beslag op

Owen~! Wykof~. en Strandberg ve finale gcplaatst werden, za.

U ,TG W E VA N

had hlJ naluurhJk geen kans en
hi) ",:,js t zich dan ook niet voar
ie f male tc p ~a atsen, .En toen
kwam de sene, waann Osen·
darp startle tegen Met~alfe,
Borchmeyer, Sweeney, Slr en
Me. P h ee!

gen zij de kans om de Neder.
landsche kl eure~ nog verdeI' te
verdedigen helaas \'oor bun
fieus voorbij gaan. Zorgt mej.
Doorgeest op de 80 meter hor.
denloopen dus Diet VODl' een
verrassing, dan zullen de me·
dailles, voor wat de dames beMen had toen de gezichten treft, dus van onze zwemsters
van de Nederlaridsche deelne- moeten komcn.
mers, die evenals gisteren op de
tribune badden plaata genomen,
Hct Koge1.slingere11.
cens moeten zien!
~ .

DRUKKERIJ

3000

~ijn s tartgaten in orde maakte. Nederlander .nitkwam

inl'===================i.
HOTEL
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Schauspleidlrektor
Bajazw Opua tanUu!le
LeonellVaUo
4. SmetRlla's Vermi!chtnls Urbach
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~LfI,

1. Transaclioncn WRlzer Joe strauss
2.
3.
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AUTO·VERZORGING

De~i~tne p:;t~Z:lte

~ Bui~Org.

G. de Michell
Wolt!.Ferrari
Svendsen
VlOOL-SOLO D09R A. F'()LDI
cJGebet uDd Tempeltmu:
Grleg
7. Vom Rhein zur Donau Potpourri
.
Rhode

6. alEngelrelgen
b/Romanze

Te B wtenzorg IS thans ook
een Automobiel Se.rnce Station
~~e~d, d at ~egeli.i!ll cn snelle
die :rUl!!o~e~~et eisw~rv::
tigd te PaDaragan 23 en staat
onder leiding van den b eer C.
H. de Vries.
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EXEMPL AREN PER PO ST VERSPREJD
Zij waren nag zenuwachtiger
E r was vandaag nog cen
dan T inus zelf, die beel ruscg atWetieknummer, waarin een
en dat
HET BESTE ADVERTENTIE MEDIUM'!
Dan klinkt het : Auf die Patze was het kogelslingeren, of ha·
_ fertig ! Van starter Miller. merwerpen, zooals men het
Het schot valt _ en daar gsan bet builenJand vee!al noemll l
zij er vandoor: Osendarp, die Houtzager was bier ooze man.
KEIJZER
cen zeel' gocde start had, voor . In de laatste maanden slingerde
Opt
En had de neger Metcalfe bij de kogel regelmntig om en
PLED A- N G 33
OUlT ENZ OR(l.
T ELEFOO N 94
!lem niet gepasseerd, vlak voor nabij de 45. M. ver en daar hdit
:':~~~:r:;Je:;~~~::s,:kd:d;;:~~'~~I:lIk!:::~~~ ';i:~"g':m~Ir.':e~ ':~
den finish , dan was hij voorop de afstand IS, die men over et
ru;me voorgalerij ~.oor:kn. Vrngt con;;e ~J>C'clllle ...=l--tnll la.t ie"~n.
!ebleven ook. Nu moest hij zicb algemeen moet slingeren om op
Aallhe~'~I~nd.
met de twee:de plaats tevreden in~ernationale wedshijden in de
Mev ... KEIJZER.
stellen , manr dat was ook meer finale geylaatst te worden , h ad ':;:=========:;:~§~§§§;:=::;;
dan voldoende, om voor de fi·
f
deze bebee1"8cbt werden door hem gevangen en ~~ftsCb~~P::~~me;~:~ dr: cervolIe prestatie zou leveren.
Dr. Jameson Carr, te voren
lid van de Gele Koorts Commissie van den Internationalen
Rnad voor Gezondheid van de
Rockefeller Stichting, heeft in
de Strait" Timf!.9 verteld van
zijn ervaringen te Singapore
waar h ij den Anti·Malaria Leer~
gang bijwoonde.
S. De ruu~i:ten, dIe ~~:r:: ~e
dlngacore e ;:, - en Zl,j a ·
,end elI!d~e ten in bet h?tel
ln C ml
g·uren , in parhcu·
Iiere woningen en ZOlfH in de

~~~~o~~~a~d~:~e;I~i,o~:~ ~~=~==~== geb~:~r:rf~~hij de "apathi· ;;~;~~, ;~i:gf:!~' enBo~:; ~: h~~~! :;!;~: isru~~,

1'"'" -I.' •

JOHN

G OEN OENG SE H ARI 4 6 -

Die wordt beheerscht door
Het programma van het Jat eene onderwerp : - hoe men AegyptiJ de overbrenger van de start verschenen: de Amerika- Nederlanders, die meenden. dat
vooravondconcert op Vrijdag, in het legioen komt en hoe men gele koorts en van de dengue- nen Owens en Metcalfe beide zijn uitzending wat voorbaring
21 Augustus '36 te geven door het verlaat - door den dood. koorta te Singapore in grooten negers,
en
Wykoff,
de zou zijn geweest. nit ou. is niet
van 7.30 uur- n .m., luidt als
voigt:

(NudnIk 'l;erbodell).

DE RADIO BODE'

aa~~~ :c~~~r~~g':~ol~~~e~! ~fect~d~e ~:.~ !ggc~ deD:~

~~enM~:r!~ru:!sj~ld~i~t e:~ :::;gan~aarwe~~ ~~~i~~~~r~

HOTEL DES INDES.

Aan oe overige athletieknummen van heden namen geen
Nederl:;nde!,s dee1. Hc~ eerst
waren S Inlddags de series van
de 400-meter-horden aan de
~.urt. H.et sn~st was de P.i:!ilipPlJn ~Illt e. die slechts 53,4- sec.
voor h et parcours Zloodig h ad.
Oak d~ wCl'eldrec?rdhouder ,en
Olym~ch kamploen !Jardin,
Amenka, scheerde sc!lit:terend
over de horden. In de f inale, die
morge~ vel'loopen wordt, pla~7~ten zlch Kovacs (Honga~~)
03,7 sec., B?SIDalls . (B~gJe)
53,8 sec .. Wh ite. (Ph1hppIJlien)
53.4 sec., Loanng (Cana.da)
54,3 sec:, Nottbrock (Duftsch·
land), 54,7 sec., Schoefield
(Ameri.i{a) 54,7 sec., Mantika.<;
(Gliekenland 53 ,8 sec" Padilha
(BrazilHO 54,2 sec., Hardin
(An:-erika.l 5_3,9 sec. en K lirl.;D
CDUltsc:hl:.) 54,6 sec .. Men Zl~t
boe wernJg de verschillendc tiJ·
den uiteen1oopen. Op dit Ullm·
mer kan dan ook morgen een
fellen strijd verwacht worden.

~~~tie~i~:~celh~=:-!.ai Briten bet stadion zijll ook
scbouwd !lIs juist vandaag. ~eden onze ..-ijfkampers weer
Voor een gedeeltc ligt dit ook ann het werk geweest. Te"nviji

P RESTATIES IN DEN VUFKA.1KP

G~:~r;;c~:le~~~~;e:, :o~~ dC~e\C i~a:e~ ~i~~ in bet genre to~;a;~verneur in rade zal, bij

Nwm-mer~.

stelling te wekken! Nu kan er
tijdens cen athletiekwedstrij.i
niet voortdurend geloo!lCn war· •
den. Dus moet men weI belangstelling \'oor de· andere athle·
tieknummers we.1d!:ed, wil me~,
dat oak de toeschouwer, die
niets ~an athletiek afweet,
zicb niet verveelt. Dat nu h eeft
men op deze Qlympische Spelen
weten tc bereiken. Voorldurend
licht de omroeper bet publiek
voor en daar de mensch nu cenmaal weetgierig is, wordt er ge·
luisterd en lcert men dusdoende
ook de scboonheid van d"" an·
dere athIetiekmlIllJnerS kennen.
Op de BOO meter nu wisten
zich in de finale te plaatsen.de
Amerikaansche neger Wood·
ruff, die in de ~rste sene een
wedstrijd voor zicb zelf liep, de
P ool Koecbarsky, Argent}''Il An·
dersson, de Australier Backhouse, de Canadees Edwards, de
Amerikanen Williamso¥ en
HornborsteI, de Brit Me Cabe
en de ltaliaall Lanzi .
Ook op dit nummer wOl'dt
morgen de finale geloopen, zoo·
lat er oak dien dag weer vee!
De h alve finale van de in bet Olympisch Stadion te ge800 meter was voor de nieten za' z:ijn.
athletiekliefhebbers weer om
van t e smulleu. Trouwens,
Van Geen blin7..i: uit.
het
moet
ons
van het
D e overige

EN H ONGKONG

SWEEPSTAKES

SClIEPEN

~~~
l~
________________ ~

ache, fatalistische bouding"
van de autoriteiten ell bewoner5
van Singapore, die aan de be·
:~i:~~ev:~n~:c~~~!d:~ on-

~;g

Tinus Osendarp. Doodstil was
het in bet overvolle sta.
dion, t oen de loopers in
hun gaten knielden. Men

~

fat

men dit kee~ 46 M. moest slin·
geren, om Zlcb te plaatsen. In
de voorrond~ s~gerd~ Houtza·
gel' het p~o~eebel 45,50 M. en

Wi; o pen den cen ee:rste klasse Service Station
vOO r

Automohiele n, P rima, snelle bed ierun g .

V r aagt onz~ z,eer bill ijke abonncments taricven.

C. H . de V ries .

A an beve:len<\

Tel. 321

_

I6HOOTH1NDELS6EEMPLOfEEBDEN

~o::~~11::0 :~~~~:!t. ~:t g:~.y~~:-i~~\::~~:~ri~ '~~~~~~~~~~~~~~~=:::~~~

. Dr. J ameSOn Carr
dezelfde muskieten in cen boekwin· .chot valt, de athleten schieten op ZlJn u~~ding IS dus zeker -?kel, in een theater, in cen reS· pijlsnel uit hun gaten _ en iets met op ZlJn plaats.
.
=~~:~ :e~ezoz:e:~~~·v~ :~.4~~~nc::uo::~n l~~~e; Dit n~er bracht overi~ns

0=;:

~~:~e~t~~n g:e~W:::~e!: ~~r~ed~~ ~Js~ ~~~~ =g~::~~r:e

muskleten. Bovendien zijn dit Er heerscht vreugde in bet gel 56.49 :M., won daardoor de
aUe pI~tsen, waar bezoekers in kamp van de Hollanders, athle- gouden medaille en \'erbeterde
aanrakmg kO:r::'en met de be- ten, wieIrenners en de zwem- ~~ ~ti:~~~·i=.
=;~usvde ~:~o~e~v:
o~~~ le.i~~
die een afstand van 55,04 M.
dengue als zij beerochten ver.. JUl
.- bereikte. De derde man was de
spreid zouden wOrden.
'
sen van pl~er. Maar als eeru· Zweed Warngard, zoodat van~~b= !;!~: ::ere daag oak de Zweedsehe vlag
GESLAClI:1bZIEK:tEN
Nede~dsche vlag voor de "oor eenlge oogmblikken aaD
Ernstige Toenemlng
eerste maal in top gehesehen de mast verscheen.

:w

NA OPBEnnNG KDmUNQ

bat~~~:':g'Z:.."h:'f!t
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Wordt nog h a d e n
IVereenigfn(l

G r oo t
Zij ... erlHrn

~

lid van d e V. O. S . E. G.

OD.d~rlJn gc: n

5tcun EI.l1'Qpeesche

an d e I SQ e~l!l p lo}' ee rd i'''}J

U

rnon:e iett "0 t'n<lntie.:h:n s ("u n, !ndl£n U \:n ltf.:r. U....
schald (C:tI.,lC"'.,(QC' V.:lft d" ti}d5Omsu.ndighedc:" bwto!A ....«kk.ring ::JjC
ger3.3.kt en di=t,,"y~~·.,lge in llltX lHik.hed;:n yulce",.
Liduaatscmp Pi. ",.. 0 U .... m:;a;;andelljk.s ch 5.lbri. m"-t ten aIJni!t'm:l
~ r 1._ en eetl m;uiIDIUIl-CQnulbntie ' van f 2.~ pet ~d.

Vraag. , "lIchUng."
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tel JAN CO -- W HIP PET
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I Postweg N. 5 I -

Er dient
aaJlg<stipt
dat de geslachtsziekten in SiD.- worden,
dat bier
Osendarp
de eerste
gapore, met %ijn steeds omvang~ Nederlander is, die zicb in een
de goregI_
aanspraaIr kau makeu op den
prostitulie is afgeschaft. De lite! V8ll . ...fer

Blnds

•

•

I
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TeJcfoon az. 378.
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•
Drank;r..
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k~alitelt Vries- en Koelkamer·artik~len.
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ik zeer ontstemd ben OVer dat
artilkel. Van een man als U, meneer Wiebesma, had ik niet vcrwaeht dat U over deze zaak zou
hebben geschreven zonder mij
te voren daarover eene te randplegen. - Meneer uh, ub, Wiedema, U moet toeh inz!ell, dllt
het niet aangaat die zuak bulten mij om. te behaodeI~~.
-Denkt U zlch eellS In mun

de Jonge hebbcn ons verwend.
Oie cenvoudlge namen zijn aan
de gemakzueht . van het Indische pubUek dusdanig tegemoet
gekomen, dat dit tharn slechts
met moelte den langen, ingewikkoleen naam Vall. den nieuwen
land\'oogd zo.l . leeren bebeersehen.
Wcl, het had erger kunnen
zUn. Hoc zou het Indische pu-

Siul.brugsiraat 5
Batavia-Centrum
pand wordt vetbouwd tot biosC"opc.

Beichlinge~ gezegd Bartolotti
Rijnders" of Bieberstein Rogala Zawadsky,'" d:l.n we! ..Oetgens
vnn Waveren Pancrns Clifford" !
Dc nieuwe gouverneur-generaa) van Nederlandseh Indic
h eet Jhr. Mr. A. W. L. Tjarda
van Slarkenborgh Staehouwer.
Het is cen mondvol maar met
wal oefening en geduld moct
iemnnd met normnlc vcrmogens,
rou men zoo zeggen, er toeh in
~~~~~~o~~~~O om dien naam

;I~~: ~!:~:n . k rll~.~ ~n ~l[,~~~~~m~l:~~. \,~~~.' ~l:~rJ~~I~,~rl~·l"":.

Dc ervaring deed ons tot een
ander Inzicht komen.

.I
I

LIQUIDATIE-UITVERKOOP

•

in het Kappenhuis

net

--

Croore $oJrtccr1nf! perkamcn rcn knppcn. klcUfccht en
;jf\\·a5cbb,1;H. 's Zond;j(Js gcopcnd viln 9-12 Ullt.

STROO· & VllTHO[O[N
Nieu ..... e groote lending in witma rine -z ..... art 8. d.::nke,bruln.
Spdrticve 8. geldeede modellcn

3 .~

",an a'

C[INTUURS & TASSCH[N
-Ooze collcdle i~ thans wcder·
om ,),)ngcvuld met cen groote
lending nouveaut6's in w.t en
gekleurd. Cefn!uurs met de
rnodcrne

pcrforatle

garn.

Timchen viln;,f

3.~

GARN[[R KNOOPEN
Diverse orooUen in wit en ge·
Itlc urd. Aparle nieu .....e soorle"
tegen reer voordee lige prijzen.

~IlJVUJA
MODH.\AGAZIJNEN

BATAVIA

FEUILLETON
NORA DE VALSCHE ERFGENAME
OF

De kwellingcn ccner moeder
door
ENRICO DE NOVARA.

fv~~~p::m J~:me:fe!e~~a~~!

mogoIijk, c1at ~

=:~~e~!: IhIitewrgsclle 'potbook
(RATHKAMP &CO)•

Als men niet wist, dat """"
~ Goeden morgeD,
mencer resident in zijn zeldza.men vrijen zoo brutaaJ. als men zegt ..b~
Weersma, - zegt de bezoe.k.er, tijd met zijn ~hten vaak pel op'"' dan boep<len rij ~p.
STRUlKELBLOK*NAMEN.
i.k wilde met U eeDS spreken vertoeft in de sfere.n, waarheen Daarvoot' bchoeIt de deur Diet
over dat artikel van gisteren. do.! Grie-ksche en Latijnscbe afgesloten ~ worden.
G roo t e
De landvoogden van Heutsz, -Meneer Wiersma., ik. moot U
ldenburg, FoCk, de Graeff on tot mijn spijt mededeelen, dat
tegenover

~~:h:~be~~~w~:t~~~:i ~~~ t~~~ ~:n~s~~~~~~ f:e~~

Q q,u.ic/f, Q.'ld coot S/'zq:vi7l.!i

Hei was ooli

DE GEVELTOIilIIIST.

wools kan bljjketi uIt het

~a.~e~ f:,~=:je~en

Ze mij nu aIlemaaluit. -:- Oatis
Uw schuld, meneer Wlcbeogn,
U meent bliJkbaar, dat U zich
maar rules moogt v~!oorJ ov~n.
Maar U !:lent v~n .IOU nog tUet
af, menecr ~lel mga ........ .
}"{oc~t U no.c- .lets geven om de
pu.blJ~e Oplnle, we ~leer uh uh
WICntlga, dan kan ik U venekeren, dat ieder Uw gedrng beneden peil Vindl..
.
.
- Maar w~t ZlJO nu elge.nllJir
~ri:t~nren. - vroeg de Jour- Vraagt U me dut nog? stoof de bezoeker op. _ Meneer

In hot But(l.vioosch Nie-uws- Wiesemn, ik heb U altljd voor

b7ud van 17 Augustus II. word
dc regeling' afgedrukt voor de
ontvnngst van den nieuwen
landvoogd to Buitenzorg. En
dnarin is ecrst sprake van den
gouverneur-generanl Staehouwer. Lnter heet hilt: - de landvoogcl mel mevrouw Tjarda
worden hij aankomst van den
trcin uit Batavia ontvangen,
em:. En ten slotto wordt melding gcmaakt van de frculcs
Tj!\rdu va u Starkcnborgh .
Het genoemde bIad gaf hier
cen vrije inlerpretatie van bet
offieicele protocol.
Hc:t hccft cr vecl van alsof
het gctrncht hC<!ft, hoeveel
comblnnties met dien nuam konclen worden gemaakt.
Manr als cen daghlad blijkbanr niet weet, hoe bet moct
omspringcn met den nnam van
den nleuwen landvoogd, wat
mag men dan verwachtcn van
het puul1ck?
Het Indische publiek heert
gc.cn good organn voor namen.
\Vic ElChel'p oplct, kan dagelijks verrassende staaltjes van
vcrh:u:;pcling van gewonc namell hoorcD of zien,
Bier is oen lccrzall.m voorbee!d.
Op cen Indisch dagblad-'Tedactic·bureau komt cen heel',

een achtenswnardig man gebouden, maar nu zie ik loch, dnt
ik me vergist heb. Begrijpt U
dan niets van het iced, dat U
mij hebt aangedaan? ...... Maar
wat 7,...1.1 ik langer met U spreken. Het is toch boter ann de
galg gesmecrd. Hoor eellS hier,
mcneer Siesemn, als ik van U
geen behoorlijke salisfactie
l[rijg, dnn biJ God, mencer Sirte:rn.1., zal ik U bij den oifleier
van justitic aanklngen ! - Denkt
U, meneer Siebcsma, dat ik
door Uw toedoen bespot wil
worden? Neen meneer Siewcrtsrna, dat zal nlet ga.an. Er $ ,
goddank, nog recbtcrs .... . .
- Wanr? -vrocg de journalist.
- In Berlijn! - schrceuwcle
de bezoeker.
- Zouden die bier wel. jurisdietie hebben? - opperdc de
journalist.
. - Dat zal U ~auw genoeg
zIen, mcneer Geerlscma, _ zci
dc bczocker opstnnnde.
- Praehtig, - 7.ei de journalist, - maar nls U atraks op
het p.1.rkct bent, behoeft U zieh
niet 7.o0'n mocitc te geven om
de juistc spelling van mijn
naam. Dicn kennen ze daa.r wei.
JEVEA.

WI) lu:bbeo de vl:ttcae llwO<Jnt,o lng gr:kregcn
motorrt,wld

v.n bet

:00

populalrt .

Do K. W. 1936

:~~e:~ ~:po=~~: te~~~~~i~~:ee ::~~e:t

talanta om het hardst loopt, of
zich zeIf verzekert. dat hij niet,
e\'ena}s Aene-as, Dido, de stichteres van Carthago, zou bebben
v€rlaten, alg bij daardoor haar
zelfmOOld had kunnen voorkomen, dan zou men Diet hebben
geweten, wa::.r bij de inspiratie
geha:tld haa tot de opzienbaren-

meer dan oolt die bijeenkomst
te bewekcn.
E:r werd op z.ijn kloppen niet
opengedaan.
Welaan, bij bedacbt 2.leh niet
lang, stapte Dur balten en pak_
te een bamboe beet van de stellage, welke zieh nog om het
gebouw bevond. Hij sloeg er

I

e!n ~:~~r~: ;~e~~e~ef~ ::3r~~

~~ ~~~ n~~~~~en~n

~:~o~~~~~~~ o:c~~:'
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;:~ g:~~~t~tdenS~::h~~~ re~:~kt ~ns niet kwaad, dlit
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Antiochie.
Hij "ilde dien avond cen vergadering bijwonen van het Pasar Garnbir cornite. Daartoe begar hij zich naar het funtastische gebouw, dat aan Deppe's
b:-ein is ontsproten, waar dergeUjko bijecnkomsten worden
gehouden op de eerste verdieping. Maar hoewel hij duideJijk
met·ken kon, dat de P.G.-regenten hoven waren, vond hij de
trapdeur geslote!!.
Dat was een gek geval. De
resident kon met bevroeden om
welke roden tha.ns oak dit eollegc met gesloten deuren vergader en moest. Het is waar, erotisehe schandalen komen er in
de stad vcelvuldig voor, maar
de P .G. was nog Diet eens begonnen, hoe kon or dan nu al
ecn schandaal rijn ?

hem zat to wacbten. Hij was
weI een weinig nieuwsgierig,
wat Charlot hem had mode te
deelen. Instinctmatig begrcep
hij, dat het Florence betrof.
Dokter Charlot verzoeht den
graaf, hem deze stoornis te vergeven. In stilte ve.rwonderde
hij er zich over, dat de jonge
echtgenoot zoo bleek zag.
_ Ik ben hi~r voor ecn bij.
zondere zaak en het spJjt mij~
oprecbt dat ik met eon paar
uur ee~er ben gekomen. Dan
had ik misschien nog iets kunnen verhinderen. Doch ik vernam pas op het kasteel, dat g:Ij
hoden met freule Florence in
het huwelijk zijt getreden. Om
niet on.v
. errichter.zake heen te
gaan, was ik YtPO vrij, u om een
onderhoud te verzoeken.
Hoewel Jerome niet veel met
dokter Charlot op had, baod bij
hem be1eefd eon stoel san en

beklecdde daar de betrekking Landel vaak niet goed meer
von juffrouw van gezelsehap. werkte, sebreef ik hanr af en
Dat zal zij u trouwens zelf weI toe· poeders voor.
verteld hebben.
"De freule waakte dikwijIs
"De beer des huizes was een des naeht bij mevrouw Landel,
bewonderaar van vrouwelijk en ik drukte haar op het hart,
schoon. Hij was buitengewoon de zieke vooral 's nachts de poevoorkomend voor de freule en ders te geven, daar dit dringend
trachtte haar het verblijf in zijn noodig was voor bet hart. De
huis zoo aangenaam rnogelg"k freule belooMe mij, het Diet te
te m~en.
..
vergeten.
"Zijn vrouw was ernstig ztek;
~,Er waren.
avond nog
ledereen wtSt dat zi.J het Diet drie poed.ers 10 het doosje Eer
meer zou maken. Ret was dna ik heenging, overtuigde ik. m.ij
geen l\!onder, dat de freule wen- daarvan...
schen koesterde. die zij maar
,,Den volgenden morgen om
i.l te ~e ven\'ezenlijkt had vijf UUT werd it telefODiseh
gezien.
muir het buis van Lande! ge"De,heer Landel was DOg een j.roepen. Een UlD" te voreo. WBS
knap man. sehabil"k en hield er de. zieke wedig mgeslapell. om
van, vee! gasten om zicb. been nooit moor te ontwakeu.
te h ebben. wat door de ziekte
.J)aar ik: dit einde BOO soel
van 2ljn "Vl'DUW natuurltik niet niet verwacht had. "\'r'Oag.Ik de
mogelijk was.
freule of zij zieke do poedets
,,Het was te begrijpen dat de ingogeven had. Z\i

wen

I

T.I. 203

het hoofd der politie n1dus b eeft
DE NALATENSCHAP
kunnen vnststeUen, hoe men
VAN DEN ODKTER
hier als "cat-burglar" of als
"geveltoerist" tangs de gebcu- mee Irene Dunne en Robert Taytor
wen kntipen kan zonder te ,n de boofdrollen.
worden opgemerkt.
After you see it, you
Het doet er overigens niet
will never be quite
toe, hoe men hem in bet eerwaardig college van de P.G. bethe same again.
groet heeft. Dc een moge bem
Ean
prachtige
Un i v 9 r s a I film
"klipgelt" bebben genoemd, de
ander moge hebben gereciteerd ~.J~@"~..Jri!'iI~~
"als apen hoo£;e klimmen willen," - de resIdent Is er de man
niet nuat"' om zicb danrvan iets
ann te trekken.
Maar het geval heeft on!=!doen besoffen, da.t r esident V3.1l
Ginkel of bij nu een klassiek
Hd d"llclijks.:h ~ rbn.ik VI'D den
Slyliet of ecn modeT1t "Pole-sit. ,>diulDhoude .. dr lilQCPiUI" Ill~.kl Di et
ter" worden zal, in elk geval ,IIU D de I.. Dden mooi ""il. oioch vocr.
la ml IIlIe IIID d· e.:> :aodvl. uch:ld uCD.
boogerop wil.
00II1sde gen«!.dr:
JEVEA.

IOD - KALI KlORA

I

De betere Tandpasta,

PARADBNTOSE.

G1.hruikt d8iJro::l alko Jod.Kaliklora

IN RET HOOFDKWARTIER VAN DE
OPSTANDELINGEN.
Gesprek met Generaal Mola.
DE NOORDGROEP VOL VERTROtJW:E.N
(Van onzen

v.

P. B.-corr.).

Navarra l~. B et eerste .dorp
kwam. In zicht. De histonschc
Spaanscbe banier rood-geelrood wapperde vnn daken en
gevels. Het trof mij, hoeveel
blijde gezichten ik overal zag;
men scheen bier aUe vertrouwen te heboon ~. het welsla.gen
van d~ opstaodige bewegmg.
"Wij willen ~ns niet l a~n verkoopen,. Mosk.ou zal. bier gcen
kans krugen! Wij willen Spanjaarden tijo en ge.e n slaven van
het buitenJand! Weg met de
vrecmde indtingers en ~ die
buiteniaodHcbe
instelling«:o!
Weg met het parlcmentau:e
stelsel; A'fannen moeten Spao]e
l'egeercn, geen knechten van
eon buit.enlaodsehe dictatuur!"
- zoo klinh-t het overal om mij
heen in hcftige. hartstochteJijke
bewoordingcn. III nDe dorpen,
waar ill: door kom, hetzelfde
beeld. Overal hoop en vcrtrouwen in de overwinnlng.

Pamplo?w, eind JuH '36.
Na een ril van een lIur door
bet praehtige landschap bij de
Fransehe grenspostcn van Dancharia aangekomen, werden enkale kleine mooiliJl{heden over\\'onnen door cen schriftclijl,e
verklaring, dat ondcrgeteekende
geen politiek vIuehteliilg is en
zicb vcrbindt, op e'~en risico
Spnnje binnen te gaan. Enkele
sehrcden over de oude brug en ilt betrecd den Spaanscbcn
bodem. Spaansche douanesoldnten, de Guardia Civil en de commissaris van politic bchandelden mij met de grootste voorkomend.heid.

reis. Hij stelde de fre~e rijkelijk
schadeloos, omdat zlJ ha.a.r betrekking verloor. Er bleef haar
niet aoders over dan naar h.aar
moeder terug te keer.en.
"lk verloor haar wt .het oog.
Nict lang daama. weed. ik zwaar
tiek, en toen ging bet snel bergafwaarts met mij. Ik verlO?r
mijn prnktijk en geraakte m
schulden. .
.
"Toevallig bo~rde.. ik dat ~e
freule een !UUIZlenlijke erferus
ten deel was gevallen. Ik be-

tig zonder mij aan te zien. Dat
trok mijn aandacht.
"lk vroeg haar llaar het
doosjc met poedcrs. Op hetzelfd(> oogenblik wilde zij het wegop.man. Ik Wrul baar echter v66r
deed het doosje open en zag dat
aIle drlo poeders er nog in wareno
"De freule had de zieke dus
geen poeders iogegevon, dientenge\'olge . was de dood mgetreden door bartzwakte.

te;-eOt!?l~t g~:n~~e!;~ ~~~:~br= ~~~~n ~~ ~!
had de oogen ....an ontzettmg
wijd geopend. Zijn doods~1ee~e
~laatstrekken gaven d~?eliJk
qln ~sehu~ te kennen. HiJ was

te krijgen. Ik beken, dat het
niet naar b eb ooren "'as, maar
de nood dwong mij er toe. Dat
zij mij het gewensehte bedrag

~;~;e~;r~~:~E:~t~~~!~ :~~j~~~~,~~?;l;! !~i~:i; g~\~~~~:7e~:::~i~;:r~J~\ tie,%"a2~~~y;~uv::,e~:~ouw ~l~~:~i~~:~:S:r ~.!~ :~!~:::~~ !;g~ ai~~

hem ook tegenstond.
Toen hij weer naast haar
plaats nam, keek Florence hem
bezorgd aan.
- Wat seheelt er aan, Jero-'
Inc? Gij voell u bepaald niet
goed en wilt het voor mU verzwijgen !
- lIt. heb wat hoofdpijn,
rnompe.lde hij, zonder baar aan
t(> kijken.
Op dat oogenbbk wde ZlJn
Welbuur lets tegen hem, zoo
' dat Florence hem geen veMere
Vt'a~en kon doen.
.
Hij verlangde oaar h et ernde
van het feest.maaJ, Wa.nt b~j had
mee: dan genoct van al die komedie.
~ell daarna. kwam een del'
bedienden onopgemerkt naar
hem toe en deelde hem me,de
dat dokter Charlot hem drin·
gend wenschtc. te S.fkekett. .
Het was mgenlij wei VIiI'

goed en secuur.
Helpt U
vlug en niet duur.
~,~=--=-----..,.-

~tel~~oe;~lie~j h!:n,w:~ ~~~ve~et~~~~n~a!e d:~;~~~~

Bcgeleid door de besle wenschen voor het 5lagen vall mijn
ouderneming, ging het langs
uitstekende wegen verder, het
SOERA.BA.IASCHB MOTORBNHA.NDEL
kl"orige. boschrijJ<e. met diepe
P " lln~Il'Q 17 6.
_
aalavla.Cntrum
_
Tel. 1621r.~ I raVIJnen doorsncdcn bcrgla~~
~ scbap van het oude komnknJk

82),
!eij
in de gunst te komen.
Gaarne had hij Florence toe- er cvel\wel naar, het feost voor volgd had.
"Bovendien acheDen de omgesehreeuwd, dnt Jlij JJaar door- een oog~nb1ik te kunnen ont"Maar dat heeft met ODS ge- standigbeden haar planneD te
zicn had en dlep veraehtte. In vluchten.
sprek niets uit te staan.
b€guostigen. De zieke werd met
tegenwoordighcid van de gasFlorence word juist door ee"Ik heb freule Florence. die ~:~en~~g er~:~~~~!e J;e:a~

Telefoon Bzg. 32

Rathkamp.

buitenshuis .riep naar een ver- derz."1~ .ziJn entree ma.a.kte, tot Soite.nzol'8
gadEring, de geschiedenis heb- ve.rbanng en vreugde van de

vocr U dlcns[ dOl.'n.

freule aan haar drukkende armacde trachtte te ontkomeu· en
het haar vurlgste wCIlSeh was,
me\-TOUW Landel te worden.
Daar het haar bekend was, dat
zijn tegenwoordige echtgenoote
niet lang meer te leven had, zag
zij de verwezenlijking van haar
plannen reeds nabij.
"Ik was dcstijds huisdokter
blf Landei en kwam er bijna da~
gelijks. Ret ontging roij niet,
dat de freule alles In bet werk
stelde om bij den beer Landel

30,

werkte
En zoo kwam het, dat op een ~

ven.

Dc pdj~ t n en af"bet.>llnll ~(jn ~"er bilUJk. Voor f 275 _ kun. U btl
Oll~ re,·d, telcchc VDor cen nlruwr m~~h l nc comp ect. G~tn FIElS MET
UN MD rDR do (b een ECHT MDTDRHUWIEl. Lo~t voort;s.lO O. K. W.

ging regcnover hem zitten.
- Gij habt den eersten de
?:ieken-inrichting verlaten, nietwaar eokter? vroeg Jerome
verslroold.
- Ja! Dc bad daar heden
nag het cen en ander te balen
ell kwnm daarom tcgelijkertijd
naar Va1mont om u cen ontbulling te dorm, graaf.
"lk wi1 openhartig met U
apreken. Ik woot dat 1k niet ben
wat men noemt "een goed
mensch", Misschien was ik an-

Po:; t w e g

bet Postkantoor.

met zijn ....erhaal.
J erome bekeek den brief
_ Ik toonde de frenIe de drie maar heel vlucbtig. Hij bad een
poeders zonder cell woord te zOO ontzetteuden afschuw "\"aD.
zeggen, vervolgde Charlot. Uit deze onvetb.-wik.kelijke geschlehaar bleekheid. en zenuwa~~tig- denis, dat bij ncb slecbts met
held maakte ik op, dat ZlJ weI moeite bebeerschen ken.
wist v..aaman zij zich scbuldig
_ Waarom komt gij m.ij dit
had gemaakt.
ee-rst bOOen vertellen, dokter?
"Verraaj! _ mij Diet, dokter!" stret hij op schorren tooo uit.
smeekte ZIJ lD doodsangst.
Waarom zijt gij u..iet,TOegel' ge..Zij trachtte zelfs geen nit- komen? Indien gij .mij deze
vlucht VODI haar daad te zoe.. ontbulliDg s1eebts eeu dag"\"TOeken.
ger hadt gedaan. hadt gij uel
••Om. haar tot bedaren te onheil.kunneo voorkomen !
brengen, beloofde ik: haar t.e
Dokter Chariot haalde de
zullen zwijgen.
schouders 0)).
.,De beer Landel seheen meer
_ Bet bled Diet aIleen bij
van zijn vrouw gehowien te de.ze vorderlng, TelTOIgde hij.
hebben, dan men algemeen ge- Ik. verlangde bo\-endlen van de
daeht had Hij betreurde haar 1£reule. dat z:ij mij zou aanbeoprecht en het hielp de
Telen voor ~ ootrekking in de
nIets, aI deed zij nog J:OO lief en Deken-inrichtiDg. Dat heeft zij
niendelijk tegen hem..
!reda.an.
~
..Om over bet veriHs been t!= 0'
.
ging bjj kort damna op
(W-m!t ~).

_1Iaas- _
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Prijs f 0."10 Pf'f tub.,.
Q"f.i.s.ser [, Co .• H "lIIhur;.

mp. ElLINGER & Co.
Neltevreden
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'SAVOY HOTEL
Bescb.1kbaar 1 Augsl kamers
met · elgen badk .• · we. Per 1
Sept. kamel' met uitzicht KOo.
oingspl. tel. 92G WIt.
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DE REGELPRlj5 DEZER ADVERTENTIES IS F 0.20
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Oogarts

-

I

te tonSlll teeren.

:frl';::!n~' ! 4.- per persoon Boobookjes varkrijgbuar valla! Heert U MOELIJKHEDEN met Uw man, Uw vrouw, Uw kindiploma. V. V. L. f 5.- per per- f 17.50, Hotel-Pens. ,,8HDTrE deren, Uw kennissen, Uw zaken, werkgever of werknemer?
soon pel' mlla.nd
RAAFF" Elke md. verkrijgb. !\(oreel! FfDancieel ! Schrijf naar Postbox Ad, B. M. 13, Bat.-C.
diploma B. f 6.- per persoon versche kruidkoek uit Grouw
W
ondorstaande a.dres
Raden Saleh __U_B_e_1pe_n_v_'_________ _ _ _ _ _

~:n ~~:~e~~~ae!~_ e:~~u~~:s:e~

-

1& tot WoeDsdag a.5. nlet

~!:e1s cursus)essen 3 x per _~_ _ _ _ _ _
M_E_I_
' _E_E_N_M_IN_l_M_U_M_V_A_N_5_R_E_G_E_L_S._ _ _ _ _ __ _

~~n mh:-d

I

VERLOFGANGERS
,
.

Dr. A. rernandes

Firma Alexander &

~.~~~; ~n~a~.~e Cologne double

:-.....,==:::.~~;::--=--:;======;:::_--. I }"g~ eau de Cologne f 1.25 en

l\.ebon Sirih.

SAYOlO HOTJ!lL
Het baste ad.res voor Uw lunch
of diner, bonboekjes ad 30 bans
vanaf f 22,50 fro tbuis. Vraagt
proefportie telef. WI. 926.
'Ie Koop \'our f 1250._
Hub. met 5 ~Iotcn vCl'trcklten
_ dubbele r3lDen en dcuren,
acht~rgalel'ij '1 :< S 1[. {)'ontb:·e.."(!t~ 8 M. -.. dicpte 13 ~,! M.
GrondoPJX!l'\'l3kt~ 23 x 24 M.
- Sta:-.ndc nan de Tjidcngwcg

~~. ~. ~r~~\~~d~nder

TE J[UUR:

544.

DamI.1S!!!!!

AttenUe,

df\ Lar.ge &; Co. tel, 611 Mr.-C.

b/ h, Viaduct.

,"v,j VCtll/aChC~p ~u·..ldl;')g$ en !d:h;U~ ftPdc coll ~ctic re«plle_ e a 'lVoad_
toi lcllt n lIaa de rted, a!om cd'code lo~p b "'e C. uil Shaog bal.
Waeb t U dus (lOt! 'I lI""schaffun vaa "co a i"uw toil~t 0 " dt~r
speciale be: tlld lng.

YELLOW LANTERN
S! tl isbrtlgstt. 8

Tel ~f.

WI. 1206

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pe a ATON

17

.JULIANA

Bullenzorg

TELIiiFOON

60

Mool ult:,cht op de G~d"h.

PAVILJOEL~MER

PENSION: TANAH ABANG OOST.
a f 17.- p.m. p,p. bij voordip}. Iiemajorull :")2.
uilbetg. Evt, bczorgd J 2.- extra. GemcubL kamers m/ vo1.
lY.lnsion tcgcn mo.tige prijzell beschikbnar.
",'e kOOll lLIlngcbod~n : Ecn kot'Tanah Abang Oost 83, (vlakbij tram) tel. Wit 5032.
Cctgrmnophone metk "Colwnbin" m: 60 platen prij3 J 15.-

1:e kclOp : Goed rcndeerend bedt ijf m/ overDo gereedsch. , vas·
te klal! ten enz. tegen bill. prijs.
Voor nctief petS. met klein kapitaal goedc persp. en winstg.

letter Socmdaweg 43.

Y. d. blad.

Heel': naagt voor ecn jaar
PARlSlES', Ban- 1200 gld. tcr Icen. Rente cn at·
{l~ng. Agclltschap Batavia-C. lossing n.o.l.k. Br, onder No.
Coni. toil()llCn, \'ICit~ rnodelicn, 612 dc 1a Mar, Batavia-C.
(J.ubcrillIJ. coupe. Ook jap. naar _ _ _ _ _ _ _ _ _

DJl)kllrnCIi vaooF f 3.- m~t volledilJ pension. Maandkamtrs van af r :)0.m ~ 1 lIoll ediQ pcftSiorl.
Compltlt lunch 01 u!tg cbrc,dc ri)sltafdf 1.- !,HO:OU~·~,t ••"Hck:.m::rs V;::lor11Cn \'ao vUle wast htafcL Sp<:cltuin met
wip
dc kinder"lI.

nl/\,(:'~

schomm"ls Cn vnor

{'ou'r

~~~' ~c1CC~~ ti~~::::e:a!~~

I!.------------------=
Oud-Dir~~~~u:tr~\~:~~~h;::. ~=I~~~t~t~i~~n H aag.
Spreckuren do.g. 8-9; 12·1; 5·6.
Vrangt prospectus!

Voor ec:n auto van Anlto_

tei. 1000 Wit

Ootwikkd- &: Afdrukwerk
VAN WI,JIfE'S Lt'eHlnricbttag,
"Ur 12 u. gcbracht.., 's avonds J\cb. Sirih O. Goedkoopst adrCti
klal1t. Ja\':l. FOlo Centr.:tle, ~~~ f~5~c~~~I~or::l~rt!C~::
IVan Dintcr) Noord""'ijk 31,
dB
le)<:r. WIt. 1218.
(26 tij chr. cn roman) f 5.I 3.00 en 1 2.50 p.m. Vital.
J)llmes modo-nleIler, La.an de lnwc.) romans, 2 p.w. ! 1.50
nruiD KOp8 36. Verva.:mliging p,m, Tel. 4821 Wl.
vnn ochtcmd·, mlddag- en
n\'olidtoilctteD door gediploml:crd C:€»llUmicrc. Vlult' ])akhulsl'uimle Noordwljk 1Je-

l-m-N-S-TT-AND-E>-·N-S-TG~E~=lTTE===N ~~,~,£~~r:~;~!~~~~:~~~!

Koningj~lee~!~~~=~an

13

L •

Tj~ KOOP :

f~J~I{~;1.:~;oU'ing

~:rr~~ij~~~e~~~~~.ofI~~~: ~~~ t~~g ~flr:vtoi~~y~~c~i~i~~ZitS

Qemeub. ~':is ]~~ :meUblla1r, ~~~lr~'~~~ig~~;:n. eCllzaamheid
koel en zeer mooi gelegen ert.
Vet-dct" guat hct nu in sneIle
ovcrn, meubels. Br. onder No. vaart naa!' de industriestad
3028 v. d. blad.
~~:h~tn~oO~~~lijt~~~\~~~ti~~
strijdkrachten van gcneraal Mola, den leider del' opstandelin-

Cltadelweg 35, tel. 4286 Wit.

I

~;'t J~~r ~n~r~~tu:~~s~~~l~'~~

1m

grootsch landschap, waarin zich 1930 Austm 7 Tourmg
dit onstuimige gcbeuron van de
B1Jlijke prijzen
laatste weken afspeelt. Ik gun Slu;sbrPij5t. 55
- . H~tavia_C.
mij'lelf een kOl'te rustpoos in de

riB ST. (} LAS I P B II T II 0 I g~~fds~ed

~e u~t te .roeien, ~panje uit ~.e

kla~\\en,an Moskou. te beVl'lJhe~ parlementRll"e steisel
~:~s~~;l.sQ~~a~ct~e ~S:h~Fc~~a~~
den,

staat op corporabeven grondlliag en voJgens de fasclstlSChe

f\~~~te)~~\'a;~s~i~~'~ ~:~lfi~.~n ~at; ~~::~ll:le:~

ma~~ 111 ~anden, dan .zal een
dlctatuur OIlS Ul st.aal
s~eJ1en •.het .land aan een gIODd~gC z-.u venng van alie ongewenschte elemcnten te onael'wcq~en; eerst daarna. ~~ h:t
werk .-"an ooze pohtieke leId~rs ZlJll, den opbouw,van den
meu~ell staat tel' band te nemen.
viele gardo en de donkerblauwe beTot zoo~'erl de grijze beveIheb-

ZCOI' geschikt voor dokter.
juist het feest vlIn Spanjc's n aHuurpr. iog. 1 Oct. f 175.- p.m.
E N CEGARANDEERD LEVeNSLANG HOUDBAAR
tlonalen heilige, Rlddcr Santin.
Desnood9 cerder tc bctrckken
HOLLYWOOD;STUDIO .. HEll OS" Citadelweg 22 WI.
go, den 9chutspatroon van Cas.
Bricvcn onder No. 2873 y, d. 1..-:':::=:':':'=::;'::':':';:;;;;"':::':'::':::'=--===;;,:",;::",,:,;,;:_ tHic, die door de republick vel'blad.
bannen \vas. Er is juist een
_ - : - _ __ __ _ _ _
plccbtige
veldgodsdicnstocfening Op het marktpleio aao den
TENNIS,
gang. Het is eeo bont schouw\VIc slutt :.o:lch aim blj onzo ten Jongc Hoi I. ondt'l'wljzel'CS is ge- lfotelcmplo~,t; (Hollander) En· spel: het l<haki v.. n de militai.
JU!lcl~b? (Middagbaan), Brie~ negcn op 7.eer blllijke voorwllar· gelsche en Duitsche taal spre· ren, nnllst het grijs van de d-

mih~lre

:a:: ~~~~l·~I'.~~{~S~~~;:~~~~i~~e~.~~ ~: Sp~~:;~heO;~l~~ev~O~a~'e~:

~:I~~{ba;::~MI~IS~~~f~~~ vein onder No, 3002 v. d, bInd, ~~~sn~~:l~~tb~j~:~:~;~:% ~~~ ~~~~bce~rijl z~:k~~fneh;~n
coulant - billijk.
dr:oren van de lager e school. sende bctrekking
Nog 8h::~ht" 1 kamct 1Y.l3··hik· TOQR KLAASEN & Co.,
baar van 2t/ Aug:;t. - 1 Sept. _ _ _ _ _ _R.::ij_,W-'U:...k_l_B._ 1wilEn'N, cNh,E
,c"CZl)E.~Er. DZEuiNNEvere .CZEheEm' Omgeving Ligthartschool. Br, Bl', onder No. 3064 v. d. bIad,
VOOI' 3 d::tg. WC{:~<Cll ·J. en v.a.
p onder No. 3020 v. d. blad.

~~~Il;~' ~~ll~: J~~tv.P'i;),~.~. ~\~~~~

....erkt ijgb,,"r.

- -__ }(UN
B
~ scheurt m ~t h eldere stralen den \9.3l Chevrolet 6-cyl. ~
Eur. teehniek - Luge tarieven. mantel van neveJs en wolken- 1930 Ford i-cyL
"

IIIrt.rVL£Itf,,,,,Lft,,g,efl,,

Telf. WI. 2907. Ing. 1 Sept.
Tjikini 17 pav,

!~;:::::::~:. "7;v~~~c ~;~CII~::rCidbll::i:~ o::t~~k~~)~j~: ~.~!:~::~:~::

bestaan. Br, onder No. 3085 .-=========~~~~~~~~==~
v. d. blad.
T.t;; KOOP
'
De laatste h oogc pa.s, waa.l'bo-

Voor degclijll: mllziekollderrieht uitsLuiteDd naar
KLAVIERSCnOOL. Dirccteur .fAIllES ZWART

.".L ,..

BLOEMENHANDEL SOEKASARIE

I

I!'"_~~..".~~~~~~~~~~~~_""'!!

maat. Achon Sirihpark 21. Gede nicuwste modelleD, aIle maten in voorraad.
(Ip. 9-12 en S-7.
,'oot' sc?t~~~:J\~~toi1etjI.'3 22 kar. -18 kar en 14 kar, GOUD. Concurreerende prijzcn.
~rMIJ KR.o~ i~ hot adrcs: "THE QUEEN"
IIET GODD- &; Zn..VERIIUIS,
I;.lgi

I -

A NIT A, Petjenongan 31. Tel. Welt. 2068

HOTEL

Nieuwe collectie
Moderne
1;,____
_ Middilg iil p on n e n

- ------ ---.---------

~:;~~~:~c~:~c~:~~o~o~~~t:! ~~£~~~,~/~::~~~~

Ali

"Indo·Europeesch.
m/blad.
voll.
"lni.
onder No. 3021Br,
v. d.

Pas ontvangen:

Alle gewone bloemen, ook Soerabaia-rozen
steeds voortadig.
Op bestelling dagelijks narcissen. tulpen , enz.

f 0.'10. Maaklooll japonnen v.a,

;:!o:Sii:
\,::Int-en cunillslesscn tcgen rna- onder No. 3010 v. d. bInd.
tigc larievcn. Sr. onder No. - - - -- -- - 121!)A.

• Tel. WI: 18.36

f 2.- Door leerates Haagsch. Icvert cten buitenshuis Eur. of Ind.

llM.deL'4l!C)rrespon- Hollamlcr, 30 j. zookt kennlsm.

J::QgelSche

MODEHUIS LIDO. LAAN C.'l.NNE 30.

"Op groote instelling te WeI·
"tevreden is pb.:tts voor flinke
"jonge krn.cht voor administra·
"tll!ve werkzaamheden. D!pIo-"rna H .B.S. of Mulo, Leeftijd
"circa 20 jaar. Landaard liefst

pension per 1 Sept. a.s.
te huur aaogeboden. Te bevr.
Ala;plroe"laan 18.

rijd;.~ c~~:~!~1~fo~::~ ~:~:

Weynschenk:

Neemt eell proef met onze be-

=:..::=-_-::-::=:-__

voor direct gt'oot koel hui9
(muskietenvrij) Oud Gondnngdill. Ib hoofdgcbouw. Prijs
f 105,- p,m. Te bevragen Bat.

beneden 10 jaar £66.50; beneden 6 jaat £17.50; Meet dara
i volle passages lO~fo Familie-reductie. Inlio.tingl".Il :

Dierentuinlaan 10

Serieuze opleiding Billijk ~rief
Bata\'lnsche (Joopentieve Begrafenis-Ooderoemiog
Aanmelding Oude Tamarmde- GEZOOHT: Door van goede
De meest coulante en best voorziene Begrafeni.s-- OnderJaan 149.
referenties voorzien adm. en
neming. Regelt en verzorgt begrafenissen ook ' BUITEN
praktisch geroutineerd persoon :
Batavia, Naar verkiezing Europ, of inh. dragerS. Europ.
DmECT TE nUUR : ongem. overnamc van, of geldelijke en
lijkwagen en auto's (Europ. le.iding). Adl'C3: Kramat No.
pa,,"Ujoen m. compl. aig. gemak. werkznme deelname in bestaan62 V o Tramslation. Bat.-Centrum. Telefoon No. 126 (dag
~~~: ~~;~g~~ ~~8:tija{s~Oi3. ~~ d.z~:d. Br. onder No. 2474 :-..:en=D.:;e:;h~t).:......_ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ __'

Cbaoffeet8Chool ..De Auto".
Qud Gondatlgdia 11. Bat. C.
RljleaBen:
met cl~e!1 lIuto
fl·t 2.50
met Iesauto

k!.lUDen voortaara in op cie mailscbepeo correspoodeerende
LUXE>TOURING-CARS van GrJua via Stresa _ .lkiQr
Bern - Tilisee - Hcid~lber9 - Keulen _de ce.is naar AM- •
STERDAM mar.ell. D eu. tocht duurt7 dagen en 6 nilcbten.
Prijs alles inbegtepeo: Per voiwa.nene f 95.-. kif.dereo

~~t~~~erd~O~~Ch. e;~. p. g:x~e:;

Carlisten cn !let groen vnn htUl neem ik eemge bljzonderheden
zusterorgnnisaties. DnaI' klill- ov~r de t.ot dusverre gevol~de

_________ ~~~.P~!~~l;~~1 s~~~ineeU~~~~~t ~~~~iijk!~: m~~ai~~s:e:::;

tJJ.~~~~~7;~~~;~1~~~~:~~: i7;2:fu~;.lii1rJf·~t f~i~~1tfi~~ff;?~! ~-rt~:~~:~~;~~ltT~4~' ~~;.~~?i~t~fb~~~ !ffi~~~:ri~0f~~Ej~~F~ ~:E;Eii~~&~~~~!~
Iflwoncn bij Chin. famUie m/
kost en kl. wa.sch f 20.- tim 1'e. ~oop aa~lgebodon: Eenigc
I 30.- p, mnd. Ing. 1 October. WgCc::.I~,,~~b~~~~~~a:~
Det. v. d, Bosch 52. Te beYr.
Kolster-Brandes. Tc hew. Ga·
Kartiniwcg 32, &t.·C.
zellchuis, Rijswijkatraat 16.
Tc Huur: Groot hula met rulm

:C~i~r v:~~:"t:~~~u~~ i;:~

SCIfOENEN1\IAGAZlJN
't CENTRml
Postweg Noord 2,
tel. 789 WIt.
~e koop Gevraagd:
Reden ontv:
£en houlen JedUcant tegen bU·
Ke"p'IT,·g,veo::'OO.HCl.iewn.',.,b,usiteamogoe.w.on'
Jijke prijs. Sr. onder No. 2991 n
w,
V. d. blad.
Elca.

1 Oct. f 175.- p.m. Bricvcn onder No. 2873 v. d. blad.

m/2 ~n~~~l.a~;:nw<ft:,

Gevraagd: Door echtpaar
f 75.- p.
DOKTER ..met mime Batavia- kinderen oon gemeub. buts voor
de rondo Oct en Nov. Soefabaia- - - - - - - - - •
............ wcg 25, tel 1837 Wit
ecn of meer ondern.emingen in 1_ __ _ _ __ _ _ _ 1 Boekhouder eorrespondent
West-Java. Br. no. 2996 v. d,
CHoll3.Ilder) hekend met de moblad.
TE KOOP :
deroe talen, wenscht van poS)·
Tandem-rijwieI, B, E. N. R. m tIe te vcranderen, onvel'9chillig
goede staat f 50- Br onder waar. Br onder No 3048 v d
SMOKING:
No. 3059 v. d. blad
blad
te lwop aangeboden, contant _ _ _ _ _ _ _ _ _

eZ'~Cvh'ribe
ng.Cvh'ikAba
lga'. PralsakA~_ svt~~

Br. onder No. 3047 V. d, blad.
GcIegenhcidsultverkoop
- - - - - - - - - Dames. en kiuderseboenen van Eeu ieder die de toekolIlSt
f 0.20, 0.50, 0.90, 1.50, 1.90
uenscht te weten, waarover
Door blJz. omst, te koop aange-- Heerenschoenen van 1.90 2.50, men zich bezorgd maakt, komt
3.90

IN BATAVIA

Speciaal adres voor

Kramat 24.
Te koop: hoven Soekaboemi
eeruge mGdeme 1a.ndhnizen bey.

AMERIKAAIISCHE PORTRETOPNAMEN
EN

KINDERFOTO'$
OokBRUIDSFILMS en

BUITENOPNAME~

ONTWIKKELEN _ APDRUKKEN en VERGROOTEN

GEGARANDEERD FIRST -CLASS WORK
regen

ONGBLOOFLIJK - LAGE PRIJZEN

.crTADELWEG" .:22
L.._ _ _ _ _...._ _ _ _.W_E.L.T.E_V.R.E.D.E.N_.J

DAMES I!!!

II! het Hoofdkwmt;er

trellkelijk weinig moeite slaag
ik erin, tocgnug te verkrijgen ops~and:Imgenachten.Demee:>_
tot bet hoofdkwartier. De bevel. te ~rn~oenen. h:bben aan oe
hebber, Generaal Mola, is zoo opstandl b e bew.egmg ..d~geno-

dingen zet bij tnij het ontstaan
van de opstanwge beweging,
het wrlcop en bet dcel van den
strijd ' uiteen, ,,}.orear en meer

~a:ht be~'ond~, hebben ziJ nog
ru~~ olllIllddellljk kleur be~~d.
Dlt geldt oak voor de cl'\"1eJe
garde. Het meeste :erzet on~.

~e~ g~ ra;::. :bes~~~:; :::!tef.=oo~ ~re:: ~~~e~e~~:rt~~~e,\.~ :o:::o~e ~~~~n~~~

..
w.e., m / voorg. Ap. ~m. iocl. Len w. Iaan 49. Mew. Steglich.
bijgeb. garage, waterl., elec., a f 25.- Ligging met al te vcr
Iicht. Eig. grond, Zeer hill. Inl. v. d. M.U.s. Hr. onder No. 3056
tel. Wlt. 2100.
No, 3056 V. d. blad.
Te Hoop: Em :fIinke pariij nieuwe drijfwerJ.."nden1eelen a1s :
Dames !!!!! Een goed passende
TE lIUUR :
kussenblokken,
riemscbijven

5 kam.ers, keuken, badk.,

I

~~n ~e~. ~~~~~~dr~,: :~: ~~~~~S~~!l,n~ h~~e~:~:~~::a~~ :f:Je~I~~ ~~r~~~\':

fta6Jl

ond br. No, 3046 v. d. blad.

HOLLYWOOD

afgcZlell van eeruge oagullSbg
operaties, waar bij een
kleme groep tegen een verplette~de o\,ermacbt ston~. Dc
glOote aanval op Madrid za1
eel'st
plaats
vmden, als
het
contact tusschen de
NoordeliJke en ZmdeIijke troe.
pen tot stand IS gebr.acht
Is
eenmaaI
Madrid ge.
vaIlen, dan ~ag men ~panje
weI... g6ed?ee1s m het bez::.t del'

Iver!oo~en

Het geluk schunt me !ru:lsti.,.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ te blijvcn op mijn tocht. Met ~

f 15.-

~Od~~1.8C~~;d~· :::!n~o~!-rst;~

~~~~~:t~~~ie s~:!:l: :;. ~~~ ~~~~~~g:nan ::g; ZIJ::r!~r zij;~

wnden annen strekken zieh ten
greet, Op jonge schouders
wordt de stoere, witgebnarde
generaal 8aar den eerezetel gedragen. Een priester zegeat de
wapens en smeek t Gods hulp ai.

den toestand, waarin Spanje c~ona, Bilbao en S:m Sebassinds h et Volksfront de m3cht tiaan.
(Nadn~ L·erbodetl.) .
nam, was gekomen.

- - - - - - - - - - 1 in handen

~~~ ~!e~ ~~j:::~ :~

h~::J:; :~ ~ ~~ ~b. Hr. onder

k:!r
vreden zljn. "Die Wtenerin..~ kinderen, Mamp811gweg 82.
Oude TaroanndeIaan 63A.
Prijs f 80._ pm. Te bevragen
telefOODBt.M!.
v. J. KOPP~
.
'
Vloolleeraar. ""'leerling, Prof. J 0 0 P DEL E E U W
SBOGL Nog eenigeurenlJe.
_~

I

Mas-I j!!l[i!!i![i!!l!!l!i!ij

d.w..z.. een
toestand van
mende
afbankelijkheid
vantocne-

kou, oD\'ermijde1ijk tot den on-

~t~~~e: ~

: :.
steeds meer op. doch uij moehten met o"ertJld te wert: gaan..

To.huorb>JluiremoIog:Oo&om: ~~= :::':;"d':::t"';!;
pav_ voorg. 2 k. en goedang W1J hoofdzaak door de galettals
en w. f 20.- p.m. k1. It. j 5.- France. Moll ... Goded is ontp.m.Le"",",lijsIiafEIjli.50bij """J>ei!.,wordtotindekl_

EoI'L

scbikbaarBA~~o:mUM.~~~";'~" ! ~~. Sr. _No. 3065

IN L'6 6E RS

dergang ' ''8ll het land moest lei· •

=

o::.~.:: ~l

,

Een halve cent
per stuk.

••••iiiiiiiiiiiii

