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Groote gebeurtenissen werIntusschen bleek, dat er oak den met dien vrijen dag ook weI
pen hun schaduw vooruit.
autoriteiten en kopstukken ge- wat doen. Het verlangen am
De vlootdag heeft een scha- noodigd waren.
mee te doen aan den vaartocht
kwam uu ouk op bij_ hen, die te
~~~oVoOtr::~:~;r:: Z:erv~ Ma~r yvi~ behooren tot deze voren
daaraan niet hadden
men zich in een donkeren kel- groep. Dlt IS de groep IIl:et ,den yen denken.
der kon wanen. /
breedsten zelfkant. Autontelt of
En zij strekte zich uit over kopst~~ wordt men ~oor ze~heel de stad.

bestUlVlDg en door eeruge mOe!-

Toen bekend we~d! dat de le- ~ijs::n~oe:el%r:: ~o:o~:e~&g~~
den van de vereewgmgen "On- bureaux en consulaten worden
ze ~oot" en "Vaderl~dBche aangehouden. Maar de regee-

En toen was het hek

~~:. ;:~dh~t~o;!: ~~If;~d; ~~~~~~~;:;:x t~;b~~~estr~:eJ: ~:~r :e~~" ~:~d~~'rl~e
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ZlJ, die deze vereemgm- consulaten en zoo kan iemand
Italiaansch gebied autoriteit of kopstuk zijn, die op Nederlandsch gebied particulier
Badia is, Deze door het departement der marine niet uitgenoorugde zelfkant der vooraanstaanden morde ook, aanhou~':1~~t ~a-::aie~~~ ~teztnd~~r dend en doordringend,
_ zoo vroegen de leden va~
Maar ook de winkeliers, die
N.S,B" Nationaal Herstel, 1.K. het plan hadden geopperd am
P., C.S.P., A.N.V. enz. niet min- de vloot een watervliegtuig ten
stens evengoede vaderlanders geschenke te geven, klaagden,
als zij? Zijn wij geen voorstan- :evenals zij, die gedacht-hadden
dem van een sterke vloot? Be-- over het aanbieden van eel!
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En zij, die in den VolksraB;d
En de felste klachten ste- schreven mleldmg.
gestemd hadden vaor de mo~e gen ap uit den drom der vrouJ. E. JORDENS jr.

Ult bezUlwgmgsoverweg:m!?en
of omd.a;,hun verlangen Ultgmg
n.~ar plt~lger kost, naman even
tlJ~ am te bekomen van hun
SPIJt. D€; anderen k~~den oak
maar met zoo dadeliJk warm-
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zmncn gehoord.
De onderdeelen van het
der, welke de genoodigden zouden opnemen, hadden geen
ruimte meer,
Toen schoot de K.P.M, te
hulp. Met niet minder dan vier
schepen.
~eel Batavia zal zich op zee
bevmden. Het zal daartoe z~r,
zeer vroeg moeten opstaan m
den kouden morgen. Maar dat
heeft het er voor over.
Ook ??d~rgeteeke~de zal v.an
de partu ZlJn. Van ZIJn ervarm-
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~tljdkrachtenterzee,telanden
schandelijke nalatigheid van
m de lucht, meenden oak aan~ niet te hebben gezorgd, dat
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bewoordingen

zijn I:

s1,Jraak teo mogen ~aken op eeD zij werd uitgenoodigd. Of de
Ultnoodigmg. Kortom, er wa,s'~ officieren van -net eskader
4e,s~d een, duideUJk waarneem; in. hun verweer al deden
~g~e~~~or, dat aanzwql in h~ d~~~o~:~~ h~t d~~e:r~~~n~ed~
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niet te evellaren
in

smaak,
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voedingswaarde.
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talenwaal'om
wIj geen
belasting?
denkbeeld genVoor
hoort
u later
weI.
nu,
mogen
wij dan WeIDiet kruiser,
haastig doch
haddenhun onderdrukt,
heden
moet
de lezer ;-;~~: I;==:=::=:::;;=~~===~=~::~
mee varen? Onze vloot is toch toen zij hoorden, dat zoo'n ding staan met deze aan den voorwet van "Onze Vloot"!
twaalf millioen gulden kost.
avond v~ d~n .grooten dag ge-

::. I QUI D A TIE - U I T V E RK 0 0 P
in het Kappenhuis

J.&ef1- ~#1tI4

uitgingen;zij, kOi:idEm.

~:~~~e·:~cf.f:en:ev!:r~~~·

wei, d~'kunfU mijn naam toch
opgeven aan dat deparlement! ..

, Tactie Ok zeg nu niet meer,
hoe ze heet en waar ze woont,
want Toetie
daar krijg
altijd
last
mee)
was ik
diep
verontwaardigd. - TIt heh een paar
schocnen stuk gcdanst met die
officieren, ik ben voortdurend
met ze in de weer geweest en
nu laten ze me zitten en doen
net of ze me niet kennen ! weeklaagde zij.
- Maar, Toetie, je wist toch
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II ~;~~uv:~met~, ';~~~~:~e~ej:

dan Diet dadelijk lid geworden
van "Onze Vloot" ! Hoe kun je nou inniger lid
van de vloot zijn, als ik was, merkte Toetie op. - Th: heb op
een avorid de pet van een offider gedragen, ik heb met hem
gehost am van het dansen niet
te spreken en ten slotte heeft hij
ergens buiten in een auto mijn
hand vastgehouden en gezegd,
dat als hij met mij onder water
zou kunnen gaan, hij Dooit meer
baven zou komen. En nn laat
bij me boven water aan m'n
lot over! Als het cen kerel was,
dan zou hij toch -tegen ziju baas
zeggen: _ meneer,' ala u dat
meisje geen kaart geeft, speel
ik Diet meer mee, dan moet u
maar zien, hoe u dat !'Jchip'weer
naar Soerabaja terugbrengt!
_ Wat heb je nu -aan zoo'n relatie? - Wij meisjes zijn eigen1ijk idioot. dat we ons nog met
hen bemoeien! In -elke haven
hebbeu' ze vriendinnetjes en ,wij
moeten maar - klaar staan om
met _ze te dansen. A1s ik geen
kaart krijg. dan ,zaj ik m'n
'vriendinnen -o}mtoken om te staken, ,als ze bier ooit weer
komen
Ei- zijn ili", de stad
ToetieS' en als die in

stenllnlng 2ijn, dan
Jlaar-om~_~ den,te-

rugslag,

~~~~
grootmOedigbesloten·ilien
het werk-stil1:e .zetten..

lfaar·_ .......... DDnde!de Diet' de ontevredenh~ doch
deed ha:a:r tnenemeIL, 'Want

____~____~~~____~__~~~~~~~~JI~~nu~~
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DE TOESTAND IN PALESTINA.
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Naar het EiIlde der Staking?

welke rich ook daarit.a nrig Vaak
heeft doen hOOTen.
De cerate demonStratie bui-

ten de haven bestond uit het
leggen van een:ieeks mijnen
door de Rigel.
.
Daama vlogen de watervlieg..;
(Van O1lZem. V. P. B.·corr.).
tuigen uit; omdat er een aanval
Jeru.:ea1ernJ 1 Sep'r:. 1936. Arabische Comite verhindert, van onderzeebooten op komSt

DE ARABISCHE LEIDERS IN GROOTE VERLEGENm)ID

Aangevuld en Toegelicht.
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BET DRAMA VAN TOLEDO.

De Spaansche. burgeroorlog
onderzeeers' doken zeer
heeft de ~elang~telling ~oor de welke met"het oog op de vastbe~ snel en kwamen later nog snel-

In den morgen van den 18 den ondergaan, indien zij zich gebeurterussen 1ll Palestma cen slotenheid van Londen de ler weer boven.
Daama 3lingerde de van
Sept. j.l. heeR zich te Toledo, niet overgaven. ~et eenige,ant. weinig op den achtergrond ge-. kracht van de Engelsche bezetten Zuiden van Madrid gelegen, waard war.en Ultvallen Ult de a:ongen; Ten onrechte: w~nt tingstroepen en de betrekkelij- It."I~ een dieptebom uit, welke

aa..

een veTschrlkkelijk drama af~ vesting, waarbij de belegerden
speeld dat waard is in het gau- met wanhoop streden.
den boek der heldenverha~en
Intus~chen. naderde het leger
opgenomen te worden. Vele m- der NatlOnahsten, va~ ~~t Wesgezetenen der militaire school ten langs den TalO, ill lJltem:p~,
te Toledo, cadetten, officieren, de Regeeringst;oepen. en ffilhonderofficieren- en hu..'l vrouwen tie, die wanhoplge pogm~en ~e
en kinderen, uitgehongerd en den, de oprukkende nationahsgedecimeerd door bombarde- ten tegen t~ houden, gew~n
menten, hebben er de vnorkcur w:eg w~.gmaalend. H~ overwmnan gcgeven, Hever tezamen mng blJ Talavera, een week ~
met hun priesters te sterven, leden, was de grootste overwllldan zich aar~ de gel.ladc of onge- ning in dezen oorIog doo.r de
nadp: der Marxistische arbei- Nationalisten behaa~~. In d~
ders over te gevcn.
laatste zeven dagen zlJn de NaDadelijk voar het uitbre~en tiollalisten, dag..e~ na~ht vechder revolutie hebben de 1cCrllll- tend, over de VlJftlg kIlometers
gen en leeraren dcr milituire gevorderd. Zij wnren slechts ~~
school te Toledo, de grootste kilometer van Toledo veIWlJen ·lIoornaa.m:.ite ac:\demie in derd, toen de vesting werd opSpanje, z!ch bij den opstand geblazen.
Sedert de..laatste weken hadaanges1oten.
.
Aangezien cchter het garnl- den de lUlJnwerkers onder de
zocn van Toledo trouW bleef aan vesting tunnels aangelegd en
de Rcgeering, moesten de 700 met dynamict gevuld. Ook oude
cadetten, 200 officieren en on- vervdlcn onderaardscbe gallderofficieren, met 100 vrouwcn gen \verden gerced gemaakt
en kindcren de oeroude vesting voor het opblazen, Al deze voorAlcazar, waar dc school gchuis- bcrcidingen werden door de
vest is, in staat van verdediging Mandstische eouranten sedert
brengen. 61 1agcn hebben de de laatste weken met welgebelcgerd€l1 bonger en bombar- vallen gepubliceerd en honderdementcn uitgchouden. Van de den oudet'S en nabestaanden del'
oorspronkclijk 1.000 personcn belegcrden in allc gedeelten van
waren volgens dc Iaatstc berich- Spanje moestcn dagolijks leten slechts 600 Q\·cr.
zen, wat bun zonen, broeders
Gehecl Spanje volgde dc en auders te wachten stond.
gebeurtenisscn .te Toled,9 met Nu eindelijk i.~ .e;en eind geangl'tige spannmg, Dc .00 ca- maakt aan de PUohJke onzekerdetten 'waren immers de zoncn heid.
Toen het laatste cinde del'
van de "oornanmllte ndelUke en
burgel'lijkc families van Spnnje; vesting nadordc, moesten aile
zij werden als de elite dor inwoners van Toledo, reeds
Spaanscbc jcugd bcschouwd. den naeht tcvorcn de stad vel'Daaryandaan dc haat van het laten.
gepeupel.
Bij de eersto morgenschemeDe anarchistische mijnwer- ring werd het contact van de
kets van Asturie die twec janr lcidillg geslolen, die aange1egd
goledcn 7.clf in ~pstand geko- was om het. dynamiet te laten
mcn waren tegen de Regecring ontploffcn. In wcinigc seconen sleehts n3. veel blocd"'ergic- den was de oudc "csting in (.-cn
tl:n be-dwongen werden, eisch- puinhoop verandcrd en bij de
ten VOOT de aan de rcgccring 500 menschen werden daaronverlee-nde buJp bet voorrecht der bedolven. Een hondcrtal
op, de militaire academic tc rno- wcrd cchter in een kelder nog
gen belegeren en in te nemen. lcvcnd gevondcn.
Het lot der cadetten lag dus
Kort geledcn Heten de Natioin de band der mijnwcrkers. nalL'ltcn in het kamp van dc beVan wijd en zijd WaJI het crgste legeraar nit hun vliegtuigepeupet te Toledo samcngeko- gen strooibiljctten vaUcn, waarmen, am zich aan dc of- in icderccn, man of vrouw, die
slachting dt-r cadettcn, officic· dcclnam nan de belegcring perren, vrouwcn en kindercn te soonlijk vcrantwoordclijk geverlustigen. Om de vCllting wa- steld wordt voor ane wandarcn luidsprekcrs geplaatst, die den nan de ingeslotcncn bcgaan.
(lag en nacht Icugcns over de Zij zullen hun gehcele levcn niet
gewannde ollcrwinnigcn der zeker zijn van de bestraffing
regeering in de vesting uit- door de Nationalisten, indien
Bcbrecuwden. Toen de bclegcr-I dezc tenslotte den strijd toch
den weigerdcn zich OYer tc ge- zouden winnen. De NationalisYen, mocstcn 7.ij dag en naeht ten nadercn reeds de stad. Tn
de schilderingen van de gruwel- een, twce dagen kunnen zij daar
daden aanhoorcn, die dc mode zijn.
Dan, wee de moordiuatigc bemilitie reeds hecft bcgaan cn
wclk . ':It. oak de bclcgerden zou- legeraars.

hlerw~rdt over e~ be}angrlJke ke ongedeerdheid'van de Jood- ten doel had cen onderzeeer te

phase .n; de ontwdtkeling van
het .Mlddellandscbe Zee-probleem. besHst. Het gebrek aan
belangstelling ligt misschien
niet slechts in. de groote tragiek
der gebeurteTI,issen iii Spanje,
maar vindt oOk zijn vei'klaring
in de ~erstR1Ti,:g van den to?sta?d m Palestma. In~erdaad 1.S
er m ~ez.en toestand smds April
va1"l: dlt Jaar geen enkele v7randermg gekomen: de ArablScbe
sector der bevolkmg staakt, pogingen om de st~ldng te bre~en
worden geterronseerd, dagellJks
wordt cen bepaald aantal menschen vermoord, worden er
bommen !?eworpen, spoorwegbruggen ..lll de l~~ht geblazen
el?- van tl~~ ~ot tJJd konu;n er
meuwe nuhtalre verstel'~1Og~n
aan. Een zekere regelmati~he.ld,
een zeker rhytbme heeft zlJu 10trede .gedaan. De. Palestijnsche
b~vollnng heeft zloh aan d~en
Uleuwen ~oestand g~wend. Hwrdoor verhezen stakmgen en terreur hun cigenlijken zin, want
t~l.otte. beru~t h~D: psychologlSche Ultwerlnng JUlst op het
karakter van het buitengewone,
dat llU zoo langzamerhand geheel verloren is gegaan.
Draftg nat/.r Vrede 100rdt
sterker.

Hoe weinig afwisseling de gebcurtenissen op hct Palestijnsehe tooned ook brengen, des
te i~teressanter i~ het achter de
couhss:n: De pogll1ge~, om a.an
den hwdigen t~.est~nu een emde tc maken, zlJn m de la?-tste
wcke~ verste:kt. Dc Arablsohe
koopheden, die ?e kosten van
het onvoor~erelde en andoordachte stakmgsavontuur tenslotte met bet bankroet moeten
betalen, yerste,rken hun druk op
de stakmgsl~lders en dat te
meer nu ';ie s.ll1B;usappelen.oogst
n.a.dert, dw dit Jaar .~eel belooft
to worden. Ande:zlJds verdubbelen o?k de Arablsche .vorste?:~
de konmgen van Sacedl, Arable
en Irak., ~e Imam vall Yemen
en de Erllll' .van Transjordanie
hun bemoeimg~n, om tusschen
het Hooge Arab~che Comite en
Engeland te bemlddelen.
Wanne~r desondanks de vre~c nog m~t to,t s~nd gekomen
IS, dan IS dlt tn de c,;rstcn

selljke strijd. in Spanjc en de
ontmaskering dcr rnarxiHten als
promotors der wereldrevolutic
toch gebad: De volkercn van

Ook hecft de Portugeesche regeering verklaard-, zieh niet bij
bet neutraliteits-pact aan te
sluiten, zoolang Rusland en

we1k gevaar Europa dreigt,
indien de marxisten overwinnen.
Joego.Slawie en Roemenie
hebben in de laatste conferen-

twuheren weg _ zouden blijven begunstigen. In Rusland
worden in het openbaar gelden
voor den aankoop van vliegtuig~~ voor Spanje verzameld, ter-

zouden verliezen, dat zij nog genieten in de kringen der Arabische jeugd, die passief of actief
met de vrijcorpsen sympathiseert. Ret is de vrees voor de

aophile politiek van TsjechoSlowakije. Polen, waar de chef
van den generalen staf van
Frankrijk vertoefde, om de Polen voor de Fransch-Russische
politick te winnen,is van plan,
in dit jaar den 16den verjaardag van de wonderbare over-

rer .re~eering slechta een "formahtelt" noemt en het Franscbe
yolk aanwalDkert, om geld voor
den aankoop van wapenen bijeen te·. brengen en vrijwiIligers
voor Spanje nit te rusten.

Europa's Ontnuchtering.

J POJa-t eft.. J.

~~gv~;~!~~:~'ilni~e :~ilirr~bii~

er nog bij het begin van den opstand (April 1936) een samenhang tussehen staldng en terroristische acHes bestand, heeft
de st.rijdende pariij in de bergen
zich op het oogenblik zoo goed
ala geh{'el aan de poUtieke leiding van bet Hooge Arabische
Comite onttrokken. Het leiderschap van dit comite bestaat
tegenover deze elementen dan
ook nog slechts in schtjnj deze
schijn berust op een congruentic der leuzen en de mannen van
het Hooge Comite weten heel
nauwkeurig, dat indien zij bevel

Ecn voordecl heeft de afgrij- ganda krachtig tegengegaan.

sche positie al.s zonder. voofuit- vernietigen.
zichten
moet
worden
be
De born, die na cen geweldischouwd
gen knal een berg van water
.
Fa1l1ilieveeten. opspoot, was echtcr te dieht bij
de van Galen tot ontploffing
Anderzijds bestaal1. er ver- gekomen, welk schip daardoor
schillen van meening in den boe- een mankement opliep, dat het
zem van het Hooge Comite zelf. lloodzaakte de linie te verlaten.
Deze meeningsverschiHen spruiDaama .schoten enkele scheten niet voort nit den huidigen pen van bet eskader op cen
toestand, maar berusten veeleer schijf op 5 k.m. afstand en verop de oude erfvijandscbap tus- volgens legden eenige jagers
schen de vooraallsto.ande Ara- cen nevel.sehenn, dut het
bische families, in bet bijzonder e.skader tijdelUk onzichtbaar
tusschen de familie van den maakte.
vroegeren burgemeester van JeOp den terugwcg naar de
ruzalem, Ragheb Bey Nasha- haven - het eskader was in
shibi, en die van de Husseinis, een wijden boog gevarcnwier macht op de positie van - word door de onderzeeers
een van hun leden, den moefti nog cen aanval met torpedo's
van Jeruzalem, als president ondernomen en ten slotte volgvan den Oppersten Mohamme- de cen aanval op de kruisers
daanschell Raad berust De van de drie jagers, Witte de
spanning tussche;l de ver~chil- With, Piet Hein en Evensel1,
lende groepen, die _ daar kan die eenige torpedos uitzonden,
niet nadrukkelijk genoeg op ge- welke doel zouden hebben gewezen worden _ met den hui- h'offeu als het meenens ware
digen toestand niets uitstaande geweost.
heeft, verhindert den een
Aile bewegingen en handelin·
steeds, in een voorstel van den gen wa~.en .~l een ..handleiding
ander te treden. Het was de op begtlJpeliJke WlJze besc~e
moefti, die het voorstol van ven, m~ar werden bovendien
emir Abdallah van Transjorda- door .IUld.sprekers nog nader
nie saboteerde, niet in de laat- toegehcht.
ste plaats, omdat het juist de
Het eska~er kwam te.ongeNashashibi's zijn die de aspi- veer half drIe op verschillende
raties van den z'cer Engelsch- p!aatsen in de haven aan de ka~
gezinden emir op den troon de.
van een vereenigd Oost- en
De KP.M.-schepen, die van
West-Jordallie in Palestina het verre de oefeningen gevolgd
levendigst ondersteunen. He.t had.Jen, kwamen iets later
was ook de moefU, die verhin- thUlS,
derde, dut het voorstel van
Extra treinen en een horde
Ragheb Bey, om de staking na automobielen brachten de geden honderdsten dug te beeill- noodigden snel naar Batavia
digen, aangenomen werd.
tcrug. De vlootdag is, behouIntUllschen moeten oak de dens het malheur aan de Van
Engelschgezinde Nashashibi's Galen, goed geslaagd. Hij is met
evenals trollwellS de Husseini's: aIleen zeer leerzaam, maar ook
rekening houden met de wen- genoegelijk geweest. Laten we
schen van de Arabische jeugd. niet verge~en te vermelden, dat
Evenals de andere lciders heb- de genoodlgden op het eskader
ben ook de Nasbashibi's het van snert en raasdonders hebvoorbarige parool uitgegeven, ben gesmuld en van tijd tot tijd
dat zij onder het devies "aUes met hartige en zoete hapjes. en
of niets" den strijd tot aan de met koele dranken werden verinwilliging 'van aIle Arabisehe blijd.
eischen zouden voortzetten.
Nadat in den loop der laatste maanden gebleken is hoe
II
Engeland onder geen e~kele
fte~
omstandigheid van zins is, deze
•
'"
eischen, die op cen desavoueering van de BlIlfour-ver!daVOETBAL

OLIVEO -

FRERES
FOURS"l5SEUR5 DE LiI. COUll. •

TAILLEURS
Rijswijksrraat 201

BATAVIA-C.
DRILL COSTUUMS

I 12 50
0

Frou Frou
Mocca Tric Trac
Botersprits
Bittcrkoekjes
IJswafels._
Chocolade wafels (Zwisco)

VIOS 2-3.

~~~~l~~~o~:~ ~~~gh:~ ~~~ pa~l~ ~;l'~r~~~d:~~~~a~e~~:
ook met meer om een opheffing
van de staking, maar om het
vinden van een formule, waarop men deze opheffing baseeren
kan.
De vraag is nu, of Londen
van zins is, de Arabisehe leiders uit hun verlegenheid, te
redden, door hen aan een schijnsuccesjc te helpen, b.v. door
het. tijdelijk stopzetten van de
Joodscbe immigratie. Dit is de
concrete situatie, waarmede
zich ook het Zionistische Co~~t~ van Actie, dat onlangs te

venstaande wcdstrijd gespceld.
Er was weinig belangstelling
voor deze ontmoeting.
De wedstrijd stand met op
op een hoog pen en werd zeer
onbennllig gespeeld.
Oliveo had inderdaad veel
pech, doordat eerst Belle en
later de Willigen uit moesten
vallen, waardoor bet aanvaltrio
van hen zzer verzwakt was.
Ware dit niet gebeurd, zeker
zou 01iveo minstens een gelijk
speI behaald kunnen hebben.
Zelfa lladat Vios met 3--1 voor-

ten hangt het af, of Engeland
de Arabische leiders bij het
zoeken van een formu1e de helpende hand kan bieden of niet.

pracbtkansen om te doelpunten,
doch slechts eenmaal wisten zij
hiervante profiteeren. De doelman Beerhorst heeft rich buitengewoon goed geweerd en

Imp.

Harmsen Verwey &Co. N. V.

TUSSOR COSTUUMS
vanaf I 16.-

FLANEL PANTALONS
vanaf I 16.PRIMA STOFFEN •
Coupe en afwerkillg
van ouds bekend.

de, die even naar binnen
zwenkte, om dan, met een
seherp schot, doelman de
Jonge het nakijken tc geven.
Oliveo leidde met 1-0.
Ongelooflijk groot is het aantal corners, dat er aan beide
kanten genomen moesten worden. Wanneer Delmaar cen afgemeten voorzet kon geven,
kopte Lubach deze onberispelijk in het O~~veo-doel e,: was
de stand gellJk 1-1. Hlerdoor

~c~:d~Zewbo:~:enWt~k:::eff~~: r;~k~~z~ed~~~tcl~!~:~~~: ~ijv:~t l~~t~~~!~tete ::;:;ft~~t ~:r~~~d!~~~:t~~~ ~:dZi~:~~ ~~o~~~ts~~cf~~ ~i~~~:~a~~~i~ ~~~~e~;:tt~~
~~.a:er~!~d:lijk
sten

ze door ~e 01. verdediglllg heen te drmgen. We noteerden een .harden kogel van
Delmaar, dien Beerhorst tot
hoekschop v.ist te -yerweliken.

v,:i

::rd~m~d~~~d;enr~~c:: d~R~~ ~~Jln~~t!~~~f!~e~~~~: p~~~ ei~.~~~e.r~_s,_di_oe_h~~~~_ _ _~~~~~~ f:e~~u~:~o~::. '~io:~~~~ Vi!~t ~s n~e
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overgegaan. In het gebeele land oorlog zou leiden, is met denk-

W~O;;;;rd;;;;t;;;;d;;;;e;;;;b;;;;Ol;;;;SJ",Oew;;;;;;st;;;;;s;;;;Ch;;;;e~p;;;;r~op;;;;a-=be;;;;e;;;;ldi;;;;°g",o=======;

in' '1

.ratker

~AcLiJU4Tr~

G'O u.·".0.._
. ,VU1e.".·.ri-.." Z·"."Lo.noV·.·."E"'R H· U. S
CITADELWEU_
GRDDTSTE SORT.ERING.

.CREDIET.'TOT t2

.NDN_

A. _

..J • .

Op het vlaggeschip, de Sumatra~ bevonden zich o.a. de Ieden van den ~aad van Indie, de
Legercommandant, Ltnt.-Generaal Boerstra,' de generaalsmajoor Bakker en Berenschot
~~ scbout-blJ-nacht Ferwerda,

f

U~fLC.,euw.s.
DE VLOOTDAG
Ret Verloop_

AangezienookDuitschlanden

winning del' Polen over de Bol- Italic' hun neutraliteit afhanke~:a~:- t~ijh~~~~~n~~:~;.~~~ ~i~kt~eb~:~tra1:m~~~~ dct;
misnoegen van' het Fransch- andere staten, bestaat· er niet
Russisch bloc. Ook Portugal, de minate kans op het tot stand
waareenBolsjewistischemuite- komen van de neutraliteit der
rij onder de marlniers gelukkig Europeesche staten en het ge-

r

t

schep~n

Dlldvoor

goede met sIecbte momenten, weer
de voorhoede was hier het bes- te
te deel en allen speelden een s.~hot
enthousiaste partij, waarbij de hJke
rechtervleugel het best was. De
aehterhoede van hen was zeer
slecht en herhaaIdeljjk ontstoiJ.den er eritieke momenten voor

Hooi;ie~~e~~;:r~=~nt~~ v~: ~~~g~o:~ l~~!. !~~~~~~le~~

AIle
van het eskadel',
bestaande mt H.M. Sumatra, OndeIWlJs en Eeredienst, van .maakte een zeer onbetrDuwbaJava, FloresJ ~en W~tte de With, Justitie, van Binnenland.sch Be- ren indruk. Zijn vervanger was
van Galen,. Fiet Hem en Evert- stuur, van Financien- en het On-. heel wat beter op dreef en wist

I

~:li:t:t h~d=org::n~~~~: ~ho~!n~~~ dia~!:m~~ ~e;~~=~~~~:d:~~~

den aanval en er onstonden
aan board.
.
Gouverneur van West Jav~, de ook lll~en.d.
eemge hacheliJke momenten
.Geen genoodigden hadden de RCSldent van BataVIa. Voorts
Het begin van de stt'ijd was voor het VloS doel, echter zan-

~~~~~~~~=~~~e~~~~ ~;am~:r ;~:=:ru~:.ord~ :i~~!~~:n~s~~= ~ ,~~ d~=v!~v:
1~ en 16 en de miJnenlegger coru;u1s'der bwten1andsche rna- te geven. doch Beerhorst was den.
R'gel..
. . '
gen.dhed~ monseigneur Wille- op zijn post en liet Zieh niet

14,.

r~,~~~~;:od~~f~~: !~~~=t~~'~~ ==-~~den~=

sGhepen· Treub" Parras. Ba~
Tentsz.en deKWrk.·
'. '.
De onderzeeers· en d.e Rigel
waren J:tet eerst naar bUlten ge-

de.Prot.Kerken,tal~ ~goedeka.ns,welkedoorhem
van' handelshuizen:en 'werd naast ~ten. Oliveo
scheepvaaitmaatschappijen. 'was Dll het, ~ in dEm. aan.val
over

hoofden

" Vrijwel·. al deze "antoritclten ·en· wist in· deze
hun da- .:=:~te ..ma1reD.

~;;'Cl~~~T~~d: ,~..,Wrgereld ..van

..

:.j'.:-:~::,::!:~:!~I!!~!!!~,~~~.~~!~!:M:W!:@.·:':m:.·~:·=-:~:-_.··__ll: ~es:~~=~,:I%.~ ~.::"': =u1~~ ':'i!
J~~:~"t--tO
werd door de, vier jagers. ge-. tcmen . . van het ~ ge.. ewn··later ·uit een
reed om de haven to verl&ten.
speeId door de _ebpeJ,de balbij _ _

in het straf-
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(China):
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en ~ilverwerken..
R LB N ~
•
- .~ ~ £"18_"'::' netto..

CUL TI V·BERDE

"DE OCRTi;I'IO

post·.

'.

::. Ook Vias ontlkwiuxi op geluk- kans te benuttcJi en hlerdoor was vrij veel puhliek aanwezig; l.ijkmKker te IiJ81ren-l-1.·-Had ,..

~:: 1:ffi:anee~~~9b~~J: ~2~chterstand inhale~de

sapport?

Slecht
M6dlijk leeren .?

~~r

~~S:a1~:~~: ~~;:~ =erh~~ =d~~

tot
;:;.0 :
"cies.naast de paal sc.hoot.
In de ll).atste minuut kreeg zagen.
voorkomen kunnen worden. J.
Er werd llu vrij slap gespeeld Vias nog een sti-afscbop te neDe Jeiding was in handen van A. had nu weI het beste van

GeeD. 'eetlust?

en de voorhoede van 0 1. was men, die o"okd:itmaalniet benut scheidsrecbterNiUel,welkeuit- 't spet in handen en voortdugehee! uitgespeeld;"'Vfos is- nu werden .zoo kwamhet einde stekend gefIoten beeft. De rendbrakhaarvoorhoedegoed
weer in ·den aanval ·· en a.I.s de dezerslappevertooningmeteen touwtjes ~1st hij good strak te door, Bij een dezer .gevaarlijke

Biocbemie" dod de
oorzaakverdwijnen

fiET
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d!ju:::te

ding beter hebben weergeven.

speelde, die op zijn beurt geen
fout maakte en voor de derde

=

J~CHTZEILEN

~~~:t~~~~r~!~~roes~

S.V.J.A. -

zaterd!;~'ddag

nakijOak bij deze ploeg ontstond Kampioenen

van

S.V.B.B.

pen.
pen. Beter had. hij den bal rosDc doelman van S; V. B. B., tig kunnen lat.en gaan voor dc:n

:~t~~~~l~~j:,g~;~o~:~~~ ~~~~n~:'e~~~n.z~~~. ~:~

speelden de
de vorige ten govecht werd gesteld

en :lU de leid!ng met 2-1. Met de-

Jiu een inzinking, die hun noad- compctitie h a.ar ccrste wed- vervangen moest :-,"'orden dooi. zen stand ging de rust in.
Jottig bad kunnen ' ZUo, inilien
0 1. de geboden kansen had weten te benutten. Sleohts eenmaal wisten zij door Oedit cen

strijd in bet rueuwc seizoen en
wei met succes, zij wisten de
B. R·ers met ecn 5-2 neclerlaag naar hu is te sturen. Er

PEPSODENT
NU IN EEN NIEUWE

10% GROOTERE TUBE
_ _ _ .• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..J

Schuller. Deze Jonge speier
heeft zich kranig geweerd in
bet doel en verdiende inderdaad
een pluim.
Het vcrtooude spel van beide
was niet zoo bijzonder goed, B.
B. had even in bet begin cen
paar goede mornenten, doch er
zat niet bet minste verband in
deze ploeg. Dc middelllinie was
bepaald sJecht, de beide vlougelhalfs zagen we niet eenmaal een
bal behoorlljk aang-even aan bun
voorboede. Dit was bij Jong
Ambon heel wat beter ver'Zorgd, bier was bet \'ooral
Anakotta. die cen prachtparlij
h alf s~lde. Steeds wist hij zijn
vool'hoede de bal keurig aan te
geven en was zijn vleugel ook
het meest govaarlijk voor B.B.

Na de. limonade t oonde J. A :
zich direct de meerdere van · B.
B. en het spel van de Kampioea
Den w as zeker een klas beter
dan dnt va.n de tegenpartij.
Oit wil n iet zcggen dat B. B ..
het Iiet liggen, doch zij werkten
allen even hard; zij waren met
voldoende opgewassen tegen
do goed verdedigende middenlillie van J. A. Uit een hanqig
staaltje solospel wist de midvoor PnttiwaeJ de .derde goal
te mnkc!n. Dit cklelpunt was een
stttll.ltjc van goede zelfbebeorsching. nadat hij door alles heen
was gedribbcld , rolde bij de ba1
!n den uitersten hoek van het
doel en was het onmogeJijk
vaor den doelman om dezeD erLlit te houdeD. 3-1 voar J. A.

~~:o~!~lO~~dv:~ 1~~pA.ke:;'~;

B. B. zettc er nogmaais aUes

Concours d 'el~gance de Bouqueterie:
Het v66ravondconcert vangt aan om 9.30 n .m.

BATnlmCB mHLIJISCB
3 Orkesten

I

In verband
ben aileen
zalen,
Diner

•

~::tm~~rkj,~a~ ~ij ~a:;n

r:t

met de enorme drukte, hebwl
zij toegang tot de terrasse:n
die een tafel veer he t
hebben gereserveerd.

AVONOKLEEDING

~~~e~o~~;t~:na~in~ ~~k~~t

I

VEI<~OEID

AfGEMAT.

ae~~;h~~:edc~r~~~~l z::~ h~~

~~~:!~1~ dH~i~:I, ~~~h he~ v~~r twee en zag zijn horde
wijz~ uit de :~;e~~otb~~~d ~~~~~~'oo;~~

het leer op cOITeetc

~~~~l~o~p~~it~ ~~k:~w:a~~ b~~ w~:~:eld ~~lde:!~
~~~. ~O!n:l!e~~~~~ ~~~. '::ae!

opgclcgdc kans, doch deze wer:d
door Manusama over gekopt.
B. B. ·blecf nu een poosje in
de meerderheid en eenige scbOo
ten van Onong en Meeng lukten
lliet. HicrtllL werd J. A. wakker
en zette eenlgc gcvaarlijke aanvall en op touw, waaruit Patti~
dacl ccnmaal over ell eenmaal
tegen do paal schoot. Meine
had aan den overkant ook geen
!;lUCCCS; een gocden Ikopbal wist

d~,:a~D~dtr~:~~c~c!!:d::~~:~~i:~g v:::h~;

tandglaz:uur.
Nu biedt Pep~dent u meet VODr uw geld dan
ooil tevoten. W!lnt hel wordt u nu lI,angeboden
in e<:n nlll!\.IWe, 10% Itrooh,re tube. Gij krijgt
m"r.1' tandpaat4 voor mind"r geld. De &amen. t~Ui", i, onvCf"lInderd.
In aile opzichfen is
P~pl(ldent

ncr htt prlma kWlliiteiuproduct, dat
het allijd ge"et'tt t..

Doet derhal"t: uw yootdeel met due Htta ~
,paring. KOc:Ipt vand Aa" noR' ecn der nieuwe
I{foolere tvben Pcp60dt'nl Tandpalta.

middng geen geluk en kopte
een bal j ulst over bet dod. Rier-

~:Z~ro~;l~~ Jd~e~e~e~~t::'

Wcderom was het Pattiwael die
het \'ijfde en tevens laatste
doolpunt in dezen wedstrijd wist
te makon. 5-2. Jong Ambon
vond het nag niet genoeg en ~
hlecf gevanrlijk voor het B. B. '
doel hangen, tot twcemaal toe
wist Rachman cen ingezetten
bal uit het doel te halen en zoo .
te voorkomen dat J. A. het half .

~;
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I · ( '7
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" Waa~om hebt gij mij dit
aangcdaan'! Waarorn moet ik
Ztl moeat moeder worden!
boeten voor hetgeen gij hebt
Oak dat nog!
misdreven!"
Geruimen tijd was zij verEen onmac.ht nabij, viet de
~~~j~~i~~~ schrik over deze ~~!:!~~ige achterover in de

zij haar boeltje in het koffertje
tc pakken cn schoof dit onder
het bcd, dat juffrouw Dumont
het natuurlijk mocht zien.
Die had echter geen tijd cn
geell lust om zieh over dergelijko ilingen lc bekommeren. Toen
zij eindelijk doadmoe binnen~
kwan'l., roaakte zij het brood
voor Suzanne klaar Daarna
gmg ZlJ In de keuken zltten om
den bonger te stillen en smakeh)k cen kOPJe koree te drlIlken
Het was vreemd_, maar bet
wassch~D had h~ vandaa~
vreesehJk vermoetd. Toen Z\.l
klaar was met· eren, voelde zij
zich dood op. Zij wascbte niet
eer.st, zooals ander:" de vaten,
:~~~aloot dadelijk naar bed

de deur en lrad onhoorbaar
binnen.
Bij het matte licht, dat door
het ..custer (kong. 'Zag zij dat
juffrouw Dumont inderdaad in
dicpen slaap lag. De opiumdruppels hadden dus hun uitwcrking
niet gemist.
be klceren van de juffrouw
lagan op cen stoel naast het
led.i.kant.
Suzanne began ze ren voor
een zorgvuldig door t.e _zoeken.
E indelijk vond zij een grooten
sleute1 . .
.
Het was die van de huisdeur.
Bijna bad zij cen juichkreet
gealaakt. Nu lag de weg naar
de vrijheid open!

~a~~~ngZ:~!~:n~ekomen

geen flauw vermoed.en van,
maar het moestep. zeker een
(lantal weken geweest rijn.
De vuehtelinge hijgde van
opwinrling, zoodat z:ij cen ocr
genblik moest blijven staan om
wat op adem te komen.
Even keek zij nog om naar
bet huisje, waarin ztj zoo'n
vreeselijken tijd had doorgebracht, en stelde zicb het geziebt voor van juffrouw Dumont als die den valgend~
morren on~ en den voge
gev ogen von.
Bet was begrijpelijk d~ Suzanoe daar niet zonder I vermaak aan kon denken.
h~el~::a~t:~
tuur1ijk geld geboden en claar-

Daarna werd zij echter overmand door sma":. en cJ1ende.
Krooncnd bedekte ZlJ bet gelaat
met de handen.
.
Was het mogclijk'! Zij mo:est
bet leven geven aan cen kmd
van J erome!
Ale bij dat wist!
Zij was buiten zichzeli van
verdriet. Snikkend wierp zij
zlth op het b.~ en gaf lueht
ann )laar sehriJne~d leed..
Zijn kind?
•

frouw altijd een groote kan kof~
fie, want · zij krecg gewoon1ijk
dorst van bet harde werken.
Daar zij in het waschbok bezig
was, merkte zlj met, dat Suzanne des avonds in de keuken
rondliep.
Voor alle zekerbeid had Suzanne ceo gins meegenomen.
Als juffrouw Dumont soms onverwaeht birinenkwam. zou zij
voorgeven, dat zij wat frisch
water was koll:len halen.

N adat zij zicb overtuigd had,
dat aUes goed gesloten was.
ging zij Daar baar slaapkamer
en kleedde zich uit.
Nauwelijks was zij in bed: gestapt of zij viet in diepen slaap.
Daar . h ad ~uzanne op gewaeht.
.
Zoodra alIes in. huis stil was
geworoen, begon Suzanne toebereidselen te ·mak.en tot de
v1ucbt.:!har h~ klopte on~
stuimig. Zlj had 8lles weI goed

Zlj bad bet koffertJe op de
trap ncergezet. Snel nam zl.J
het op en hep naar de deur.
..Zij beefde .van O~g. Als
zg ma.~ eerst bUlt.en was, d~
zou WlJ w:e1 kalmer W"O~. Zij
probeerde den sl,,:utel. J a, het
was de goede. Hij knarste toen
zij he~ in he: slot o~draaid~
Onwillekeung sc1ui1.'1:e Z:U.
also! zij vreesde dat de jut.
frouw bet gehoord kon hebben.
Daze lag eeb.ter zOO vast in

door bad zij rich laten verleiden, Suzanne gevangen te houde~anne begon pas wat lang.
zamer t.e loopen toen z.ij ceo
heel cind van "de gevangenis'"'
verwijderd was en bet dol"'p Vel'
achier haar lag. Haar doel was.
het station·te bereiken dat, zoo..
als zlj zich hecinnerde. nog ongeveer tien minuten bier VUldaan was.
Wanneer de ee.rstwlgende
trein vertro1r. wist zij natuurlijk.

ERFGENAME

door
l!lN1UCO DE NOVABA.

9B).

EEN GESLAAGDE LIST
Juffrouw Dumont sebeen
werkelijk bet flescbje met opiumdruppels, dRt SuzaJll1e ongemerkt achter de kast. verstopt
had, te hepben .vergeten.
Een wonder was bet wet, dat
het v:.0uwtje zoo verstrooid
was. Zij had de groote waseh,
en wat ~~t bet~ent zal ~edereen ~~.wen. die weet weIk:en

rc:~~nr~i ~~ ~~ ': r::~b~~Ii~~enur:s~

ZOOlCts
b uis bebben en geen naam.!
Juffrouw Dumont dacht dus
Haar buwelijk !net J erome was aUeen san ~e wasch. Met ijver
vt1;ll recht..~ege onge1dig ver- ging zij &an h~t werk.
klaard, het zou d~s een onwetSuzanne· kreeg haar den beetigkin.dzijD, datmetbetbrand~ len dag ·bijnlniettezkm,z66
merk del' schande het leven druk had .zij het. .
mocst lngaan
Suzanne zat aan het venster
En later, als het volwassen en keek verstrooid toe. hoe de
. was geworden. ·zau ·het hur juifrouw de wascb .zo:gvu1dig

en~C:J~~:u;=:= =~ ~daO: !:;e:~ :'p, dat het

plan ongemerkt "ten uitvoer
brengen.
Het opiumfleschje had ' zij
meegebracbt. Zij ha.alde het
tevoorsc.hijn,gootereengroot
gedeelte van
de koffiekan.
en roerde den inhoy.d. flillk
om.
.
Da.a:rna keerda .zij naar haar
.' " b1eeken legde, het goed be- kamo:rterug. lit allerijl hegnn

"Vl1'l:<n:
; .. ,... :,- ..1··/:-.·

··1

I

in denll'I '=== = == = = = == = = = = ===,!J1
den bal kcurig vrij en zette de ann val {{warn het einde van de· '
linksbuiten ann bet work; deze ' zen aardigen wcdstrijd en heeft .
sncldc iangs de lijn cn gehcol aI-II J. A. verdiend haar eerste wedTalf. WI. 4140
Pustwag NODrd 33
leen, wist. hij met cen keurig strijd-punten binnengehaald.
schcrp schot via de paa} de ge- -'

goot cn 's avoDds allcs weer in
hc t wntcr ploDsde.
Den volgenden morge hing
het Ran de lijl\Cn lustig in den
wind te wapperen. J uffrouw
Dumont was trotsch op haar
bagelwitte waseh. Zij kon er
maar niet genoeg naar kijken.
Ze1fa Suzanne moest onder
deze geWlchbge gebeurtem.s 11jden ZIJ kreeg hel eteo pas laat
en het was dien dag nu ook met
bepaald overvloedig
Maar wat deerde het Mar!
Zij at 'Z.o o weintg, dat de jufr
frouw vaak hoo!d6chuddend het
overgehlevene wegrulmde.
Was het wonder, dat Suzan~
ne steeds bleeker cn magerder
we~~ ~ulke dagen zette de juf-

OF,

I

I

~t;~UI~n~k~~~j~~~~:~t~i~~~ dO~~~ ;.o~.m:~t:teeds

DE SPECIALE TAHDAAHSUG.VEIIWIJDERENDE TANDPAUA

De kweIllngen eener moeder

?

~~:iC~~~~~:~ ~f, ~~~~SCh~~~ ~~~~:s~: :e~{;!~. ~;~aen~er~~

.

NORA~E.VALSCHE

E~ENEMENT

Bars

die de eerllte goede kansen kre- wcrk, doch er zat in de voor-

h~lt m~n jJl'I"Cfle Pep.Qdent gekocnt
. Iie~'''r <lion f:nkele :ltlJiYel·~ te hesparen cor.
tl!-c lAnJen m,·t :-,ch :>.rjll! "fj:c.C'c1koOile" tandmidJden In geVUI" ie brcnttn. Men heeft _teeds om
t.,..ee r~dentn .:l:". !~{' p lc ucnt dl!; yoorkcur r,egevclI.
Tt'n e~r.te. omd&ll!et ct llt ". peci!51e bntlaanalqvcrwijderer.de tandpula" i... H~t bevrijdt de
w..:_ doeltrcJTeod V An het kbverige. Q:omacbtige
lugje, dAt cr op «",,·omld worch ... dat ICe dof
en veridcurd h\A.I"l . • • dot een kweekplaau
... an landbederf-bacilten "'(lnnt. Ten tweecie,

• JII.(coniang

FEUIL-LETON

~

den- Il~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ken
wij dan
J. A.Even
dusdauig - inhalende
totdat3--2.
gcdeprimcerd is dat zij het zal
latcn Jiggen, doch zoover kwam.
h et niet. Do vcrdediging wist
zich vlug to herstellen en nu
was het weder J. A. die steeds

~:~e~ S~~~::~~~:~J~ ~1~~~r~eJ;~i:;2:'t~::~~k~~t

dezelfde prima qualiteit

PE PSODE NT

en robe du soir.

spel wader te kort gehouden, grove fout van een del' achterwaardoor eenige mooie kansen hoede spelers \'an J . A. lukte
om zcep gebracht werden. Pat- het Ouong om op kalme wijze
tiwacl, de mirlvoor, toonde zich ~~n ~fe~~~:oe~~~n!c~~e:~~
Do beide acbtcrspelers van J.A.
waren zeer onvoldoendc, vooral
Tetcrissa m nukte veel blunders.
De wcdstrl.ld had het volgcn.
de verloop. Nadat B.B. den bal
aan het rollon ha.d gebracht,
nam J. A. dirC(t het offen<Jief

MIEER TANDPASTA
VOOR MINDER GELD

CONCOURS D' ELEGANCE

~~~ ~o~; ~~~'e~~:ldi!i~~ hC~~t ~i'e~~n ~:e~:;::s~~: iDce~

~~~r~~! d~o~~:;e~l ~~tr:~~~~

Gij krijgt nu

Zaterdag 26 September

i, n

bijna onmogdijk
Nu baastte Suzanne.rich.
. Zij opende de huisdeur. YDOdra zij buitE! was, zett.e zij het
ap een loopeD.
_ .
Bclwas·eenvreemdegewaar-.
wording. na zoou langen. tijd
frlssche lucbt wtH" in te &de-

!!=

de oak naar Bertrand.
Niet dat zij uit liefde naar

hem verlangde. Gedurende den
vreeselijken tijd, dien zij in het
cenzame huisje ha.d doorgebracht, was zij aM hem gaan
hvijfelen.
Haar liefde voor beIll W :lS
gedood.

da~e~:a~:eh::~;e~~~:~
dreef. Zij wilde weten wat hij in

~td:C:'~:':~n;~a~ro~!j
haar van haa.r moeder weggehaaJd en in de ee.n.za..amheid op-geslot.en bad. Hij moest daarvoor bijzondere redenen hebben
gehad.
(Wordt 1JeN)()lgd).

~t.O:!l::1h~aanoo!~~

dat zij Diet a;t te lang zou behoeven te wa.cb.ten.
•
Hoe eenier .zij van· bier wegkwam, des te bet2r"!
: De verlateDe washctevep\YeI niet gelled eens JOet rich-..\
.u wat .zij doen IOU. Zij wilde
men.
uaar huis. nsar haar moeik:r•
Hoe lang was .q een gevan. om. de·anne "VlOlIUW ui.t .deD
. Behoeda8mope!lde Snzanne __ &diik _ _ ! Zjj had er aiJ&st '" bevlijdeD.lbauU,.a.
blijken. .
Zij luist.erde eer.rt eetl: bee1e
poos. Daarna . sloop zij op de
teenen na&r heneden.
Blj de .slaapkamer.van de
juffro.
... uw .bleef zij .
BI.ijk_
ba'ar sliep· dcze vast: . Suzanne
hOorde bur althanS regelmatig
·8demhalen; :
- - . ,
s. t a a n .

. ..

' ...

~

.

•• ..;.. •• _ ••: . .....l •• :. ..:.:

.

:' . ...

· ~uffeel'!lcbool"

. Qud·__ Gondangdia

Rijlessep.: ._ .. _ ., _
met eigen auto ·
met lesauto

.
'H~t

\

us

;,De ' :Aato"..
.;1.1. Bat•..C.

11,-

12.50

11111

SAVOY ·UIirEL · ..
be8te a"dres voor Uw lUllCh

.~. of diner. bonboekjes ,ad 'SO bonB

DE REGELPRiIS' DI!ZER.'ADYERTI!NTIEs IS f 0.2"
ME(EI!N MINIMljM \,!AJ~5 REGELS,

vauaf I 22.50 fro .thuJs. 'Vraagt
" proefportie telet. · WI. 926.
GemakkeJijke en

ugge ·.Meth,~

~:nL2~:a~g} gc~~g;:l:~~ CI~i~~l ~i:,~ell :PrijS _
l~s~ven. _.'(~)e' lessen f 150.- in goe?e condi.tie.

Pension: "OENTRU~I".
Sluisbr. str. 55 ,Het" hattje

·

l>ERl'IIANENT WAVE com!?!.

:~t~~ ~.a2! ;2;;:b:~i·!.~;~

I1~NRI KOCKX, dJpl. P8I'lJS,
CoIffeur, CEDm. MolanvUet
:::!~~re:.er~~~ID~~e~ ~t 1 R. tel. 730 WIt.
"
door ·ge1;I.eel · Ned. Indie. Hcett DrlOxt ..GOF1.VOENG ROSA
oucie \touwe mandocrB reeds
THEE

tijd een ei~n huis m/ dnaraan·
-,'",rb. vele auk. be.trekken ?
Dames!!!!! Zelfs .v ..d. dlll.U"9~e
stoffen behOOt gJJ met te tw;ulen. Vaste hand, goode coupe en

komeh

wO.r don .. : gegoven.. in de Mal. Te beyr. Oran,e Boulevard 48. Weltovreden. Rwme
raal).

-

m/ watergolf voar f 10.- B~: p.d. Waarop moet gij in dazen

Trausport-Onderneming
" ,,;N,.I E B 0 R G"

N(!OI'd'!iJ"k u , tel: ~~ WIt.

20

V'I

k.g.m. 1.

j~ren in zijn dlenst.

S~~e;!~~i1~~!:~ak

'
REINIIEID door IZAL,
dat aDe lnsccten doodt. Slechta
J 0.75 p6t flesch.

I

K ram a

t -62. (t/o . t ram 5 tat ion)
BataYia~C. Tel. 97 WIt.

(0 AGE N
.-

COl.ilaQte bedieaiag_ -

N ACHT )

aeUe uitvoerJag, billijke tarie:vea.

I;S

w.

opleiding toelatlngsex:. van ochtend-, middag- en
Te koop anngeboden:
4e. kl H .B.S. voor l.I. v.d. 3e kl. nvondLoiletten door gediplo1 DE soro· Sedan,
Mulo B . Aanv. 1 October. Am· mecrd costumij}re. VluJ" - gemak. bet. condo Te beYr. tel.

"

1<.

/f{<>f2M .

'

KEBON SJRIHPARK 20 _ TEL

BOLSPd
'

.
WELT

lblb

ADMINISTRATIES - BELASTINGZAKEN

=-

ONGEDIERTE ~;~~e~~I~e:-;5~~~~~:np;:kt~e:h
met IZAL. Slechts f 0.75 per zeer vluggc methode. C~nd.
fiNCh. Oversl verkrijgbaar.
cursus f 10.-, Priv. 1. t 10.Cost. nan-ien t 25.- , ptiv. 1.
Oe4ipl Bloemenm.odiste
f 35.-. Voor de geb. cursus.

c~~n;:~~ :=:~=~:idt

~~~a':rh~r;~i tijze~~ ~~:

Djocjaweg 99.
.
op ". blocmcnmodiste, nMi· en nlllijl( kosUII~ voor D:unes. krijgb. Eur. beh. papier f 0.50

~r.!:n s~~~~~ns VC~~:k~~: ~1;.Gondangdla 48 a ., tc1. Wit. ~~~~fr.o:eU~f::~d~~J~~

d . 1 rnsecht,e dwergpi.neher, (reu)
Ol,PI,',.gC"".tgUemb~~,ek'.,n3a 1:"D.,e'nDUlp,w
•"
.....
Zeo tc koop rJlkm16 Tel 21~5
scn
le Coupcuse leernres, Kr9C
- ]JoIJ. yj.rpleegstor biodt, d
P~ 13 y. Daalenweg, tel. WI: rum r 150 pd. en f 256 P
623/.
Adlca tc bckoJllcn onder No

O

! 7.50 p.m. Mon. v. d.

Bereld \-·olg. ~5 ~. en·arlng
e kre I u·t gt!n kwecke-~U~~ r.d. ;::;gtr.' ,.:~ &tayia en
i.d. Prcanger. gc\'cn de knliden
v. !lien. Fransl aile waarborg
~~~<rtc~n~;.rh. cn dcskund. sa-

Bel2h-angpPr tNO°';og'pnr, gBoeehdk
••OOg.Pn~~~

A. B. M.

r:

T~ Bour:

huur ~eYrungd :

Te

Oroot ho1ll mp.t "11m No. ,1<169 V. d. blad.

-

BLOEMENHANDEL

e~~~.::vc~~1~e8~e~~:;~ ::-:: }j~25 ~n=de ~~~:,t, H:r~~

~f~9A~~iad~r.

onder No

aan den gro_oten y,reg. Totale

I X

=~. R~~~~~:a;t.

I X p/w _ fl. 2.- pim.
met ondeIhoud fl . 3._ p/m.
Dude Tamarirldelasn 120.

u?t: ~;:::i!'t :,6.75~~a~~:~~::~

lUevr. Peeters, Javaweg 14,
Zaterdags afwezig.
NA'I'UURLIJK VAKKUNDIG,
RUILT UW tdb MEUBELS
TEGEN MODERNE MEUBELS
ALLES NIEUWE ONTWERP.

Telf. WeltevredeD
GORDIJN-

stoffen

7 ' ".

nu: 1 hoofdgang mindel'. De Pasar Senen 187-212.
echte Friesche .. (uit Grouw)
TIMBERTOWN
Kruld.koek uitsluit. bij ons ver·
(TjaJobak, · Salak)
kr\jgb.
De Bergen vlakbU !
TE ROOP :
Aileen vaste deelnemers. Inl.
Ooed onderhonden IJSKAST Secr. Weekend Club Bu.t.· 54.4.
Prjj. f 15.Goez:loeng Sahari 46 - ~av.
ENG. KINDERWAG ENS
vanar r 35.-

kamers met en ~nder elgen ge..
mikken. KoningSpl. Zuid 7: tel.
WIt. 926.
.
,

D.Dsochool Sn.vEsTER
Oude ·Tamarm.deJalm 69.. onder·
richt :: volgeM'·· -:de -intern: -EDg.
, , . moth..Prlvelea 1 per•. f 2.150 en
2 perB: f 3,:- per I...

VOQ\Ywageos eo

3535.
-

~fC'a,;
'dV';'~
~. ~

~.~

~~~!? ~v~~~e~~~~lI~! ~~fitl:i!?J,GTel. ~~~

beett V~:~~~bikbaar

I

grafai»onnamantn

" De Geheime Leer" (4. dcelen)
Sept. g een kamers vrij; boekt v/ Blavatsky voor f 30.- aan
dus voor October. 1 5.- p.p.pd. hctzclfde adres. Tel. 1860 Wit.
5kwartp.auto v. Batv. 850M.

Z.wcrobad. Prima tafelllBJVIE..
RA-IIOME"
Megamendoeng
Buttenzorg,ofinl. tel. 5050 WIt.
Hotel SHUTTE RAAFF
Tel. WI. 154.8.
Bonboekjes verkrijgbaar v.a.

~~:a~n~tml~~an p/m

BAT.-C

;:~~~ l~1

I

v/d. blad .~

-P£NSION • TANAH·ABANO OOST",
pet 1 O tt. a.s. garage1camer te huur incl. vol.: pensioQ .
Le.vert ettn bUiteDshuis, . Eur. of Ind. a f 17.- p.Ol.p.p.

1

~3 ·ttl.

5032.

JIU JlTSU
SpoedcutSus specmal v zelfvcrdedigmg Hoogst mtereasant

i;~raar K. T. Yo, Molenvhet W.
InwODCn lJU be!,reh.

.

H.OSClti.i1UI,

=

~~

=~~j.ws~~:v~:\·eG~~~e~~g~~~:~i %~S~;:;.i~hn~ribon

1

RUlm~ keutt chlque velour
Vllt-ziide ~u stroo boeden
en aBerlet mode snuf,es
Lean Ca.noe 30

~= ~)~~~~~:/~a;~k;!~ Z;,nB-:;:e~z!~oe,

Bcale. 3 , t / o Globe
P Baroe

BIOSCOpe,

::
"

33 _ Lam Foe TJ'ocug, Pasnr Barae, Gg. Tek Joe 19, Bal.-c.

3-1 - r~: :~t!~:~~l·wan, Hotel der Nederianden, Kamer
Te lLuur aangeboden:
35 _ J. Lezar, Lammerslaan 22 pay., Mr. Carnclls.
2 gt·meub. voorkamers m/gale- " 36 _ Abdoelrachm:.ut, Schoolweg 6, Buiteuzol'g.
rlj.:zonder kost VnJw enhcht. " 37 - H.IU mnSclinik,RlVleriaan29,Batavia-C.
Goenoeng Sane W 26
" 38 - E. Boekbolt, Lc.mbangweg 71, BataVia-C.
'l'e huur gevrnagd'
" 39- Sarnono, StrulsWlJkstraat 21 pa.... , Batavia-C.
Gem
a,U oen omtrek Tanah " 40- 1\1 L. I1cmiriks. Empl BPM te PladJoe, Palembang
Ab' P /
te
bill
Bovendien heeft de Jury nog voor eemge speciale inzending
tija.ng / mh:l ,~m d gen &
gen troostpuJzen toegekend
~hd~r"N~ ~st v tnd e~d
a ...: Mevx-. E Gubbels,
8, Mr -Carnelis
b - Soepanli, Kebon KatJang n No 63, Bat3.vla·C.

Je·straat

Ge'locht door groo~ bloomen=~: ~r~:I!.~~~d~ntrts;e~a~~~~doeng
~aa'" alhler eeo assatente voor c _ B E Benng, J P Coen\\eg 21, BataVla.C
\ el'koop, telef en hchte adm Zij f - J. Chan, Brantasweg 9, Batavm-C
t~~IJ~:c!~::;t~;b~~~!e~~- g - Me~. J. (le Vries, Palmenlaan 5, Bata.n.a-C

d

r=~~.~:.~~t~~~~a~:I ,7~~:ed:;ng

2e h Book. 4486 v d blad

IUts~~

~~6A, Bandoeng

Brief
ontvangen ) - W, Lie, G
b k
k
.
K
Do d d
ne smer, ptlJs Brie~n 011- om
D er ag 24 zelid e ~
DageltJksche aanvoer per
der No 4494 van <lit blad.
plaats, zelfde m pak. 6 our n.m.
Orootbloemige Chl'ysanlen
Europeesc:he Rozen

De groote loop naar ooze 10 KOUSEN-DAGE N
noodzaakt ons dezen termllD met 10 dagen te
verle.ngeu . .Heeft U van deze speciale offerte nog
niet geprofiteerd. Haast U dan: 3 pro

z.-.

P05~g N~

D

ames-

~
Tel. Wit. 4302

59,

Bordtuu:ate.l.ie:r . . -

nl. ..... ,-II,. %.4
r""""""""''51

TJIKINI 6,

-

TeJefoon 2155.

·e i.·

een e1ectr_

verkrijgbaar.

. f.:

8, J. SNEE~ ' ..
NoordWijk jiG. .Td. 3915 Wh~
,

S~OOIl

met

ingebouwde ·· versterker en. zoo
goad · als nJeuwe platen' tegon
elk aannemelijk bOd. .. .
tebevragoo : ..GOng Balte Die_
. No. 15 of TeIef, 1I10

WelL '
; ... .:

K N I Co L M va n
_ Alooie '(iI~dlol~n
en Orchidee e n

MENTENG 1 A

TEL. WELT. 820

"~~~iiiiii-;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiii~iiiiiiiiiiiiiii~
GevrofilCd voor hotel:
Beschaald jongmensch als volontair. Goed voorkomen. cQrrecte omgang m/publiek. Keonis van
Eng.

en boekhouden strekt tot aanbeveling!
Sr. mivoll. iol. onder· No. ii.66 v.,d . blad.

Ruslhuis
Gelegenheid tot OpOaille van. patiemen en zeDuw.!ieJ;:en,
herstellendeo, rustbeboc\-enden, ouden
dagen. Ook
kfnderen. -Gediplameerde Jeiding_
Buiten:.org.
Buitenzotg.
Laan v.d. Wijd 2.

VOOR

Ook ~~p -~fbetalillg .... . ;

Bat.·C,

_ __ _ _ _ _ _ _

:~g~~r:pe~ei~~r!:ti~~di~:~

kousen f

.

~~=~e~~.B;'ks.T~:~~~r~iT~~~ri~~·Mr. Cornelis. •

·"D l E D A M S"

Te koop ·aaageboden: .

l"'a sscrstraat ril, Mr. Corneul;I .

i;-~ ~oe\'oCtS, i-IOSpICin l~~nt IU, BataVla.C
S . ~
16
ci,. ~~~~ ~a"I=,"~~~~_K~~~~t~~~\~;,', B:~~~~t~g:
17 _ K. I!'. Bierle~, :::iadewaweg ;jU, Bandoeng.
,,18 - J. Limburg, 'l'egalweg ~, .Batavia-C.
IS - i'an liok ~eng, pi a 'l'oko Weltevreden, Pasal· Baroe
,,20 _ ~~' :.a.::~. Defensielijll vi d. Bosch 10, Batavia.C.
21 - Mevr. ttll' lkek. Groote Postweg 2090, Tjimahi.
22 - 1Uej. V, "\,anOosterzee, Salembaweg 34, Batavia-Co
23 - lUe\'r. "un Opstal (No. 86'1)38), 'fuinwegG. 14, Tjimahi
24 _ H. Trlling, Ketapangweg 21, Batavia-C.
25-A. vall 'l'estTcene, UUC1 . Menteng 48 (pav.), Bat.-C.

Chin. lam.

:!!~b~1 !~:e~ L:~~~ ~:~:t ~ l~n~ =~t fp~;;

kl'

.:s.

~ - l'aUltje ~Cll, Pctodjo OediK 10 pav., l:Sata via-C.

ti -

2S- A. H. Kerldlof, Salcmba 31, Batavia-C.

:1. 15I__ateUte. . .aa. ntaat_".
Eenige Eur. PJisseerinric.hting.

aU'o~d s

....-~ .....

oppetvlak-

f ~a.-

U. h.wper• .l:$idaro. ·J.'Jina 115, Mr. CGrnelis.
" 7 - l<'. hUD.e",
.· .' " Assenraad, 'l'ungerangscne weg 17 pav.,
Batavia-C.
" 8 -K van \\'est.erloo, Soembingweg 28, Batavia-C.
" u - l)le\T. 11. btODut:au-Vit<uis, ;::;emaraugweg 2A, Bat.-c.
,,10 - C. r. 1J~rKS -ue 1'1001', l:Sataviascncwt:g Iv. BUltenzorg.
tafde t/ m \'eertlgsle l'rljS. leller ~ (Ill,;!; a J. ;! ~ lia.9leua ~p.
No. 11 - ,HeJ. .n. M&f'C<1, p: a. iilcvr. E lSlll'S, Gang Bal'oe 1,
,,12 _ !~~e~I~~~udOiJl, Sawah .Besar 9"7, B~tavia.C,
" u- ''to A. A!urccut. 1'11cndJanganweg lA, Batavia.
.
"

VOOr kleiawoningbouw, zwembad of wielerbaan . Sr. onder No, 3744

GEZQCHT:

GERDIE

~:;~b",.~~:~~;a(lt ~e~~) v~~

ll',aW~ PJ'U:; -

LeaQ CaDoe 30

I

--

pasa~i~~~~~. ~t~~~~!ll~~

\"ern Jo, ~~:~~a;;~\,~~r~~~RIJS, lEDER J 5.-

I'

te - BiOa . M 2. ·Zeer' ge:u:hikt

1

P~!."':R:~R CFt;..ES?B~~:

J . de Veer,

843

•

3{" , 55.- p.Il~: u gcaJ. vcrtrck- is. DRINK dus koftie waar het
810""" va.al . . I 275
Huurpr. log. 1 Oct. f :;'75.- p.m. ken, gar.. blJgeh. Te\'~n~ ,te. gil zijn wcrk mct meet k a n . . . .
~;c~~.9 o:~~~erN~~ ~~~~~~ Iwull: bckl. salon rotlamut . 'doen MOCCA KOFFIE EX.
CoataallO % KortIag
hlad.
~o~~,~t~. (Eur.) ~om~. " ~~l TRACT trade mark NICIFIP
Lasa Canoe 30
_ _ _ _ _ _ __ _ ~~ekcl1, se~.~:~, ;l~:~(:~k, c~z: gccft U 100 % wo.a.rb;org v~r
,...,._ _~----..",..IT() bcz v a 530 - 7u n.m
cen ovcrheerUjk koPJekoffie.
MODE BUIS LIDO.
At~lItr ,"oor Dailies
~... "
GEURIGE AROMA, CAFFEI~
ZooJu!st oDtvan en
tIIJ(IDduklttdtog~Ita..~'
GI'Htulgtl: Met ingung \nn 1 NE ARM en toch pltttg. LET
Mantelcostuuw.svan~ff675
~ n. ~ t""'_ -- Oct a9. C<!n ko!;telcln V/ ll. Mil OP BET ZILVEREN ETlKET
C
O
l'
~ll. U~
Snciewit.cn v OnderoJf eD 1\Jin- en WEIGERT ELKE IMITAontant 10 /0 Kort ng
~,; ~.
dr.ren Ie Weltcnc ll cn' Salnt1!> TIE t OVERAL VERKRIJGuaa CaDne 30
,.~~
GOf!Dloerweg IS f 100 _
I) m cn vrij w~neD. BAAR VOOI' procfzemling bel
~
{~lIasf J. P. C IlIjtrlllad Schnft soli voor 26 Sept a 8 op 3170 Wl. afd Dlstr· Prop
MODE BlJJS LIDO.
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