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zij nestelgevorrnd
werd doorop,het dat
kraag-,
en
~:::==::::::::==:::::::::::::::::::::=:··:::::::~-I merkte
knoopengoud van lliet minder
dan vier generaals, drie van het
leger en een van het Mangkoellegoroschc legioen, die in de
admiraalsboot naar de Sumatra
werden gebraebt.
Bovendien waren er eenige
kolonels, ovel"sten, majoors en
kapiteins tusschen de burgerij
gemengd.

:.

Niet hier, maar te Soerabaja
bebben het leger en de vloot,
weI eens mikmak gehad over de
bepaling van hun taken.
Men mocht het dus heschauwen
als een fijne tactische en diplomatieke .zet van den Vlootvoogd,
dat hij de leiding van het leger
op een burger-vlootdag ook nader bracht tot het werk van de

la. ja, Maestr:'o,
ik weet, Gij verkoopt
inderdaad bet beste dat
op verfgehied verkrijgbaar is, de producten van
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moeite door kon men
dan ook aan de civiele autoriteiten ecnige maritieme opheldcring geven. Als de burgcrij
vlooLbcwust wordt gemaakt.
kan men haar bestuur niet ver
van de zee houden.
Maar als dezen worden ingewijd mag men dan hun chef
Iandrot doen bhJven? En als men

Die Invade kansen hadden
kunnen worden voorkomen als
niet al onze eieren in een netje
waren gedaan.

Departementsdirecteuren, noch is opgestaan van de eens gekode Vo!ksraad ,van het werk del'
vloot lets UfWlst:
Dat heeft aan de burgerij,
waarvan ten slotte oak nog een~ge vertegenwoordigers. op
dien bodem rneevoeren, dUldclijk doen beseffen, :vaaro~ .~e
vloot tot dusver zoo n mo,:illJK
leven had en steeds den ~ootsten last . ondervo~? am ~ch te
verschafren, wat ZlJ noodig had.
. Manr was bet nu \~el verstandIg en gepast am dIe onkundc
~~~erZ~k~oe~O~t~~::g~s zoo

II

~~~!~~g~:~~~ei~tta~~ver

het

Scheul"t men hen Ulet op een
dergelijke ~ijze ~et gewel? v~n
: : ' ~it~e~l~~g~r~~~.e~v~~; ~lj
hangen als klittcn aan elkander, ook al bestaat er geen
vriendschapsband.
Doeh als zij eerst te samen

~o~~bbz~~ ~~t :oc~u~~:;e;ea:~
"'en den kost e even evenals
haar eChtgeno01e! die' zich iets
vrijer bewogen.. '
Ik kreeg den mdmk, dat aan
deze Inheemsch~n de vlootdag
zeer weI besteed 15 geweest.
<.'.,

~j~e1e~~~~~~~~j{~~ns.~~il?;~~ VI:~~enhe~o~ffi~:~e ~eee~
kri~~~el~a~~~Jel~lf~ ;e~~ic~~~~~

h"'

antwoordde hij, en, - voegde
hij er aan toe, - het beroerde
is, dat ik nog niet voor de helft
rand ben geweest......
WeI, zooals hij rond ging, zoo

da~~~:~ge~::~ ::~~noeJ:'~ ~~~t:~ ::~ r~~~~r

handjes en

praetlSeh geweest ''In, mt een
Het deed denken a'" de
staatkundig oogpunt bekeken "chaine anglaise" uit de qualeek het ons e€n tame11Jk ge- drille.

~~ ~~:~~~~: ;~~te:~:f~:~

Batavia~C ••. Rijswijk
Bandoeng

uit

de lever

van

de heilbot is het 60 X
krachtiger

dan

gewone

levertraan.
3 druppel5 _ . op een schijfje djeroek
. . of eeo Jepeltje suiker
,

per fl. voldoende voor
1 maand f 1.50
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BESCHERMHEER Z. E. de Gouverneur ~ Generaal
Dirigent: PAUL SCHRAMM.

VOLKSCONCERT
op Maandag 28 September 1936 des avonds 9 uur in den

ST ADSSCHOUWBURG
Soli s t:

Hermann Schween (Bariton)

PROGRAMMA:
1.

Qnorino Respigru (1879-1936); Antiche danze ed arie
per lime, (vrije transcriptie Voor orchest)
Ballette detro "II
a. Simone Molinari (1599):
conte Orlando",
Gagli.:lrda.
b. Vincen:w Galilei (155.):
' c~ Ignoto (einde '16de eeuw):
ViJlanella.
a. Ignoto; Passo mezzo e Mascherada.

2.

Liederen voor hariron met orchestbegeleiding.
a. Hugo W 0 I f (1860 - 1903): Gesang Weijlas
b. Ludwig van Beethoven: Ich Hebe Dich
c. Ludwig van Beethoven (1770-1827): Die Ehre
Ganes aus cler Natur

Solist: HERMANN SCHWEEN
PAUZE
Aria voor bariton met orchestbegeleiding.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791): Arie des
Figaro uit ~Fjgaros Hoch:eit"

3.

Solist: HERMANN SCHWEBN
4.

LudWig van Bee tho v en: Sinfonie No. 1 op 21 in
ego. tem.

Adagio molto, Allegro con brio.
Andante cantabile can moto.
Menuetto.
Adagio, Allegro molto e vivace.

P R IJ S R A. ADS E L

Vaar de goede oplossing van dit Prijsraadsel worden de volgende prijzen uitgeJoofd:

la Priis: Viiftig Guidan Contanl. 1e Priis: ViiI en twinfig Gulden ContinI. 3a Priis: Tien Gulden Contant
4:e tot

O:s m~~ 5~;':!~1 E~i. g;~::I~a~:ijz~o~ gram)

1,2,3,4, 5,6,7,B,9, 10,11,12,13,14,15,16, 17,lB,19, 20,21, 22,23,24,1
25,26,27, 28, 29, 30, 31,32,33,34,35,36,31, 38,39, 40,41,42, 43,
Van oen fanatiek yoigeling zegt man, dat hij met zijn Leider door12, 41, 40 eo 13. 11, 36 gaat.

snert dnnke;t, ee.: lk den fl~~

lk van dat schouwspel kreeg,
verdreven h a d . . ,
Maar erger ~ dat ik ~,edert

=====

Gedep. No, 24245

=

Ik ID?est twee _ kop heete

~en smaak m IDlJn mond, eli

JrCaIUf«,
., .

: 3, 29, 27 plus 25, 9, 33, 2 is vier.
Een 10, 24. 19. 20, 8, 18 is een bewaoer vao Nleu...Guinea.
De 22, 23. 39, 31. 14. 15, 16. 35. 4 IIju Hol1andscb sp!ekende Belgen.
J
Eeo Oames-Mode-38, 26, 1, 32, 34. 6, 7, is een ParadlJs voor Dames.

!

f~~~a::henN~ i!ilie~!~~ =de~ge~dacll;i;iiltiiieiiimiiieiiitiiiviii"'iiiiiilli'J.;.k."'!i II I ~~~ ~~ =~ez3~8d:~:N~ a.!:ed':.e:t::' Moeder.

KOK

19 Naast de Harmonie

Bragaweg 29

I

I ZEN A

slachtige methode.

born in plaats van te dichtbij,
eens te ver geslingerd had, omdat de afvuID'patroon in plaats
van te zwak, te sterk ware goweest, dan was de Sunwtra. op-

MOUTRIE. • , , • , , , , MORRISSON
ZIMMERMA~N. .:. , , • • AUOUST FoRSTER
MANNBORO HARMONIUMS.

N. V. PtAHO· EN MUZ1EKHAND£L

lichaam tegen ziekten.
Bereid

w", voor hen de aanval der jagcrs op de kruisers, toen de
dlie j2.gers h",·amen aanstuivell.
achter hoog-opkruivend boegwater en schuin1iggend in de

~~r~anvda:o:;dS~~~:: :~~e~en~ir~~~j~e~ev!~i~~~~

Als de van Galen zijn diepte-

Betating .oaar ver kiezing
Laagste afbetaling
Tien jaar garantie
Inclusief kist

voiwas5enen.

ZlJ kwamen aUen
zag ik ook, nu ik er op lette, de "bo~e~ht~en~.=======~;:;::;::;;:~:;:;;:;:;;::=:;:;;:;:;;:;:;;:;:;;:;:;;=:;:;;=~~:;:;;~
w!a:p
;:.
het eerste hoofdstuk van de be- velen: _ hoe maakt u het ? IIl.IIl
J&..
grootIllg van Ned Ind18
leder daar op dat officieele
J.1J1l ~

gezien.

Laagste Prijzen

O::t

groote de~~pp~r"lak voor zich.
met een zoet lijntje naar het . De offlCleren e~ de beman·
mime achterdek te drijven, mng deden, al",:of ZlJ er aan gemaar dat is niet gelukt.
,:.end waren, lederen dag et~e
Zij bleven bijeen op het dek hJke honderden b~gcrs om zlch
gelegen achter het verblijf van ~:;ert; :e1~:n~n, die hen op de
den eskader com~andant en
Bij het uitbrcngen der. vlieg3peclden daar hun liefst~ g:~~!- machines, bij het schieteu, hoops~apsspe~" dat van "krmp
'ten zieh de burgers op, ja als
sImp door.
*
er gescboten werd, waren er,
d·
niet die vIak achter de geschutto1 ~en ~an. en, Ie nOfn het rens stonden met groote dotten
l~:::;!~ev~~, ~~fset~~~~ onder- I ~'atte~ in de o~~en en %een ~~
geteekende in, dat hij zoo moe e7~:~gll~~~~rerrer eno ml~:e~~bi~~
'v"aar:ntoheandd,:en.pas twee uren ge- ging er een gejuichpop.
~
"
"
_ Waarvan? - vroeg ik
Toen het duiken en opkomen
verwonderd, omdat hij, evenmin der onderzeeers werd vertoond,
:LIs eenig ander landrot aan kwamen allen naar stuurboord.
boord, ook maar iets and'" En dan holden zij weer na",
had uitgevoerd dan praten, bakboord. waal" het buffet was,

I TROP[N.PIANO'.S [N VlEU·GEl·S ~~if~~';i~~:~i ~:~;!;~:~!:~:~;r~!:~!
[

en

Het verboogt het weerstandsvermogen van bet

PASSER BAROE 15
TEL. WL. 272-2208
heid om eens wat rond te 100- ~:;:;;;~:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;:;;;:;;:;;:;;:;;;;;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;~
pen.
tement van maru:e al deze
Hoe onwennig zij waren aan _ _ __

de mogellJke gevolgen van cen marine te komen _ een gewoon

[

en gezondheid voor kinderen

.~s dunkt, ~.at.het in het beSiechts een paar Inheemsche
lang van In.dle, III ?at van de clames bezaten de vrijmoedig-

~ va~~t:Ul~~~~aehte aan omH~~d:ra~ote~~t~~~rv'::':~~

- -

zen plaats, vanwaar de oefeningen del' vloot niet of slecht
kouden worden gevolgd.
En met de Inheemsche Volksruadsleden was een groot aantal Inheemsche dames aan
board gekomen, die aan stuurboordzijde van de Swmat1·a zich
op een kluitje neerlieten en die
plek niet meer hehben verIaten.
Gelukkig voor haar hadden
de belangv.·ekkendste manoeuVres aan stuurboordzijde plaats,
~~~at zij deze niet gemist heb-

normale g 'oei bij kinderen
en i5 eeo bran van kracht

S1Vnu~~Ta
en m hun,
elgen
zou
21Jn gewecst,
:~ls
het belang
depar-

::g ~~r:e1~~ZIJ~ co~eg~~~~~ kij~~a~~c:~a~d~!~~ven!
and", departementen van a'
gemeen bestuur thUlslaten, sdmen met de advlseurs der Regeermg, In een leege stad?
ZlJ werden genoodlgd en, ZlC,

zetten, hoe dien gedenkwaardigen Maandag Hunne Hoogmogenden niet nader zijn doorgedrongen in de sf~r der marine,
maar de marine, althans de Sumatra is getrokken in de sfeer
van H. H.

Daar komt nog iets bij.
Uit hun aanwezigheid op de
Sumatra mag worden afgeleid,
dat tot 21 SClltember 1936 noch
Op dit officieele dek zetelde
de Legerleiding, noch de Raad oak de Mangkoenegoro, die daar
van Judie, noch de Raad van atidlentie verleende en niet meer

1200,

bevat vitaminen A en D,

Verschfjnl te Batavia, G()en()eng Sehar!. 46 btl

De bedoelig was: - de burgerij nader te brengen tot het
werk van de vloot.
Maar toen van den krachtigen kouden regen, waarmede
de vlootdag werd ingezet,
slechts eenige nadruppeling
overbleef, verscheen aan den
rand van den wadoek, welken
twee zeeofficieren op de Zuiderboordkade hadden aangelegd
om de contr6le op de gasten, die
over cen plank aan de andere
zijde van den plas moesten
traehten te komen, te vergemaklijken, zooveel goud, dat
ieder der in de motorbooten
toegelaten burgers meende de
zan te zien opgaan.
Het goud wecrspiegelde in
den wadoek, het zond stralen
door den lichten morgennevel,
het warmde de huiverende
schepsels in de booten \Vat op.
Zij voorspelden elkander, dat
het een mooie dag ZOI1 worden
terwijl zij met knipperende 00gen in hot verblindende licht
keken.
Maar toen deze zon zich in
beweging zette van het Oosten
naar het Westen en daalde ill
plaats van steeg, bekeek men
haar wat nauwkeurigcr en

1

GEGARANDEERDE OPLAAG, 12000 EXEMPLAREII.

ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD
DJ.Ilsdag-, Donuerdag_ I'D Zllterdagochtend ...·oor Batavia, Bultenz"rg en
Omatreken In 12000 eKempIaren
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steu dat wellicht met zoo onaannemeli;jk en on.aaD.oa-enaam
hebben gevonden, maar wat
wareervanindiegeworden?
Bekg1.."eD.Scb.wij de d zaak ~

~~e or::kP:~ h:

LIM· BIIDW BW IT
.B.

.B.

f en
Ie.

Ind. Tandans
Parkweg 30 _ Buitenzorg
Telf. 330.
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aUe werkdagen:

le.
3e.

30 kant U au zelf wei intulteo.
Elke m:.ending moet vergezeJd zijn Tan 2 groote Makiia omsJagen {500 gram}
of 4 kleine A1.aldia. omsIagen (250 gram).
_
Nee!: dan een im.ending door €in per.soon is geoorloofd,mi;:selkeitaendioQvoor=ten
is van de vereischte omslagen.
"
AIle inzendingen ·m~ vOOr 15 October 1936 in ODS bezit zijn_
~ de_ pt!'h~ geen COlttSPOndeotie gevoerd. worden. De uitspraak "'aD
JUlY
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:" Maar dat was oak een too-

:·rieel:' dat' ·e~n '~w~ beeld'fiaf

··van. net

gevaarlijk ..werk der
' marine•. waarhlj'de kwa~·' kan
:sen nie.t ,"~d wQrden.: .. ;'
Wa.nt er was niemand a~
dek. die' er un' twijfelde,' .of in
oorl.Ogstijd d~e ; inanoeuvre bij
nac,bt op' dezelfdo wijze zou zijn
uitgevoerd met de kans, dat als
v66r 'het afschieten .van de torpedos de zoeklichten van den
krUlser de jagers hadden
ontdekt, hun dunna .hilid spoedig doorzecrd tOU ~j.in geweest.
Het ongeluk van de v an .Galen werd betreurd, maar toch
heeft het aan d<) ocfcningen cen
ernstlge tint gegeven, welke
de belangstclling .prikkclde,
omdat beseit werd, dat ook dit
viootBpel niet zondcr . ge\'aar
was.
En· de ~wondering \'oor de
rustige, zakelijkc wijzc. wt\arop
er maatregelen werden genom{;n ns het Incident, wns alge-

~fii~S!

Het" B8.taVt_h : Studenlen .
Corps; heeft VOor Z&ter4ag 26
d"eier een "Groenenbal" 'gear.
op het" Polenia-teras.
bal zal deli reeds eenige weken durenden groentijd besluiten, en - naar men 000 mededeelt - worden voorafgegaNl
door een Fakkeloptocht, uitgaande van de Studentcnsocleteit "Beati Semper Corde"
(Kramat), aanvang ea 7 uur
l1.m. Wanneer de stoet met de'

Z.II: ·MA.NGKOENAGORO va
. Bezoekt "Favoriet".
Zaterdag j.1. bracht Z. H.
Mangkoeriagoro VII . dnverwachts een bezoek aan- de orchldecenkweckerij van Bloemenhandel "Fayorlet". Hij heeft
hier ruim cen half uur vertoefd.
Z. H .. die. zelf een grOot liefhebber en bezitter is van een zeldzame 'collectie 'orchideeen, was

h~;O;~~~~~ ~:raZ::i:~e~~~n!;~ ~ee:r ' ~~g~~~~~~ord~.

plaatste

gekomcn (ca 8 uur) begint de
"doopplechtigheid", te houden
in het aldanr aanwezige zwemHOTEL
bclssin. lntllssehen zal de omg\!'
DER NEDERLANDEN
vins worden geilluminecrd met
Vooravondconoon
Olagllcsiumfakkels.
. Het programma. van het con'l'e 9 ure n.m. zaJ het eigen- cert onder letding van Julien
lijke bal aanvangen. Men ver- Foo~man. up Donderdag 24
zockt ODS mc~e te deele.n, dnt September 1936, aanvang 7.30
Hili' n.m, luldt
voIgt :
Geen marinl.'Schepcling ka n
cen invule van ecn It"OCP land- d~ GroencommiSBie (Societcit. l. ..lmperll.tor·MarllCh". A. Pickart
krabbcn aan board van CCIl "Benli Scmper Cordc) en bij de :.. ,,:::urnpll." - Ouvut.Ul"e F. Herold
schip anl12...'I ~ rHlm "inden, III
cocktnil- ::
WIl5 het nllC('n, omdat. zij de
dckken in korten tijd docn ge- bar, twe!! bekende bands en ook
Selection PAUZE A, Thomas
Jijkcn op cen lusl3chcndek van
de
landelijkc
en
romantische
G. "l':1gnnlnl" _ potpourrI F. Lebar
cen K. P. M.·bout.
Hct d()k "an de Sumatm was omgcvillg gcven OilS voldoenac 6. "l'Jollumo"
A. Martucci
bezaaid. mel oorwnttcn en pn· ~~~C~i~t~ll~~Cl,~~~C;t~~~:t~~h~~~t 7. "Spaa/flche Luslapiel-Overtura"
pier'en, maar de oCfieier"en en dt..!
Kaler Bela
ondcl'oifldcl'CII dcU\!1l hct \,001'- hUll "gl'ocntjC!l," maar oak de
komen. nl&of l.ij het cen eel' en andcl'C bczockers zich hier best 8. "HoIVli." Pokeram!" - A~e~~~aCl
\.'(:11 gcnocgclI vondCll met dczc zullen vermakcn.
gru;ten te mogen rondv,u·cll.
"SA..)I KOK"
Zij fOpandcl"I :.dch o\'criS'clls in
Chinceach Toonecl
RADIOTELEORAE:IE
I)ID. to(:
tc lichtcn, wat CI' nag
In verband met de viel'ing
Examen-uitslag
onduidclijk wn, 11:1 de ,·erkln·
ring pt'r radio·omroepcrs en de van het IO·jurig bestaan der
Van het Radio-Instituut, opgf'b(-ctognfccrdc uitccnzetting". vcrceniging Shiong Tih Hni. leidingsschool voor radiotelcDe oJilllontcrendc mw:ick. het hcc!t bet Bestuur ~Ioten om ~f~~:~8~~0~~1j1~ 3~~=~
frlachl! weer , tic ,·oortdutCnde
"ooncclopvoering te hou· tI m 16 September door hel
tra.(tati..: hcc(t bij de burgers
en wei in den Stadsschouw- Hoofdbcstuul' del' P. T. T. te
. niel den iIIdruk g~'ckl, dat het
nlhicl', op 31 October 1936. Bandocllg nfgenomen cxamens
:Je\'~ alln boord \'an cen ooropbrcngst van de Toonee!· voor radiot.clcgrafist geslaagd
10gB8thip iet. hceft ,'an c<!n
zal worden afgcstaan de volgende leerlingen:
"urt nwt l~n )1lczJerhoot.
IicCdadige inBtcUingen, t.w.
1) Bcpcrkt eertificaat: J, N.
lIan
de
Polikliniek van cen zus- van Onsclen,
Wie d~ llrU('i'ffBie \'hn do 0'0ter
vcreeniging
op Bandoeng,
2) Certifieaat 2de klasse:
t('lJke fiCUn:n nI"t dc gaRmagkf:r8 "<)Or hud f;eziol1, wie bad aan het H05pitanl Jang Seng Ie. B. I, Bark, Han Twan .Bo, K. E.
Qpgcrncrkt, hoc "lug het luehL- aan het Fonds van de Avond- Oosthock. C. SLoop, J. Ba:kker,
a(wecr:;("fK:huL bcrnand werd, Armen-School van Chinecschc Jul. SaUm, J. Kieft, F. Schroder, H, W. Galstaun, Raden
wie de f!:til,t c uitL'fx'ring van de Kinderen.
Opgcvocl'd zal worden een Kontft, R. S, Socmintawiria,
be\"clt~ n
van <!4I1l cHkadc,r·commandanl door de andere !.'enhc- fragment uit de "Sam Kok" of J, N, van Onselen en E. Ch.
de
geschledenis
van
de
"Drie
VijRma.
den had gc\'oigd, had ceml
3) CertJficnat late klasse:
\'QOr.al bc:greJK:n, da.t bij zoo gc- Koninkrijken" (ongcveer 200
pcrfcctiCtnne<:rd materiaal pasL jnnr n. Chr.), dnt met eenige E. H. van dcr Sloot, S. Schaafs('Cn uitcnt CM':tT(:n I'ersonccl, loclichting ook door Europea- ma, R. Ocdjoe Wartadlr:edja.
ncn
knn
worden
begrcpen
en,
Dus
zljn van bovcnvcrrnelde
dat <1(' f.:r\'aring ~l~chta door
school wcdcr gcslaagd 17 leer.
" oortdu~nd c ('('ltllillg knn heb- gcwanrdccrd.
ben \'c tkr~g(:n ......dkl! :ds icdcI'C
,·(IQl'tgezetu: herhaling geen gc~t'Q nanzijn.
~
Een burgennan zict saame
'.
:
ing~' ikk(:ld
"" crt: n-rl'ichtc"
\, ,
door- andcrt:n . die in glilltc ordtlljkheld en prc;'Cil1-l Of' lijtl or-

~~ij:~:;.oz~jnd~tij ~~ 1~~~~ :c:;:

dir;~\~~:~!,:l~~i~'en

·trr.'1Jf:II.

Hoc Bloomcr en cl1I(",rdcijjkcl"

~:! i~ z~~(::g~~.~;~~,~;:C~~~Lil

hij "oor ('CII organiHatio, zooo.l;;
die welke oc1ltnaL attn bool'd

i

Jih aUe..
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genoodigd, . om~t . blj 819 de
INLEOOER
stichter van hetgeen er sedm
25 jaren aan Joodsch godsdienVo'o r Tel~'- St. -NicoIaas.
stig soci~l en Zionist1sch leven
•
in Ned. Indie is, moet w!)rdcn
beschouwd.
Den 25 Sept. a.s. begint Tels'
Vervolgens nam Mr. Hen St. Nicolaaswedstrijd, waaraan
het woord. Hlj achctstc uitvoetlg origineele prijzen verboIKlen
de geschiedenis van de Jood-' Zij~n inlegger. in dit Dummer

:~~ezije~~~:l~t~~ ~a~:~l~:~:~:~

volgens do rapporten van den

~~~elJo~~~is.sa~~gr~~i;~::'
c

a~i~g

Ons hof, hoewel het een der

~~~::S~:efl:-O~~'::U~~orv~oo~~~
wij weten. zoo'n maatregel nog

~:bisehe
kond~ hiJ.. het
~~j~~~b~~~e~ijd~~~eszucr3g~el~~: ~;~~v~~g~::; ~~~n~~:;e:l~~:

der
bevol: niet.
king zou rneebrengen, geheel
En. daarom
internationale regeli.ngen, dio
de reehten der Joden op Palestina vastiegden, hun nationnle
aspirnties ten volle bevredigd

leI reolame-mak~.rs Zlch weer
aan ons hof .OphlJschen met ~ehulp van ~rlehten. welke domeIe dagbla~en op~~m.~n.

bieren • . aldus spreker, hebben
recM op verwezenlijking hunner
nationale aspiraties, en de Zio.
nisten willen hun die ontneme n ,

den schijn van ~:anleliefde ook
nag op andere W1Jze reclame gemaakL

in
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prestige verplicnt waren, adverImmers, afgezien nog van tcntie-rni.mte te nelll:en. --: ~aar ------~-~-----=------hun oudere reehten, hebben de ni~t mededoen zou In offlcJeele . . . . . . . . . . . . . . .. .

~~tefa~~d~60~nf~l~C~r~e~~da~~ ~~~~~~~:=:~f:~tl:~~:~en;:.
~~i!~a~!. g~M~a~~nt~o=:~:! ~~~s.-

zoo zeiden de colpor-

het een ~nVl"uchtbare woestenij
Binnenkort zal Prinses Juliaen was er geen eulluW'. Ook nn huwen.
thans dragen de Jodcn nanr . Het.~s te hopen,.dat nog voor
cvenredighcid
in
de financieele veel
iastenmeer
van bjjhet
bestuur. Wilt gij den waardemeter van de welvaart in e€D
land, aldlll,l sprcker, zie dan
naar het cijfer del' kindcrsterfteo

dlen
bJd e7
zal van
worden
geoomen
111n beslwt
den geest
dat
van he~ En~e1sche hof en ~~t
bovendlen wtgevers zullen mzien. hoe ongepast ~derwa~r
dige colporlage-practijkcn zgn.
als het gaat om u~tgaven,

~~~c~~er~i1~: d~4~ Z!~~n~~~~: 1==========

'*t'. e.c.
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BLOEMENHANDEL SOEKASARIE
Blocmwerkcc
g£gar3I\d~crd.

"oor cll<c ociegcnheld. Prima "fv..."kingcnbillijkcprij:::en
Lever! ook n...... r bUitcn; Annex ~'crsehl': .isch~ en
'Jevogdrehandel.

TO K0 PEN GBnitenzorgscbe Apotbeek

grieven van Joden en Arabic· ~ ~
I I - II
ren, dus niet alleen van de ~'"
Arabieren tc onderzoeken".
II ..... ~. P''',.".n I .en ,__ ~llitcn:;:crg
heersch nieltcmin weder ernsti............ U
.... '"
11I
\1
ge ongerUStheid over het resulTelefoon Bz. 3/8.
G roo t e Po. s t we g 30~

N...

pe~~;~~~C:Pi:e~ g~n:.~a:;ko- energieke
::~:: ,~!~r:I,
h;a::~njO~ :~~==:g Z;~~~n ~~~ ta~~rvolgens Ieest spreker 'eeo
man z.ich wcet in te aanlelding van de onlusten ~n resolutie voor, waarin bet ver-

i

I.

.
AutolDobielen. Prima, snelle be.dieniog.
V raagt OQze teer bHlijke abonneme!ltstariev(!o.

rechten in het Jand aan te tas- advorteeren. weten te bewegcn.

!~~eO~~~i=~:e~e;~ d:e J\r::;: ~rrd~;; te~::·:it~~o:!n::

men. Dczc tooncclcn in een

....
En zoo is hij inderdaad nader
tot net wcrk dar marine, maar
oak tot het grootsche in het
zecmansoostaan gebracht.
Voor hem is ' de vlootdag een
weldaad gewcest.
Veor· de hSlldjesgevers was
zij hoogs.t ens een verandering
ran receptlc-omgevlng.

f

~di.e

~~~hr::~t~~e;~:.t :~e~~~~ u~:~e~eu~b:~ t~~~nl:t

~J~~tv:~llcht zullen hem altijd ~~n~;~i~!~ :~r ~t~~; ~i~l:~~~od~~e~ll~itg:! ~U\V::ng~~~; v~~~~~:t
i

-

ion voor

~~~ded~ p~!tins:~:i~:~;ht1~: Maar
g~~~~~
e! is;!~d~~ reclame-I:~~~~~~~~~~~~~M~.~;~~~b:'~VE~el;~J~~.E~R~'~~
onder

stcV:f~~nu'iSde s!rc~~id:~o~idsde~; ::~·e:r~:de:f:. ODS Vorimmigratic voortdurend gedaald.
Ondaroks dit alles zijn her.
VOLKSCONCERT
-er
~ ~-!
haaldclijk, nadat door bepaalde
BOVRIL IS ZUIVER VLEESCHEXTRACT
groepen Palestinensische AraIn den Sehouwbnrg
biercn onlusten waren uitge.
"HAU RUCK"
lingeo, onder wie een drietai lokt. door de Engelsehe RegeeDe Batnviasche
orchestwaarvereeniging
"Toonkunst",
voor bet hoogBte certificnat.
~~~ n:~ord~~e;er~~~~e~s!~s gJ; van
Paul Schramm dirigent is,
Dultsch Tooncel.
Inliehtingcn betreffel~~ aan- immigratie ell ongustiger uit- zal op Maandag 28 September
a.S. te 9 u. n.m. in den Stadsschouwburg een volksconcert
geven, waarin de bariton Hermann Sehween als solist zal
optreden.
het blijspcl "Huu H.uck" tavia·Centrum.
doelde coneessies plnchtcn voor

OVER PALESTlNA. .
schikt over zccr goode krachAngs~n der Joden
ten en cen stuk als "Hau-Ruck"
Zondo.gavond 20 September
gaat daarom niet hoven zijn j.l. werd in Hotel des lndcs onkmchten.
der leidJng van bet Bestuur van
"Hau Ruck" is een geeetig. de Afdceling Batavia van den

PANARAGAN 23

op~odeQ eeo eerste klasse S e r vic eSt a t
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ELE CTRIC. TEIT SANIT AIR

BOVRIL
U

~:;, ~~:tc h~~rl~~:IILc~~rr~ ~U va~itali~!~i:~;e:~:::S ~~~

-

geeft nadere bijzonderheden.

::t~If, ~~{~{~~~;:~:::r:::c:" :E~\~g~~1tt!]:t~~ ~~~i~~:5~~~Ef~j~i ~l;~~:~~}t~f~R~~r~~
~c::~c~Uk~c b~~!~in~~nt~;zfe~ ~Vcst
ondcrzcccrH in het water zien
rennen cn duikcn al.a doifijncn,
VOGr het t'Ccst hecft hij torpedobootjagctH door de zcc zien
pJoegcn. en dd aUes heeft die

SERVICE STATION BUIT"ENZORG
Wi;

van San Remo en het Enge.1RECLA!IE-UlTWAS
sche Mandaat op Palestina zijn
necrgelegd. Komende tot de
BetreffeDd Vorst6llbuis
verhoucl:ing ~US8Chen Joden en
Arabieren. zette spreker uiteeo.
Toen de Hertog van Kent
hoe er Clgenh)k van oo~prbng huwde. het hi) te voren bekend
gee!'! disharmonIe tusscb~taaetl- maken, dat hg slechts van ZlJn
de bevolkmgsgroepen ....,
• IOlteme kenrussen gescbenken
;~~:~ z~~c::::::'~. m~~~e~~~ zau aanvaarden Geschenk~n
door een groep Arablache be- van anderen zauden worden langhebbenden ter plaatse, aan- ruggezond~n.
:;
vallen op de JOodsche neder- zo~~e~~nmg Edward denkt er

::~~::~~:~~;- ~:a1z;~o~~~~ :~~~;e~pra~:~a~~~ h~~~o:~

.s.cIU;'nt

.... ,:,,:
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NEDERLANDSCH

(RATHK AMP" Co.)

Provisl~n

RECORD Beste adrcs voor
C rankeD. '

Stee~s .versc~e

ell tegenover bet Postkantoor.
Telefoon Bzg. 32

Op Tachotype.
aanvoer in_prima
300' LETrERGREPEN P. M. kwahtelt VrJes- eo KoelkamerUit Nederland komt het attikelen.
jongste bericbt over het sueces. I __________
behaald met de taehot)'pC, de ~
snelschrijimacbine,
samengesteid door oozen landgenoot, te realiseeren.
wat
daze
Marius den Outer. Op daze snelheid beteekl!~t! bedenke
kleine en handige schr.ijfmachi- men, dat 9:e ofil.Cleele stenone worden aeeoordsgewijze hee- grafie-examens eindigen bij
Ie lettergrepen tegelijk aange- 250 lettcrgrepen per minuut,

ecnig clgenbelang na te jagen.
door brutaal ell doortastend optreden het geheele Presidium
weet te o'lerbluffen.
Het vlotte spel van de artisten braeht direct contact tusschen spelers en toeschouwers.
Het gesproken woord was tot
in de verste hoeken van de zal
verstaanbaar.

digd en waarvoor zeer groote
belangstelling bleek te bestaan.
De Voorzitter, Mr. A, Blichenbacber sehetste eerst met
cnkele woorden de bijzond~r
eritleke situ'a tie der Joden In
vele landen en wees er op, hoe
juist op dit oogenblik het Joodsehe Nationaal tehuis 'in·Palestina, zooals . dit bij het verdrag

der KoninkUjke comniissie het
Mandaat of derzelvcr interpretatie door de Engelsche Regeering met ten nadeele der
Jaden wordt gewljzigd.
Nadat deze motie bij acelamatie was aangEmomen, word
gepauzeerd.
Na··de pauze nam Ir. E. L.
Levie. VoorzUter van het

en had veel sucees.

ontbeerliJker is dan ooit tevoreo,
. Het wees erop,dat de Exceutieve der Jewish. AgelJ:c~ (J~:
ache . V~genwoordi~g blJ
den Volkenbon~L~ de.Joden
over de geheel.e .w:ei-eld verwcht
beeft, bij het l.n~ van het

van. de Executieve der: J.ewj.sh' schiijfteChniek opent voor den
Ageney~ Er is nl. tljden.s d~ 'on- hekwamen en ' geroutineerden
lusten in Palestina met tocirt:em- bew('rker van de machine de
~g. der EogelsChe' R~geering mogclijkheid van hooge snelhe~n Joodsch Politiecorps opge- .den, gepaard aan groote lees.ncbt; thana groo~2500 toan. baarbeid.
dat reeds voort:reffulijke. dien- '. Reeds zij:o op dezemachine in
.8te?heeft. gepresteerd; tot · bet hetNederlandsch..zoo.we1,·alsin

Rathkamp.
g,?ed en secuur.

Helpt U
vlug en niet duur.
~

va~eDr~1;~~:J: li~;d:l:tr:~ ;:d~;d,~~~J~J!i!:e~t~~: ~~;~~s~. ht~e!d~~~i"~~ ~a~~~=r ::m:!! ~!~e~nh:~~~~rn~:o~

~~~~~~~~~~~: ~~cO:;~= ~~:. ~g=edennm::

tina van beslissende beteekeni.s laste van .de· Jaden.. Daarvoor
zal ·zljn, .door.de Jod~!()ver de wordt nn in bet bljzonder ·steu.n
gebeelewereld te doen gOtiligen,
Sprelrer doef ··...
.
hoezeer de' han~aving ' ~ .de:
.
e :~rgai;led~r.den
.en Soepelli en rechteri, .door de ·Joden· Plj. het
~ wp.ugen.
de, verstgevorderde,... Ong Keng verdrag ·van · San ~emo op Pa~.
.
.
Ek. ·
. . •.
.
.. I..\ina ver~ nnodzakelijk

ma~~~~~ :o~· ~·$~~. ~~,:~·. dat

'het'

reiken. Op te merken valt, dat
bij het schrijyeD op de tachotype
ook bij hooge snelhed.en geen sfko~en WQrd~ gebrnikt. De
prestatie -van MeJ. Paula Yatla
op de tachotype heeft sterk de
aanda.cht getrokken:
Het .•.,p.
T. NI~UWS", het

or.

1:: ~:;~p.,~ ..:.e~:~~

200 · ~ '250 ' lettergrepen per gustus j.l qd.t er .een artikeI
minn\;lt behaald.
aan met cen uiteenzetting van
. Thans hccft Yej. Paula Mat- de werldng :der _sn~a,
J.a. typiste van het Boofdbe.:. chine. en een 'feUctbltie ~
stuur ~ P. T.. T_ "Ie' Den Haag. suC'.OOSVt)Do bewer;ker en'8ll.. W:g
op de ·~.ehQtYp'H$ameo. a£ge;. balen oit het artikel ~:

&:
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-een ':gebied

zoo groot .Is Portugal ·. ligt,

waar nag geen ltaliann een
voetstap heeft gezet. En juist"
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DE AANVAL OP ,MADRID.

bergte ligt bet stadje Gore, we.a.r
Er is lets V!'lrrassellds gebeurd ten Zuiden van Ma!irid niet aan, de Negus een legale r egeering
op het oorlogstooneel. Z?oals Daarentegen -stuurden zij kola. gen:stigd beeft, zonder dat de

1930 PlytnOlllh Sedan

.

r9,!91frYr~!et ~t~~a~htc 0cd; tit
Bllltjke prtjzec,
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LIQUID 'A-TIE - UITV ERKO 0 P
..
in bet 'K-s ppenhuis
Bat a y Ie. Can t rum

Il

SI U "5 b r u g'a t r III t 5
Het· pSlld ' wordt verbouwd tot bioscope,

;t~~~~:::c.ltroPt.~;~!l~!~~~~~m:l~::,b:'C"~~!~!~~~:n~

GrOOte

sor(eering pcrkamcnten kappen, kleurecht en
van 9-12 uu_.

afw3schbaar, '5 Zondags geopend
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Prima· Bollandscbe Sigaar
CORONA MODEL

I 0.60:=
SIGAREN - MAGAZIJN

"DE ADE:LAAR"
Tel. 2607

Mcn teng 3

Zondags ·Gesloten.

"Draufganger" lce~den kennen,
mel eeen af-deeling keurtrCiC.
pen . uit Talevcra in -'bet
dal van de ri\'ier Albercbc
naar Escalona, de laatste yes.
ting v66r Ma.drid. Is dere ge·
vallen, dan sta;tt de weg naar
de hoofdstad . open en Madrid
zal uit het Westen 'aangevallen

hel vom'ibestann van een onaf·
hankelijk West Abessynie aan
de grens van den Soedan wil be·
guustigen. Dan is de NegUs natuurlijk bevoogd. -lid van den
VOHlkeetDboinDtedrnte.tb!·o!ijn·valene·Hof teO's
Gravenhage moet nu over deze
netelige kwestie beslissen.

Wie kan

op volmaakte wijze het geluid van
' een tokeh nabootsen?

Wie

,,,,,as
be,.tvonal
is ell oen
de
basis
voorlIitsteken·
verdere
ondernemingcn.
Op dezc wijze werd ineens het
brnmlpul1t van den strijd naar

onder No. 1822

. Rijswijk 7 B - Batavja~C. ,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiii~
__

Icdcreen dacht, dat. dc Nationalisten, nIL Toledo ingenomcn te bebhen, Madrid uit
het . Zuideu zouden bedreigen
en de regecringstroepen legden
in -aUcrijJ aldaar vel'sterkingen
nan, Men beeft verwacht, dat de
groote vcldslng, die over bet
lot van Madrid zal moeten beslissen, bij Camero en Gelafe
ten Zuiden van Madrid zou worden geleverd.
Nu echter werd den 18en

'===================-' ~~Ct~~~~Ii~r:~b1~~~lC; t~~a:t~

Inplaats vu,n eerst Toledo in te
nemen en dan 'pas den strUd· om
Madrid te beginnen, bebben de
NationalitJten 'eensklops hWl
plan de campagne' verandcrd,
Zij Hetcn To1t.>do ongodeerd en
vielcn ook de versterkingen

door het arsnijden van baar
verbiodingen tot ovcrgave tc
dwingeu, IS dus Vctalldcrd. Dit
was tc verwaellten, waut de
strijd in Aragonic en Castilie,
waar bet om de verbindinggwegen tusschen M:adrid en Barcelona en Valencia ging, is ken·
baar verslapt.
De Nationalisten werpen zich
tbans lllet allc kmeht op de
hoofdstad zclf. Zij hcbben
haast en -wi1Ien den strijd blijkbaar nog in Octobcr beslissell.
Een van de voornaamste reden
hiel'voor is h et [eit, dat dc
Moorsche huliltrocllen, die men
bij de bestorming vau een stad
niet kan mi~en, in het koude
ja.argctijde in SJ.hlUje niet geO.l.'UiKt kunnen woroen.
Het einde der worstcling Is
dUli nabij.

DE EISCHEN DER ANARCHISTEN.
Hoc meer de Reg-cering in
het goorang korot, hoc onbeschotter worden de annrcbisten.
Namcn ze tot dusvcr or genoegen mce,"' 'onf'lh ver afgelegen
plaat.ac.n, wuar de regccl'ing
geen zeggen.sehap meer bezat,
hull' bcginselen to vClwczenlijken, nu de regeering in Madrid
in nood is, aarzelcn ze niet, om
haar to dwingen, zicb cveneens
bij de anatchistische beginscJen
aan te sluiten, Transocean seillt
den 21cn September utt Madrid,
dat de anarchistische partij te

Te Cherok Takun. 3 mijlen
van Bukit Mcrtajim hecft een
aardschuiving plaats gehad
waardoor 13 keelis levcod' begraven we,d,n.
Het gebuerde in den namiddag_ De rcddingspogingen. die·
dadelijk werden ondernolllen,

Kodak Ltd,

~~~~~~a~~nw:~~~~S'e~~B!;~

Teldoon Welt, 554.

~!:~Yb~Cb~o~eU~~~~~~~:O:~ wO~~d~~~t

"

Batavia·Centrum ~
Noordwijk 38

T 0 K 0
No~>rdwijk

'OPRUIMlNG
Rubberbrand

Teld; '335

ZljDEN OCHTENDjURKEN
Gt::KLEEDE BLOUSE:;,
DAMES WANOtlSCiiOENEN
OCtlTEND- EN AVONDHOEDjES

60000 pd. UlT DE MARKT
30000 }Xl rubber zijn in het
rookhum van de 7e Mijt Estate
Damansara. Kuala Lll.Illpur door
brand vernictigd en nog eens
30,000 pd. werden door' bet
water van de brandspuiten be~
schadigd,

~t~~ing:~~
~~~n~
:e~~~~
d
d
II

SAPI-IE

14

}uist ontvangen :

hie1 . de . 80m van 8793 dollars

eehter bekend, dat

f 35. -

van
bedolven
koelis
gevon-li~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
den, de
doch
zlj waren
a1 doed.
-Men maakte bij dit £'eddings- .
werk gebruik van een nieuwe
MODBMAGAZIJN
methode. Dc aarde werd niet
~~~~gegraven, doch weggespo,

~f~i~~,~~e~~i~~ ~~toS~~

AbessynH~ veroverd te hebben,
zijn volgens Italiuansche opvat~
tingen noch de Abessynsche gedelegcerden, noch de Negus be·
voegd, het land te vertegen·

Kodak Ltd. maakte hiervan ee:n 16 moo. fllto . ..
waarvan een beperkt aantal duplicaten ( ± 'iOO ft. ) ;~
worden verkriJgbaar gesleld voor den . prijs van :[

DOOD,

Madrid aan den premier Largo
Caballero (communist) een ul~
timatum heeit overhandlgd.
waarin de onmiddelUkc toepas'sing der anarchisiisCbe grandregc)s op de Span'nache wetten
geeiseht wordt. De banken en
aile ondernemingell zullen on·
OVERVAL
middellijk gesoeiniiseerd, het
GROOTE BUIT
particulierc eigendom gcconfis~
cecrd worden en Ide rcgecring
zal door cen (anarchistisch)
'EenDADERS
Britsch ~eskundigl)
GEPAKT\yerk~
comite moeten worden vcrvan·
zaam- btl den bouw van een
gen.

DE YOLKENBOND.
GCD!!ve is in rep en roer'. De
verificatie commissie. wier taak
het _is, do legitimatie~papieren
der gedelcgccr~cn te onderzoeken, zit in het nauw, want de

VL00TDA8 21 Sept. "'193'6',:.;

AARDSCIlUIVING
I S siachtoffers

15 :d~~d h~~a;~::~e ~;:re~la~ .&13§t;ALLEN

flO. _ verdi.nen?

aan Reel. bur. de Globe.

..

d"
Regecrlng
",li",,"
bebben
geledcn groote
en 70 kilometer
teruggedrongen werden. Torryos en Puebla werden door
de Nationalisten vcrovcrd en

""h.i.·rmede

Hlj -schrljve

~:c!~~arn~::tT~~~~~~~~~~~~ :~~d~~;l ~ij~ne:~i:~~~~\~a~~r~
_
_ ._._____
om. den aenva] der NationaJisHierbij komt nog dat het ge.
ten te stuiten. Er bad-den in de bel-gte in bet Westen van .Ma· '~.A"
..J --.
Inatste dagl!nbloedige
in het Tajo-dal
drieJ, de
Sierra hel
de Grcdos,
van· V...rlf
voortdurend
gevech- waar
Madrid
drinkwater
,.. ~
ten plaats, wall.rbij de lroepcn krijgt, door de Natiorialisten
VV.et~t

~~e~c~!~n~:~ ~:ed~~pen

In pakJes v.n to s'uk~

'5

·-van -·deIl-: Ta.jo zeer vele troepen
samengetrokken- .en · een week
. ·geleden eeQ krachtig ofiensief
In · de dehting van Toledo geopend, am de. cadeUen en oWcieren tc. ontzetten, die in den
Alcazar van Toledo sedert het
begin van de revohitie ingcsloten waren, De regeerlng beeft

1 I

C~in:e~~~:Vtl r~~vers~or di:n~:~.

met revolvers bedreigden, De
Chincezcn gingen er met het
geld "an door. Om bet district

6.75
3.3.50
3.75

750
4.50
4.75
5.75

Linnen tasschen
Centuuts - corsages
Kestos Bustehouders
Dutch Art Tafelkleeden

I

~~~~: Bg~~k~e~~ ~~l ~;it~4

Moderni! dessins • waschecht

I!~1I"""""IIIIUlIIIIIIIIIIII"II"
.Per Vliegmail ontvangen
ZILVEREN VERLOVINGSLEPELTJES MET BEEL·
TEN.S VAN PRINSES JULIANA EN PRINS
BERNHARD .
, FL 2.50
5.50
BRONZEN VERLOVINGSPENNINGEN .

BEaEER _.van KEUPEN-VOS
\11
tioordwiIk No, 19 _ (GBb. Onderl. Hulp) _

Tel. 1269

zelfs de Negus in boogateigen over de 1.000 kilometer ver van uur zoekcn, werden 3 mannen =i!!!!!I!!!!!I!!!!!I!!!!!I!!!!I!!!!!!I!!!!!I!!!!!I!~I~II!!I!!!!!I!II!!!!!!I!IIIIII1!!!!1!!!!!I!~~
persoon is te Gene\'c gearri- Addis 'Abeba in het landschap gearresteerd, die ecbter hot geld ~

____T•••I_W.~.D~.•~_W_.~.~.~._.:_W_L_17_m____.~.--~~._A~a_g~e~.~n~I_~~li_'.~.W_._rl~W_'_I_~_'__(_W_~_~.A_b___P_._),~m_~_hl_~_d_._-_d_-_·___ EISCHT OPLAAGCONTROLE
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ouders tbch niet 's mOr'gens zou de brave vrouw ongetwij- ter naar haar toe.
vr6eg bezoeken. Ret bleef dua feld de partij van haar schoon~
- Jufffrouw Nora, begon hij
mIlO weer, waarom zijt gij met open·

~ hetzelfdc of zij onderwcg of te dochter kiezen. Zij en haar

.

geld
. :bij zieh, zoodat zij zich voodooNORA DE VALSCHE ERFGENAME
pig redden kon, 'Van Malot zou
OB:
zij orunlddellijk naar buis gaan,
Wat zou het heerlijk zijn,
De kwellingen eener moeder
weer met baar moeder en J.1aar
door
kind vereenigd te zijn !
ENRICO DE NOVARA.
Eindelijk kwam · Suzo.nne te
.
.
•
Malot aan,
•
."
,
..'
Eerat wilde zij lets eten. Hoe97).
'
Tot lederen Ptll s wilde Z1J. die weI zij zeer zenuwacbtig was,
" '
kennen, teneJndc ze te verijde- smaakte bet baar beter dan in
Blijkbaar ~as .. hI,) le~ van len.
.
de gevange.nscbap. Daarna
plan, waarb~~ ZIJ hem In d~n
Dc lange gevan~bap en zocbt zij een plaatsjc op in een
weg stand. ZlJ had zic~ evenwel het gebrek aan frlsse~e lueht plantsoen. waar het kalm was,
V?st .vooq~enomen, dit te ver- h adden Suzanne heY1g, ver· am een beetje van de vermoeie.
hlD~.eren,
%Wakt, .maar de,opwmding en nissen te .bekomen,
ZlJ butte thana dezen man, wrok hl~lden haar op de ·beell,
..
'"
.
.
ilien zij eens had·liefgebad, VOOl Zij', had eerunaa.l een kloek be--' ZiJ bad tijd genoeg orn. rustig

~~I~te~:~~;CI~~ki~:e:d~~: e:~u~::n::t? !d!t ~~~

handeld.
Des middags ging Suzanne
eindclijk op weg naar het huis
van de familie de Boneouct. Die
zouden thans weI thuis ziju.
Het was Suuzanne angstig te
moede. Zij moest een eind 100·
pen, ma.aI' voelde zieh in het geheel Diet moe. WeI was zij zeer
opgewonden, omdat zij Diet
wist haar te wacbten stand,
Voortdurend vt'aeg zij zich af
hoe men haar ZOll ontvangen.

-

waard ?
"Denk · aan dat wanhopige
uur, toe ik geen raad meer wist.
Reb ik u toen Diet alles meege-deeld wat m.ij drukte ? Wilt gij
met hetzelfde doen? Ik zie het
u immers MD, dat gij zware
zorgen hebt. dat gij lijdt.· Waarom wilt gij uw hart da.rr met
voor mij uit.storten en mIj eerlijk
alles verteUen ?
Zijn goedheid trof baar diep,
Zij kreunde van smart. In troostelooze wanhoop sloeg zij de
EEN MOEn..JJKE
banden voor het gelaat en beBEKENTENIS
gon wanhopig te-snikken.
.
,
Hij liet haai een poosje uit.
Wat SCh~lt ~~ ~, jul- schreien. · Toen trok hij haar

~~e~;~te~:'r~h~~~~:1~ ;\~ ~~n~:~t~oe~.a:e ~:~: ~;:::e:. ~ente;=e~ : : : fro~;aNO:~ ~t~e:; g~

oogen gevallen. Zij zag in, dat
Eenige miriuten later bereik- gen ·aan de moeder van Berzij cen onwaardige bctnind had. te .zij' bet ·station.
trand en deze alles te vertellen.
De ongelukkige "daebt. ~n ' ·.Ret geluk wa$ ' haar gunstig. -Bertrand ,~ad haar vaak gehaar.. leven. dat b1lvenuetigd· 'Over eeo"kwartier,kon zifree~ ze~ ~at ZJ,)n .m~ zeer.goed·
h~ en het ~erlangen ontwaak· · .vertrekken; ! Zij prees :zi.cb.·ge. · hartIg ' was en waar het k~
te m baal', zleh op hem
wre- lukkig; het zotr··haar nog Z&:' h~p en ~t verloonde.· ~J,
ken.
' .
Duwachtiger , gemaakt hebben•. die zelf maeder was, -'!:ou rich
En tbans begreep zij ook indien zij lang had moeten zeke~ o~ Suzanne en .het vcrwaa.rom hij destijds met hur wachten. _
" hiten 'kiDd ontfermen,
getrouwd was. Hij bad haar-geMet een: . zucbt van verade- "'Dan zou . zij" ook vem.emen
houden voor dt! erfgcname van' rniDg stapte zjj in den treiIi. ., waaI'OnrBertrand zicb van haar
den ri4ken baron de Valmont. . Het· was b.a.ar bekend dat de had ' Willen bevrijden~
,

t:

pg. ~~1

v~n, trnchtte -'hif,zlch van-zlJ~
T.'
O.'.""
.• 'hiJ
,deze. b.O.O.'kmd
•..p Il,locst
o..
ueke
vrouwen
te beWI]\len. .
'_ . '
" . En' wellicht smoodde hij.reeds
.ru~uwe; · nog snoodere , plannen!

peins op. Was het al zoover met
-haar, dat men baar _kon aanin welken t&eStand zij .verkeer.
de~.
_
.'
Zij waagqe 'bet .met:. den beer
Pontier ann te ' kb'k~ IDiastig
began zij verder ~ na.aien. maar
de · hand waarmede zij .de-naald
vasthield. beefde vreeseqik. .
--: Neen. .ik: ben Diet ziek.
mijnheer Ponti~'a antwoordde
zij mat. : ,.. _':' . . "
. - " .

zacht de handen van het ¢aat
weg. Is
Iced W6
t'1
. .. uw
_
.groo
vrQeg hij, N~.laat ik. u.~t

J

•

eel'-

der los of go moet IDlJ v~
h.~bben wat 0 zoo ditp on~
kig .maakt. ~eet g:g daJi met;
dat ik he~ o~t ~et u meen.
~~ ~uwt gg my nag.steeds
met?
.' .
Nora .beelde ~__~ ~ Ie~ en .voelde dat _zu ~
bij hem: haar hart ~ n:ttstnz-.
dmoet
woonden en dtt bet ~n reis van: kom.en. ..
• ._ -: bl~ -scbeen. . deze ~woorden aan wren zo baarnood bp.klaO.UdeI'S
. V
.";
'.. '. Berte
. . .and
ot. _-::&Ues....
ZOU::d.te-ziec..
811. ..aan
. .' daar
·. bet Dcb.
".. .'
n.d. d. •. bet ..h.ool!. . Haar -.
EOn
.... vz:i:en
.. z1j hebben.
. .
oo.creveervier.
unr
w as. te
.'
. Hein: weer
vel'- te log&ns1:rafreD. ZOO)ron het gen. ~ ~ ~ Mar te
· Hetwas ' jami:nerdatzij ' ~lWigdezijiJ.iet -naar.Ztln ·moeaer. m8t~..
. ....
- ... :.' ~"
,
derwee-eenfgun :~d oponthoud. wi!t"na:b:mrltJk nietS"van. al zijn .
'\1el'bOzg ieta 'wqo 'haoL . ",
.
had. ,doch zij .koo· haar 9ClloOJi': wand8.~ : Ala die aD. hoorde. . BU ~-. ~ wat dldt(W~ ~).
Mal.

~" sch:.

au

<I..

en

Controieert zeit
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DE UITGEVER

Tjike:umeuh 50,-Buitenzorg.
DageliJks geopend van 8-12 v.m.
en van 5·8 n.D1. Leesgeld_ f_O:05_
per ~d en'p_er--week. ::--, .-:l.
, ._ ' _ .' _. -_-: '
Architectenbure_D.u S~

&

Hti.ift.:tne~'5 gesloten vertr~kk~
-'-_ dU,bbEil~ ramen ',en de~,. ,

ach~galer:ij

~rontlopperv~~_

"'" 'llr ]J~ If §

~1~P

,4x8 ~ fronti:.

-_breed.te 8}l.'-...,...:.;__ diepte 13%-14.23x24~:,~.

-, Staande ar;.tl· de Tjidengw-eg

~~; ~~~~l' ~::: '~~::=~ g~:~: v~:t~;:d. onder letter

DE REGELPRI)S DEZER ADVBRTENTlES IS F 0.20
bouwk. werken; wegenaanleg,
METJUlEN MINIMUM VAN 5REGilLS.
PATENTEX
onmisbaar
voor _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
de hygiene is
van
de _moderLle
verbetering eJ?- asphalteering.
0u
VAN \vIJHE'S Leesinrichting. V: "":'. In elk~. apotbeek en dro- JAPONNEN Voor het roaken van Uw Clehtend- middag en
m RooP
Keb. Sirih 9. Goedkoopst adres
voor porte~euilles naar keuze,
min. f 1.50 p.m. CompI. tromm._
(36- tijdschr. en roman) f 5.f 3.50 en f :2.50 p:m. Uitsl.
,

gIStetIJ verk!'lJgbaar.
avondtoiletten is ooy. Uw adres: Koningsplein Doord binnen 7
Adm. Kantoor Heikens & Veen Maakloon v.a. f 2.--, Goede coupe, priina afwerking.
Batavia - Kali Besar W 35 _
BABY LUIERMAND _ UlTZETTEN
Teli. 285 Bt. .
Uitvoei-ing van geheime op_
compl. v. -a. f 42.50, pr. !twal. staf, VIugge aflevering.

Ba.by Ford (1933)1 0ad1Ila0
(1929),- beide -.in uitst. cond.
Event. genegen tot fnru.iling tegel e&n i g. st. verk. _2eh. wa~
gen. Te hew. bij: WID R D(Wler

~~e~eI.r~~~n~.2 p.w. f 1,50 ~~~~~ie:IS iake~~.gebied, priv8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-_ _ ~a~;:T~ ~~ :a~:i.4-

-----

P01!1NTJAIt Zonzijde - Hoogte ± 4000 voet. Te Hoar: Modern
SteeDen Landhuis, 7 Ka..ners, CampI. Gemimbl. keuken; Bad,
Garage, Goedang, Water!. nit. Reservoir, El, Licht. - per 1 Oct.
Heerenkostuwn
en overname:
gebardine __
Verlofgange.rs! ter
Inl. 'reI. 51 28 WIt.
jas, flinke maat, bruine winter___._ _ _ _-'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Imantel maat 42. TjUatjapweg
14, tel. WIt. 4086.
TEKOOP:
LA N DB U I S B 0 R MAN N
Goed onderhouden IJSKAST
F AMILIE-PENSION VBn den eersten rang
Prijs f 15_
Gelegen aan hoofdweg Buitenzorg - Poentjak
Goenoeng
Sabari 46 - PaY.
GEVRAAGD:
Voortreffel.ijke keuken - Royale tafel 3500 voet b.z. Ideale
hoogte voor herstellenden en kinderen. Keurige comfortabele ~~~ ~~ru::.~rd=
blrichting. Besehaafd milieu. Fl. 4.50 _ 5.- p.p. p.d. Fl. 120.- 120 ReclamebedIijf Preclosa
N. V. Bat.-C.
TE ROOP:
140.- p.p. p.md. - Weekend Fl. 7 p.p.

Garagekamer te buur, gemeub.
of ongemeub. ingericbt ala zitslaapk, rustige omgeving, Oude
Tamarindelaan. 83.
Gevraagd: Voor ca. 6·mnd.
betzij gemenb. bois of groot
paviljoen te huur, hetzij inboeTeeken- en Schildercur8uS.
del in bewaring nemen. Tel.
W
Opiciding teekenen L. O. en __It_._29'-1_9.______
M. O. Middagclubjes voor kin- NATUURLIJI{ VAKKtJNDIG
deren. l\-Je'\"f. J. ,'an Lookerell, RUILT UW tdh MEUBELS
Sawohlaan 9. Tel. WIt. 5726.
TEGEN MODERNE MEUBELS

Ind. geneeskr. kruiden
van ]'levr. Fransz worden overal met succes gebruikt. Prijsl.
en boekje inh. bijna handerd
ootariee} gecontrol. tlanl.betuig.
nit alle deelen v. d. Archipel
gratis.

J-lodevakl;chool 1\1. v. d.

Weder"
_________ ontvangen

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

Kroesenplein 13
i~ncC~:;!~;3~':;;~es. Opteiding \'oor costumicre, eoupeuse
en blo::menmodiste,
ecm'oudige
methode; vlugge,
succes
3 a4
verzekel'd. Diploma
maanden. 3 lesureo p.w, f 7.50
p.m.
___
\' E R T A & L W E R K
Ho[£nulUD,

na

"',d,dandsch,

~~~~I""I.!!!!!iii~"~'-_

Eng,ls,h,

---------

!~:::~~~e~~~:p~~~~j~~~ ;1~5~~~~

"DELYANA" Tel. WI. 1430.Pasar Senen 187-212.
m HOOP:
IndIan
1\lot-or
(Chief)
m/ziJspan
J 75.- cash. ViospJein Zuid 17.

!"'_________________
loop

Bat._C.,
Te Koop: Ronde et.enstafeI. 4
ectk. stoelen, staande lamp,
eJ~c, kaarsenkroon (koper),

I d

spwg,lkast, vlooldroogkast, ljs·

F.ra.nSCh e.n Dwtscb (ookondcr- ka8~, kerees, lampekappen enz.,
linf:') gevraagd door: A. A. van AntJek: Commode. Kebon 8irih

~

Te

•

f B wt

•

t~~~ !~~!. ~~:~~~~:~
9, Buitenzorg. tel. 591 WIt.

TE KOOP AANGEBODEN:

Koffergramofoon, portabl~,,, Te koop : Kodak studiocamera
, m / C O O k e anastigmaat f 3.5
sehrijfma~ruDe,'iiska~t, -prisms.- lens, formaat 10x8", compI.
m/cencllry studio standaard
kijker 8 x.
No.3 tegen e.a.h. Br. onder No.
4583 v d blad

genlegenU.S.tnfdleneg-,ooOten wegO. UTO'.leeorrpp
..erevllank.,_T,_b,.vr•.•S.luisw_.eg_27•._ _ _

..'

;;~~::7~~~[;;;:~~-:"': '-;-:m-':f-C-Y-:f-~-l-{f-~s-:?-.~-.~-.~-:c-~ -.I _~.~.;.'~.:~.:.;.'~.m'.i,••~.e.~.f.w.~.:f.~,.h~.~.~n VB.;~.ei.NW.o.~n.3~.ni.';_ ~i.~.f!~~ ~!i.~~! _!_=_t'i._;_~:_:_!:_e~_07_s7_~_~_~;_~a_t~_:._
•.•

Mulo B. Armv. 1 October. Aan- Iloll. He., m.1. "e"",bt prcttige

melden: M. A. de Daan, Goontc.-ct"wcg 6, tel. WIt. 4552, J. C.

I

~~~~~~~~d ~:~e~~~~.go:::::tN~

h~t. zdf ycn.twrdigcn van cor- m/e. gem. f 27.50 p.m .., vrij

!!agcbL t:n costuums. Praktisch ter, Dr, Ouwehandweg 21.

.

.

,

Uos, Lorn bokwcg 28, tel. 5112 454" v d blad
" ...
.'
WIt.
t\tellf:r \'. corsngebloemwerk en
TE HUUB :
ctA!L naaicn, tC\'cns cursus voar Niettw pa"iljoen, bey. 3 kamers

....
_

gemeub. elgen galel'Ij, aparte
ingang, rustige omgeving. Oude _ _ _ _ _ _ _ __
Tamarindelaan 83.
Te koop : ~-~~ zuinige touring
4-cyl. lIilln'ian model 1933,
Mooi verdiepingshnis v{)or di- prac.~t conditie, m/6 mnd, ga1 rect te huur aa.ngeb. evt, m/ ranbe. Te bevr. tel. Wit. 3600.
overn; .compI. keurig onderh, _ _ _ _ _ _ _ __

BATAVIASmt.E COoPER~TIEVE
Begrafews-Ondernemmg

wa-I (Dag en nacbt).

\']uggc methode. Cond. Kellrig rose hekl. rottanwieg,
~Ul'~US j 10.-, Prj\'. 1. f 16.- compl. m/buItzak ter overn,

Coulante bediening, nette uitvoering, billijk.c tarieven.

?~~:-~)a;~:r ~e~;: ~~~w!: ~~~f:t~t.'3~~o.- Sumatraweg
GELlJKEHOE fOlD'S

he:'~;""

",)!,,/

MOE I LIJ KED EN. ::1"
A B M

"'1<)(

VoOr alochts f 1.15
~HeUO$" C:nlldd ... '~\O 22 WI,

~~or""';,"~~~i~'n~~orbon~~~-::;~: ~fodern g~!'~Ujoen voor

1700 voet"

~~~un~~n~;d?rct~! b1;,5r'e·kPk.men' ~c~~.2S~~~~;~~O~~.

pension. Te
"' ...
Bric\'cn onder No. 2873 v. d.
hlad.
~~u~~~:a: ;CA:t~d~b~~~ED1~~J
~pt. geen kllmers vrij; boekt f 75,- Morris 4-cyl. 1930, zulkli

EEN
u?tzicht
Tc koop aangeboden:
Zw!!mbad Pdma tafel RJVIE.. CompI. meubUcering v/pavilj.
UA.JlO!IE"
Megam'~ndoeng Te bcz. Laan Canne 11 pay.
Builc:1zorg, of inl. tel. 5050 WIt.
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