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dan is dit resultaat toch weI (lpcnl.ijk of bedckt,
zeer ontstellend te noemen. - kringen. -
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Tot zoover bet versIng der
Soloacbe ervaringen, welke in·
derdaad diep teleurstellend
zijn geweest. .
Men dient hierbij eebter te
bedenken, dat in de werl{een~
trales en de werkkampen ook
QeD selectie plaata h eert.
Als een werkloosbeid-comite
cen werklooze te voren niet be·
oordeelt -op zijn gesehiktheid
om een ambaeht of landbouw
te bcoefenen, dan moet die be·
oordceling wel elders geschie·
dcn.
Men kan weinig stoat maken
op de wenschen en de plannen
der werkloozen. Ale zij niet in
bun oude yak kunnen terugkee·
ren of nog niet gewerkt hebben,
dan gaan hun voornemens niet
vcr uit boven het bekende "bo·
leh tjobah". Hun zelfkennis is
zcer gering,
In clke lndiscbe werkcentra·
Ie en in elk werkkamp komen
dus iedere maand mutatiea
voor. En -dat is maar goed ook,
al kost het vee! lransportgeld.
Boide insteUingen dienen niet
om werkloozen bezig te hou·

j"" dud t(,

ti el S. S. ,.B:;il ;:!,·lmli,:·/' ~n·.i.'lY(':~-' rt met" e<.'li. geV(;O!' on s !)eSt.t'!ll : ~ ~ p;·!.pi erz~:l"ld ingC'(:(st O! l l:'~! Ve-er 2] O~1.0b Cl· te Pi'io!~ , ZO Od ~11 ons

dec'it~ 1.1('r

hia d . ':'an llCden tot dic- n datum op wit papi{~l'

zal

moe t-en· v~r2:~hijn~n.

--~~~-~~- - ....... "".--. ~.................. ~~ .-~ ~ ,---.

~f~f;ti~~;n daa;ce~(! ~~b~;~r~~~

oride~

di~

Doch
-je mutaties,
te Sockaboeml voorkwamen ~1J
de werkloozen ult Solo. ~IJn
er tochtetele, we~,c a~nle~m~
~~~~~ -0 cen na erc esc ou
BrutaIiteit en dienstweigering kwam onder hell driemaul
voor, desertie op aanstichting
van de audel'S ecnJ)laal drossen
op weg naar hel kamp twee.

maal.

Van de 20 uit Solo afkomsti.

ge personen hebben er dus zes
de verzenen tegen de prikkels
geslagen. De moeite aan hen
Door de Werkkampen uitgeg(hift.
besteed, de uilga.ven voor h en
gcdaan, hebben zij niet eens
WEltKDWANG ZAL OPVOEDEND WEB-KEN,
willen belooncn door een ernsti~
•
:~..... g~ p~ging te onderne~~n in de
De publicatlc· van de uitkom· .maar uit den trein gestapt, riebtlll~, "!_ elk e Z IJ Z elf
alcm, welke een-locaal werk~ cen tweede bracht het weI tot had . d: e n g e k 0 zen.
1 she'd. mite·had met d oi>" Soekabocmi doch is nimmer in
En wat moet cr nu met deZ:di;g ~~~ werJdoozen ~a.r het kamp ~ngekomen. .
zulken :-erder·gebeuren ~

BEHANDELING VAN WERKSCHUWEN.

c

~ bepaaJde we»kcenfra]e en·
eeJl, bep~~d w.erkkamI1, geeft
ons aanlclCiing om nog eens·te·
rug_ tc komcn ';:lP de kwestl~
van de beha!ldehng-. der werk
schuwe~ . "
, .,.
,
He~ beda::loc cO~lte was dat
van Solo. ZlJ~ ervarmg~ ~aren
volgen:s een:. verslag ,m, de La·
co'flwtt.e/ de volgende.
- Te Solo is mcD" JJegollDen·
met een viertal ,families en
grootere jongelieden vanaf Ja·
nuari van dit jaar op te zcn~:~pna: ~~~ e:nJee!~

ecn

ten,

Wij ga.ven reeds le kennen,

dat
wij voorstanders
zijn van
het onderwerpcn
van zulke
ele- Ij.;~::::~e;~g~~~~::'''~:n
men ten e.ls de bovenbedoelde
zcs Soloneezen nan cen arbei ds~
dwaug, die werkelijk dwang is
en streng wordt doorgevoerd
voorol in den beginne.

Dnt znl zulke elementcn
doen voor heel bun leven.

zal hun leeren, dat er in de
maatscbappij niet gelanterfant

I=~=======..".1~~~__==_=
DE VERDEDIGING VAN.

INDIE.
is overal verkri;jgbaar tegen den pdjs van f 060: '

Twee Petitionnementen
VAN HET ALGEMEEN WEERMACHTCOMITE,

Het

VolKlJraad aan ~ bieden:
:Mijne Heeren;!.
Gl'oote bezorg~bctd betreffende de weermaeb.t van Nederland.scb·Inctie vervult de bur·
gerij en heeft baar er toe ge·
Oraent zich bij dewn tot U te
wenden. Dat zij zieh op deze
zoo ongewone wijze en in zoo
grooten getale vereenigd recli.t·
streeks tot de Nedcrlandsche
en de Indiscbe Vol.ksvertegen.
woordiging l'icht, moge op zich~
zelf reeds voldoende zijn am de
overtuiging te schenken, dat de
aanleiding daartoe van zeer
ernstigen aard is..
Reeds legde de Volkstaad op
27 Augustus van dit jaar cen
duidel.ijk getuigenis at van het

SLe~

laOlett!r

:or!~~;~ io~~:~ea,::~n;j~:!
.t'acllJ(l;. meet. en, meer d.l'ingL
[let .ocsttf aoor, dat 0E hwp van
amLcren D..Let mag wordeu gereKend, en.t6_vens; datmetdt: toe·
neming (fer gevaren (fe verbe.
Lenng, onzer weerma.cJlt g~l!n
gCIlJil-en tred hceft gehouuen,
w.ij, h ebben· met groote beJang.
stelling gevoig!i wat daartoe
reeds. werd· gedaan, dOCIl waar
uit de· bekend geworde.o.. VOOl'15Lelleu der- .tteged'mg b1ijkt,
in de: n.aaate toe.komst Dog
..:al worden verkregen wat
zakelijk kan worden
willen. wij . Diet verhelen
OIlS- bijzonder heeft . teleurgesteld, Wij verliezen met wt bet
oog, · dat het de financieeJe toe~

16 m m

ca, 90

NOORDWIJK

geo werkzaamheden niet wU·
den verrichten.
En dus mogen we hopen, dat
de bewuste zes Soloneezen in de
ccrste plaats op deze wijze
bebben ondervonden, hoe ver·
keerd· bet. is, de werklooz¥..zo~ op te vatten als een spru.-

'~.~~.:::~~~~~I !.

HOTEL DES GALERIES
Cale fa Rolonde
T elf. WI. 1241 - 1242 - 1262

Annex

Bezoekt

ODS

Restaorant de Premier Ordre.

Uit een keur van gerecbten en wij nen kunt ge
Uw ·keuzc: doen.
Specialiteit in het arrange-eren van diners en re: ~
cepUes.

Dir, Eugene Hoogveld.

Engelsche
Vilt-Hoeden
in &. nieuwslt! Modt!kit!uTen

Fransche
Model-Hoeden
Maison Van derWeiden
___________..
Baiooio Centrum

voor

ge~a~lit ~worden,

dRt bet

a.a..!lta~ n~~n:u~ten ~n ~oodvre-

f 5 75

dig verzoeken weI te ~n be-- _ _ _ _~~~~~~~~~~~~~~~~
dat op de WlJze welke
d~ Regeering in ove-:l: g met de
Volksvertegenwoordigmg
ge.
oorlOofd. eu noodig zal achten,
:;~e e!~
gi!bbe be- maatregelen. worden genomen
dr~ ~P~, J;::~~C)()rsta:n.
welke kunnen.
om de
oDd:rdane~ ~ alle gelemn'gen
van
.

iensie de vel'tolk.er was eener
sterke in de gemeenschap Ie.
vende 'overtuiging,
VI" d
en.
e e :J~ en~evax urende

April volgde
tweede groep. :~;~~~:t ~c:ereJO';:::~~~! letlI~r daarhij mag het, dunkt der. ma.a.t:.schaJ?pij heb~ ~e
zoodat in het gehecl daa.rbep,n Ie kilos aan Ucbaamsgewicht ons, niet blijven, want er moet ~e~v'7ten :SSleV[ Iu:ac ten t

tc zijn bijgekome~
.
wie eenigen reeds meerderjarig
Van de 20 u~~ Sol~ afkom·
zijn,
.
'
stige Soekaboea1Jt:rs ZlJllo er
Van dil ·aantal zijn· terugge- . 200· zeven· overgehlev~ nit
keerd, verwijderd of nimmer in :s~taa~d k:~~ogelijk beSoe15:a1Joemi a.:m'g:e~oxnen tWee .
. ge
.
~'.
gehuwde families.· en elf. jonge-Naar de werkcentrale in
lieden, zoodat liet. kamp. te ~ando~ng verd,en zev~~ oud~
Soekaboemi- thans> nog--bc-rolkt .Jongeheden. Utt SOlo" gedirlwordt _ doo.r twee families en geerd e~ drie bunner ?In
.slechts· vlJ~ jql1gefieden·· af· teruggekeerd..
komstig uit bef So!Osclie,
Maar wanneet' et"
Van een teruggekeerde fami~ .Da.ar: West·Java
lie, droeg de echtgenoote .beur toilies en

27

TEL. 3375

Prijzen vanaf

Er zijn nog andere .redenen
geweest, welke geleid hebben
tot verwijdering uit het kamp
als bijvoorbeeld hrutaliteit CD
dienstweigedng (in drie ge-vaIlen), teJ:Wijt een jongen door
zijn o.uders zoogenaamd we-gens Zlekte en xwa~te weed te-

me ter lang
incl, reel & can,

I!;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::===;;::::=:;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::=i

'b.asis

eeoe

gebeel complete opname,

LUYK S

ecncr onmiddellijke verbetering tere voortvarendbeid bij de vel'.
van de wcermacbt tot cen peil !Jetering · der-weermacht en dat
dat overeenstemt met de belan· de groote financieele offers,
g.~n tel' ve.rdedigiDg waarvan .we~e reeds .zij?- gevergd, ~ar
ZIJ bcst~md 18.
deden· terugdemzen voor het
De Ultspr~ak van den Vol~- vI"agen v~' nog grootere aan de
raad, wll:arrn daze ovettulglllg gerneenscbap,
.,
T
wel·d behcbaamd, kon ec ..ter I ~ok . de burgeI'IJ van N~er.
onmogelijk eene weerspiegelmg 1·1andscli.Indie heeft afiers ge·
zijn van den.diepeD ernst waar· bracht, w7~~e_ .de ~enze~ van
mede de sRmenleving haar het mogel.ijke bereikten, Ul en·
voclt,. noch van de spann.o.llg -kelc 8.6va.f.!.en: overscbreden,
wa~·mcde. b~eede lageu de.r.· b~~ doch ala liet ~aat om bet be·
v~ikUlg ultzien .naar bevredi~ ~o.u,~. van. het dierba~te goed,
glDg oer door den V.olk.sraad . o~ .15 ~J : berel~ .Dog ver~er
D?t stuk del' defecSle van. IndJe Om d83;rvan
ultgesprokcn wenschen..
leggen" 15 bet
Um hiervan. ge.tuige~ at le ~:~. dW:::~. een
leggeu, am een Juislen. I~druk \'erza.!~Ien teneinde
te geven van ~c bezorgdheid ~e. bescheiden
te
zer samen~7vmg t eu aa.nz:ten
.
van ~ogeliJkbedeD welke kun· de ver~tenng van
\'001:

ZZ

Copiet!n verkrijgbaar ad f1. 45,-

:f d~a:m:;le:'~!~:b~ ~':;!r::~~!e~'::I:;':~;!~

Dc, tweede familie bleek oaH~ IS~:, be!~~1' !:uu~; ~:n ~~oe~~:ote:::a:~~~d
phYfnek te zwa.k am het ka,mp- deed men ruet alleen te Solo krachtige weermacht kunnen

~o.

VLOOT
FILM

+

Het is hieromtrcnt dal
Algemeen Wcermacht· bezorgtlheld heerscht.

lev~n te ver~gen, een ande-- cen dergelijkt= ervaring op.
·worden 0 evan en z:tjn de tal. om:er weermaeht ibedragel'! noo·
k 31 _
1'C Jongen was ruct n~rmaa1 en
Er· is, toen de nieuwe richt- looze han~~eeke!nien bijeenge. ~~ zij~! .w~v~\ het in In. N 0 -0 r d u) fj
moest daarom . teru.,gezonden lijnen voor de wcrkloozenzorg braeht welk dit geschrift ver. dIe Yr.IJwillig bIJ,~engebrachte
worden en een ~~p~~noot tee-- bekend· werden, medegedeeld, gezellen., Zije bewijzen, hoe de. slechls een bescheiden deel kan
~ende na den ~lhlictlJd
dat steun zou worden onthouden. Volksraad met zijn u.i.tspra.a.k vormen..
.
lig vQOr doordlencn.
.
aan hen, die de hun opgedra- iDderdaad ten a.anzien del' de-Het is daarom dat ~ eerble--

f:!ii~~:e: l~~jo~~~ie~:u:::

""

NED~

~;.~ m~~r ~~~::ts~fcd~~rvo:~ ~:~c pi:ti~=~~~ ~:~V~l~: ~~UW~Up~~~:leponll~:Ken ge"

'='1'

POST.

tegenstand en
kampen. De
loozenzorg en de I. M.
ten ook daarvan mede teo•• "'- I .0vO'.0"

londbouwers. Het spreekt van· ~~alen lienera.aJ. en aan den tOlCntStl.l..o.u.el'(

rulmtc bieden, zlj haar zorgen
het Heist uitstrckken over hen,
die eeruge kana op slagen ge·
ven.
De werkcenlrale te Bandoeng
en het werkkamp te Soekaboe-mi ontvangeli. niet allcen van
Solo werkloozell. Dic kornen
daar uit aner1~i ricl~.~ingen en
worden er eemgen tlJd op de
prod ~estcld.
•
'.t:..I
f..1)
. Ook In het oudste werkkamp,
\ \: t'g'C! ns nct ..:rit, Hat :l.lh:· >JCat.H. •~;i::n,"'".i:;~m_-;-;;,.,:; van ~v.:~g, ~ee.ft clke
(nhl'~~ken ( w ani:' ~let T.ta~)icr 'r an nf'~ (.
m.aand ec~go. muta~le, pJaats
POST scdert j:l.i~e-n a a ng-enmak ! \\,:.:rdO ~l all
en gewaonllJk 15 de leldlDg ver·
..
I
.
.
heugd over. bet bcengaan v,an
al!e O)Hli::H! lte') ui e t k Un!leB ·/old Ot ~ n . i s <~!'
de vertrekken~e gastcn, wIer
{,(·Jlir.;(~ vl~rtr~I:r,ing on l:.;t.aan in df~ ·~'~.~ j·zti.HHng
plaatscn. dadclijk door andeten
Yail h cl g'rnc ne p:tf)ie r van DE O( :H'fENl)
worden rngcnomen,
( mJnrM"G :::

Maar de I.
zijn niet de

c! ;::,:' V~~~:=~
machten het hoofd te bieden.

I_•."".. ,....<.".;".~

~;;e~~jE~±:;:dS~~

tel'S In eze . ~amc ~ nag Ook in de toekomst kan geregrooter wordt ~~n bet alISo
kend worden op de tOcwijdmg,
De .correspoc·dent, die in .de den ~~ ~ de volharding: ~
Loc: bet bovenstaande \'erslag. allen, die geroepeD2~CD;.ZJJn
HEr ..A:LGEMEEN" WEER.
van de Solosche bevindingen het land door ~e tijden
'I.!ACBT...coMI'i'E.
Ilmmtl(mDIHG,I\AGAZ~N"TDIiO de ZON"
rond, plaatste daarbij deze op-. en geva.ren_heen te hel~ dan
PASAQ BAc!O~ 52_58 SATAVtA-C!;/iT~UM
merking:.
wel, btm. deel heb~ fa dragen I ~_~_________________________. ,
_ Nu is weI het juiste 00-- van bet ~ op ~ land geval~ I'
aangebroken om hier len onheil. Er .Z1JIl echb!r ge..
te wijzen op de ondank- ~ ..~ ~ waa;rvan
(nL die van de om· het Diet- valdoende 15.t ieder
vo.-n:ing del' werkloozen uit ad-- zijn voIle ' krachten· geeft.- van
T_~%"". ·Volwassenen f 0.30 incl_ Gem. · bel_
SchoolkindtteD f 0.10 incl. Gem. bel.
haar nleuwe ontg3Vip.g. en'.· be... in Yaart- van bet
wt:lke de L, E ., V.~leiders zich ala CE.n .man opstaan.en .
aan d ... STADSSCHOUWBURG op den dag de, . uitvoeting_
Biljerten
stemmmg..
.,
. . bereld en Ill"chikt
vrjjWiJIig op den hills hehben ge- rend ' de hand ophoIfoo..
LOitETTEN
OEOPEND
van 8-\lu. v.m. Dos.....,.js...".{ 8 UUI".
Een det jongelieden is op nch- op een dar
haaJO:; waarbij. zti· zekel' 1hm- ·GIe' hand· met of" ~
weg :oo.ar SOekaboemi te Jogja . terreinen vOQrgoed te vestigen, neD rekenen ·
~ gewapend is.
.

~::jeon~:<·~·. ~e:~v:;.' :~~:Wel.

. VOLKSCONCERT 28 Sept. 1936

~~~:e:=:Je:>~ =.~~~waarop

•• DE

OGHTEND
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FlL!IBAL.

HefCQmj.te-deelt-aaJl het
bliek.-nog- het--volgende,mede;

Ret Co:roite stelt zich voar
zeer sppedig nadere mededeelingen te doen ten aanzien Vah
de wijze van handteekening op
bet petitionnement,
'Per toelichting Van de zin·

3 October as. beeft in
der Neder1anden een
en tegelijkertijd
-viering van Leidens Ontzet.
VDOr het fih:i:tbal. dat wordt ~--. --·~·7---

opgelui~ -do~r
he~ben

van
hen,aangaande
die het petitionnement
suede
de-bijdrageb
onderleekenen, -Dlage het volgende worden opgemel'kt.
Deze bijdragen moeten van
ztUver"1)6rSoonlijkl:m aal'd zijn;
de, .bedrijven als zoodanig ward!m verzocht zich van giften te
onthouden. Dit is gewenscht,

ach~ film-IDlporteurs.
veertigVan,
vademen diep Diet
3.orchesten" wrak:
pl"ljzen beschikbaar ..gesteld.
van de kust ligt.
Elr ~en char~wagne-, bier- _ Een paar weken geleden
en cocktal1-bars ZUll.
men in de couranten van Jersey
.
City leten, dat -de reederij;
VOLKSCONCERT.
waaraan de "COl1,sWllaticm" be·
hoart, een N. V. met e~n kapi·
Hct programma voor het ta~ van 250.000 ~ollar had

I

--,<

_ Ouve~

~fad::, ~~~d~~{\i~~:atv:;~:
bereidheid tot het brengen ~.1an

Aan.. den onderpersoonlijke
bedragen
oak ;~t, du~ ~~ll :~ 7tlJde v~n .hei
slechts een decl van de noodza·
anw s;ee, e
onw
a
kelijk geachte versterking der meter u:t, afha~gende van de
weermacht zal kunnen worden 11engte '\ian de 'lag. ~~t toubek t't-"d is h t C mite verre wello~g aan de ~ovenz1Jde en
OS 10 ,
eo.
. bet mtsteli:cnd emd touw aan
gebleven.
De ~edoeIUlg 18 de ollderzijde wenen voor de
slechta .te overtUlgen van den ocvestiging van de vlaggelijn.
ern~t ... die de onderteeke:-a~e~ I d. Een goede vlaggelijn be-

Alb HJ:. Me.

sel uitsteekt.

I

;:~,e~~at ~~gern ~~~~~ij;;e~d ~~ ~~~~\t;".,e~l~~ ~:~ia%aa~~we~:~

geven. Ret lnvart]e van den on- Jlordju('. illdruk wanneer de
vermogende is ook welkom,
knoop~indcu waa~mede de vlagUit d,:n nard del'. zaak wordt, I gelijn aan de vlag is bevestig-d,
vo.or Men. meer T?:lssen kan op .)I111oodi o . la.n;; uitsteken. De
grootere giften prlJs gesteld.
juiste Imoop voor b,et "aan.
~.....~~~..,....~~""",.Islaan" VflU cen vlag is de dub~-- - -----~.---,.-. --_.-.,,-- ;JeJe schootsteek.
e. De vlaagestok behoort
van boven afg~dekt te zijn, met
"en platte schijfvormige knop.
AUe gestilecrdl' knoppen, waar.
mede de mecste moderne gebouwen in Soerabaja werden
NA1'lONAAL FEEST.
uitgcrust, zijn volkomen in
3trijd
met de historische wijze,
Vlaggcn.
wtlu-mp gevJagd dient te worHet zal niet zoo lang meer den. Zc zUn o.a. dikivijls oor.
durcn of we hcbben weer
zaak dat op een afstand de in·
jefeesten.
.:lruk wOl'dt gevestigd, als werd
I ..aat c1' d.m algemeener en cr "hulfstok" gevlagd.
bcter gevlagd ,,'orden, dUll tot f. In den platten knop
dusver het gevul was!
de katrol tc zijn ingclaten.
W c hebben daarovcr reeds Dal1roool' \vordt het mogelijk,
ecnige opmcrkingcll gemaakt dat de vlag wordt "voorgehein dit blad en zicn thans. drrt 3chcn". zooals dit bij een juiste
het Socr. Hbld.. te Soerabaja ·nanier van yl<1ggen behoort.
hctzelfdc euve! heeft gecollsta- D.w.z. het rood van de
tc('rd, aat "lij te Batavia op· "<noet tegcll de onderzijde
merkten: - de buurten van de den platten Imop
wclgestelden deden niet V(ln
e:n
barte mede.
Het, Soer. IIbld. zcgt, dat bij "lucht" bcvinden.
toekomstige, nationale feestdaDc vlaggclijn moet strak
gcn de Europcesche woonwijken 1 a n g s dcn stok naar beneden
van Soerabaja belangrijk aan loopen. en onder op den stok
fee~"telijk aanzien ....ouden winnen, wannccr ons rood-wit·
blanw cr op CV<!l1 kwistige wij- vIaggelijn op cen ander voar.
ze werd uitgcstoken, 7.00als dat werp dan den stok zelf, wordt
b.\'. in de winl,elwijkcn het ge- oOl'zaak dnt, -de broe.king van de
val is geweesL
vlag niet langs den stok loopt,
- Was het niet cen beetje en is in strijd met de voorschrifheel poovcrtjes op Danno, Goe- ten omtreut de juiste wijze van
beng, H:etabang CUZ. el1l~. '?
het "oeren van eell vlag.
Tot zoover [wt Oosthoek·org. Ret sprcekt vanzcl£ dat
gaan.
eell vlag schoon, en zonder winOm te komell tot cen waar- lwUmkcn bchoort le zljn. Het
lijk algcmeene feestviering, zal voigt overduidelijk uit datgene
aan nog een ander verschijnsel waaraal1 mcn uiting wenscht te
paal en perk moeten worden ge- gevcn, door het hijschen van de
steld.
natievlag. Tach '\'erd ook hierVastgcsteld is, dat de fcest· tegcn soms in niet geringe mate
dagen door hen, die het doen gezoniligd.
konden, zijn misbrnikt om de
h. Een vlag behoort "klaar"
£ecstelijkc stad te ol1tvluchten. te waaien, ct.Vi.Z. het venvard
Vc1en trokken nDar porrdok, zitten van de "lag rond de stok
Jungalm'o' of berghoteL Onder of anderzins is niet volgens de
hen bevonden zich ook autori- regclen omtrent het vlaggen.
teiten.
A1s ze dat straks nog een.'!
lIOTEL
zullen durvcn te doen, zuBen wij
DEn NEDERLANDEN
bun namen publieeeren.
Vooravondeoncert
Wat 7.ij van zich zelf
taat ODS koud, maar wij achte~
hen met te gaed of te boag om
met hWl landgenooten fccst te
vieren.
De burgerlijkc vrijheid moet

I

J.ea,ctsf'Lieuw&.

~~~l~~lell, vl:~

.,sumatra"

lIute.
a.. Molinlui: Ballette
conte Orlando".
b. GalUel: Gagliaroa.

Op Ultitoodiging van deiitmA
Luyks hebben wij een ,smal.
van de vlootreYue gezien
en zoo konden wjj het geheele
1
d
'tiag .
ver oop yan ezen
m·een

~~;~ b:t~lag~ ~

d~k

WiTTE.

te geven, het dek van_de "Constellation"
kon bewonderen, toen de schoe-eVeenr;]?e_e.. dagen geleden de ha·

Resplghl: Antleba danze ed Blie

film

kwart~Je aanschouwen..,

::::NESTLE=

S., ~C:~C~onr~r~aa~ijk:~stellen
d
on~~ ~i~~ r~~~ ~~~:~ie~~ili:e~

iBu Spet;. a.

als voIgt.

dr~::n. g~ ~~~~~trOO~ ~~

/

• --

volksconcert den

i>ndividueele offers.

1,~!~~~5~~~~5~~~~~~!~

c.

I

oto: Viii

CHOCOLADE

....

zag

een geweldige
en bovenwen twee
duikeruitrustingen.
men vertelt, dat
staat zouden zijn, den dill.
ook nog op cen diepte van
meter tegen den waterdruk

ella.

gn
an
d. Ignoto: Passa

schernde.
2. Liedareu voor

detto

mezzo -e
barlton met

o~-

mqtra. Zij geeft;'
' .!L W 0 1 t: Gesang Weijlas.
,beeld .:ran het IlllJnenleggen,
b. Bee t h {) v e D: Ieh llebe
h~t strpken en ;opgaan van een
DJch.
v~egtU1g, het Ultwerpen-van et:;?
c. Bee tho v en: Die Ehre
dlepte~m door de "van Galen •
Gott~ o.U8 de~ Natu~.
hf;t <\wken en weder baven
SOlist: HERMA~N 80HWEEN
m,:n van onderzeebooten, vheg 3. Aria. voo[" baTlton met orchesttUlg- en torpedobootaanval- i::H:geleldlng.
len, bet a.t'vuren der kanonnen Mozart: Arle des l<'igaro Uit .,FI·
en verschIllende werkzaa~e- gatos Hoch:;:eit'·.
den aan boord van den knUser. Soli..~t: HERMANN SOIIWE.'EN
eel goed geslaagde
4.. B e (I tho v en:
hehtopnamen ~ken de
zeer aantreklrehJk,
op 9-e dekken opgenome n
neelen een aardlg beeld
de
sfeer
den

.ko: .

t:

Uitslag

ttWITTE RAAF"

te beschermen.

tal:~O ~~~~ ~~fn~~:

staat stelt, 16 uren onder
water te werken, zander dat er
een zuurstoftoevoer van boven
noodig is.
Ret is bij een zoo schitterende uitrusting waarschijnlijk,
dat het de ,,GO'1l.'ltelLation" eindelijk gelukken zal de legend9;rische schatten van de "Menda" te liehten.
' (Nadruk verboden).
in

Prij svraag:
Eerste Prijs f. 50.Dr. Malte von Klihlewein
Matramanweg 14, Mr.c'

KLEURENFIL!I
In Natuur opgenomeD
DillTSCH PROceDe.

Tweede Prijs f. 25.Verdeeld tusschen· de vol.
gende inzenders:

PRIJSKAMP IN
BEVAUIGHEID.
In Hotel des Indes.
In verband. met de .-ve1e ver·

ma:n~~h g~~ ~e~~e~~~ .y~o~:!ien=~

Mevr. N. de Sturler
MAXDnLJAA,.""\"S SCHAT

Djamboelaan 47. Batavia-C.

Wral{ van .,Illerida"
WORDT GEZOCHT

Heer P. A. v. d. Stadt

J 6TSey City, September 1936.

hotel nog steeds ontvangt, deelt
zij ons ,het navolgende:merle:
Elke deelneemster aan net
wordt automatisch _door

Laan de Riemer 22. Bat.-c'

~~~~~{c;). H~tb~~~~akcn(~~~g:e :~ld.c~:~:t~:;h~~~

~~rV::~, ~~~~jk ni~~:~;~ae~~~

Verder zijo 20 troostprijzco toegekend.

ven ala beneden, waar in.hoofd·
z~,;het "concours de bouquetene plaata beeft; st;aan phD. ,ter beBchikking, ter.
de, Jury "oor de ~van bet "CQD.C?11fS. -deJ.~
ganc.c en robe du soir' m ~e
ruimten bet wate o.verticht
~ceft, daar elke dame daar" al
IS het dan ook _maar even, zal
vertoeven.
Van J?arudeeren of nummers
dragen ~,gc.en Bprake.
Het vooravondconcert ':2llgt
aan om 9.30 n.m. Zoowel m de
boven· als benedenzalen spelen
afwisselend de Q!.kesten.

LIQUIDA TIE - UITVERKOOP
in het Kappenhuis
:S'lulsll'rugstrsat 5

IIlh,la·Cantrum

Het pand wordt vuboawd tot 'bloscope.
Blecttlsche kronen. lItl1anbmpal. bureau--. trddwc.-. CD

tt1uttrlamp~q.

PlafonPlttes. gu..... m

,~

Groote sorreer·lng perkamenten kappen, Ideurecht eo'
afw,ascbbaar. '5 Zondags geopend van 9_12

hrbl)gbllr:
k a - . . . . ~""

CORRESPONDENTIE.

~s-k_m<Ki=o>..

Rtooi<lom,Ib'-"'.~1

,--

Radio.lnstituut,

llmoIoi._....

.1'raItIMt, ( o Iojr.),

_-'--'--'--'--"--'-_ _ _ _ _ _ _ _::.Red:=....:O::....:P:..:._

Pub .....

",WAH euAR-n·1S

het rceht om zich te onttrekken
aan cen nationaal feest.

X.A_NAtlS
18. .. -II18X
BUIJEIIZII.SS.OOltW'EO ....

u

GERRITSEN' &.VII IEiPEI

Wij hebben reeds eerder de
oprne.rking gemaakt, dat er zoo.
slordlg gevlagd wordL
Ook dat dient straks
te worden gedaan.
. Hier volgen eenige llanwijzmgen \'001' bet vI!iggen ontl~end aan het Soer. Hbld.:·
3..
AIle rood is geen
genrood en alle blauw geen
vlag~enblauw!
Een g 0 e d e
vlag IS gemaakt van speciaal ge~ vIaggendoek, dat

Noordwiik l'i

CARR.

Een overheerlijke schotel.die U nergeasanderskrijgeakunt?

Dan ..... " . . . .. Kepitlog hebek
angsioe oedang

52_528

DRANKEN
Tel. .3679 Wit.

Toiletgarnituren

f

45.-

Manicures

f

15.-

aileen in

RESTAURANT TIONG HOA
lets

voor fijnproevers

Pantjoran. let op' het nummer

Batav;a Stad

1..8

t

Tel. Bat. 1707

U verdient Uw BROOD:
Maar DE BOLLE BAKKER --bakt het!
pe _bakkerij. welke opnieuw -gemodemiseerd is. .
is te allen. tijde te hezichtlgen.

"

Telel.1l925 WI..

Aileen gewaarborgdziJver.

TEHUVR
Nku.'a.n-~ 18

TiIQOlW-eg

1

BilIitoaweg

13

5~

2

~~~ ~

Petodjo&mcn-r II

=west,~

f. 10._

226
f 75._
Ii.. _ H ..~todjoDw~]8. 3250

n.50

MatnuJanweg
Pctodjo Oedik

~~50
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10._

Gang Hanbar

55._

HOFjUWELIERS
Naas! Kolff <> Co.
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Batavia-C., 21 Sept. '36.
Zeer Geachte Redacti~,
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Aangevulden Toegelicht.
DE !IlLlTAlRE SITUATIE IN SPANJE.

',~

Volgens de troepenbewegingen, die den lantsten tijd plaa.ts
l1:1dden , mC¥!ten wij veronderstdlen, dutdc Nationnlisten hun
ool;spronkclijl, pin!:., om Madrid
b"leellts to isoleeren. veranderd
hebbcn en nu M ....drid willen
aanv"llcn.
Talavera
&in rcus:lchti:;:: ka,.m
heel or;ve1'\\":lcht js
I
guc, in plnats van To~cdo in ~
nemcn en van hier Utt hladnd
san tc vallen, met zljn hoafdm:leht uit 'l'uln\'cra door bet dal
der A.lbcrchc nnar het Noorden
gell"okl(cn om 1.ieb met ~ van
)\\'j la I.omende troepen te vcrCi'1~j l!c n. Zoodocro.de \'Jcrd Ma-

Een oimfhankeJijk
Itali:ltlllSche kr:tntenberichtcn, m et (} ... laatste luchtpost
bier q,llt\".:InS('l1, hantlelende over
de bctl'ckkingcl1. tusschen den
Neglls en tic ElIgch:;chc regeerin" 'l'ukcll c1~ zcl Cbcwuate boudln~' ~;l het energieke optroden
van (lim !'\~'S'us te Geoevc (zie
de tckgl'anllllcn) ccn igzins bOo
gr :jiit'iijk. :Er wordt bewcerd,
dnl de Scgtll> met zckcrc vertrO\n;'C!il1~cn del' Engel~che regccl'ing ZOll ::ijn ovcreengekomen, C(:11 onnfhal\k clijk rijk in
'\\.el-A\.J.;os::lynic met Gore aLs
11(lo~il:'l(H.i. le slichtcn , of hewr
g.:zl:.gd. Zij!1 hecl'sch appij alduar
tc. il:::1dh:!\·(·ll. Bel is cen feit ,
d:!.t do! 1~linl1C!n nag niet erin
g~l:!:.t;;~ ..:ij:1 de provinci('9 \Val,(:,~;!. IJji:ll.t. }'!:>.dji. 1\3((1\ Bak~l. f)jl::11 Djum en Dirti, (teo::::r.;t·!l ('ven grOOl als Portu:;;:1 1. g-clc;:;:{'n in Zu id ..... est-~bes~iyni i;, tlf! 1l I.k- f,')'cns "nn Bn1.sch
Soc:Jrrll en I\(:uijil, te be7.cltcll
ell d;~l dc,w tJro\'lncies nog
~teeds t.'lldcr de hccrschllJlpij
v:ln !lIm inhecnlschc vorstcn

~.'\l;,'.:~: ... ,d:': -,\"!:',,.,o(",. ~~ '~i~nNg'ccf.:gS
~,,~

'"

~

~u ....

{:r~:(:!ln.:·I1. CrJk I!; bckcnd, d..'l.t

~'t·~u.'O, t(\('n lIij Addis Abe\'l't1i~r, {~(:!l reg-ce ring onder

I! C

ba

!!a ~

{1iI:

J ri1l' O~
!weft

Wnldc

1":11

irlg'cstcld,

Sa·

die

quooll. de "sleutel van Madrid"

en Arenas ill de bergen ten
Westen van Madrid verme~
tetd. De innenting van st. Martin in ~onmidde1lijke .Dabijhe.!d.
van Madrid is op komst.
Terv.rijl de regeering alle be-

k'~;'~:~~ ~1~;:';:~Je~:'

_ __

•.

.

.

N':Pfsure;;hte~

m'n

::::t

en
Kenlja hoeft te hebhcn dat annstonds
gOt.o.dc ill weg~nt vcr~n- zu.sje Ilct als het J~sje dat
ill Gr.d! :~(:J r I,h.·zc "reg('t!ritlg" Ic j~n, dO:r
:ega8~bae:; l:tAts! :;::cstorvcn was, h: ?cn
)jict ci"l,;:lm-:n. l1Jaa r bcwijzc-n zijn, .daJ?- bl:grijpt m~n, dat deze 1~~n ~~! mc~~tell bcgraven nor-

;:~~~·"~':~;;~I'::~~·f.!~~I~g~:e~~~r;,~c; r~v~~I;ri~~~C.: w:e~::
ntttuurlijk aJlten.

iLE.CTRICI1EIT-SANITAIR

g~~(:n
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~~ ~~ Tg~:~t::!ard

e. L Ke

Imll. li(: ... urdelOO$

Hvg. HAN S A Tel. 815

CROO'.

KIiUZI!

2e HAND8C8B AUTOS
Diverse merk en en modellen; billijke prljte:n, Zonda\J geopend

AUTOU . .,UA.TAVIi\'·
S!u hnfllQ !lfraat 55 _

Batav!a

staan, want er bestaa.n verscbil- te komen.
lende meeningen belreffende
den juisten ciDduitsiag van
den wedstrijd. Door bclanghebbenden worden de n avolgende
einduitslagen als de juislc bescbouwd, n.b.: 2-2,2·3 co 2-5
voor Jong Ambon.
Inzake de zwaal' hevocbten
zage van Jong Ambon meldden
de bladen eenstemmig bet volgeode - stand 2-2, nn. verlengmg cmdstand bll)f t 2-2. aangezien h et bier een beker-wedstrlJd gold zou er geloot
moelen worden.
Hlervan werd echter afgezien
Men gmg over t ot hct Demen
\an 3 stra[schoppen door elk
der partlJen Jong Ambon kws.m
bet eerst aan bod en de genC)m en 3 strafsehoppcn werden in
3 dTooeelnPun
w~:n hocmtgdC7.."'Lheurl . _ _
.....
Y<LI.I.
bet Soer BoodselHa l, maar nil
het nemen van Mn strafschop,
welke door den J A. keeper
wcrd gehouden werd van bet
verdeI' nemcn'dcr restee.rende
strafschoppen n.f"gezleo, omdat
J. Ambon door het falen van
hbekt Soher. bondselftal, toch reeds
e er ouder was.
Nu hebben de gokkers verSChl1 van meenlng.
Jan die 2·2 had gernden. beweert, dat, hoewel Jong Ambon ZIJD score door de strn!schoppen aaazlenllJk had ver-

iI&

OGER.· ..

"OUR~ISSIl.URS

FRERES

R. L. BRANTZ I

~indstand

ruzi.e, dan :ruBen wU het

VENDU"rIE;
Dp Maandag 28 Sopt 1936
IU. h Ulk .... 0 drn W~IEdeIGe"r.

H« r:

J. B R'O E R 5
MAMP.At\CWE:G -18.
ul 0.01 ..... n,du, ""lI"tkochl: ·
ern groote coUectl" u]dt;ame
bloeitD(lc of chld uto.

KljkavDlld : Zoodlg S-8.II.m.

TUSSOR COSTUUMS
vallaf I 14,-
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vrouwelijk Volksraads-' -,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ;
lld wllde ean dochtertje meene- Ii
men naar de Sumatra, hoewel
er op de. invitatiekaarten
sto~d, ..dat kinderen moesten
tbwsblijven.
Aan den rand va.n wat J. E.
Jordens , J!. ee.n "wadoek"
tot bet bijwonen van de lezing en
n?Cmde, hleld. .zlj cen redevoe~

011100DI8110

filmvertooning door den Heer A. den
Breems. vertegenwoordiger der Erres
Radio fabrleken . over de

met wenden dadelijk van repllek,

v~ DEN t~ n~~:a=teD venUep-

A

NABRAl\'DERS
VLOOTDAG.

Ret is bekend, welk een moel- :~

ten de gasteD zich in de vraag,

:t

~~I:st;::~Iid:de..~~

te velen zich hebbeo gegeven. R. S. en beer" of "Mevrouw
am een uitooodiging voor de R. S. sadja".

HOHNER
WERELDBEROEMDE
PIANO' ACCORDEONS

Atteenhetbeste getftU
.de boogs:e :--oldoening.
gr.,nakkell]te betalingscondities.

I

BBBBS BADIO FABBIEIII
BI BBT FABBICAGB.PROCIS
DBB BRRBS·TOESTELLII
te Soekaboemi Op Donderdag 1 October a.s. in de societe it Soekamanah
en te Buitenzorg op Vrijdag 2 October in de societeit Buitenzorg'.
De lezingen zullen aanvangen te 9 uur
n.m. en vom iedereen toegankelijk zijn.
Bovendien zijn introductiekaarten te
bekomen bil aile radiobandelaren en bij
onze kantoren en vertegenwoordigers.

VrAa~t ODze celtlpstreerde c:atalogas.

w. NAESSENS &CO.

·LIIDBTBVBS·STOIVIS

Teld. 423

PLANI!L 'PANTALONS
PRlMA STOPPI!N
CoUp·1i1' en afwerkJaQ

I

L..;:;:.::.::..,.... _ - - - '
_
K LAM B DEl U L
DUI}~I' L GEWEvEN

EFFEN CREME
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Op cen der K P. M.·ers zat
een BrIt, die laa.t lD den nawddag thUL~kwam van den Vlootdag, met bUlkplJD.
Hij had aan boord niets andeI'S
kunnen krlJgen dan
"crush".
I
Het zal een week duren eer
lk dat bocht "out of my sys-I
tern" heb gedreven - klaagde

.__---.J

I

nen om geld
niet doorga.an
ee.n
waarrnede
voorbUcca
hem te
eenbrengen
stand· toch
volwassene.
beeld kan worden opgerlehl
Ten slotte ging de moeder
JEVEA.
over de plank en het meisje
begaf zich met Joome scbreden

BATAVIA·C.

111..-

V E ~STEL BAAR

MODERNE

I

!ijmC:~:e~~~n~~u~~'o~ k1~::n :~~:se:~m~:k~itk:

TA ILLEURS

DRILL COSTUUMS

lUINPARASOLS

_ Maar waarom. Dam ze dan
B RID GET ArE: L B
haar man met mede? _ werd
OPKLAPBAAR
er gevraagd.
Er kwamell twee antwoorSLECHTS'
7~
den:
, _ _ _- .....
_ Omdat haar man nlet wilde, 'evenroin als tk in. zijn geval
zou willen. .....
B 0 U C l E. KA R P E1 T EN
- Orodut oen moeder eerder
MODERN E DESSINS
s an haar kInd denkt dan aan
275 x ISO c.m
haar mao.. . .
_ Sst! _ waa.rscbuwde JeVANAF
=
mand,
..
Hct vrouwelljke Volksraads· - - - hd kwam op de motorboot. Men
BED l A K E" S
zweeg J e kUnt DOOIt weten
65
Zb 18 lDUllet'S ook eollllnissares1 PERSOONS
=
Be van politie!
365
JEVEA.
2 PERSQO:-'S

gegun
,.

hljiret had hem
ver-zuurd,
sprokcn door Plct, dIe 2-3 voor dnt hij zeUs hct beleld van den
J. A. had geradcn cn d aarom manoeuvrelelder veroordeelde
~:!l ~~a;ie~erO;::cttak~,!:: :::a~u grove fouten hebbeo gezegt. lOaas, daar blijven jelui
_ En het ergstc is _ zoo

08 LA COUR

prima kwalltelc vanaf

Toen op den 21 Sept.lL allen,
die we) genoodigd waren, zieh
op de Sumatra vcrzameld hadden, bleek, dat zicb onder hen '
ook bevond de man, die kort
geleden in Siam hoog opgaf van
zijn publlcistisch werk op Java
en die destijds te Bandoeng
leefde onder de leus: _ "zooa.Ls de Jongen zmgen, zoo plepen
de ouden", _
_ Hoe komt dIe vent hier?\<TOegen enkclen die hem kenden.
'
_ Vermoedelijk heeft hij zlcb
llltgegeven voor veI'tegenwoordigel' van de Dally Mad _ opperde er e e n . '
_ Of van bet lVeekblad wor
Koevorden en OmstTeken, _
mcendc cen ander.
Hoe het ZIJ, ruj nam naD dek
een pJaats 10 welke de publieke
oplDle gaarn~ eeo ander burge,
zou hebben
d.
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K INDERWA&ENS

N!EUWSTE. MODI!LLEN
B."K\VAGENS

bedrag is nu cen ongewen.schte stukkeo" der samcn1eving, beb- waot zij beeft nog temand mee-'

\Vij
iI, opvocders, onte VQn of, de
is nlet
n~a bchooren. De gcdacbte, de- k.i.ndercn in h~ ndcn. Imaa~da~ e!r ~~ A:~~:e~;~'t:~:ei;;
zc provlncles vao It.nllaanacb ~\J op cen 7.00 JOllge~ eeftlJ
ten dage Js 2+3 nog altijd 5. _
AbeaHyniti at te BCheldpn, eo tot bnng . tnoctcn Wfrdcn gemnll.kl
Wat is uw mcen.l.ng ter
cen zelfstandlgen staat, de. ~r~~~ ~:t c~~lu~~ ~!~~a;~ zake? _
n~ onder Bri~he beecher., wercld k:ln wor:dcn beschouwd,
.Wlj zljn geneigdom lOaasgemmg,.OO maken, 18 dus nag zoo aileen door Uw hnlve en ver- IIJk te gcven, maur ala er in degek met.
kecrde uitlc in en dan eef zen tljd, waarin kl acbten worMaar ltaU~ zal zich tegen dat Ik nog Ilcver~~olggen~ ee~ olan- den geboord over personeelsteplan we! beftig verz.etten.
derc methode, zclf les en smaak korl in de la.ndsdicnsten, cens
dnn hct genoegen !lat m'n kin- een departemenbldireeteur op·
deren zander vre~s voor gewo- staat, die een eind mnakt aan
ne dlnJ;en zullen worden groot aI. dergelijke i n gouvcrnementsgebrflcht, hetgeen liun zenuwen tljd ondernomen spelle~jes, met

Installeeren
Levering verfwate:n .
Uitvoeren verfwerken.
\.ror.t t

combinatIons
hemden
pantalons

~:;~ i:n~~dE:~~~r~~d ~;~~ eeOv~;ate Vt:~n~i;g ~:e:t !~~~::~gli:eb7~~::;~ he~~,~u~l~er:a;em::d '~e;.

~~~t:~r l;:I~dl:I~·(;~~CB~i;~~h~t:l.C.~~~i ~oor
cn

i!i

-

is de koelste en aa ngenaamste onderkleeding veor
de tropeD.
wij hebben eeo velledige
col!ectie:

*"

Slla!Jr G (.: r': 1(: ·:csli!-':t:n. \V(!I1s Brltsch-Socdan

V:U1l.d:I:l ;!

B. V:D.

zoeken in Uw gci!erd blad.
vraag, welke op de volgende wijAls Vader van -twee kinde- ze werd mgeleld
ren ben ik wel gewend aan
_ Bij cen der onderdee1en
vrcemde vrag~?, rna.ar giste:en van een ter plaatse gevestigd "
ha<llk, d~nk ZIJ de et?"e.naardlge landskantoor is bet gewoonte,
paedagog1scbe. . :oplel~mg van om bij belangrlJke ·voetbalwed4.
den tegenwoordlgen bJd, weI de str.ijden zich ,BaO een gokje te
raante . vrang te beantwO?or~. wagen. Dat was ook bet geval
den. Mijn doc~ter (6 Ja~ bij . den j.l. gehouden ·voetbaloud) vroeg mlJ nt.: "Papple, wedstrijd tusschen Jong Amwo.nncer go. jij nil dood?"
bon van Batavia en het BondsIk w.ls~ n~et eellS, ~.at zij op elf tal van Soerabaja.
hanr zCSJ ~.lrI~e? leefbJd daar
Bij deze gelegenbcld w-crd e'I:'
reeds eenl~ Idee van ba~, dus een sweepstake georganiseerd
probeerde
' haa~ van dlt on- met als inzet een kwartje per
dCl'\vell> a f te lei den, hetgeen te raden uitslag. Dat biervoor
mlj niet htkte. "Ja", zei zij, "de onder het personeel groote bejl1ifl'OUW op sch~ol ~.eeft ver- langsteUing hestond, toont de
teld, ~at nls Je grlJze haren lijst, die toen zij afgcsloten werd

scbikbare troepen near Toledo
gezonden ha.d, m de verwaebling dat de aanval der Nattonalisten wt bet Zwden zou komen, staat de hoofdmacht der
Nationalisteo nu .in h et Westen
van Madrid, ()P een pluta. waar
men te ' t minst bad verwacbt.
Reeds in de eerstvolgende da~;~n :l~:.rmoedeliJk de mb reeds \Vat "peper en wut
____
te
jongste
dochter van 3 ]anr, ~lond, ~p
het witte af en op zoo n roamer
West·Abessynle?
kwnm e;, onder waterlanders:
ter plaa.tsc moeten lalco opoc- weer .:!:o0 !l verrasscnde v:aag.
men en dan misschlen ten :roor- - "Pnl?ple, clan gaat ZUSJ~ z?'
dcele van dcn.. Negus. beshssen. kcr weI vlLl~ d,~od, wanl die IS
Oaarvoor sehlJnt eemge klUlB heclemnal Wlt? - .
te ocstann, want.- %00al9 bt.Opvocdcrs van de Jeugd, weet
weeN. wordt - 15 de Negus gc wei, wnt gc doet met Vw
erm geslangd in Londen geld to nonsensverlwlcn? V h~alt een
leenen
kinderzlel door de war. V, met
ZlJn optreden te Genevedroeg Uw rlJpcr verstanrl, kunt weI
tenmlOste een dennate bestiat begrIJpen, dat zoo lets ais dood·
karakter, dnt men buna mel gaan gC~el\l t c~ ~l~t dlt h~ok
anders veronderstellen kan, of aanvnsr en, am a
mlssc len
de [ondson, die noodig zljn om door theologlschc opleldmg of
eE:R -regeermg te onderbouden levcnscrvnrillg nun cen hlernacn (.'C n legcr wt te rusten, Btaan maals bent gann gelooven.
hem weI dcgcliJk ter bescblk·
}{lcroVer te rcdetWlstcn IS
king
hler met 01' 7.1JIl plaats, daarNu mod men weten, dat de VOOI :l!OU ? I het papler op de
llrQvmelC Wallega. ervoor be- wcrel d nag ~Iet voldoende zlJn,
kend st ant, onmdelijke boeveelIg~~~~:r tOt~h ~J~ IJ:~~g~~
heden goudhoudende mmeralen
te bc.'lJt t.en, die tot duaveJ' gee( de klndercn 10 plaats van
slcehta met zeer prtmlUeve mId- dcrgchJke verha len. welltC mcts
delen gcexplolteerd werdeil. Ita.- anders dlln angst III (!Cn lunderhaansche bladen bewcren, dat tlcl breng~n, lets wat hen kan
E,ngelsche belanghebbenden be- ~~~\I~e~~~c~e~ :07~~~, ~~~
rmd 7.IJn, dem 6chalten te ex- cen blocm verdcr voorlleeft ill
plOltccren.
de zndCll en langz<1merhand, als
in
do kleme h elsentJ£'s derl~ehJke
Ncem men nog
aanmer- grootsche n ntuur-evolutie's kunklOg, dat bovengenoemde pro- nen opncmen ,-lk zeg opnemen,
vmc\Cs U1t AddIS Abeba 8leebta
t If U l t d t
t b.
dne maanden In bet jaar be- ~pe~c ~nda~~: ~w n~:nni~
relkb~ zijn en ook don slecbts dan 1.a1 ook dat kmd gaan ziCn:
over ~ 000 meter hooge bergen dnt tint doodg'Mn met zoo vreeen d"ars door oosfzlenbare Wll I k I
h

~

balavla

o:Eb::'~~astlge

~::~~.~~\j!:' t~adbcr~~~~n inbc~~ ~::;lSS~~'ed~rw~e:n:~ ~:; ~~d ~~:: ~~~~~t~!~~:!n~~ ~:~d, ::f~~ds!'~~~t2-2U:~~;!:

r,[ ~c \'ur';-:h'n \'I n gellocmdc proviUt;ic.::; !H:~ t;,·:w r, " an lkn Negus
I'" r;: I'(1II' :n or uicl. Dit.tal eehter
11C:.:J. la!:tif: 1.U~l vast to::: Krellen.
lndi(.:n d;:1.r: I:Wt:stic nan het Int.r. rn r(Uol1~rl(! li()! to '~Crave nhuge \'ocr~ckgd ",orul, zal het
U.l:ll tuc;)Jtar:d dlK)r W:lurn cmcrs

aug. savelkoul

,
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dEN NE"'s

SLACHT.ERldEN
Tel. wa.. aa en aooo

========

BATAVIA

"1\roor MKO
b~tere,,~P1JLA.IR"
a.f~n· naar I!l'I~~~~~~!II!!I!II!!I!II!!I!II!!I!II!!I~!II!!I!II!!I!II!!I~!II!!I!!!II!!I!II!!I~~!II!!I!II!!I!!I!!.!II!!I!II!!I~ ~ sum"
J~~e
(Boll) biedt:zicbl
DiREcT TE"Jlt.fUB
aIs . steDotypiste, Holl hoizen van .f\r 20.- tot ft 35:-

HILDE . MtJlu.NJCKEL.
HoH. coop:eose.. mode:rne !!<,upe.
Ocbtend" midd4S' "en . a.vondtoi~
.

letten~ naa.r maat. Zcer billijke TEKOOP AANGEBODEN:
~::.~~~"5224 ~t
:~~!a:tnn~n i~=~O:~~~

4)

.
stanrlaard. Te bez. Menteng 25
Drin.\.'t "GO.LVOENG ROSA" pav.. tusschen.5.en. 7..n;m..

. '

Superie~QuaUteit

Speciale aanblediD. g :,
wegens vertrek: Chevrolet 4·
:~,o~a~egi~~bI:a~internieuw. No.

40 ct. per ' l / l " Pondspali:
2Oct: per 1/2 Pondspak

Sept. geen kamers vrij; b o e k t ?

~U:;~r~r·p~~~t~e~;. ~~t; ~5~'~:

2e

~~IP

.nll

1f I

· .1111

~~E

-

j

i

Engelscb·MaJeisch. Br.

No. 4509v.. d.blad.

tioneutram. .
J
Te bevragen : KemajoJ'an 97.
Te kMP : Kodak studiocamem Foeks Restaura.nt Buite!izo,.g.
m/ Cooke a..D.iLstigmaat.
"3:5 tel:: 450 Eno~ g~~uceerde

,"r
~ie~::u~aa;t~~: 8~~~. i~r~o. ,-oor

DE REGELPRlJS DEZER APVERTENTIES' IS F 0.20
MET. EEN MIN [MUM . 'IAN 5 ' REGELS.
·Dames

.

Mode-atelier

.

"ATlE Adm. Kantoor Helkens & .VOOD

onder per maand. 5 minuteD VR;n sta-

-

dageliJksehe geo
No..3 tegen. e.a.h. Hr. onder No. Geeft Uw kokkie ook een& eeo. •
4583 v" d .. blad.
dag VOJllf. Bel dan op WI. 312
W.g zorgen ~el daJ; U Uw lunch /
en/of. Rvondeten op tijd 'kirijgt

1

ha~~c~~~~:=~Mo~c.is .~y.t1'~'" 21~:~.::~:ge; ~:i;v~85B~~e~es;~~. ;~;:

!~; ~l~~e~e~. ~~ ~":h:;

VERSCHKROQ1U
hoog,. Rivlernklir:laat. ·GEEN ~ o~ ?pelett.e ~n goede ru~mg ochtend,- middag,- avond- en ten voor solide ge~dl:!§'leggi.ng.
Molenvliet \Y. 25.
l\l1ST.
Schittereud uitzicht condlhe. Bne,:en met pl'\]SOP- bt'uids toiletten naar maat.
.
,Melket'ij Moderna, Tel. W. ':1.500, But:lvia-C.
Voor pa3'ing guest(e) beschikb.
~~:~~~~;,rimaIl:!~~~~= ~~~~:;~~~~~'LDJajanegara.
GUMMOLEIA
e~~j:::~=az::::,~ ~~tr~:p°irsa:; _ _ _"""'......._ _ _........_ ....'.......mzrr
..........._ .... mooia gem. bovenkamer ffi, terras. ~icuw·Menteng. Te beYr.
OOK TE nurrENzORG~ is· thans de. bekende
. Buitenzorg. of in!. tel. 5050 Wlt. Tc huur ai d Lem1!angweg ~n ~~!'~e~~~~='h~~t;~;!z~~~ni' ~~'8~d::;d~~~!~~r. Br. onoer No.
Serangweg
5.
ARABICA - -KOFFlE merk P, T./No•. l
,'rijst. huisje, 3 'gesl. ' vertr. R k i t h
k ' J11(.1 ·l=~~:.,:::=-----bij gewicht verkrijgbaar. En . wei. bij de fwa'S"
lUet kruiden nit eigell land
HotetSHU'ITE RAAFF
voorgal. en all-arte gemaltken, v:r-~r~j~~'ill f'::nsOOva~llf 2.<l~~ _Te koop: Broedmachioe v. 140
PE.NG & Co. Panaraga~ . 1·~2 . Telef .. B~. 37&
I10udt ge in de tropen stand.
GediS!~:.rplein o. 12
~~u~: ::;::.el~e~~~~~~82~v~ra~ f" 3.75 en f 6.50 Gummoleia Im- -~ieren; Deendcreumo)en, figuuren ~~.K SAN Par~weg'; ~4: Te~~. Bz .. 356
. tt
Doch neemt ze van good fllbriElk denkbaal· comfort
dit blad.
.
port Co., Sumatraweg 50.
zaagmachine m;trapooweging.
De ,!P. T.(l IS bet k\\'a~t;eitsartikeJ blJ .ultDemendheu] ..
kaat. De geneeskr. kruiden van
Bosctunllgneet v. Rarley ~,c'y1.
Gcrenomrueel'de Keukcll
Er IS weI
gtleD beten koffle ·aan de markt.,
Mevr Fransz zijn overbekend
~eac[u::v~~rdc .Ser .... jcc
Te k oop , ge\'rnagd:· .Hardu- Zll:~~I~~~=~~b. Te ~vr. :t.iuiderweg 10, Bat.·C.
~~ ~~O:p~G~~O~i·~~~~~~i~~;..~~~ en ve~kr. i.d. meeste apoth.
~er bililike tweepers. kamers. ~ltartsy~(t!Cln met. of zander Oi'l\uje crush, oranje squasn. Te· huur : Ruim IlUis, 3 kamel"~,
lIlICggers. Aanb.. Horlog~i~ Berekl uit versche vruchten. 3· gesl. gal. bijgebw .. pr. / 17-.50
KREKOT 24.
'
,
.. .
Scbuin t; o Cinema. Het juist.c
'b~ koop: Wegcos overcom- StoCKer·Poolweg- 8,.tel. WI.·a122 (In:rai vel·krijgbaar.
.p.m. Verpl. overI~. $~,,", meubiIYELEGANCE. Corsages· van o~ohlaeeen of an- ames voor japOnnen op maat.
~::~k~u:e~~;:~r~l~n~~ij~. e;;::. \ Het Dummer, d~t· men nooit G;~~cht: Een heer, gocd orga- ~~i;ri;~o~f~:~fa!':~~;~gl\~~~ CONCOUns
dere levende bloemen. Europeescb rozen, c1H"ysantcn, gladiolen.
Een- leerljke omwanding, cen
Anddessc. Tc bcz. HeveaY{eg
. vergce I nbator en \'erlmopsta1entcn, als __-'----'-_ _ _ _ __
ongezellige !tamer kunt gij
113, dug. 5-(1,
Wanneer men het n~~~r",,~ee~. !nepecteu~ van een vo!k.sge- Waur :eet ik in Batavia het
r'~~"""'"
m/wat behangseIp. gezellig ma.- -- -- - - - -,.
.·f
. r' bruiksartlkel vaor de Afd._ Ba· smaklflijkst ? Restaurunt: "DE
TE KOOP:
dat is en blijft: een, VIJ , Vl~t' tavia, tegen vaate, to~lage, at-- SNOEl'.J!at." Passer Baroe d5,
Menteng,1 A. ~l. WIt. 820:
~~gb~~/i~~e~:~ie~nf ~~
4·cyi FORO \'cachtauto. Vcr'
.
ac, ,slu1tprcmie en comnusSlc, Ge- tel. 1547 WIt. Verde~ verkrijgb.
...._ _...."'.,
...
w ~~~~~~:r.Oi~~U~i~~a::~d;~ f~~O
Jengd chassis. Te beyr. Pledang AlWRar eell tip-top. Iun~~ch~. ·pensionneerden geuieten de div. Ice creams, taartjea enz. _ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
g, Buitenzorg. tel. 591 Wit.
. voorkcur.. Schrift. soll. of mon- Beleefd aanbeveiend.
W. ALBRECHT Gediplomeerd Uurwerkroaker Citaddweg 19, f 2._ p.r. Nergens gaedkooper.
Tfn. 1803. Batavia-C. Volledige garantie bij verkoop en repara- Am. Behangp. f 0.40 p.r. BcGoed
v. %elfver0 ORLO G !I!!
hangcrij-Sluisbr. str. 55.
tie.
~~!:~i~l~' K~?;~~, in:;~l~~S:::t at.·.
Wij gaan, oorlog voeren in prijPrijs f 15.Gemeubileerd kamer voor echt·
Ttl bcur ge\:r.: 2e. h.' lucine ~~~. ~:,~~~el:~: U~Sd:;:::'
Gocnoeng Snhad ,16 _ PaY. W.128.
paar z. k. of 2 jongelui f 100.vIer· of tweezds auto. Br. m/pr. Komt tijdig bij ons mode.atelier ONZE LEl\IBANG BOTER voor patiimtell op diect ook ongc- MevT.
Clarenbach, Menteng 46.
~I!~~. teeli~:~" ggC~e~~~' :~a~~~ Ge'TtUlgd: Agentcil en agentes- opg. onder No. 50 v/d. blad.
"PARllin:NNE" P. Baroe 121. zouten verkrijgbaar; MeJkerij Moderna •.TeI .. W. 4500,.Batavia-C. Tel. WI. 2244.

I

duurdere-,

,'

n'

on;'~~~!a:::: spocdcurs~~p~~f!~

.,." ... '-

B~~~~ ~:a~ mfg:~~opo~~~~

~~I;a~~zo;~;I~!~V~~:l~r::;:~

ing;mg, l'Usllge omge"ing. Dude

I

Uitst.

T-::"_m='_'in_d_'-I',-.n
-: -,S3-::,-:--:-_ :- ~~l~~~~dh~~~~~k:U~;~~a\~~~

a~~~'Ok~f~~h~r. rem-

Goedkobp adre.s: .

men. T. e. a. b. Hotel "Astor". ~~ri:e~e Ie:~~i=h~~~i~~:
en IJl'Ovisie. Br, onder No. 35 K. 5, tel. WIt. 78.
gingsdienst. tel. Wit, 4.

Te koop: FORD SEDAN"29/ S0
(4 deuren, 6 l'uiten, 5 goode
airwheeLs). in pracht conditie.
Pintoe Besie 21.

BORMANN
;:r~: ,:'!r:~~Ij~b~~~r:::.
FAMILIE-PENSION van den eersteu. rang
2c« gcschlkt voor dokter . v-,d. blad.
Te Hnur: Groot ruim hois te FLinke bulp bU kinderen beYr.
Gelegen san boofdweg Buitenzorg - POCDtjak
Tt:
dan we)
goed kuimende ·nitalen; intern, Voorlreffelijke keuken ~ Royale Wei 3500' voet b;z. Ideale
E·
d
N 2873
d '\'I~lNfU GEBRUlKTE ELE<;- serv{es
f · 60,-, jaarcontr. condo n.o,t.k; Goede . get. nooaz. hoogte voor hersteIleruien en kindereD, Keurige comfortabele
hl~~~'cn on cr o.
v. . ~l~~~~!lEprijzc!:O:~!~~~e' !U~;;~. Te bevr. Tel. 250 !:ir:~ding 7-8 n ..m. Mampang- i."lriehting. Beschaafd milieu. Fl. 4.50 - 5.- p.p. p.d. Fl. 120.140.- p.p. p.md. - Weekend Fl. 7 p.p.
.
iJetalingsvoorwaarden. Te beyr.
Cbaaffeerschool ..Dc Auto."
BOEKT TIJDIG VOQR DE HERFSTV ACANTlE!
Verkerk & Co.• l<eb. Sirih 1 .
Oud GondangdJa 11. Bat. C.
Post·adres Buitenzorg P. & B. 16. 101. Tel. 6128 WIt.
Rijlcs&eD :
/ 1 - Lc,'cnsgezcUin . gezocht. door met cl!;en auto

~!I"n':~d~n~~d~rct.J ~~~;~:;

met leAauto

I

k~r ~lliUWE.

2~50 ~!:~~j;,ltr~n;:d~:~~. ~~dd,,~::

I

.--_ _ _ _ _ _ _- ; bl"d.

Artilt ieke Amerikaansche

Portretopn.me t)f Kinderfoto

21 SEPTEMBER

blllijk.

ge~teld

baar

CONCOURS D'ELEGANOE.
BYOUX UNIQUES

Colliers, armb., diadeems. 001'·
hangers, ringen, clips, pl;tques
etc. Het BI.JZOND£RE van:

voor den prijs van

F 85.-

TA'rAR_lli JUWEELEN: Van

KODAK LTD.

Koopt

0.90

~

O{J!t. 1 R~!:~l_t___ Schoenenreparatlel! met de moUotl'll SllUTTF.: RAAFF
d~r~.ste m~chines ALS NIEUW.
Radcn S~dehl3an 11
BllhJke pMJzen. Europ. materiaBillijkc kamers van I 3.- p. len. Afhalell en brengen gratis.
ring p. pc:rlloon
Postweg Noord 59, tel. 4302 WI.

'Xi: HUUR:

-I

~lodl'J·1I ~rmelJ". pa\'iJjoclI voar
1 of 2 pr.rs. m/voll. pension, Te
be,,!,. !:>I.!ranb>wcg 5.

~~

../~",

->

~~~l. :c~~i~~~~:~~~fg~~r~: :~~ ~;.P~.
9agebl. le n e08tlJUms. Praktisch
ZC(!r v ugge methode.. Cond

,po-

~~~~I:~ !a!~~;;' r1;:..!.: 'r~~:1.

.

lIuurpiano's

SpeclaUteit in pri~a lluurplano's cn VIeug21s. W. Naes~cn.a & Co., Rijswijkstr. 32. tel.
W_,-It.,-42
_~3,'_ _ _ _ _~_

BAT..C.
Noordwljk 6A
Tel. Weir. 1231

J 35._. . Voor de geb. cursus.

MODE HUIS L'DO.

b;; de

anarB rJi&O_Op

net~) . Te beYr. Gg. Sane 81.

~:~:stzre~~~~d~~rror~~~

:~oe~:e~e~~~nB~:~~~~:t
inlicbtlngen onder
4372 v/d. blad.

en

____'"La~~'_o.._..c~'_o.n~'~3~o~~~_:_1

~~f::~;;:!~:~!~;z~,r~: :~:i
~n

brood
verdie;en. _ Brieven.onder No. 4572 aan dit blad

.'

VE RT AA L WE R K
NederIandsch, EageJ.scb,
Franscb eh·Dttitsch (ook onder...

~r;:;'-

A I K 0
F OTO'GR A AP
VOOR

~~;) ::~~:d~:e~!d~ '

BUITENOPNAME
nag en nacht Ie
oDtlileden

~~~S:~,~'i:~~:C!~~Plein 1325 J\~TELEP~~~~~~:gI3~~

Kramat43, Bat.-C

tet

WIt.

{I

ZEER

ram

DE WELBEKENDE CUOCO ook aan hws o[ op het kantoor

Dagprijs f 3.50 met \·olled.ige

to Dntb.eden ; Melkerij Mod"••• Te1,.W, 4500. Batavia-C,

~~,J::~~;,.~r'~~sc::x ~~;

120 11

II

MOEILIJKHEDEN, ~~nd':~~~ena"t~chCX:!~
A. B. M. SPUIk~~~~::,r~~Ns~~!~1:1, Pl~lv~iL05~~

MET

beyr.

f.- Plm

gnfabonnellentll
1 X p/w _

n. 2.-

ro~g

toesteJS

M,d,

p / m.

We.ltevreden 3535.

Dame

ZGO.

_ _ _ _-,-_ _ _ __

gaante kind nIBol_ ,
.

Speed te koop wegens \ert:rek

JIoDdoengte'
hu.. '
ac ht er~~riJ : 4x· ~ . ~•. ·front-• t'JeS__ ~re"u.€p." teef) 10 ~kn. oud, Hockhui!J
Coenstr-~tr
~reedte 8 M. - dtepte 1316 M.· Te lieVI'. 'Roningspleln· 27.
Ire -.. n1.euw 5·· ~·Verti · m/
, 2Sx,24Jd. ~ "_ .. _c . ; ..... ... · . . . '.
",.UZ:t:k: , geichllttioo~r~
- ~t.'u~nd~ .,~8l). d~ .'!.fid~~;, .qez~i:-; k()it,oll,,_ inwo~g. ·bU ~W.I?ciI:b¥lS' .alS .. VOGr, bntoor
Dost ~. Briev~ onder . Jetter eenv... kl., gezIn door ChIn. jong- f 45.- p.m.. 1'e hew. ~:
H. P. G. T. d. blad.
n;aelliCh. p. r. j 35.-.
.3. 'BaIt~oeDg.
'

zwcn·~l ~:;r!!~~nlijke
DJAl\IBOELAAt.~ 6, tel. WIt.

8

~dipl. Coup .•!\laydrO€sIaan 81

(le huis rechts V.:1. Mole::rvl.)
Leidt op tot co-""um €!ll bloeru

Ifee;:~

1..Jon~man.

Oude Tamarinde .l aan. 15. tel. 4520 Wit.

,

;'~~~;Ioe~e::~\,,;!

Te

k oop:

Een

bloeiende

__~lo.~~~~~: ~~~t>g ':;:

~nzorg.

--"~ll-OTEL-Lem-=-bao-.,M-~-~-·A-~-NE"-,
--,,~

IHet
.

:----:c~====-

1_0_,-::.
Men. S. V.:L.~ TUIJRE....~.

_ _-,-_ _ _ _ _ _ _ lesu. p.w_ f 5.~ p.m. ARIlQ'_ '-.
toiletten en corsages.

Een ..VOAST" IdSKA8T is . goro,
omdat Iij iedereen. voidoet.
IJskaste:nfabr.

BI-LLI!~-_ECONplTIES.

oDi!er No.1'·. d.

I
T~:gi;:~~'~;iN~~~~;~. e~D:,:~/~~,":;NDOENG, ,.I:;~~~i~~n~~;-:g=o~i:!,
,-

land brengen, ook geriegen zich
m Bolland te v&l'bindelr.. Sr.-onderNo. '15v/d. blad. __

11.~ Br.

Ochtendpost.

~~~~~~m~D~i~~~~i~,

---------;0---.--

II

mt:t onderboud n 3 _ pJm.
Oude Tamaflodelaan 120
T elf

4-zits

~';w::OO~, c:id~31b.t2~~

hUlslbonnamenten
f)

I

, . - - - - -..AIay- :kerbruin heerenco~tuum, maat
0 e e n AS THM A~ of B RO N C H I TIS L IJ 0 E R
1.78, donkerbr. jongcnsjllcker,.
behoeft m!'!-t'Vrees- de W estmoeSsOD tegemoct te g<lao,indien
leeft 4 it 5 j. te·a b en zgan
Ser~gweg 18 . . ...
. .... hij tbans d~ kuur met oas . Lucbt\'er~uderillgstoestel

BLOE~ti;~I~NDEL 1T~ !<oop, FlAT
I X p/w _

voeding, incl. gebrnik zwembad

nummer Te koop aangeboden: . Blauwe
wintennantel, beige wollen _ _ _-"_-'-~____________

b: ;~3!h~i~. ~~75- Te ~en hu!eed:n~dt:ti;"elEdG.
,=:ul~U~I: ·cr!!~n :r~=~ 2:jonge' ~~ ~uw. ~ ,
~e:-35~ V~en Laan
G~~Ddop~lakte

I

AGedipl. kBloellle~fdiste

Cors~:.aa ·e~ors~f!mC:;e~~n.

Leidt op v bloemellDlodiste
K ram a t 62. (tic. t
5 t at ion)
naai- en kniplesscn volgens g~:
Batavia~C . Tel., 97 Wit.
makk. methode. Succes \'crZeIkerd.
DipL
4 it
mnd. of
eig.costumiere.
gebru1k; 3na
lessen
( D AGE N N A C H T )
p.w. f 7,50 p.m. Jlleu. , '. d. Zee
Ie Coupeuse leerares, Kroesen·
Coulaate bedieniag _ aeUe uitvoeti~g, billijke larievea.
~~t ?3 v. Daalenweg. tel. Wl.(

~r~!~~~=ng::~~!~ ,:~~~lc~~~e~aai~~~~ag~~:

anngcbod~n . te
droeslaan· 18,

I

RUST!~e:g ~!n~~GEN,

" 'OU - won
CRUSH
To koop: l k jaar oud (man- ~

Blouses val.af . . . f 2.75

MODE BUIS LIDO.
Runoe hem::e chique velour
V I .. ",
1 t~ZIJ e
stroo hoeden
en allerfei mode snufie~

ONGEDIERTE voelt -ncb Diet
thuis in een met IZAL ger,einigde omgeving.

~

_

~~~;~~:$;;u:!-:~n~:f::;;

I

4808 Wit

Te l. Wit. JiB?

ORANGE.

Coolant 10 %

~orllng

In!.

Begrafenisondernemlnu "v/h. BA-NS·E·N~ J AC0 8 S"

vcrsGe~~E HUIS,

~t~~~k~:~c:. ~~i~~:htg:::e~t

1250.~

V' ~

Ruswijkstr, tel. 1856 Wit,

sl::apk, rustige omgeving. Onde
T:unarlndel:w.n. 8:.._ ____

de toko's Dellce-Ll L iang HmTan Tat Hm
•
Chin. jonge dame, van gooden

'I

~
.. ::...

Gevra.agd: besehaafde J o n g e - ; 6

Djocjaweg 99.

wasch~~~~ z~e:rtC;;~~aar bIJ

M, ..d,,, ,""'DeD "du"",

Da<;lClijks ook .i/snarel verk. iigbll.ll'

!!'"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Spec. aanbiedlng in gebrnikte
Algemecnc Vlschbnndcl.
radio's. ERRES 218, PH. 334
Parapattan 27,
A, RH. 172 A, KoIster Brandon
tel. WIt. 721 en 722
Sa)on ~Od~l electro gramophone L..._ _ _ _ _ _ _.-I
m

\ ieder ontwerp eell exemplaar en
lage prijzen. ~1. lfit5cnbul'SCu,
Juwe1ier Rijswijkstr. 28, tel.

Levert LUNCHBS v.a. f 1.7. 50 E;Cl" f 20.- VOOf I pers.
rn v.a. f 25.- e.o f 30.- v.2pe. rs. pe.rboekjevan30bons.

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

Uw

v

BEHANGSIil.S

Aulier v. corsagebJoemwerk eo

. Te Koop, Vl>9r!

Een klein geriefelijk hois met pll"\'lIjoen op netteu stand
Mr. Cornelis. Eigendomsgrond. Prijs f ~i.OOO,- vrij op
naam. TeIef. Wl. 4612.

VI"" - 1• • • • • • • • • I:B:;A~T~A~V~I~A~-C:,,""'_""'.;T.;E:;L:,,_W.;L:T.;,.;S.:.Si;....._""'N:;O:O=R:D~W.;I~JK;;.:38

cootumi""

DOODT ZIEKTEKIEMEN'.
doe het met IZAL, f 0.73 pel'
flesch .

(± 400 ft. lang) worden verkrijg·

1 '}: Il~tA~'ENT WA \'E com.~l. Sllcdalc kOlujl ~nnl1nbiedlng.
m/ watcrgolC voor f 10.- BIJ: PI' . damask /. 2.-- 4 pro heeren- Gevraagd: Een tweedoimndsch
IfY-SRI KOCKX.
Pa~9, Bakken f
piano in
COiffeur,
CEDIS. dipl.
Molenvbet
onder
No.goeden
71 v/d.staat.
blad.Offerle's

_.,

--------------------------------------

maakt~ biervan -een 16 m/m film.
W31lrVan een beperkt aantal dupllcaten

'fer Overname AnngebOOlm:
z.g,a,n. IkoileX" fototQCstcl, lenH
4,5 Cit Garrard eleetr. radloDarnell mode·aleUer. LoaD de J::ruDlollhoon met aut. stop ingeRruln KUfN 36. Vcrvaardiging bouwd in platenitast. T(' bez.
\·an
ocbtcnd-. middag- e D Menlcng 25 pal'. tll!i.'lCh c lI !i
!\\'on,ltoiltUen door gedlplo- en 7 n.m.

_'"

~

1936

KODAK LTD.

.,HELIOS" CitHr!_'1 22 Wdt.

coubnt -

-

= V L' 0 0 T D A G

Tc hoop gcv",ag'" Een bulte,n'
hoortlmotor 10 PK of haogcr en
eCll priomakijller. Pr. opgave
onder No. 31 v/d. blad.

maktD wij "ClOt U ttQ Moderne

Pension: "CE!.'Jl'RUl\I".
Sluisbr. str. 55 Het hartje v.
Weltevreden. Ruime Kg.m. I.
en w. V. a. f 10.~ p.m.p.p. / 2.50
extra v. 2. peTS. Doortr. ! 1.p.d. Waaram meet gij in dezen
tijd een eigelloohuis m.. daaraanverb. vele onk. betrekken?

::~~t~~~I.~e~;:::~~~ ~~;

I

VOOR SLECHTS I 1.75

LANDRUI S

hotel staat gebeel onder

_~~::~\~h~.;!;

'
..
", ~ ·oad!ite
,'.
st...kgereduceen1ep.;p..,bei>.-~.
.
en ~ ben
alle' sUoomend watef'. eIee.
_.
_.
._..
•
.
. bek~&l: bloemn:aak 'licht, geSlotan "\'"oozgalelijen. ell
WEGGEr.ooPd':' ··,Van Kr-a.- _
.
ter,p1aatse.
op de bergen:. G:roote
mat 136' kWDCblD.hoD~ wit
_.
-- ~ · Nool.i i9. - pnebtige bloamentu.iD..17dJntlD-Wit J:D./~' ·v~· ila8.m.
- - -.... -... : nt ·. . . .·.6.I3
. · Wfl t.ende-kenlten. ~ saD~
•• Yriendje". .Inl. Tel ' Wll tIll
__
1ecd.. ])e. lIatmger.

luitzieht

HET SPAANSCHE VOLKSFRONT WlL
,

COLLECTIVISME.

"N~tionaJiseering" der Bedr\iven ill
vollen Gang.

Eenvoudig - si~ds 1695 hedt
de kwaliteit van de
Kuyper zich veran o
kerd in het han
van ane Hollandsche fijnproevers!

@J

Overweldigende voorrnad 2e haodsch romans,
ken

en

wetellschapp~lijke

kiaderboe~

werkl!n, groote keuze nleuwe

ar ukelen voor kinduen %ooal:5 auto'tjes. vliegmacbines. leg.
platen, prenten-, koip., specl- en kleurboeken .

nie:uwe dessins Pelikaanvulpenhouders; prijs f 10.50
Pelikaan vulpotlooden
. .. 3.25

heden •••••
begint

OOZC

tlitverkoop

voor de helft van de prijs!
",.m rcstanten w. o. W. M. F. zih'ereD schalco.
krisL11. kopcrwerk . klokken. echt zilver. "GERiY'schepwerk. schale.o. theeservif::::en (.mikelen buircn
collectie) ENZ. ENZ.!! I

prijzen beneden inkoopsprijs

v. olislseger & Co.
noordwijk 11

ENGELAND'S POSI'rIE IN DE
MIDDELTJANDSCHE ZEE.

De Veiligheid der Verbindlngslijncn.
YEI!:(.ANGEN NAAR TOENADERING TOT ITALJe.
(Vall ot1zen 1'. P . B.-corr.).

tel ......1. 1861

- ~',- '----'-1- JOODSdHE IMMIG-RA-TlE
--

~Cttt441,
.

In PalesUna

l..1
",iIlJJw,d.

DE VRIJE BEROEPEN
Lon.den, 20 Augu$tus.

Uit bet zoojuist verschenen
verslag van den emigratie-eom·
missaris van Palestina, Mills,
blijkt, dat de Joodsche emigra·

._-----OATALONJE

1S, kunnen WIJ wet beoordeelen,
maar ill laler geva! 15 bet DIet
. \Vo~t Socialistisch
twijfelachtlg meer, ddt Cata. lome zulli tot een soClalistlSche
SANDINO, DE GROOTE
Staat ontwikkelt. Of deze ont·
MAN.
Wlkkehng stand za1 houden,
bangt van den ultslag van
Barce'/ono., Augustus den burgeroarlog af (V P. B)

Peipiug, SI31,temuor 1986. het immigratie-bureau werden
61.88,1. Joden ingesehreven, ter-

In .de hoofdstad van de Ca·.alaansche republiek gebeuren
groote e dingen.
Dewaarin
nieuw drie
gevormd
regeering,
socialisten acUeve ministers zijn
en waaraan de gezamenlijke
arbciderspartijen en andere

de
als allcs in China, is de voltrekHier tegenover staat een geking van doodvonnisscn voor registreerde immigratie van
Europeesehe oogell zeer zoude- ~A~~~\~ 2~;~~~:~i~re;a:n3.~~~

; !k:::e
zijn vertegenwoordigd, hun
daadwerltelljken steun hebben
toegezegd, ' is slechts een uiter-

Te Pelping

~i~~~~:a~i~l~!i~~t~ri~!~~ ~;

DAGWERK.

60.000 menschen werd geschat,
nag aanmerkelijl{ hooger is. Op

~~~u~:~ ~~~l i~a~e~iI~; ~~~ ~~:~~ i;~~~s~~~e~e;'~~::e~l.legalen

def~~~zen

11lvloed niet te vennijdep ZlJIl
Italle zal zeker 50yo der aan~
deelen Itl ZljD bez,t willen hebben Misscbien komt er ook bmnen afzlenbareu tiJd een aJge·
beeIe verkoop tot stand.

I geston'en, omdat hiJ bij e€1l au-/

tomobi(>l-onge\aj een verwonding aan dell Dlaag kreeg, waar_/
aan hij bulpoilloos mocst -.-erbloeden Nog eeo andcle WOIl van
den e;...-~ow.ng van Span]e lijdt
aan d ere Z1ckte AIle pogmgen,
(Nadruk verbondelt) een IDlddel t ot stelpen te Vtnd~D waren t ol nog toe ver- I'
geefsch Thans is b et d ear ge-

DE DZJmOE'l'I-SPOOR

DE BLOEDERZIEKTE

Wordt goedkoopcr

BJoedstelpend ItIiddel

OP ITALlAANSCH

EEN VITAMJNE

I

~reU'!~l,,~adnva'n"tl='''d
'r', ~'angeblUlokte: 1

"'" zlJD. ste!pen::Je
OJ
delZlekte
krachtl ,_-===="'7=--:::~:;-:7
t e h erge ..en. Prof SzentgyorgYl
tnl 21JD ol1tdekking tel' onder-I
zoek aan de wetenschappel.i;jke

VERL.ANGEN.

zij~~:fe~ b~~kkab~:~

Adclis

Boedllpest, 1 Sept. 1935 wereld ';oorleggcn
Dc
vltammen-onderzoeker
( Nadruk verbodenJ.
plofes50r Szentgyorgyl van de
De verovering van llet Oost· universiteit te Szegedin (Hon-~
'~
' ~'~'~.. ~,-~-..,,"'
-..~..~,-~,- 'I
bel'

Abeba, Septem-

~~~~d:k~ra=~ ~:nv~~ v~~~~~ ~~~~aa;e~?ege~~i~:~~t, ~~~~~ ~~~fa~)da~~tthe~a;:IU~~e:;

zomer reed de zwar- niet-Jode.n , voor h et grootste
te wagen verschillcnde malen decl evcneens Arabieren. Dc i1. alick.
per week nnar de p lants dct· t c-- Jegale irnmigratie m'erUeft iuet

J

1936.

RAAD AAN EEN OUDE
"JCKGEDAl lE".

wonder, dOlt men tbans aan nieuwc vitamine te ontdekken,
sparen denkt en dat men vooral die veel tot de geneziog van

~:ch;~~~i~~~~l, J~~st b~~:~:! :(~.~~; ~~d~l~le:C~.o~~'i~felJ~~ ei:e~r;!~e v~~t~:t ::~~!~)~: ~:t~ui~:~~nbJ dt: :io~r:s~~ ~~~o~~ :~~:~~;i~~eei::~ij:~~;: f.ya;~W~/e1:~~!t:1 ;:,~;n:'/;1~f:t ~~~g~~~:~
H
, t·,·,m,'"I. te
klTIbP,iield;",d...:'l.,.rO" dhe',cl, dn" ""'~ ~!~~~ d:a~'d ~i~~~td~e~i~~~f~g
d :dt en de kcrkelijke goedcren . d~ele~ van de ltab.t30s.ehe overV J b
gctroltwd.
U-w Voeten
~
,.,...
.
"
alsmede de socialisatie van de wlnnmg: trekt. Dat.. ls op hot
Prof. Szentgy orgyi is sinds l at w jc au" ceil babViekol1,
van bet
',"
,:a'_hnaaht,t

ak~:crbou\V-altllar 0 11 \'a~~le~I:~f~sC~I~:t~;:~i~t'der
',v,~lt'<l"·,"e,nOfm~,n,',,SDmm,St Arabiel"('n was ~rooter dan die
~

U

, <;

banken, die reeds tcgenwoordig oogenb!!k h~t geval hI) de..rnaa~- vcle jaren specialist op het ge_
Als er lI!em(wci is (lie 'W1L je
onder controlc ,'an den s taa.t sCdhda pPIJ. die den DZJlbocll- hied van vilaminen-onderzoek. tV t l b'
, I ~w'ult,
staan zjjn in voorbereiding. Bij A is Aheba-spoorweg exploi- Omst rceks 1930 heeft hij de Ca. "" JC (t.!:Il eell 1m' :Je,

~:~:~;:g:n ~~;:::~:nC!:Il;~~~:
~'Cn ',--'-<Y.1t Gcd ,-"n d",n daC in de
•

~~sJ!e~~.
rug geboeide a.rmen ~'~I ~'r;I'~::AIIU'kbM· .~~O~!~l: ~~tni~e~: gOoob~~~~ o~~~e~~~eI~I~:~~ 1~;:' m~:~~h~~p~jaD~~l~~~fi~ ~;~n~~n~~~lt~:~~~fi:n~e~:~~~~ AlSD
H~~lg~~Pi;:~tr.
I~),~met
,,1;~i~~1t;an'b~Zij','l)e I :i.;~~:~~~~~.,~:i~[:j~
',a ~~~~~[~~:~~:;
Evenals in Europa, is oak in
('ga e
[SClIC' cnugra. e e- glXicelto del' gebouwen. wonin- slechts 20 7f.. De anderen bevlll- dingsmiddelcn
bv
aprika
en
t
"
IS

1"ll

i

China het gnlgollllHml gebl"ui- genoyer. Over het algemeell gen en villa.'s, waarin tot nag den zzch III Fz ansche handen voolkomt'
kelijk, w nal'bij de VCI'Qol'ueelde hebbell de Arabieren ill de lllat- toe te<Tenstanders del' republiek Daar Itahe geen knns zag, ZlClt

~~::e~r;~jl~~~'ij~~/I~~\~i~,~~~ :~~O;~~~l~ o~~~ve~~li~~Oa~e~~:~:
king is \'crBellillclld ; vcle delinquellten zingcn \'01 aleoholischen moed, een anrlcl' houdt
dramatische l'cdevocl'ingcll tot
de flooit ontbl"cltelldc toeschouwcrsmenigte cn con dcrdc is zoo
dronken, dnt hij door de bcwaker,; moet worde ll ondel"steulld.
Het houdo.:n van lange rede\'ocl'ingen is intusscoell de
meest geliefkoo£o e gewoonle
der \'eroordeeldell. Moestal vcr·
manen zij de Itoeschorwers'lt~ch
" oon:l op let sma Ie pat er
deugd tc blij\'cn en niet hd
booze vOOl·bet.'ld \'an dt:ll rcde-

schen gehild.
Hierop baseeren zij het verwijt,
dat de Joodsche immigratie
hell langzamerhand uit PalesUIlil verdrijft. Het gedeelte kapitUOlll<:rnchiige Joden was weer
groote!" dnnl~11935 en bedraagt
ongev!;'er
~.;. Er kwamen
meer dan 6.300 Joden met een
J;:"pitaai van minstens 1000
pond Paicstina. binnen.
Dit i s a ok voIkomen in over-

woondell, die of gevlncht of ge- van aIle llandceicll te verzeke-

emaa;kt
g.
De s tad zelf biedt het beeld
van volkomen rust. Onmiddellij\< nn d e onderdrukking van
den milit:Liren opstand kwam
hct tot uilspattingcn en plWlderingell, die echter .door de regeering, gesteund door de hulppoli tie, met groote energie werden t egcngegaan. Ruim eell
~!ll~~~m~~ij; ~~~e~~, ~~oJ: derde der politie van Barcelona
bestaat voor het oogenblik uit
geimmigreerdc .Joden in Pales- vrijwilligers der volksmilitie,
Lina g aan uitoefcnen. Dit is die dag en nacht patrouiUe-diell-

E~n

en de delin quent is dood. Het Ii-

~rSat";c1~:Jdetni~ce~~~~~I~~~~·~~~
\"c~f;Cj~el~~i~l~bntikelijHe

mao

flier, maar Ct· zijn ook [lndere
executies. Djk\Vijl~, speciaal
wanneel' dc delinquen t 0 001' een
milita ir ge"echtshof veroordedd is, "jllat de cJ(ceutic i n
hct geh ci m plants en d a.n moet
de tel' dcod veroOl'd("C!ae een
flinkc som gelds get·cro houdcll,
om zijn beulcn Cl' toc tc bcwegell, b em dil't'ct doo)" het h oord
h~ schietcn. Een jong eO;'!lnlUnist die kort gelecilm tel' doad
verooJ"deeld was en lliet over
geldlllidclelell bCi:t:hil(tc, lag
met 7.~ell kogeJs in hct Jic1Hl,tnl
te krimpcn van de pijn, alvo)"(";IlS hij h et genadcschot kreeg.
& I bijzollder bel"llcht m isdadigel' wordl dikwijJs ,,661' de
execulie ill een opcn kar door
dc stl"atell van de? stad gercdcn.
Op een witten doel;: staat de
11:1am van dell ter doot! veroordecide v~rmel d alsmedc de dotum van zijn c:\e::utie.

lr~cd! zoo "ank ontstekjQII: op

loa"

mt"n sp"",dig een Banta!

her lor een goed e ge .... OO Dte
n:o h l"l ma.'!dien d<1 VOeleIl ra e!

;\-I,mkt

,~'"

:';U;::~:"I~~~~=de":o~:~
~-"h.,.1 mel Puroi in Ie ",Tijven. Ze

H'i" .. n 01\" praciuit( soe pel en ,ui.

-~-,h

E;>

g:j .U b"'Tijden

\'an

de

diend,,;e ': c...rn;jnsel=Y.II!, e("1eeDJ,

!,:•.rb,'"n

wrijl dan
." ",.on<;!s de "-=&L-daae plekken met
J!o!IlOl'md.

n;"nq,;'n

I

C"~~minderen, I{to~/jgf~('~,~l {~~;ijktt;;~g:'~!I~)~Jc,

~:naa~~~e~l~~te~: :~:~~~td~~; Di~

o"e t de

•

i~UROlPOEDER

:u".~n

!'n 90L

cent on i 1.5;.

i!lii 2":I)

n
rUf\v

Dcc;. 40

L(~~cc;::a~~4~:;x~e;~t~f}~S tDch,

was een prikkel om .het 1.
op de vcrwardc politieke situa- ondel~O:k oo~ tot andere zlek-I .1'001" al (Lte J01l9c

s, ......ds PUroipoeder [~.

I ~o-~~:~ U'~;l~;(~~I~p~~::':n

vlucht van den Negus opge- Ja, .on er geneeskun 1ge behan- I n ti(' staat j a toch niet mal,
nomen Eer st traehtte ltalie 10 delIng, geheel kunnen OPhOU- DCIIl is cr lt cHsch 1Wg lI;el een
PanJs aIle aandeelen op t e koo- dell.
.
'"
man,

Maar Saragossa en een groot

b~llen.

D,m

en

::~~~~esi,~:l~:;.~r~:~,. d~pd::~~nhri:
:"O'J!j~HCImen. do'h wed"rgevoisd
\"o~de" door n;"uw c.
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14000 man geregelde

~~~~dcO~~i~~~;:c~~c Ui~~~~;S~ ~~~i~~rs~iI;:O ~~nB:;~O~= men. Intusschen is er veel in bet ::.an de moeilijkste alIer bloeder- D Cllh lticr nag eeilS O'VCl" ~Ja,
14 ~';' - . waarV3n er cchter stn~~ ~!n het ~~ont; dag e~ ;:[:ne;io~S: w~ta~~ll~r~~e~t ~:!~~~' de h aemophilie, ge- D!;~ ~~,~ :~::'l t~t dij :ZC~;(ft je
tl1(

\':eer ZCCI' v{'C1 in Polen geboren
warcn.
H et aantal "el'zoeken om als
Palcstijnsch staatsburger te
worden opgenomen was van
19:: a Ol} 1935 geweldig tocgenomel!. va n 3.200 tot ruim 6.000,
maal' blijft daarmerle nog vcr
on der de immigratie·cijfers.
He>t grootste ged€elte del'
150.000 .Joden, die in de laatste
drie .inar naal' Palestina ·zijn gelwmt:ll, Iwbben nog geen reeht
;c:idl te latcn nntllraliseeren.
Dit recht vcrkrijgt men eerst
indien mcn twee jam· ononderbl·okell in Palcstina IlCeft gowoond. 'rengevolge hiervan zijn
tegenwoordig nog niet de helft
del' in Palestina wOllende Joden
P alcstijnsche stnatsburgcl'. Men.
verwacht, dnt in de volgende
jaren het aal1tal naturalisaties
sterk zal toenemen.

---- -------- - -
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De kweJhngen eener moeder
door

Een andere vraag is de toekomst van den spoorweg. Op
den duur zal ecn verdere versterking van den ltaliaansche."1

.

..
.
sen van haar ~onge leve~:
ZlJ welldde het ge.zleht van Slechts met. moelte bracht ZU
. hem af.~n sprak.zaeb.t :
. h~t ove~ de IIppen, welke schuld
.. - GlJ vermoedt met ~at lk ZlJ op Zich geladen had en hoe
hJd en h oe zWllar het mlJ valt, deze haar als een vloek achterII de waarheid te zeggen. Tot ,'olgde.
dus~erre. was d~ t reurige ~e- ~j verzweeg Diet, dat het gescbledems van ml]D leven u nlct heun tensi?tte ontdekt was, dat
bekend. Ik tal u tbans e~~~er Suza~e blJ het spoorwegonge-alles veriellen. Dan zuit glJ m- I lnk met was gestorven. van
zien. dat ik weJ ndeo heb om haar echtgenoot gescbeiden was
wanhopi~ te uj~, ..
eo nu eenzaam door het leven
Nog dleper het zlJ het hoofd moest gaan.
,op de borst zakken. Weer I - Het ergste weet gij nog
kreunde .zij, want het viel haar niet, kwam het zacbt en met
zoo oneindig zwaar, bem alles moeite van Nora's lippen. Sete ontbnllen en te spreken over dert gisteren is' het mij duidedatgene. w~t tij h em tot dus- lijk, dat ik moeder moet wordver~ ve~~ege~ ha~.
den: Begrijpt gij nu, da~ ik wanEindeliJk begon Z\j. eerst aar- bOplg ben ?
zt;'lend, maar la.ngtamerhand ze,,\Vat moo er van mij WO~
keroer, het treurspel te sehet· den? Wat moet ik, anne. vel'-

- - - - -- -
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Welke la n gganar.;

?

beeft de GROOTSTE OMZET
Wie. heeft juist door de grootste
omzet, de LAAGSTE PRIJZEN
Bij wie zijn. oak al weer door de grootste
omzet, aUe waren ZOO VERSCH MOGELIjK
Ieder wed het antwoard:

?
?

- 11 LIONG HiN
Maar waa[om i.i U dan geell klant van Ll LIONG HIN1

Gij BE NA Dt::ELT U ZEI,F zoolang
Gij nog geen kiant 'Van Li Liang Hin zfjt.

I NEEM EEN PROEF
- - - -------I
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stooten v~uw, nog op de wereId doen
,,zou h et Dlet b eter zu. als
miJD kmd nomt het levenslieht
aanachouwde ? Het beeft llll~
mers geen vader en, daar het
van onwetbge geboorte IS, zal
het ook geen tehUls hebben! .
BItter SchelCnd verborg ZI]
hel gez.lcht m de handen

Nora schuddc moedeloos het
hoofd,
_ Jk ben overtulgd dat gu
het goed met IruJ meent, IDlJnheer Pontier en ben u dank.
baar vooruw'vrJendsehap Maar
m llW hws kan tit met blijven
Ik moet met l1llJn schande
vluchten naar een stU plekje,
waar Dlemand ~n verleden

te h.~oren, maar z601ets ~et.
HiJ was er ge~eel verb.1;JSterd
van. Geruimen tiJd kon hlJ geen
woord-en vinden.
Toen greep hem echler een
diep medelijden aan met de ongelukkige.
Slechts uit lieide tot baar
stiefmoeder bad 2ij destijds de
ronde begaan.. Daarvoor moest
zij nu bur beele 1even boeten.
Elarte1U1c deelnemend valle
hij haar hand.
_ In de eerste plaats moet
gij kalmer worden, sprak bij
onlroerd. Zie, gij hebt mij in bet
zwaa.rste uur van mijn !even
ruet verlaten.
zal ik u uw
leed h eJpen dragen, een. trouw
l.Tiend voor u zijn; mijn huis za1
steeds voor U openstaan.
"Ver1ies den moed Diet! lIijn
vrledsehap
uw lot in aBe
opmehtlen helpen. verlichten.

kenin dezen toestand ka:o ik
pre=:
zweeg, keek
Di~t onder uw dak blljven. lk vrouw had die kunst nooit vcr- j het hem op dez,:: ~\"lJze z~u ge-.II Bendalon l?eru~en tijd peinzou het u met mijn ongeluk s t a a n . ·
lukken, hur a an Zlch te bmden. zend yoor neh mt. .
.
maar lastig ma.keD.
Hij was een ander mensch
Opeens schoot h~:n eci;ter
~ Th: weet mlSSChien tel!
Innig drukte hij Nora de ge'1.'Oroen, voelde zieh weerliei:S te binnen en ZlJU g:eztcht l ~~.ruer, '\V-aal"Op Nora aab. .de
hand. jong en opgewekt. En zijn ben-ok.
.. '
senande o.ntkomen enhaar kind
_ Hoe bet gaan moet, is mij kleine Willy had in Nora een
Uit baar \-erlmal had hi) be- €en tehms en een naam ~D
nag met geheel duidelijk zeioo echte moeder gevonden. Den :!ITepcn. dat zij <"r2af de B~ur-. kan,'
hij. Geef
.. tijd om ~ kaJm heelen grooten schat van haar . don innig .had bcmi!ld en oak
En die is?
.
over na te ~ ~oof xnij, !iefde bad zij bet kind
thans DOg llefh~d. Zoo zij...
AIs zij met mij trouwt.
voorloovig geen verdere ~~ schonken.
I Den be51uiten ~n :rnd~' ~oe te
Lan~ en aarzeJi?'Od had
pen te doen en mijn huis ll.ict te
En moest dat a1Ies nu weer I ba.coren?
..
. ,
~ Bendalon dit gezegd.
yerlaten.. Weder4jdsch onge1uk vera..nderen!
Nee:!, dat zou i:lJ llOOlL
Met eeo t:n-et van ontstt;Jheeft ons tezamen gebraeht.
Moest zi,~ h~oaan, allen I IDj moesl d e boop opge\"i!O, tenis :Week Pontier acht.eruit.
Laten wij het met elkaDder dra- zonneschijn. e1ke \~ud~ met I haar oojt de zijne te moge.n Bijna_~ad. hij u~~ :
gen, wit de toekw:nst oak bren- zieh meenemen '?
noemen.
..
, ..,Gl] dIe t~n doode .zijt opgegen mO!re,
.
Ponlier peinsde er- voor"'o.du- ! &kammerd dacht hiJ er '-'&- 1schrc\"eD. wilt met Nora
Zijn .:n.endschap en goedbeid : rend over na, hoe hij Non. bet : der O\"e!" na. h oo hij bur bel- I' \\"'ell!"
•
ontroerden haar aiep. Bet deed ; best kon he1pen. Ret vedan,..cren 1pen ~Ob. ma.a:r Eon geen andeHi] drong deze ~e WOQI"_
haar goed. ' te beseffen dat .zij ontwaakte in hem.. haar- \"OOl' 1ren ultweg vindeu.
1d.o-n ewnwel nog ~tijds_~,
tenminste, een besclteimcr bad. altijd bij xieh te heN:Jen.
j De") '~nde:l dag ontmoe~· j -lI3.ar ,~enc. mde!'VZij beloofde Pontier,
4Js" bij baar eeos ten huwe-- i b-. Poober zljn vrbd Frederic 1;)at Em u toch geen ernst BIJD !
eerst geen maatregelen te De- , Iijk vroeg, ,met de be:lofte haar :
En waar het hart ,j
men en · dankte ,hem \1001" •
j w.deri~
, kind 82D. te_
1"'" l'OllS., aaar loopt ~ JOODd j
(lro,dt lut"Olgtl).
harte1ijkheid.
.
aoodat ~ DOOit.lllll ~ / "TaD GVer'_ ~ stortt . . hart .
.'
... ,

be;:~~tJ~e::!t~r 1:;; o:~~;

ENRICO DE NOVARA.

. .
'
. H~t betreft h~el de geh~:
zmmge bioederZl.ekte, ,:,:aarblj
de aan deze .~Iekte .liJdend~
me~sch reeds blJ. het :ml~tc of
gel"lDgste wond)C .~eddingloos
verbloedell moet, WIJ] het bloed
n.iet in staat is te sto~~en. I?e~
zlckte komt betrekkeIiJk weIDIg
v?Or. Het .zijn st~.ds manDe~.
dIC deze zlekte krlJgen, ter\,llJI
de vrouwen haar kunnen ove~:
brellgen, zond~r aan haar tc IiJ~~n. BloederZlekte~ voornameh~k e~n g~volg van ~teelt, k?~t
dlkwlJls ill vorsteIiJke f,>..nIilies
voor. Van de mannelijke afsta mmelingen van koningin
VietOl:ia ~ijn vele klein- f3n ~ch
tcrklclllkmderen aan deze Zlekte gestorven. Tot hen behoort
O.a. de laatste tsarewitsj, de
eenige ZOOil van Nicolaas n.
Twee j at-en ge1eden is ook eeD
zoon van den laatsten Spa.anscben koning aan dew ziekte

wegcn , maar ook een s poorweg
kunnen aanJegg-en. In deze sit untie bleef de maatschappij niets
anders Qver, dan zich naar de
Italiaansche wemu::hen te schikken. Zij vcrlaagrle de personentarieven met 20 tot 30 %. de
taricven VOOr militairen en
ambtenaren met 50 Q. 60 % ell
de tarieven voor het goederenvervoer eveneens met 60 ?~, Dit
verlaagt de inkomston van dc
maatsehappij tegenovel" vorigz
jaren met ongeveer 50%. Toch
zuIlen de dividend-verliezen van
de aandeelhouders nicl zoo
groot zijn, want h et vervoer
neemt op het oogenhlik van
maand tot maand in omvan'"
toe.
<:>
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~~~~ns~lra~~le~:a~f :;.a~~~~ me hier niet sleehts nieu~e auto.

Een van de Incest. 011 d~n
voorgrond .tredende ~lguren 10
B.arcelonn. .'a de nog Jonge San·
dlOO, de lelder van d~ Catalannache luehtmacht. Hij heeft bewerkt, dat h et person~1 van de
luchtmacht de regeermg trouw
blecf en reeds op de? dag van
dcn opstand een. bc&,lll ,?aakte,
mct plaatsen. die zIch 10 hallden dcr rebellen bc::onden, te
b~mbardeer~!l-' Santtmo orgamecerde blJzond?re vlucht~n
OVer geheel SpanJe. PersoonhJk
bevindt hij zich aan het front
tc Saragossa, dat hij reeds twee
maal. ge~ombardeerd ~eeft.
Sandmo IS zeer populalr en
cell v\l rig aanhanger van het
volksfront. De nieuwc regeering zou op zijn aandringen gevormd zijn, naar h et heet, am
Jinksche elementen tevrede:n te
( Nudnik vaOOdcn). stelten. In hoeverre dit juist

(Natlm7cV6rbol/(lclI).
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bl, op de lwecde plaats volgde

tu%C~~~g~ne dt:::e:et:
h~t m~,,<hCll

v~lqe:';;tU t::::::~tr~ :'~~~r";~r;;:i;:ne,~·~~:~g :a~bo~~

I

f:I~lg \~eO~~l~I~~ ;~~a.:e~rbur~:: ~~~e~e;~e~:s~:~I~de:~~;~ : ;uJ; ~an ~itamine

~~~~~~lJ~~fg{:. \'Hl~tde~~l~~' J~~~l~ ;~~t~I~~d~fil~~~~~l\~~;.iea!~ ~:t

of "",[eT <1" «:m"u. En dit wordt
~cwerkl doc>r h e!

11'.':; we!,· bud

JeD: /lf
Vg:~lkeezezi:~~~:s~gd::d ~
"
, jaar,
De bcspn~kmgen t ussehen de d iJ b·· d bel
"k
t' k
OllcUW7:s Je twIOl·-)JWde Jf:,
ltaliaansche autontelten en den k~; l~eil:aD, ~~r;~~~l~e~~h~ 'k W cet rla t je 't nie.t . gl'fu!'y
Fransehen ms pecteur-generaal, bloedingen onder den invloed I
..
. hOOl e,! ~~Ilt,

I

van

~~~~I; ;~~.~lehf,e~:~~;kl;:~t~~l' ~:~~
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h, bben
aU.
laatste dt'ie j2.l'en tot eell ver- maatlegel en, dIe tot nog toe
clubbeling
het aantal del" in gcnomeu ZlJD _ hteronder oak
'n""g'~'JnU~a,,'t' ;~(~~~i~~~ellW~]~k~I~::ni:~~~tol~~~~ de "ormmg van de meuwe re
'"
dc.
gecnng ge1ekend - UltslllItend
iatensie\'(o wisseling van
soldaat mC't eCll gewcer gnat bcrocp kon bU dczcn stand van oorlog 1I0g lUet vast staat Zeachtci' hem stllan . h oft be t wa- zakcn natuurlijk Iliet uitblijven. ker bestaat er voor Barcelona
IJell op en dl"llkt het tcgcll het
Enmals andere jarcn stond geen oogenbhk gevaar
plaus.
d""DnandO'O·OQ!egn'nd,,',u'r·O. 'Dt',

OC!

Jr.: {Ian ce lt h OO7'71Clt

I

schappell,Jke verandcrmg van
de zakenmethode Na lang h ecl!
en weer pratCll IS men tot de
volgende oplossmg gekomen
De spoorweg bluet F I ansch.
maar het vervoer wordt goed~
kooper
Al~ tcgenprest~tJc
zorgt het ltahaansche kololll.alc
bestuul" vo~r de bescilermmg
van den s~oorweg. D~ Abessynsehe vrlJscharen. die nag
s~eeds tra~ten de baan t e vcr::1e1en. stUlten . overal op Itn·
haansche ~a:hLDegeweren . E n
wauneer ZIJ Z1eh voor .den 3an-

~:'~tt~~~~ii ;;,~~~:l~~U(\ili~ t~~;~~:~~: ~f~!~;f;;s:~ st~~:~d~~::n

loond met eCll /uidnlchtig ap-

'Yfat lieu

Met de olltdekklllg van een
.il1c;i g)O' IC, 10nde glaz.ell,
vltamme aIleen heeft men mtus- Och , 't 18 m ets clan eeJi 1J~~~:
schen nog mets berelkt, hoe beDe mall sGhe7dt JC VOO I d!"uz[ .
langrlJk het op zlchzelf oak IS 1I e sl oeg md ~wter J'apaGlIcdo67~ I
De Vltamme krlJgl VOOl de weOm alfJ cen par1.!rlellll!';!
~e~sch~Pk ee~st wa:rde, zoodra j}f[W, - d{l ~ Ie JO zoo g~ell met
c gem t, aar c emlsch ZUlstoad,
ver ~amell te stene~~at lS t<:t
Dat IVO" 1e 11iet ut;ke/ll 1 e1l
Dog oe tweemaal g
t. blJ VI- fl y 'I(;(IS mit echte crepe-lIetame D, het meest werkzame
chi)lc~
bestanddeel van den levertraan
Zwart met O)'uilje blareil,
elt intusschen ook hij vitamine Al tostia idj ook handel'll. popj
C.
Jij bl1.j/t tach Veul·tiy jarclI..
Daar het de medische weten- W at heb je aan een tailor-1I1ade,
schap bekend was, cIat bij geEn (J(?1/ heel brutacrl J,;Jei7t
brek aan vitamine C de meest
hoedjc,
gcvl"eesde tandvleeschziekte, de A l J,.'1jk J OIlS )I.I) g 200 g '~lt!9 aan,

tl~~~~~l~~~f :nge~~e~~e ~r-;~~~ ~:~{'e~~e~~et~~ ~~~ c~~~~~l
aom
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Deze was Yastbesloten, Nora te ", eten dat het onwet tig gebD-1 Ult. bIJ Bendalon, die aandachmet a an baar lot over te laten. ren was?
ug lUlSterde.
Hoe dier baar ZlJ hem geworden
Was da.t w et de beste UltOp FredefIc's geztcht stood
was, voelde hiJ pas nu Z1) er v.: eg?
dieus ontJoermg duideluk te Ie-over sprak hem te verla-ten..
Dan werd N Ola nIle schande zen Het ge';al grog hem veel
Wat w;s hiJ gelukkig ge_ I besp;tard en h ant kind h ad een meel ter harte dan Pontier verweest, sedert Nora III ZlJn hws tebUls In v rede en geluk zou· nlOedde Dei>::e had. hem alleen
gekomen was' LYJ. zlJn hart wa- I den ZlJ met elkander leven
I de liJdeDsgeschiederus van Nora
ren vrede en vrooliJkheld terug-I HiJ h ad N ora in leder op- . . e.-teld O\'er ZlJn egen. WeDgekcerd Voar het eerst had hij zleht leeren hoogac1tten..
senen e'l verlangens had hij met
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