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MOEILIJKHEDEN OPPARTI.CULIER LAND.
Zesduizend Geexecuteerden.
AlGEt-1EEN NIEUWS. EN ADVt:RIENTIEBlAD

IU!)'! ' lllNNENLANDscn lJESTUUR GRIJP'l' IN

Venchtlnt to Baana, GoeJ:IlN'll.l Sl!..har , 641 btl
DRUKKERU JOliN iU.J'PEE

n:l4lag-, Do.:lt1e:..t.g_ en Zaterd&t:'ocMcnd

\ 'OOf

Ou"'v ~,

llulltoUlMrg

el

O rmlrekell In l :!OOO nCU!j.llM en
Vcr~chiJ lIl

lc Bn.u tlOll!1G, SlUlla trnatrant 1. ZUllua!;()Chtcnt!
Qraslrckcu III ,,000 cxcwplllrcn

"'.lOr B.' lnuocq, T jilDIlW en
Ul"l\>r~\,En :

Hct Nieuws van dell Dag van
We geven hier weeI', wat vol5 October bevatte cen relaas gens -eten landheer den opge%co.ver "atrubbelingcn op particu- tenen, of althans een grout aeel
her land" en zette in den titel: van dezen, mag \yoruen verwe"De landheer heeft thans VOOl' ten, woals wtj dat vonden in
de rust op. Tandjong Oo5t doel- bet Nicu:W3 'l,IQt)~ den .Dag.
~:~:~ndC

JOHN KAt'I 'E£;.

REDAL"TEUR: J. VBEH Sh--:'\(A

&..ta\·!Il. Gth!DIh' Di Sel1a:-1 40,

T..,J~roon

,',53 W It.

\ I'lul~ ,,~ti ..

WIU

D . H.
..... <! "

~

( l It n l I

te Enl:.:r lb. -r..ldw.. i \·cllev re(l.:u
lib"nOl·. Tel. Welt :,(\.~u

il I>

:>. n,

ll.

maatregelen

geno-

Maar in het relaas wordt
vermeld, dat de assiatent resident van Mr. Cornelia, de heel'

van

del' Meulen, no. den

landheer gehoord tc hObben, besloat den procureur generaal
van de situatie op het partieu-

!~3

Here land '1'andjong 008t op de

:,.'. .a:.... ·l.'!·;:-;Sh:

hoogte tc brengen, daar een
groat bcvolkingsoetang met deze uak. gemoeld is.

T E OAN DO I~:.;l;:

.

.'IC" :!J~~l:\'~~ ~:o~~\_;.~'Y~~,l~:~;~.S~l,~ ~!,:tIlnlnmt
Dlr. U. A. !'~.;.. 1'.

TCI~9~~~1~~~. ;!~31'J
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\';;>o.'"

!.I ", ·Jl!-c U lJ \'CI n'rril't\':dlr.t; 1,111>10:1:,'1111 IH

. _. ___.

"'''If
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<'>pj;""" :t~1 o.!,. t~.,~. uJl~ l(jlh·"d hI! ""urIJ1U" 'j ,,:Jug, I'i.llld :-Iliflrc

In aCwachting van hef-oordeel VIUl den procureur generaa! zuliell de maatregelen van
den taudheer dUB rnuetell wor·
den opgescaort. De opge:.:etenen
van ·.I.<llldjong Ooat zuuen.ook

;~:;:~;.:~a~;:;~~;~I~,(·l~'~.~;.,:~~~;;~';:~ ;~'l:I'~~;~I~':~;J~I' ~:~;'ir:~~Jt~~~~~';:;"~'~~;:n ~l~ ';~::~I~P~~rdr:~t

rust gelaten

~~:<A:.U :~':~l:~~~I;tl~t.~~l:";';~,~::~,~~I;:~'I I;)I::~¢I~:\ ~1·~:~U'ln:tcl~~·;)r:~~:I"I\~~ .de~e~ N~~s 1l1~n rdc7:ag, dat
:~'lutl;t q.j'n f~t;elLlr\ll .
tHu:l s8n ci~ ~~te:p Jl=~a~l~
O1 'LA.AG- EN

V1!:ii.';:'!U-~U:;;~~ON'i'ltOw:'

Ons

·!'O h:Gll:S'l'AA.."I1

den tIJdeuJKen behcercier van
het land, QI:Q heer J, W. Ament
weCl'gai, kon uit de bemocicnis
van a.en &t!8istent resident van
Cheriboo. nu tach wei opma.k:en,
dat er nog icta meer vastzat
aWl deze zaak dan aIleen bet
bclang van den landheer.

popier.

g),OCTl

;;::i::: al~~~t ~~~U~i~~t t~~~

Wegens net fcit, da~ aile Scandinavisch
falmckcn (w"ar het Ilaillcr van DE OCHTEN
POST scdcrt jaren aangcmaakt wordt) aa
aile. opdrac~te',l )lief kunne~ voldoen, is e
eentge vertragJng ontstaan In de verzendin
van het groene pallier van DE OCHTENI
J)OST.
.
Het S. S, "BcllgkaJis" arrivccrt met een ge
declte der voor OilS bcstemde. papicrzcndin
.ccr~l Olll{cvccr 21 October tc PrlOk , zoodal on

Thana acbijnt het bInd het!e
betreur.. d.! d. landheer

v~or1oopig de toepassing van

:~:. ~a~~e~~::. ~o:~~s=
jets geboord heeft van het ge:
harrev.:ar ontstaan door cigen:

~~e~~: va~~;~~(ln;a;ro:~~

po~ng, zal de voorzicbtigheid

b~~~~~nbte~:a~eedi:,rac!:

van

offlcieel

juridiach en
Wilde voor-

hi ad van hcdcn tot dicn datum 011 wi! papie .P?litioneel ..advics

zal moeten verschiinen.
De Uitgcver.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....

~::;.~~ ~ ~: ~~f:~ ~:~:

_~

der uit te .... oeren.
.
Donderdag 3 Sept. U. beef!

.------------.-----.-~ ::~ ::a:P~~::;!~~: ~~nv~~dO:r~

Lingerie aanbieding.
Zijden Tricot Lingerie met (raaie KfJntgarneering
bijpDSStnde

Chernrsc enve!oppe's, pantaions en onderjurken
Zijden Hemdjes 1.50

Z iJden pan talons 0,95

Pantalon 1.50

1.25

I\facco

voor Europa

Wollen Broekjes

Wollen H emdjes

Maison van dec. Weiden

zoek ter plaatse lngesteld.
Daarovel' bleek bet NiCUiW8 van
den Day minstens eVl!u verontwaardlgd te 2.ijn, ala de land-

~:~r. d:~a:~etr~~~:~~d~aench:r~
Cornelia , hetzelfde doet als de
bewuste zaakgelastigde. Daaruit moet ieder even doordenkend mensch de conclusie trekken, dat er dan toch in het
standpunt van de opgezetenen
iets moet zijn een nadere overweging waard.
Bet is daarom maar goed,
dat de assistent resident niet
evenals de zaakgelastigde kon
gesommeerd worden om het
land te verlaten, een optreden
dat van weinig vertrouwen in
de rechtmatigbeid van het
standpunt van· den landheer getuigde, a1 bad deze ook het volste recbt daartoe.

:.

Batavia.C.

Noordwijk 31

Van de opbrerigst van den
grond betalcn de vpgezetenen
een vijfde gcC1eelt.t: aan den
llludhecr, telwlJI Zlj zlch 00-venC11en verphcbten tot beerellQlCnsten geaurcnde m.l aagen per Jaar vana! hun ltlUc
tot hun 4.5ste levensJaar.
Dez bcerendlensten kWUlen
evenwel atgekocnt woraen a.
raison van aU cent per maand
Aall bet nakomen van dcze
vel'plichtingen, welke bU Ile
wet zlJu vaaLgeiegrJ, hll..lJert
cehter weI het cell en auaer.
lJc opgcze\:enen zlJn voor
het metn::naCcl rceGl:l Jaren·
lang acnu:n;tallig In nl!' DC t<l.len nWUler bela2tmgen aan
aelllaUUllI!Cr.

Wanneer men weet, dat dit
acbtcfsta,ll1g ocdrag rUllll cell
ton bearMl&t en ongcvcer
VOllih:i>iC1l tot ex.t:t;utte
door den L..andrll.ad OUlDen
enkele jarcn tlJCI.S werden Ul[&erelKt, dau IS het zonoer
meer luaat, dllt maatregeten
werden geta'orren, om aan de·
zen ongl!wCIIJcuten en voor
d.en landtlecr onhoudbllreu
toestalld. een cinde te maken.
De lanancel' pl'oocerde op
verscbiHeno~ wJJZen de opgezc[enell tot anuere inzlcmt:ll
de brcngen en wecs bun crop,
dat het vonnis van den Lanul'aad hem het rccht gat, bUD
huizen te doen ontruunen.
Vele executies, welke reeds
bebben plauts gehad, -80rteerden in het ulgemeen niet het
gewcnscbto errect.
Voor het nemen van
dwangmantrcgelen is trouwens de heer Ament, die Da
hot overlijdcn van zijn broedel' in April van dit Jaar, nnmens de familie bet lund be·
heert, zelf niet geporteerd.
In bet bclang van bet land,
zoowel als vlln de opgczeteIIcn beeft bij daarom gczoebt
naar een modus, welke beide
partijen niet alJeen zou kunnen bevredlgen, maar in den
vervolge zou voorkomen, dat
de mcnschen de oporengst
v an den grond, waarop zij onwettig woneo, ten elgen ba te
zullen aanwenden. 'J.'e dien
cinde stelde de landheer den
opzetenen voor, bun tuincn
om te beginnen vrij te maken
van salak, een vrucbt, die
aan laag struikgewas groeit,
waardoor de overzicbtelijkheid van bet terrein aanmer·
kelijk zou worden bevorderd.
Het werk zou door de opgezetenen in, heerendienst wor~
den verricht, ter betaliog van
de achterstanlge schulden en
het meuwe terrein zou weer
door hen kunnen worden ingehuurd. Uiteraard gold dit
6.UUO

GEGARANDEfRDE

169

be~O~W~~ ~~~s~n:g~P!e~: ~~~~~"
stek veroordeeld, omdat zij niet
Ujn. verscbenen voor den Landraad, een gevolg van het feit,
dat zij' niet beboorlijk zijn opgeroepen. Zij krijgen op zekeren
dag van hun kampongnoofd cen
mondelinge boodBCno.p, dat zij
moeten komen voor den landraad. Zij weten niet waarvoor
en claar zij bovendien de inkomsten van een dag zouden
missen door te gaan, blijven zij
thuia of aan bet werk, totdat
zij door <Ie politie gebaald zul·
len word.en, maar de politie
haalt ben niet. De landraadvoorzittcr vraagt: - is die man
behoorJijk opgeroepen? - Het
antwoord IUlllt altijd : ja en
d2arom wordt er verste.k verleend.
In het vonnis leest de betrokken inlDJlder dan cen hem onbekend schuldbedrag. Ware hij
naar den landraad gegaan, hij
bad kunnen protesteeren. Nu is
het daarvoor te laat. Welnu,
met zoo'n vonnis is de Inlander
evenmin ingenomen ala een Nederlander dat rou zljo. Hij tee·
kent verzet aan, maar niet bij
de justitie. Hij pleegt lijdelijk
verzet. Iiet z.i. onjuiste vonnis
lapt hij aan zijn sandaal.
De opgczeLene van 'l'andjong
Oost lU; ilt ZlJn scnUIQlJeuril-g
met, onldat aij gt:t:n Opgtl.Vd
kreeg vau wat luJ !:ICuU1Cl1g was

~~ng:e~a~~~:~~~ u:~v~~s vi~~~
betaalUe,

aat

in

ASPIRIN I, overAI .... rkrIJg'baar teQen den priJ'

Ament" bes[onaen er op net
land 'J.'andJong Uost aartsvaderlijKe toeStu.na.cn.
Van ae opgezeteocn wonen
oommigcn al zeer lang op dit

;:~~'Da"':":J~~~ :~d~ng~:
~~~::p ~~te:f ~~nd~,~~~e~:~

genoe~

k

.rf')

rar er

0 0 U~D _y ... ~.;;."

z:!3!H:4Cl/~M'T/~
tLClVE

R H U I Ii

CITADBLWEO.

€¥f!!£f!!!@!!!!!!!§"e·SAe>
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-==================:..,

gen.
1_
Ament" nam. daarmede
:ij:et nieuwe beheer Diet. Da..t
zit er er z.akelijk achterheen.
Vandaar de 6OIJI) onbegrepen,
onveritieerbare vonnlssen. VanEEl BEZOEK AAN
daar de oc.rust op het land Tandjong Oost.
2d. HANoSCH BoEKHAHDEL WIOERINK
Zesduizend geex.eeuteerden!
Td. JOi~ W I,
Rijswijkstra:1I 16
Dall vl a·C .
Zesdui.2:cnd
menscben,
die
grand en woning mooten verlaGROOTE V00RRAAD
ten, welke zij een menscheole2de Handsch Jongens~, Melsjes.. en Kloderbocken .
ven hebben bewoond en waar
voor hcn misschien hun. voor~
PRACHTSORTEBRING.
vadereo woonden, :l.esduizend
Spelletjes,Dasn Hoeksema_artikelen, Knip •. Plak-. Kteur-.
menschen worden opeens daken Teekenboeken. VliegmacbJne" Autoliel. enz. enz.
1008. Waarbeen zuBen zij trekken?
BUZOIDERE ATTRACTIE111
Is het wonder, dat het B. B.
zich daannede bemocit? Wat
9 VC'5~hilklldc ,pelletju i~ I Bod::
moet er met die zcsduizend
IlI diall"Dsptl. Mol~Dlptl. E\·co, of OM.nD. \Yfr~ Ral Khaaum
menschen gebeuren ? Kan zoo'n
W ic v[ i~gt he l HoogJl , DODlhof, BII}AI"'pd. Dc. Rd:; om ole Wcrdd.
landheer, kan zoo'n redactie
Prill sl"htl f 0.38
van een dagblad met be.Jeffen,
dat zooiets een probleem is,
waarover eens even nagedacht
If
moet worden?
ECHTE BIDSCODP
DUX KIND
Is bet wonder, dat er onrust
is op dat land ? VeI'Onderste1,
Met tal van Illmpjes, die elk eeo compleet verbaal geveo.
dat een heele wijk van Batavia
Eenige titels?? Circus, De groote Parade, Cowboy Jim.
wegena wanbetaling van huur
De Luchtroover, De Ark: van Noac.b, Het Gehdm:fanige
ontruirad moest worden! Zelfs
Huis, Aan de Noordpool. Kerstlllll, de Tooverstar, In
aIs bet Europeanen betreft en
China In bet verbodeo Land. Galoppen. bet wonderlijE,e
ieder js schuldbe'N'USt, dan
Paard.
za1 er toch een geweldige opMet 12 filmpjes kunt 1I ceo voorstelling geven van 11 / ,
scbudding ontstaan. Men. denke
uur, Zeer soHde consttuctie.
eens aan de heibel, waarmede
de ontruiming van een huis in
Complaat [Qet BaHerij an I film f 1.50
een volksbuurt van een Neaer·
Losse filmpjes per stuk f 0.15
:;::~ vo=:r.~~: landsche stad gepaard gaat.
de
voor
Maar
behalve
over
rustig op het land bleven wonen en ka.1mweg de daarop hen onbegrijpelijke votlnissen ' - - - - groeiende vruchten verkoch- :~uldb~e:nhl~~:e~b; - - - - - - - - - - - - - - - - - - ten en zoowel voor zichzelf
aIs voor verkoop het aanwe- gezetenen nog over andere on- door het kantoor van het land, \
zige haut ·wegkapten, 8l.zoo aanvaardbare regelingen van "\':aaruit bUjkt, dat deze man
ee.n zuiver geval van diefstal, den landheer, die hun sebuld op 3 Aug, U. 20 cent ,,kompenian" betaaJde, Tegen hem was
aangezien de geexeeutecrde deden oploopen.
De landheer heeft. zelf aan evenwel op 4 Ap~' U. reeds een
opgezetenen geen enkel recbt
.CANTATE"
meer op den grand en nog bet NieuW8 van deN Dag mede- vonnis geslagen, dat den \
minder op de opbrengst daar- ged.ee1d, dat de aflroopsom der landheer het recht gaf d~ man
van kwmen doen gelden.
heerendiensten was 50 cent van buis en .hof. te v~eren.
per maand. VoIgcns de op- Zijn kwartJe 15 desnlettegenge:zetenen. VOl'derde hij - w n hen staande op 3 Aug. U. nag geacTot zoover de landheer.
Wat de opgezetenen da8.rte- echter een kwartje per ver- eeptee~ ,;La.ter. a.angeboden
gcn kunnen aall-voeren, kon men zuimden dag. Ret officieele sf· ,kwartJes ~eD. met ae,nvaard.
in. het meergenoemde dagblad koopbednlg was dus J 6.. per Ht.<1: voruus 18 eehter ~t begin
jaar. maar dat van Tandjong September D. ten wtvoer geniet viDden.
En dat legt naar moderne
o.:~ f ~~je Diet l~ dunkt. clat de .m.oog.
reehtsopvatting tach oak we]
eenig gewieht.in de schaal
op den ...,..,;mdon dog werd de ~~~:
~_
W~ zuIleil cr bier het een en ~d, ~-wam ~"~ ~eid ....
bij. - : : u ....
afden _
WD de
ander van IJ?>eedeelen.
.~
~ ~et up qjd stbulct. _ . bet foil, da1

VACANTlEII! .... fEN GOED BESLUITII I

HET NIEUWSTE!!

HET NIEUWSTE

AIDI

EenPIAIO
IADiO

koopt men bij den M uziekbandel

IIW OUDI PIUO BUILU WI" II

fen

omdat men

E-RRES
GE~ERAL

koopt men eveneensbij den MuziekhandeI

VOOI'

101

99 pet. muziek door de radio hoart

PHILIPS
ELECTRIC Ltd. of London

BAT AVIA-C. Piano- en MlUiekhandel
BANDOENG Piano-

en

Mutakbandd

101
101

Rijswijk 19
Braga..eg

,..: ..

,

.19

f 0.60
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......

be_

_ge ..

. Op TanoljoDg Oost J:iin,"'" deed. per jsar j 15.- moost be- bet geld, ...... ~ :
aegt de ~eer~ aan 6000 Wen.
geboden. ~urmodat

~-.ounissen
uI1gerOikt.

van

_~~':"I~"""
. ~ ~~OPW8Steh_
........~

-

.' .... ..
,

,,0.
- - :.
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~_ _ _

maar de

OCHTEND

J.-- J .

ber~ort en de kunst l.exemPlaar, terwijl de oP.brengst

POST"

_11

wilden doen alles. om ens vrees

BID .. VITA .. WATER zij;:iE~N~I~~~t(Ente Nazionale b~~k~~n,;:r~~?e;t:~~~~c!~:t .~U....
Dat doet U goed.
Industrie Turistiche), Mer ver- . Liefdadigheids-Ju?ileumfonds.
kt U: LEVENSKRA.CRT. t~genwooi~igd door het Offi- \ Te voren is dit tooneelstuk

't S h

Eii~,UST en BLOED. ~~l~le ~~~;~~:~o~~~~au,z:~~~: ,~:~~sva~Pl~:;~~~tet~stf:~~:~

§~~~~~~~.~,",§i ~~~kj:~e :~~~~~ g~i~~S~:~~~~ :~hi:!:e~~~~u~~~~o~~~. ~~
I sucDca~~:'

reeds voldoende ziJ'n om onte- Milaan en Napels.
vredenheid der opgczetencn te
verklaren.
LEGEU DES HElLS
Dit maakt het ook begrijpe-

~~~~nw~;r~~ :i~l~~~t. r~~e8\\~;;~

75 c/"
I"

woede van mijn mannen op. Bet
zijn lafaards.
Zij hebben

~~h:nd~oorreoe:~e,;=~~r ~

---

KEURINGMOTORRIJTUIGEN

opbren~t

~~:~~J

loW

Ook niet-openbare

verdient de geBtie van bet be- Algem. BO!ld van

Au~?belang- ~oe:d=~, v~~I~:I~ro~~:~se~ s~~=

IS~~1~~11~erT}~cai;uil~,M~~I:~egd:~ ~:~~~~::~d~\!~g~~~~d~ordt i:~~~~I:W~~:~np~~g~;tV,~~o~~~
\

..Dag· \'an
en Venoevr.n den lalldheer.
• " .
1",""""»P.t'.\,,, e'l~ 'teun. 'W"J' hopen, \Vij vestigen er weI de. aan,~
Maar als nn drmroij komt
l ' o 'b'l U mel den Wereld dat zijn liloeitc l'uim zal worden dacht op.yan onze leden-flrma S
een vonnis, dat dell landheer voo~' 'Glad n Veldtocht" '~'all het be:loOlld.
ebn t be
\ druven'hWbebllte vracht- .o~
het rocht geeft hen oolt nog to
des Hoils, zal Zondag 11
vcrjagcn, dan wOi'dt oak het. Oct.ober u.S., over de geheele! Kaal'ten kunnell I'eeds nu
t') d t d P
ontsl:J.all van lijdclijk verzet w::reld, in aIle a£dcelingen, een \vorden gckocht bii het bestuur ~l~O s
.a
ez: .. wag~l1s na
,

U

'"

I

L~gcr

vc~~~~~~~~,~ris het fcit,

niet
Leger
Heils :tan de Sluisbrllgstl'<l.at
wnm' hii is. En dOll is bet lijde- 31c, zuBen (lien dag t.wee bijlijk VC1'2Ct, hier g:cconst:ttc~l·d . .-;ond('l'o S<l.lneUkolllsten worden
Als nu 11:1. ondorzoel;: bhJkt, gchondon am 9.:30 nul' v.m. en
1t d
.
i!
P" ~etcnell r.oo UUt' n.m. De?e bijeenkom~~~jlli~t ~~1~~'~1~ d~:~. ~eto~'ndilcer s~en wOl'dcn gcJcid door Bri?a\'ulknmcll in I_Un rccht is, dan die!' ell IIJevrnuw G. Lcbblllk
zal (k::c loeh nid a1 dezc mClI- van Bandocng.
"
..
sellen op fltr;'!at imnl1cn :::ctten.
Dew s~~ll~nkom~t~n 7.\1:1 Vl'lJ

67c telf. wI. 45.67
dan wclm de Club zelf op P~n'!f'nhmn <i'la '13 Z:l,terdagsmlddags vall 4 UUI.' en '8 Zondngsor:htends Va!l 11 .t!. v.m., Voor
nlaalsu:)l:'cll:m g {lO CCl~t. voor
(,(,11 ph,lls) wende mcn zlch tot.
,1(' l'il'lml',STANG f~AP op ~eijenonga]] 1.i7c of tel1. \VI. 406._

weet, waal'- w~:~~: ~:~~~r!~;~let

~~~~s :::i~l r~~e~ ~l~le\cb~~u~;~~"

lJiet
Bet Binncnlandsch :&st.l1ur
zal ~l·OllU en ollucrdnk voor hen

~et.lCl101J.g'll1

1{AMf'IOT~N FUIF

~l~~l~~:l~p ~1Ju ;;~l:t~~e~~'~~~l ~~I: e,~:~1pi~~nf~:~fl::~~~I~Cl~a~1~~)i~~~~:
l·t·
. d

-

e

COl1lPC 1 lCS

van

\'llTI

•1. V.

t

J

luistcrd Lloo)' lll'ie ol'kcst.ell, a[gl'wisscld door Cab::<rel en nildero altractieH, wclke nauer in
de tlngbllldeJl en met stroojbiljettcll llil\'OI~l'ig zllllen worden
aangeguv('ll.

v,t~~$~l';?rt;,w..stll 5tc~d, el~~~'~~ij~\'[J:;~L:c1~~~i~'\~cf;~ Bct Gaud. en Zilverhuis,
Oi,!hl:U~g3t. "'(JI'dt ~fgesta.all a::1:1 I Citrrde1wcg 35,.mankt bekend,
1~I.J.5S1EKE CO::\'CEl~'l'l'J:-.'
X.1.H.O.;1.- "II Ilollgaars.t:h
Orl.{';;l

d 1 Jt

Oorlol!;sgruweIen.

d~ Stlcht~lg ~~l~ .. rale vereClll- dai. Ai het. of['icieel vcrkoop
gmg' tot IA':.;ll·l,ldlllg del' Tl1bcr-1 :l~enif;('hnp voor het GeI'ozilvcl'
Be1chite, Sept. 1936.
CUlmlC('ll:lallI'aVandl~rSleul'. lWl'flgckregen.
--. Daal' zijn nu ook de niellwstc
Hedel1ll1ol'genheb ik met mijn
CHIN. TOONBBLI{11NS1' IIJrijS('OIll'anten vel'il:rUgbaar.
eigen oogen zl1lke verschrikkelijkc staaltjcs van de gruwI
zaamhcitl del' civicle troepen ge-

V~~DVTlE ]2 Octcber1936

l!l

',te~J,

"SIIlONG '('HI IIUI", die llng hourlcll HI bet I E.V.V 0 cell eolonne del' nationalisten Kljkgelegenbeid: Z!iND~G 5-8 uur
It L,tll.:o h,ll!' Hrl ddmlg'l'n OYel'llllllllS - KlunMt 19 Om 5 u an ouder bevel van lwlonel Acre
VENt,UHL·UOI R:
Ill{ I

1.(' 1,lJ1L1c hN I

L,

opgellCht,
dc7.c t \.1. van dc g!CJole
deze J~aand
h,<lil\' .2~ Ll1stl'l1~il lWIl VlCl·cn.
11({ . ]x~,;L~(I11' hee! l. bc·sloten ter
~;( ic'!«'llhC'!d V:111. !I\'ll 101'11 \'c1'y,al'dll.[f {:l~n "lclllllwll(l fcest ie
g-C\;ell, \vaal'll;.! n.tn. c.('11 l()~t~l,,(I(,d,1i

rom
n.m IS ddal'
st('llmg met bU7.a,lr

'l'OUr!ISJm IN ITALIii
Praaie ProjJag:anda
Wij onlving(m WCC!' ccnigo
11llmll1el's vall ,/[(/1:1,", cell l.ijd~;cJlrlft gcwijd nan het tourisme
jnHalW.
Dczc HUmmer!l van Juni, .Juli
en AUgllStus zijn voornamclijk
gc\\'iju aan het bad-scizoen.

j ~,(: d~li~n~~:y~.~a~~8~ n.( ~~~~" ~c 7.~~~

zorg.
In dOll namiddag wordt
rOllcll'it gcmaal,t door
stad en om 9 u. ao n.m.
gillt het afschcidsdiner in
Hotel del' Nedcrlanden.

'!lH lJ(':-:l~;n'(:\,pll m de "Sam
!(ok"-rc(:i{s (de pe:·jodc del'
"Dl'ie Koninlttijlwn")' gntoul'ag(', nmziek, zang en dans zulJen geheel Chinc(!f;ch zijn.

een
de

00het

Hel Slllk hc};hDtt uit vijC bedrijvcll. Een volledige tekst met.
DANTE ALiGlIIEIU
ploloug en gesehlcdkundlge
Gccoshmleerd Bal.
n'mteeJrcnmgen _ m het Ne-I
dmlandsch geschlcvCll_1S ver1-' JJgbaar bl] het best.uUl' tegen
Zaterdag den 31 October te
vergocdmg
15 cont pOl' 9 UUl zal m de bovenzalen van
het Hotel des llldes door de

-I

r-'
geheel nieuw_,,- zending

glanson pantalons

grijs flanel
11.50
- creme gabardine
117.50
beige worsted
1&.25
totaal ondoorschijnend

10 nieuwe modellen

I

~:~Meg ~:~at't~m s~~tl';~~~:!~j~~

slechts dat, wat zich dagelijks
op duizenden plaatsen van dit
ongelukldge land afspeelt.
Kort voordat wij bet nieuwe
front. bereikton, kwamen wij
door cen klein dorpje - zoo
Idcin, dat het niet. eens op mijn
kaarten
stond aangegevcn.
Daal' Iagen 11 inwonerl:l, grijsaal'ds, vrouwen en kinderell,
dood tegen. den kerkmuur allen waren 10 de!l.rug l1e~rgesehoten en de offlC:er~n van de
colonne Acre . - dte lk kraehtens cen speciale pas v~n d~n

S I u I s b rug s t r a a t 5

I

.-

....
Bat a v i a - C e n t ru m

Het p-30d wordt verbouwd tot bioscope.
E!cctri~che kronen. "r~aFlla",p"n. bur"au~. bridg ~ _. tn
muurl~rnp.:n. Plnfoun1i~'r.,~. g!~5~, "" marmtrsch"len.
Groote sorceering perkamenten kappen, kleurecht en
afwaschb<l<lf. 's Zondags geopend van 9-12 uur.

1------ ---------

• .-.-

FIGUURZAGERS!
Begmt reeds V;Jn nu <1f met Uw
•
ST NIC LF\AS & Kt::RSl CADEAUX te maken 1
Alle benoodlgdheden _ modellen _ triplex heefc

I
I

FJrlTlB

Pdjenongan 6~

ZE ERE
GENEZEN
DBA:!"

«:)

WIT

,,1!iIA~G Ht\.p u
-

0 G E N
MET

Telf. WI 4561

O;-':ZE

ALOM ~ENDE

MA.(!:cA':.~;::~R~IUETJIl'G··
GRATIS.
THE CA t· l\H DICp.L
1L
BEH 'NDEL,INH

::~jd ;~~~n~:~ ~~~c~1:E~::

_'_~'________

dig werk. te doen. "Deze roode

1935 Renault Sedan
1935 W,Uys 77 Sedan

--VOETBAL TE BATAVIA
,

Wedstrijd programma

IU.M.S.;
Zaterdag ~O ~et.:
terrem VlOS.

Vios -

l~~~ ~::dx

ioC::

~~~l ~!~~~t

•

",II

~rt~n~ UBwA~~~~; bakt I

Maar DEUB

het

De bakkerij welke opnieuw gemodernise£'rd is.
is te allen tijde te: bezichtig~n.

1936

PiH~6urgh

(U.s.A.)

"n

om!laving. Aan ,,!fa mhere
kWllmechlcrw2ereen eind.
Een eind md een geheel
onverwachleprelligeverr,u·
sing. Toen hel waler weg·
getro~~en en hel eledrische
nel weer hersleld was. sloe·
£len aUerwege tol i~der5
v"rbazingde
WESTINGHOUSE
KOElKASTEN
zender meer aan en liepen
rustig door alsol ernie!.
gebeurd was!

g 4-cyJ.

Touring

!~~ ar!r!~~ISed~

1930 Chrysler 7~Zits Touring

W"lk ,,,,,nv:l:lcde,,\ ;"h,,\ vochlige tndische
klima"l. deze .... alerciichte en bovendien volkomen slolvrije mo!or ~n! M"ar .
." de
WESTINGHOUSE heelt nog veel meer belangrijke ."oordcelen. waarvan eenieaer zich kiln
overluigen bij de k.. ntaren der N. V. BORNEO
SUMATRA HANDEL MU. in Ned_-Indie of i;'
de Showrooms "'on hare agenten. DOE GEEN
KEUS VOOR U DE WESTINGHOUSE
GEZIEN HEEFT. die zoo m"rit....aaulig ",,;me
koelkast met het 1:ri'>chtig &i;oelvennogen. het
slijl~olle uiterlijl. dei~5 bed&cbte ..... nJee-,
ling der koelruitnle. hat geringe $hoolll."eron,ik

....orde.. U g3<lme gede=OOlSb-eerd do.or d~

N.V,; BORNEO 5UMA TRA HANDa MO.

Auloha.'d: ::BATAVIA"
~~~" tmrem U:M.S. bene- Sl~.5S
_
Ba1........c..

I

Zond.g 11 OeL: T,1UL -

I

(T,",ACHOOML~~

doodgescho-

Bleek van woede over dcze
vondst beval kolonel Acre zijn
eavallerie, die door een detache~
ment vrijwilligers te voet versterkt was, den opmarseh zoo
snel mogelijk voort te zetten
en zooveel mogelijk dorpen in te

orkest zal spelen

onkreukbare popeline dassen
120 nieuwe dessins
1.75

rijswijks!raat 14
telefoon 1700
'-_________________-ll

Kapp~nbul's

:;~li~~~l~r~~~ ::n~~~~~n p;~~~:

tel'S. De een was staande, evenals de VCl'losser, gekl'uisigd,
de ander, klaal'blijkelijk in nayoiging van St., Pietel', met 11et
hoard naar bc.neden. lk weet
dat mijll oogen zich niet vergist
hebben; wa.nt zoolang ik moed

J.po,\'f: elL J,e~ Wii ha.dh.ve•••z. ;.ga pri)...

10.75

in bet

Btof~ I===::::,F='~.~D~'i=S~E~R~'E~R~FJ.b======T~el~e~I.~3~O~2~5~"~'~I.~=====~

i~~:~~:e~Ia~~ vo~;O~~e~l;eeJi~s; ~~~ l~~~J:~gtocht

verphcht.
Er zuBen prijzen worden uit.
gereikt vool' beste damescostuum, voor beste heeren costuum en voor het beste paal',
Er zal ook gesoupeerd kunnon worden Het Hongaarsch

I

Java stores

50 K.

vereelligiug "Dante Alighieri" fee:e:~~en ee~l~~ g~rt:n~;~~~~;
ecn geeos.tumcerd bal worden journalist aan dit front bcge~
geg~lVen III de kleuren van de Ieid _ vertelden mij dat het
Itabaansche en (of) ~e Neder- gijzelaars.. waren die de l'oodcn

bruine engelse molieres

L I QUI D A TIE ... U I T V E R K 0 0 P

cen tentooll- over den
M. langen,
fig-ell weg van Snrugossa naar
Bclchite marcheerde, nam ik
waal', hoc een gier a,m de resten van een gekruisig"d man
troJ, en bij het dorp Pina zag
ik oclltcr de dichtbij liggende

I

Om 8 l!, :~O min. n.m. houdt
Iu"l hoofdbc:;tuur een l'cccptic
I in
hct Hot.el del' Nedcrlanden.
j
1taundag 12 Oct. wordt de
jilaJ'v(:i'grldcrlng voort.gezet en
zullen 1'1' dric lczingen worden
~~'''fJcp~:r~el:':~~~~ ~~1eogl~·;~~[o~·ciob~l: geilondcn.
:u" 7,atl'l'dar~:tVOllrl om half lle~
:MeVl'. J. H. van Ra.vesteVll
ill rkn Sl:td~;:J(:hol1\\'l)ul'g nl- spl'cd{t OVC!' het buitengewo'on
::al ph1lllsVllldcll, ::a1 on.'1 1 onclel'wijs, Mevt'. Mi'. LellUiss!}ll
('[:11 vel'marrl'd Chinceo.;ch too- ovcr Jdndcl'lcctuur, mevr. Haw:(;J!,;tll1{ ~ t1c "Holig- Gie ']'cng" rillghuizcll ovo.:l' g()'t,d- en zildl'Z(~ll _. lOOlH:n, ont!cend Han de oude vcr:;1l1eedwel'h en de heel' Goc\':~'dlJll Chhwc::a:lw gL'lwhicdcnis tijtlcn,,; v,i(', Ind. IU·ts, ovcr zuigelingell-

ccr-

.J(·ll:;d(~l'gallif;alic:

I

':;;;;;;;;;";;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i

el'r:======-=-===M::o::'-::F.::N::"::L<:;":;T;:;';::V';:'::6::.=R="=T'=.C=.~

! gill;::'

01 ).;('' in} UH'Zlll1en
d

Spoedig in den Schouwburg te B~tavia,
Mist deze gelegenheid niet I ! I

T. h. v.d. Ticer J. VAN ROOSMALEN
Petodjo Oedlk 31
Zitjes. Spiegclka5ten. Ledlkanten,
Eetbmer, Hel,lul<1teufS, Vloer- 1
klcedl;:ll, Kap~plegcJ, Sin g r
Naaimachines. Sduijfmachines'l i

"'{:,~ l\",~ V~::;;;;:;:":;~;;'i:~,::::~;;~~~: I m~;~"; };.~ ~:;~';;~,;.~~~~~: ~ff1f:1~~:::;~:;f~~~~J~~1~ [;\~~~tP~;~~~~B~~~~~~'~Z:

"""'''',''''''m"''''',,

I:J

Chineesch T ooned in 5 bedri)' ven.
00 s te r s c h e K lee d I')'
M uziek .. Zang - Dans! ! !

Francie ultge~I"\en BI! tlldd

rRlESTERS AAN 'T KRUIS

Tel. 3019 WI.

H 0 NG GI t;' T FNG"

"

SIGNODE STlIlTtHER 4PPARUT.1

Agl~nt!'ichap

Batavi~_C.

16

E

fr. Ond. AIWJO£NO - M~R[nRIUS
Lilan Ho1!e 17 lei "!S15 Welt
Emh~l! v "'ntlquLleiren gl~<w ~D ser
V,H ond~r seh, g"r~ntLe [egcn bT~uk
(,j!d~t"I Onze ::~~~~~. -;.o:dcn \~t2cQeld

01<;UOZILVER

Offici eel

BOEKHANDEL WIGERINK

:---1

auto tc exploiteeren, indien niet
is voldann aan de bij of krach- - - - - - - - - - tens regeeringsverordening- t.e
stellen voorschriften betreffeJ1MEUBELMI",ERI.J

de J:nke~~ii~~~' voor 1 Dec. a.s. ,.1;jIN TdO~G FAT &: Co"
, - " . --.Keboll Slr>h No !1-t;atavl~ Centrum
DE K Ii L I!: fo:' 0 E N
zijn wagens reeds op te geven
Anuma"k volgens t~dcnlng.
voor de j{euring.
Gocdwnk tegen de laa>;i't~ priizcn.

\.;tr:~1;~~~~1~i1~~~~ i~;~~lij~~~ ~~~'l ~;~~tbaW~~\~~·i:~t~·~~:n'3/j.I\al1tool'
:. l'01 ern~tig~ nnll~poriIlg
de r,:~c~;l'ing om ha::sl l>::
Bel fccsl zal wOl'dell opgrHlet lwl dlwopcn
J!:u.ticuH£'t'c iaJl(krijen.

{VPB - UP

- "' ' 1

verschenen:

L.

Rjjswi!kstra~t

nationa~

thans geldende W. V. O. luidt: derde onze lillies en een van
"Bohoudens het bepaalde in
lid 7 en de bij of kracht.ens re- t~~e~iie'd~~ltd ~~u;?·~~g;fc~n~fl:
gccringsverordening te steBon
uitzondcringen mag een motor- ~anov~e~ev~ttge~~~~telii~:~
rijtuig lliet als openbaal' rij- of
voertuig worden gebruikt in- ~~~~m~~~l~md~;~n C~~ o;S~~le~~
dien het niet als zoodanig is voorschijn en schoot hem neer.
goedgekeurd."
Velez' mannen wierpen zioh

~~'~n~~~~l ,~ia:;jl1h~~~~,~:~~~:~: :aa;~~auo~' ~E!~lt~~~' l~!~~~~~:

e!!, dat bet. op tc .voeren stuk
11l~t. nllcen het Chmeesehe pubile]: doch ook .het Europeesche
~:·nbhcl( zal bocwn.

..'iC \ luppcn 111

ding van den geliefden

z.oojuist

'dO" G··dm ..... ' .o,h",-_'-u
~" G"'i"f~"l Sl1ijdtn. ,
m~t ten Voortt:d"
van
H~t ter~te w~rk .v~n IIroo'e Hi'lII.rj'cb e ,w""u:!c. dat de Wtrddbr.. r.d
l'l t -- 19:8 geh"d ohlc't'~ ' hch"rci~lt
'
Verkrijgbaar beden.
Prijs (vermoedelijk) f 4.50

de verraderlijke methoden del'
rooden \vas oak de vermool'- ,

e1 l ,

S. V. "nllllllcicn"
LnntIlmlgs 1l10ctell
De c\'ucuatie vall (lOOO menDen 7en November a.s. zal de
!';chel1 is g~ell pculsehil. .oil' SPOl'tvcl'ccniging van F'inancicn
mod \'oorbcl'dtl wordell en tot in de zalen van "Vot'steeg" haul'
dl:ll.

keu~~~~~:ne~~'m~~'" :~~e~ ~~~

Wij wenschen !lOt bestuur en op ~eJ~~~~~~~~ :~r~in~'t~~~~t~ dunt'op op de l'oode steUingen
vet'ecniging "Shiong Tih stelt het. volgende:
~le ~~~~~l:n~{;~~~n~a~~:~:l~
Hui" t('11 sloUe ga~rne v.eel ~uc"Het is verbaden een autobus, "Pancho Villa" noemde.

tocg::lllkelult \'ool' leUel'een.

~~oct~~!~'~I:~~~n~_~~r~~VlCl~lnad~
z~ndcn.

I
'=

I
des ~~\~ijl~7~1fr~1[l1~JMGWA~8~~ ~~~~~i~!~~e m~~~cl°re~~; H~! ~i:~~~e~:~~::~~~t:~~~grgV!~
- p:/a (1e firma SENG & Co. 011

~\~i~I:;~ ;:~~'l~.l~~~l!:j~l~egdillg

brandt, is het niet slechts
met dooden tcvredell, maar wit
h t··
. 1 t ff
'k

en

'I1De"----------..
Were'd-Oorlog 1914 -1918

v:~v~:;ag(~~~t._~ e:ba~~o~r~~~~ t:lenZlt~l ~~~,~ileon'.·~~ll~~Ch ~~~;

I

dut cen dag van .. Gebcd en Verzoelling"

mensdl

~:~jd~~ ~~~~~e~u~eg:!:~:~

hebben
wij gevangenen
uit de
gevangenissen
van Barcelona
gr:!C!e1 ten bate komt van 8oci~.
d
h '1 k l"k t e I
ale en liefdadige instellingen,
In A.b.a.n.l.) orgaan van den en .. e vers~_ n {he 1] S t de e"..

"""
d.'W
h_"

N..£euw",,,
. r.r ~aa:e zJa~:k~~nze~1~~ m:~

h401:

~

en

I'WEE VAil De VELiE GEWf&,DE NOOEc..LE.

DEMEDER1:d~.NDlllis TE KOBE.

SAVELKOULI~~n

AUG.

Viering· van de Verloving der Prlnsa

1Bn.J1 TOOVlElR§ff...AO

de toonaangevende zaak vooj:
moderne . maatkleeding

EN Sl'ON'fAAN, OEEslJFTIG FF.JiS.r.

VERKRljGT U DE STEEDS BiITRACHTTE
MAAR NOOlT VEiH<1RE(H!N ··INtreME
SPEER IN UW WONING' ALS · ct· DE
KAMERS LAAT BEHANGJ!NMET

ICobe, 18, September. kens in woelige zoo. Ook op de

Dc Nedcriandschc gemeen-' ~:~~~r~~s"~f~l ~:~:n~::
;chap \'an Koce, Osaka en om- tigde spreker de aandacht en op
stroken hccft op 12 September onzc Koningin en anze Prinses
(10 vcrloving \'o.n H . K H. Prin- lis levende symbolen en getuiSl.,">S Juliana 0p lvaardigc wijze
~ell van Oll7.c nationale renheid
~lldrllchtis It('t:jcrcl.

Om half
7.C'·cn ' fl n\'cnds hud er een bijcen:wmst pJ:HliS v:m Ncdcrlan-

m den sterken band, die Qranje

wanT' z66'11 pl'3chtig:e cuthousi<'!stc stemm ing -h(!crschtc en
waar zoo'n cchtc ond-Hollandsdle gccst (len bovcntoon voerdt\ dnt mCIl onwillckcllrig' dacht
niet in J ap~n maar in hei Vader!and bij moedc,' hllis h: zUn.
Het is 01) zichz('lf :1.1 £.'C n prcstatie t c nocr.wn om ~ n d(' rgelijk
[,,>(!st in 7.66 l.Ol'\co tijd toch
gct:d te organ iscC'.rc n en Jat de
orn:UliMti{~
uit ~t ekend
was,
blijkt uit de \·tltl nllige Ollkonlst
der Ncdcrl::llId ~hc gl'ocIl: aile
~cd.~r1:1.!i(ll;ch(~ ingc·zetcm'lI Wllr€il du:; '11 bijtUd~ \'all het grooh.' nil.!lIws op de iloogtc.
O".. \·:n:t rllt:1l1(111~1 COlliHlI-Gellc,
rant tc I\o\x-. de !Jeer w. H. de
Roos. w:\.S lI\~l M ~.\·ruw de Ro.o s
aanwezj ~ om (Ie vroolijke Ncdcrlande r.!, dh' !Iel Ornnjcfcest
kwanWlI \'iCI'cn, t e ,'crwdkontt'r.. Dc- ::!',~l \\':l~ o\'crvloedig
Cl~.:!r:\ro(·cl'tl Hll'l ('l e V:ulerlll.nd"l'h (' dd d dt:ul' (:11 podrcltc!l "an
H. ~t. J (; l\!,:\hlg'i:~ en "an 01\20
Prir.5:·"::, Jil~tCio id mct o\'anjo,
""JIr~ 1\ hi"z' en (]:tQr Oi;?C-'ltCld

linden.
Toen de h(.-'Cr de RODS, zlchtJRlIr ontroerd, de betie uitsprak,
]at. het gclicfde Huis van Omnje bloeiend mage voortbe-itaon, was bet muiestil in d e
~na l cn nadat hij gciHndigd had,
,( Ionk er cen daverend applaua
~ n cen luid hoers. Vcrvolgens hoople spreker, dat
Prins Bctnhanl Leopold van
LiplJC BiCAterfeld als toekorustig Prins-Gemaal de2cl!d(' warme vercering en gencgenbeid
1.1\1 gellieten van bet Nedcrlandsche yolk als wijlen Prins Hendrik. Hij eindigde met cen heildronk !lit t o
brengen Oil den jongen' Prins en
Prinscs, watl.rna men plechtig
het ecrste en zesde couplet van
het "Wilhchnus" zong, wanrbij
vcleR ziehtbaar waren aangednnn.
Aan eeht-Hollandsche vcr.
Rn:l.pcringen en drankcn werd
aile eel' gedaan en onder \'['00lijkell kout en drank amusecrdc
men :dcb Iwstelijk.

a:tn- Co~~~~~~~ncr~~I:, di:'~,!:~:~~~
t!h bcgroe- h:tle bijcenkomst leidde en den
~poc:' iJ; al- Adjullct-Talk van bet ConsuIcrld l[crlbm!lIi:hl! li cdj~ en IMl. dl'n Heer de Voogd, trofn:l'n z;;.l 7.1 ~h ,U\·r:I:WH. IJOe 11: ::'1 fen wij er dc Agentcn del' J. C .
b J ;: !J ~. ~ I a~11 t:ramort)t)lll'laten J. L. . dcr J.'Iletorij. del' Ncdcrn l('~
Yd ... drrnd;tcl tc muzic.k kltld~h Jndif'Che Handelsbank
X(,:ll1. H(.l i~ O!l~ ni(;t bck(:nd, ('1\ lal "~n voor:\anslaandc perm::::r :::j \'.';\:'~'l\ (,' 1' ell droq.;cn c r ~ollcn IIIl de Nedcrlnndschc en
nit·! ...: ~ :dr; ta€! lJij om dC7.en Ncderlnnds(:h-Inaischc handcls~a

t.!.:

d

(ill twtll!:~ l

ti t':~ w;:'::I'j.:l c ul :~I~

:.1

:.l~·(:~~~;,~~:~t I'I::~ o!1\'~r:;ctclUken ~~~C~~nn;l~~;G~~~ ~~;;~Hc!~~:
G:: -:!~ \' ~: :'w:t cn tholl.sim;1!\c ambtcna:tl' (\(or Ned. Indi.sch c
:J·:lt:nwn,l ComlUl· Staatsslloorwegcn, die cen stu.
c;,"::H-;·:· l " ,':l 1!J'!!;t ;;il up H. M. dicreia door Japan maakt,
l!~ l(f., :;i l,;~,t~ " ~ I \tielil kOl't flaar· mcrkten wij met mevrouw Berg
('I' !:{, ' : l''' ''l: ' : dIU:~(> I Oi·SPI'.:l:tk, omlcr de aUllwczigen (Ip.
"~';\~,l·j! , Uj ;'t!J( .. hd (:(,11 bui1'ocn de ste1l1nling en de vroo.
tdl';': ·.\·O'::!i ~'cr,r:'\'{~ht 1c vindcn lijkhcid hnn ltoogtepunt haddcn
hj':!d; ~ t"'· '...·:"

t~::f;~~.:;.;- t~::~~;i,~~~~~l t::\l~I:~~ic~ll~~~,: ~:;~;;ld:re:~~~~'fI~cua ~~e~!
l .. l~ (' /I. ,,!i:' ":1', :':{::.!':I'h tlHknl he· raf:cl'Q(~p cen oogcnblik stiIte
Z:.-J.Z!I r::j 4(' ";cl'l!13 \'tln UC1.C voor de hl'lan~..'\'('kkcndc medc.
'.'1,1";:\.,::;:;1: \';)llJ\' I !I;~, Dt: heel' Jct'lillJ;', dat de Clpriehting vnn
.:;' !Um; <il' :'!!'!!! \',' l'der allen l'tll NcrlcdnlldRChe Verccniging
'.(j~wlm!",(m\'t'!'ltif.:::hl(! JU(:d(:wcr- tc Kobe RliOCdin te verwachtcu

:.:; !:;. :,:,: ! :(.~ l:1~·tlc mllgelijk ce- :S, t!al de vnorbercidngcn die n.
,.::..... : ;,., 1 ~l1t IC<::;t 01' dCllz('Jr- il ;U1gi!;mdc rccd.s gclro£fen :djn
';"1 ' , ; . ': V! ~:l.!l11l!!1\ ': iCI'CII. :\18 ell vc~l.igt1e c.le anndaeht np de
,./:;. ; r, (ii::rl Jl I'I ll:Lnd ~(~~i: h k'1.l- (!(IlIcctcbulI. die in de 2:1111 ge.
!l·· '. ; ":;I; r s lr,!ul l'I:II uugcllblik rJlafl.L"t \\'MI ten hehHcvc van hel
~-.! iI ! ;j C!;11 j"::I;:JIII:rilLncring N:lliunaal
~"ondll vour Bij2un,~;;; ' . ·:l Or::!LJN!l1K. die "ocr dere Nooden, waarbij hij de aano.. !; l :,:~:! t:::t \'oll. \,:111 b'rC'lllc be- wetigen adviseeroe om in ti~"l:l::': ni :l I~ ):(;·,'.'t't'SL, :ln n ::lO Ap- gUllrlijkcn zln Clink "in de bus
ril j ~!fJ!1 (:1) IHlC' ltij t C)(! lI heeft lc blazen"
[c. . ~.. ::;-;:,ic l'Cl. Ihn)'oll ging hij
Om <!irda fJ uur werd de bijill r:<:'(\::1.:1tCm tr: l'llg' mwr den ~el1korn!;t officieel door hem geU{)l'Si,I 'C;!lr; \,fm
(m~ Jaml al!; aloterJ, maur het feestviercn
nije vc rcc:uj,:;:l,: !l:t\iCI ell den wall daarom nog ni('t nfgeloolItidltcr \'1111 (Jnze oYnlt:;tie Prim, PCIl en de meeaten der Ranwc!ilIctn /kn Zwijgc'r, die onl3 zigen \'(!rJ:tprciddcn zich in feca.
\'011< den Wf:g lI:wr de: vrijheid lnlijJw I:Itemming in clubjes om
WCC'K ('Jl Jiij !t ct·jnncl·cle voorts clfm illwcnuigen mensch tE: gaan
Linn do ;::root<: VI,r8tf'.!1l NI vor- I'ct·slcrken.
RUnnen W!I CI'V.njc, die na deDe Ncderlnndschc Kolonie te
lcn Vndcr des Vlltler/flntls hct Kobe mllg terecht trotsch z1jn
Schll' vr:lI Ste nl nltiju. in tlen OJ) de \':aa!'tlige en cnthousiasle
rechlcn koerlJ hc!)hcll docn vn- viering vnn dezen welgealaagreD, ook al wt,:. dal va:lk pal den heugelijken Omnjedng ter
tcgcn den wind in en hUll volk cere van de verloving van onze
hcbben gcdicr.d als \'c::i lige ha- Prinscs Juliana!

F 10._
" 70._

Rokcostume

,,80

}aquettecostume

" 85._

Dinnerjacket complee.t

an Nederland door de eeuwen
teen heeft gebonden, nog bindt
dcl'S 'in IMt Tor Hotel to Kobe, .!n tot. in Jengte van dagen zal

~~<,rll~~~:~te :l j lf:~mrel\

Smokirigcostume

Sayelkoul's

1iDBEHAM'SELS

~

EENKEURV"N DESSINSSTELTUINSTAAT
VOOR ELKE KAMER HET !UIST!! B!!HANG
TE KIEZEN. DE KOSTEN KUNNEN GEEN BE.
Z WAAR ZljN. VRAAGT STALENCOLtECTIE
EN VRlj3UjVENDE PRIjSOP.<!AvE BI!

kleediog keomerkt zich door

onbefispelijke . coupe

TOKO

goede a/werking
prima kwalileit

VAN DE

1TJ)

0 L· TEL.
NOORDWJJK 151
WC,444D.

Jr .
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.Aangevuld en Toegelicht,

DB REGEL!;>RI]S D~P.R ADver{ TENTlE!'i lS F o.~o
M E r EEN MINI~.ml,l V,'N :'> RECf.LS

~

DffiEm ·TE HUUR
"Gevrnagd flinl{ jongmenseh IlUizen van fl. 20.- tot .fl. 35.Modevakschool "I R I IS"
voor Clll1trole werkzaamheden per maand: 5 minuten ;van staL_ Raden Saleh 27.
tion en tram.
.
GoenoellS' Saric 13".
Les·sen in het maken v/cor::.ages,
rest van 160.000 mun beat..nat wasbloemen en bloemen v/
Te be\Tagcn; Kema.Joran 97.
uit "milicio's", n.I. marxistische kunstzijdedraad.
~Iet kmlden uit eigen land
arbeidera, wnder mllitaire opHOlld~ ge .in .de tropen stand,
Geen ,eetlust !
leiding en 20nder discipline.
Doch neemt 7.e vao goe:I fabri· Ga. naal' Fooks restaurant tel.
SPOED.
Deze milicio's veroorzaken Flat 509, Prima eonditie, 5 ka".t . .Dc geneeskr. krllidell van 450 llB.Rst _Ce.nt;J:tlaJ Theater
diltwijls de groOlsle last aan de nieuwe banden, nieuwe accu, Mevr. Frnnsz Zijll o\'el'b~kelld Buit(,b'Zorg.
officiercD, wnnt 7.e mengen zieh geeleetrificeerd met - Delco ell verkr. i.d. meeslc apoth.
altijd in st:tt cgische kwestics, , 175.-. Chaulanweg 44..
waarvan ze niet het nrins te VE!rL . ;\1 ASS 1 N G &; C O.
Rot.el SHUT'l'.E BAAFY
3tand hebben en maken de offi- Mode -Va.ksehool tevens bloc- 1'.lolenvliet West 24 TelL 840 W.
Raden SaJehl:i:in 14.
cioren sleeds vcra olwoordelijk meg en oorsagcateUer M_ v_
Rep.'\ratics
Odder garantie. Billijke kamers \'an f 3.- p.
voor elke mislukking. Duizen- lee- Hoffma.nn. Gedipl. Lee- Koop 'ell verkoop v_ 2e hand- dag p_ perioon.
den vnn hun eigen offieiaren
I--'---D-RALLE---'S--hebbcn ze nl gefus illeerd.
WCj.t bctrcft de bcwapening ""It. (Senen)
vOOl'hande n.
Eau de Cologne. scbeerzecp.
1ijn de nation3.listcn verreweg Opleldlng Cost. coup. en Bloe- - -_ _. _ _ _ _ _ Menta.-mondwater en M ~ nta
;n de mcerderheid. Ook te n aa n- menmnd. Oehtend-, middag- en
\\11.1 7.tin goedlwol,er.
tandpasta. Borax-,. Eau de Col.-,
zien van het Ranta! machinege- wondlessrn. Club- en privtles- Modern bcbaog, va f 0 25 P ral en. Lavendel-zeep, Brillantine,
weren en de artillerie. De sterk- .Jc:n. Vlugge eenv. methode. Modemo rnndcn" f 0,40 " shampoo's, lotions, .badzout.
te der luehtmacht is bij beide Succes verzekerd. DipJ. in 3 4 PlaklOOIl .f 0.4.0 pCI' rol. prijS_\ BIRKEN- HAARWASSER
partijen ongovcel' dezc1fde. De
~£~~ng~~k b~r~,~J~e1~~.~~~!~ ~i~1:ii~~f.'s48~fe~~en, R eb.
zeemacht der ro.gecring is ech- mud. Zeer bill. tarief.
tel' tot op cen kloin restjo gl)I\levr. S. wn Tuur:n
& Woniugbureau" Pnrapattan
-3lonkell. Op 2ee zijn de No.tioAlydroelaan 81, Bat.-C.
5. tel. 5253 Wit.
Hotel·SHU'ITE. RAAFF
nalisren de reg-cering verrewcg Opl. costum. 3 leSllren p.w. _ _ _ _ _ ._. _
_.._ ___
Koningsplein O. 12
1e baas. RCf!ds beglnnen do Na·
tionalistisehc oorlogsborloms de J 7;150 p, mnd. Bloemencursus l\Jode-Atdie r KONINGSPLEIN I Gedistingecrd
kustplaatscn die zich nog tn 2 lesuren p.w. f 5._ p. mnd. NOORD JUNNF.N 7. OChtend-1 Elk denkbaar comfort
handen del' regcc ring bevinden, Aa.nmaak. van toiletten en cor- middng- en avolldtoilettcll . Goe- Gerenommeerde K~u.ken
te bombardeeren e n het is ta sages. Diploma oa 3 it 4 mnd. de coupe en prima afw erking. Geach~v~rde ~rylce
Maakl. \'.a. f 2.Zeer billlJke tweepers. karoers.
vcrwacbtcn, dat zlj vandaa.g of Tel. 4165.
morgen de groote Spaanaebe
GEVRAAGD,
zechavena zullen blokkeeren.
.• l'e koop nangeb: HeerenwlnF.en ·atel goode bedlentlen,
h ,rja.<;. lengtc 1. M. 15, 2 In.a·
T & kool» lLaugchodcn:
Over de poli(ieke lrituatie in 1jongos en bnboe_ Liefst JavaSpa.nje valt flog t e vcrmelden, nen. ·Mevr. ·do Raan, ltegeotes- ) clcc. saJoogrnIDol,hone m.'in. j cs winterjassen. leeftijd 5 en
8 j. Zomercomplet rok en 3 : 1
:lat de JUlitn pur la Dc/e.J/S{J. 3eweg G, _B'7.0rg.
ic~.~~~~ ~~!~~~f.lr~~o ~~.~ .n .• mantel, maat 46 en :tOmerln(tnNaciollnl lc Burgos, Genernal
tel maal H. Stine Laan 3.
Francisco Frnnccr tot opperbe- Aankoml".ud \'erkoop.!Iter gevclhebber dcr land- ell teemacht vrau.gd_ Europese jongedame. GlmOIOLElA. de in Holland Tjikini.
benoemde .en tevens tot boofd Annmelding Maandag 9-10 uur. zoo bekende Schoonheidsolie.
.'!ttnbcvolen door huidartsen en
der regeering met ol1bepcrkt.e GERZON'S Modemagazijn.
- Dicky Wafelbakker \'an Eigen
WAND""ERSIERING.
volmachtcn. Zijn broeder Nico:Iaard is thans ook in Indie Groote sorieering . gekleurde
SOLhlCITEEREN ?
las Franco werd tot seeret.arlsDoe
bet
dan
volgens
het
boekje:
... erkrijgbaar. Flacon!! ..... f 2.25, piatea en plaatjes ....a. j 0.15.
generaal bcnoemd.
Onder de leden der Spann- "Hoe soUiciteeren om sueces te 1.75, 6.50:' Gummoleia Import Bloemenlandschappen, zee- ell
Kinderplat:ll.
!'Iehe reg-eering hecrscht groote bcreiken", en men heeft sucees. Coy, Sumatra.weg 50. Ook ver- riviergf!1.iehten.
etc. Van ""!joe's .)Joekh. Reb.
oneenigheid. Reads zljn de ra- ·Vlln 'WiJlle's Boekh. Keb. Sirih krijgb. bij Irm.~ cher & Co.
Sirih 9 tel. 4821 Wit.
Rathkamp & Co.
dicaalste clementen del' c.:ommu- 3, tel. 4821 Wit.
nisten aan het bewind en DOg

DE MILITAIRE SITUATIE IN SPANJE,
Betreklwlijk schaal'S zijn de
beriehte n uit Spanje. Behalve
den strijd om Bilbao en Oviedo,
dir. onven:wa l{t doorgaat, zijn
el' blijlcbaar geen belnngrijke
ope rnti es. D,lt ia de JJJtilte 'lIOOr
dmt I1I·orm". Beide partijcn zijn
hez;r;. hun krn.chten daar te coneeoB'ecn-n, waar de beslissende
strijd 7.nl Illaatshebbcn, en wei
om Madrid. Nog is de hoofdstad
niet van aile kanten ingcslotcn ,
7.oools sommige COllmntcn-berichtcn doun gelooven. Hnal'
verbindingen
Zu[d-Oostelljkc
met de zee 7.ijn nog niet verbrokCIi. Bct spoafWcg-kruispunt
Ar'ln.1uC1., 65 Itm ten Zuiden
vnn Mndrid, [s nag in handen
dcr regecring, die deze pJaats
wnnhopig vcr.dcdigt.
Dc Nationll.lIslen zijn llit Toledo tot JlieKfls en uit het (geInullocerdl:) Alberche-dal' tot
Navnl I;'evortlcrd - slechta 30
km ten Wcsten vIm Aranjucz.
Mruu' d~ plnutR zelf en de spoor·
I!Ju worden door de beste regeerin~:1troc ne n v(!rdedigd.
Dc Nntionnlllatcn ~ijn nog allijd Uc,d.c; in ue%C1l sl'Ctor nicuwe trocpc n 11.' conccntreeren,
vooriJut zc het offensicr hcginnen. l!~ I~tdmtgs 7.n1 hier cen
ver..chrikl(Clijkc woni\eling tllY5('hcn de beste lroepen Will bel-

de Ilartljcn

plnat~hebbcn.

Gene-

r:tlll l,'ranco zeIt heeft h(.1. bevel
lJvcrge:nomen,
J<;cn Fransch milltair tijdschrlft publicccrde ecnige interessante gcgev(!ns ove!' de
IItcrkte del' heldc lcgel's. In
annt"l zijn de regccringstrocpen
1I0g uUijd in de mccrderheid.
Dc NntiomliistclI hebbcn ongeveer 210.00n man, de l'egeering
hecft bljna 250.000 man ter beachikklng. Geheel ·anders is de
"'!Jrhlmding wat bctreft de kwa-

litelt.

De IIlltionalisisehe troe-

)Jell Zijll zonder uitzondering
uitslekcnd geocfelld en goed gedl8cipllneerd. VB,n de 250.000
regeeringstroepen cchter zijn
fJl~ht.IJ 00.000 "regulnires", de

d-I

'~f:t~~ ~~::e~S;le~ IbJ~~~~:.; ~~~n~~ae~~eu:~e ~~~l~~d~~~

a
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~~~ds~ ~~ ~~r::~;g~l:t ~~~: !JII--------~,
te v(}orkomcn, nemell de agen- ,
tell van M08COU steeds meer , de
teiding in de hand en hct scbeelt
niet veel, of Spanje is cen provincie VIlJ1 Husland.

ABESSYNIE.

~

DRUKKERIJ JOHN KAPPEE
GOENOENG

SAHARI

16

BATAVIA.CENTRUM

HERDENKING
47,JARIG

tot

bes'llit

BE~TAAN

van

,S

onze

JU ~Il[ UMY [RKOOP

De Engelscbe regeering heeft
bckend gemaakt, _dat _haar cli:plomatieke vertegenwoordiger
.bij de E thiopische regeering te
Gore, E . .N • .Erskine, zijn functic .heeft neergelcgd en Gore
verlaten heeft. Oit is gebeurd
na herhaalde scherpe protesten
der Itallannsche 'regeering, die
do aamvezjgheid van een vectegenwoordiger der EngeIsehe
·regeerlng te Gore als·een erkenning van bet gezag van Ras
lmru, (dus ook van den Negus)
door E ngelnnd besehouwde, hetgcen . nsar ·ItaIiaansebe opvatting in strljd is met de neutraIi. teit. Om ver.dere moeilijkheden
t

moo en.

olUvi ngt

HE DEN

ied ~ , e

client bij e9n
• ' Ok ... OO v " n te ',m:nste

..
dat EngeIand
:EngeJ,al:¥l wensch~ ziJ;b bli.:jkbet gedeelte van Abessynie, dat baar Diet te binden voor het
door ItaUaausche troepen -Diet geval>da.t de IWianen Diet errn
bezet is, Diet als Italiaanscb slagen, West ~bessyniij te begrondgebied kan beschouwen. .zetten.

F 5.-

TEL WL. 582 e.o 583

Verzorgt

ook

uw

DRIE - en MEER - KLEUREN

DRUKWERK
VRAAGT

INLICHTI.NGEN en OFFERTE

------------I------_~
"

WEDEROM

EEN BUK
VERKADE BONBONS

=-____________

Overigens hceft oak Ras .Imru,
met de overige ministers van
den _Negus, Gore verlaten e n is
naar-Br. Soedan vcrtrokken.
Dit .staat in verband met het
voorgenomen hestuit, om den
zetel del' regeering VIlD. den Negus naar een veU~ger plaats
over t;e brengen. Nu nJ. de droge-tijd-in·AbeBsynieisaangebro'ken,:is d.e mogeIijkheld Diet uit- .
gesloten, dat de ltaliaansche
trQeP.eD:tQch ~t Gor€! ~oor:ql'j.n- .
gen.
De -Italiaansche pers maakt
.zich . ,zeal' boos over bet ,fcit,
dat de .1~ng~s.clle :r.egee~g Ras
Imru ·niet ·beeft verboden, zich
nog verder met de wen van
Abess~e en den Negus .te be-

. l ' a r k e r d E.NN.E·.S . S .LACHTIiiRldEN
. -:

- •••• • • , . .

<~......." " " "

Tel. WL. 28 ,en· .aOOO

". \ .

BATAV".

, !toopt Uw Patkcr·Vaalao,atit:-'b!jon',t
:Zeer-h~th lDgeridlt. doeJmat:ige·~_
----_..;.I ~, Gnnlsg~.va~vuUWha~iDg.I.!I!"__ _ _· _ _ _ _ _,.;H.;;et;;...
' _· =
==-.It,;;..;;;..;;d:;;oo;;;r..;.H;;;O,;.;;;LL:;;'''.;;ND,;.;;;SCHl!=;.:..,.;v,;;'';;;KLIED:=;::;;;EN::;.,,:u,::i'l!:;esn;;.:,:.ed;:;en::.,:en::..;beIw>=;;d:,:dd.:':;;'=1!lI

.. "'.E fl)ORTII'H' ..
BATAVIA lUYSl(J, STORES
59 SluiSbrugstraat
Handelaandn:
Losse MuziektLummers, jazz- &
Orkest muziek, albums, Cathetlra,l ~ ,Maest.oso snaren., Repal'ahe -van elk mstrument.
Oct. kamel'S vrij, f 5·- p.p-.pd.
5 kwart p. auta v. Batv. 850 M.
haag. Rivieraldimaat. GEEN
l'tUST. Schitterend
uitzicht
Zwembad. Prima tafel "RIVlE-

VoorTObeKtge••p~,nJ
en n naar
v.r;_ ... ~
Veldbloemen Frobelschool
"Uitbreiding Programma"
Een "babykIeuterkJasje" zal
toegevoegd worden aid kleu.
terklas als hulp vaal' werkende
of tijdelijk afwezige maeders,
ganrne deze maand aan te meld~~. l'tlevr .. Til. L. Ru~r de
WIldt) gedlplomeerd, Vloslaan
23,

:!t~=:' of ~~~l~~~g;:t. ~~~s~h~~!on~~fd.fI:r=:'~ "tt
l'tIES ItIODE-ATELIER
::tAN DE BRUINKOPS
Vervaardiging van ochtend-,
middag- en avondtoiletten alsmede van tailormades door gediplomeerd COUPEUSE, Aanmaak CORSAGE-BLOEMEN
(opleiding voor bloemen·rno·
diste).
Vlug - Coulant - Billijk.
, -_ _ _ _ _ _ _--;

36.

()

l~lr ]~ I~~E

'/11/

1.-------------

i

II~

Levert LUNCHES v. a. f 17.5'0 en f 20. __ voor 1 peri.
en v.a. f 25.- en f 30.- v. 2 pers. per boekje van 30 bans.
Meerdere personen reductie.

I

JnL Tcl.Wlt. 3i82.

Dsgelijks ~k rlJsttaf( 1 verkrtlghaar

Voor MEUBlLAlR
Bezoekt ODZe Toonkamers
Lnan Trlvelli 2S Tel. Welt. 12.
MEUBELFABRIEK "HOLLAND"

. Zookt U nWU' een geschikt

6n goedkoop cadeau 'I.
Toko .Favoritas t/c de Zon
Pasar Baroe 55.

I

DagelIjks versche aanvoer per KNILM van groot..
bloemige gladiolen, chrysanten. orchideeen, Holl.
razen enz.

TE HUUR:
G. Scott lOB. 5 gesl. vern.

voorg. f 50.-

f]

•
r'.\UtI.(Uf.Q.1a.a.

l't-Ieest gesorieerde zlIvenver~
I;:en: w.o. Horloges - Djocjasch werk. enz.,
1-_ _ _ _ _ _ _--'
Tolm ;:;::i~r;~'~5~e Zon

BDEI(DfR~HOLVAST 43D3 w

i

~
".cr~U7LLJV'~3.~O
.
ij ·lJiOI~/ . .

__ ~fi~\

7,O%ECONOMISCHER

"HDDltDWt-\JK 24 (Oude {oko J~nne)

MENTENG I A : : . : J
TEL. WELT. 820

1.=__

Zondag geopend van 7 _ 1 u,

I

HOTEL "SANS SOUCI"

I

geen

ve<h~o~:e A;;'J~:UT IE

Wle hedenavond eens fijn wU
smullen, die ga naar het echte,
oudste, en beste RESTAURANT "TIONG HOA".
Pantjoran 46, tel. Bat. 1707
waar speciale, overheerlijke
Holl•
Part
. Verpleegster• midM se h 0 t eIs voor Ukla ar s t aan.
~:I~ht~·t3 ~;l~~:e~:a~;~ V~:.
VACANTIEKAABTEN.

I

Krellll!ll1". t...til.·C, 'lei. WIt.liO
PERJlA.......ENT WAVE campI.
m/watergolt vool' f 10.- Bij:
HENRI KOCKX, dipl. Pa.rijs,
Coiffeur, CEDlB. MolenvliGt
Oosl1 R. tel 130 W1t.

~~~e rrcl1l1~del~~~~ ~ie~~~.~.ar.

II

\'oor payIng guerot(e) beaehik~. ~~~~ l~~~~~f t:l~Og400 ~r~:
mooie gem. bo\'enkamer miter. 1H.
rSJI. Nieuw Mcnteng. Te beYr.
I'll koop: 1 zwnrt en 1 blauw
Serllngweg 5.
ungora ka.tertje, 2 mnd. oud,

~'~,.. n:~~I~:·=::::;:n~~~::;,~c;:.t,: ;;];::~~b~~~a~~i, g~ijSTe:~;:

Yl'aagt een derde leerkraeht (intern). met aete Lager
kl. en gr. wasch voor f 45'-1
Onderwijl.
'l'e bevr. Lombokweg 21.
VAOANTlETLJD is }lguur~. C?ursus Boekho.u~en A-B.
~~~:~~ !m~e~~u::ag~:t!o~;
Brieven met uitvoerige inlichtingen te riehten aan de
Directrlce der Internao.lsehool
;::dlltterende oplelding v~or A, materialen bij: HUISVLIJT,
.;M;,e;,;vr,;,;o;,;;u...
WJ..' ,;;J.,L;;;,o.hm;,;;oann
•.
Uel.,_.I: ~ia~~~' 6L'oc~~ j.t·I~cier~I~~s~ Pasar Baroe 114, Bat.-C.
dug en Woensdag van 5% _ Biedt zich aan geroutineerd
8~/:.l te Vrijmetselaarsweg 7 A. coupeuse-\\inkeljuffrouw. Br.
_
Lesgeld min. f 5.onder No. 117 v. d. blad.

=-______

1t1l~ter de Wildt, VlOslaan 23,
gedtplomeerd.
Tc koop: OIno Kodak, model
0, 16 m/m. Kodascope, projec~
tor, modill B, met screen, z.g'l

I

s.'.hre...

Beorafenlsouderliemlno

(

D AGE N

N

AC HT

MODE .BUIS LIDO.
Laan Canne 30.
Japonnen·
vanal f 4.75

~ch~eod - Middag ~ Avond·
A~:rl~~'mode snuf'es
J •

FILMTOESTEL 8mm.
TE I{OOP met pracht lens
Leitz Hektor 1. 5-4 f'Jlmsnelheden (ook slow motion). Prijs
t 125.- Foto Rivai, Djaga Monjet 27~Bat.-C.

':0. 0

der No. 188 V. d. blo.d.

_

~~:u~ i~~:~.~::;~r:b;~:
TEL E G R A IiI

::e~in=::I:~a~~g;:~o~;t~:;!~:a!~\:=:e~ ~~~

.
Garagekamer te huur, gem. of
ong~m. ingeric}:it al~ zitMslaapk.M
~~sdef:~~rVlng. ude Tama
Te koop of in run voor kleinere
wagen STUDEBAKER DIREQ..
TOR in prima conditie. Br. OUM
der No. 179 v. d. blad.

schaf gezin tegen beetje zwevend geld vast(e). onvergetelijken dag stop.
De lVaa.rdin van Klein Zwitser)and
Vertr. sneltr. WIt. 6.37 u. _ en 8.52 u. v.m. I Retour
Vertr. Tjigombong 4.01 u. _ en 6.03 U.- D.ID. \ slechts f 1.16
iF Stopt alleen 's ZOIidags extra te Tjigombong.

L

-

Nog gauw een paar schoenen voor de vacantie.

Gaat het om Uw oagen,

IJzersterke kmderschoenen natuurlijk van

Ga naar GOLDBERG.

'BRILLEN

van _I £6,-

rijke reductie,

O,J.O,M.I.

d. H.
(Io.rabaia

I

Keurig g~!~. vo()~'mmers, koel en rustige omgevmg,
desgew. m/kost ... Po~!weg tl
,.
.
B\J besch. Chin. fam. afkomM
er
2
:
f 22.50 m/koat. Geen beroepskosthuis, buurt P. Baroe, Br.
onder No. 119 V. d. blad.

~~:Ch~b~·;~;ra,

stukken: Film Top hat, Shipma~es forever; Broadway gondolier, Page mISS glory, Thanks
a million, Strike me pink, Rose
Marie enz. BATAVIA :!IUSIC
STORES, Sluisbrugstraat 59.

=====:.::;c==-:
~=e 1:~~tbe~~=~~1a':!:

Br. m/foto onder No. 173 v. d.
blad.
S E LEe T A.
Geeomb: Hoenderparken .
Panklare braadkippen en andel'
ct.
l'tlenteng 30 Telf. W. 3553.

%~~~~~~e'e~;:~ ~~:~°f'lj2

---'A"'U=TO=BE=U"'RS=--

Oud G\'Jndangdia 7 tel. WI. 1428
Deskundige adviezen op reparatiegebied a f 0.75. Desgew.
reparaties aan hills uit te voeM

'

KlNDERIIOEKEN.',

VAN WImE's AIlENTIlREN. prjjzen. V .... WQhe" _
·_ _ _ _ _ _JIKeb. Sirih 9 t.I..!8lU WIt.
Keb. Sirih 9. toI, 4S21 WIt.

=-ge~e~l~~e:~:::r!;o~~; ~!~~tie~e::e~~;~.ij~:~~.ti~;
zicht op studie v. H.B.S., Mula
e.o.. leer!. Dag. v. 3---6Y:l UUT.
Bill, ,ond, J. Spijkor. Indrama·
joeweg 23. Tel. WIt. 5441.

soorten Ind.- Chin.- of Europ.
Gerechten (NAAR KEUZE)
voor sleohts f
Beleefd aan·
bevelend,

Ben sportie\'e bad..zwemmeester gevraagd tegen November
a.s. voor het te opellen StudenM

Wegens repa.trieeren.

1.-

~~~~:~~ B'~~~. ~~.~~~::
•

~~ dee~y~~~~e~z:::~~~ ~=rr o~~rD!Wt~p;;~:lQ.:l.ml~~~~

I::!= a: ~rvo~= ~::au

Jonge dame, oud 20 jaar, biedt C. Brieven onder No. M 4346 Alles solide en in zeer goode
Bataviaasch Nieuws- ~~;~J'~~~~r.n na tel.
Onverschillig waar. Brieven
onder NO., M 4350 Bat. Nieuw&- Llr-------~---I blad.
DE BOX CA.MERA
Aangebod.en:
iUodem meubilalr, .zoo goed -als
VOOR DE
llleuw. Te bez. 5-7 n.m. Def.
L:ijn v/d. Bosch 47 B.

I

Kamers te huur: Gemeub. of
ongem. eigen galerij, aparte ing Oude

II

~~~

::gevin

<mz!'=F~

Kunst zaal. GANA. lnd. Kunst.

ffi=ws=·=~==~·_1. ~~

Levert

school-

Millng)

zi.i;!!:n

,............ ...............-= __
_______
I'~~:~,~v.a.=~ ~::.~~=w.L~
priD.a =~,'~s1aa~en·en
- , RUBBEB

ftoordwijk 21 - BataYJa~C.ntn'-in

DJo'Ja

,~

Po.tweg N. 59
Tel. Wit. 4302
Zondag goopend van 9 - 12 u.
~

voar minMvermogenden belangM

UIT\'ERKOOP: Piano.:M:uziek-

=

MOE I LI) KHEDEN

~;:~~::tl~~/: Ko;t~~~ ~it~evr. Djojaweg 12, tel. 4859

=L_ _ _ _ _ _ _ __

B~.,!!Dgw~:

)

Coulaote bedieoing ..... nette ultvoering, billiJke tarieven.
_ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

vertr. compl. bijgeb. f 50.-

Examen-Opleiding.
St~nografie ..Groote" en MaM
chineschrijven. Aanvraag nieuWe' eursus Oct. Billijke eondities
Mevr. H. J. Heil-v. d. Mandele,
Lid v. d. Ned. Vereen. v. leeraren. T.-hAb.
""
ng '"
n. 32pav.

keerende FlAT~n.uto type 501; ding. Salaris f 20.- intern. Raadpleegt ODS voordat gij
Zuinig in gebruik ..Prijs f 250._ Llefst in koel klimaat. Br. on- overgaat tot aanschaffing van
Te bez. Batoetoebs 39 Tel. WI. der No. 118 v. d. blad.
een nieuwe, of 2e. h. auto.
4017.
l\-Iode.- en Borduur Atelier:
TE KOOP AANGEB:
Huis
5 n.bij "Zonneschijn" Batoetoelis 36.
Een motodiets 1935 "Ariij}". school en trein. 5 gesloteD ver- Bat.-e. Maakt japonnen en
Te bez. tot 10 u. v.m. en ua 4. u. trekken, logeerkamer en gara. Shanghaidresses. In voorraad
n.m. of tel. 2838 WIt.
ge. Te bevr.: Salernba. 73.
mooie geborduurde kussens.

l'e huUr,P;-~()~JI?!~r: m/voor. loaning, Madioenweg 18.
___________________
galcrij en voll. pension, geech.
. GEVRAAGD:
.........~.......I111111~""!"!i"...- ••-~-~..,....
yoor cchtp. z/k. Hotel Pension Gem. pavilj. m/autol>"Al'<L<re
MET
v n welken "ard cok
Poolwcg 1,
voor 2 heeren m(vol p;;;;i;,';,.
'
•
d mo" ".h ,.;
omtrek Tanah Abang. Br. onM
A. B. M. Spreek~?DN;.~.~::,~~~s.~O~~~llij, PT~;:'~1.0s~~

!"'_------D!!I

I,

~~:~~naa~g~~~de:e81~~ ::~: ~r~~~: ::!::~ r.::~::: ~t~~ h~cf:a~~!!ile ~~~~n~ebied

HAN SEN,. J ACOB s't

K ram a t 62, (t/o. t ram s tat ion)
Batavia~C. Tel. 97 VJIt.

=____

gcp. wcduwc. Br. m/portl'ct en 'l'osariwcg 32.
voll. inl. onder No. 125 v. d,
blad.
Wcggevlogen:
gracne
lorry.
Terug tilKleine,
bez. tegen
beM

.,vlh.

!_=

11111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111;lIlIIlIlIIllIIlIi

begr. van avonds 9 tot morgens Zwembad ,,sunny Side".
6 uur. Brieven onder no. 182 v. Zwemlessen onder persoonlijke
J~l!d"-iD Tou~g 8~~yJ. j 750.- COntl'l. lnboedcl wegens vertr.
d. blad,
~iding van DIES BOOMKINS.
Ch~~le!. '::00\. 6·c>1. J 1500._ fer o,·ern. lUl.D1:o'llbo. tegen zeer
Te koop: Nteuwe baby Ford Sedan de Lue 10 P.K.,
jamboelaan 6, tel. WIt. 807.
~lie ge..:vIIleet;i ~n. ~et~garall- bill. Ilrijs evt. m/overn. huur.
4 deuren, jaar 1036.
Voor f 7.50 naar Paris? ..
t\\t;,'t,-r:;,,~,~ vERKERK & Co. Palmcnlaan 36.
II{ bedoel voor J 7.50 kunt u blJ Gezocht een gemeub. pavilj. of
~
-=~=~:UuV!!~-=-I!!.._~Inf~.~H:O:t:'I.;,,~JuII=an:a~";..'p:e:b~at~on~17~.~B:W:'te:nz:o:r~g·. ._..!!lmOde-atelier "Parjgi~e". P. kamel' door werkend jongmeis..
TE HUUR :
Baroe 121, een heel moOl avond- jc v. goeden huize. Br. onder
t~e:l.lm~~~~~:~ k:fo::a:~g _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~ie~ ~~ij!eer~·t;Vt:twa(~~=t No. 163 v. d. blad.
2.
dus tijdig!)
Duits bijwerkell H.B.S. en LyCRUSH
INTERNAATSOHQOL : "Kllm en Daal".
ccum. l\levr. Th. Royter de
NUlde klaase ~ klaanno.ken
Poentjakpas.
1 rulm ge'!.~u~.~~r m/kost, ~~~ldt, gedipiomeerd, Vioslaan
01 IccltlJdrcdcnen de L S. met
kunnen bezocken. Nog slechta

~,

N.V. REISS & Co Afd. Rec1ame

Nederlandsche StaatsloterlJ.
Aanvang verkoop loten ult Oct.
1936. Per 1/20 lot f 4.50.
H. J. Peletier. Djocja Hotel
tel. 2416 WIt.

I

., a

I
!is

:t::t;~}:~::::2~~EL~~~::·

f 500.1 ~ p ....... - f 2.- p.m.
Plymlluth TOUring -i-ey}. J 5 0 0 . - ,

BIIIII CLAUDI

'=:

O.ndanks

BII UW LANGGANAN

Tcl' o\'ern. a.a.ngeb :
Dagprijs J 3.50 met volledige Bruine bontmo.ntel maat 44,
"oedillg, inc!. gebruik zw~mbad prijs J 25.- Mampangweg 49.
RI)S WI) K ST R A A T 28/4
en tenlli8ba:t.n. Dagelljksche au·
todienst "iccycrsa. Pr. per rit Va."!t. gesn.larioord empJ. vraa.gt
Eenige ruime koe!e kamers beschikb. per heden.
J .1.- Br. onder No.1 \'. d. t('l'Iecn onmiddcllijk f 300.-,
Blllljke prl/zen. DaQk. v.a. j' 3.50
.. ente lOy,·. Terug betg. in term. 1..____ _
Oehtendpost,
gl'Oot J 20.- p.m. Br. onder
No. 136 \'. d. blad.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
TE BUUB:
llodtrn gl!'meub. pnvUJOCD voar _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 of 2 pers. m.Noll. pension. Te ~
bc\.... Serangweg 5.
B L 0 E MEN HAN DEL
W. A. L B R E C H T
KOOPJES
GERDJE
Gediplomeerd uurwerkwaker
SfUdf'hak,er
TOUring
6.,y1.
Oude l'amarindelaao 120./
T I 1803
B' M
C
Tel. WI. 3535
Cittldelweg 19
e.
atavla .
f 150.Voll.dlg. garantie biJ· verkoop en reparatie.
Dodge SMan .J·ey), f 350.~
Hul~BboD.
(jrnhllm Pnlge Sedan 6cyl.
GrBf~b:n~·w. - f 1._ p.nI.
~_ _ _ _ _ _ _. . . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _...:::

'I

~ -~f14'
SLUITING PRIJSVRAAG

BUSTE.,( IN DE BERGEN.
omgevlng Poentjak

fa~';'n_d'
""~e; iJjo_o/~ ~~~~er~~, 2~1:I.O!·g~~~~~~:ld~:

G.. .. nJ1PJ1,;

Iilnlllllllllll!nmlllllllUlIIIIIIIIIIIIIIIIIHllllllllllnllilHilIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHll!lmlllmIllHII~IiIIOOIUIUIIIRllllliill!!

bleed Europeesche, Mevr. Th,

Holl. l'tleisjc 21 j. zoekt. werb: l.ij
dito familie. als hulp, niet ala
kindermeisje. Br, onder No. 1:';9
v, d, blad.
_ _ _ _ _ _ _ __
nONTMANTEL, Parijsch mOM
del, zwart caracul, slechts 1 seizoen gedragen, maat 44-46, te~~~~. teie 2:;' ~:.todjo Oedik

I

I

DE REGl!i.PRI)S DEZER ADVERTENTIES IS F 0,20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS,

L. Ruyter de Wildt, ViosJaan 23.

ZOO GEZONO ALS EEN

wordt U, ;tis U VlSCH
'eet van de
Algemeene Vischhnndel,
Parapattan 27,
tel. WIt. 721 en 722

II~P

./11/

~~,n',·

WIt.

Bii _ _ ... PER

MAALTlJD.

_,

VACANTIE
AGFA 6X9

indusief 2 Isochrom
films van 8 opnamen

-- - - --.

.

ziju · sn~l aan- -het-VCrdwijnen.!pen, di~ den-MadrlIeeMchen
Nict dat Madrid thans een "con Saludos" leven.sm1ddelen
overvloed aan vleescb beeft;. zenden· .
maar in ieder geval rijden
Te etcn hebhen wij dus;
voortduren geheel karavanen maar iede.ren avond vulIen wij
van vrachtwagens met 0P"' peinzend de badkuipen -,.
scbriften als "ValencIa aan sle£bts
vool'Zichtigheidsbalve
Madrid - Leve de Republlek", _ inge\'al de waterleidingen
die lovensmiddelen aanbrengen den volgenden niet meer zou.
door de straten. Zij worden be- den functtonneeren. Gebrck nan
groet door <:en jubeJende men~ water _ dat zou een verschrlkschenm.a.ssa - de vulst in de ke1ijke catastrophe zijn.
lucht gestoken en op de lippen
Intusschen gaat het leven in
de vrang: ,,Is dat slecbts voor Madrid zijn gang _- ondanks
het front ?". En op de Wagens oorlog en lu~htaanvaUen. Het
tronen minstens twee onge~ gaat zljn gang, hoewel oak in
schorcn, maar gelukkigc arb~i~ eeo anderen, nieuwen v~nn.
ders, die de hoofdstad met Want de mensch went tellsJotte
zwnlliende geweren begroeten. aan alles.
Aile vrachtwagens dragen de

Be db)(t,teub 'ost
2e blad
Zaterdag 10 October 1936
IN MADRID TIJDENS DEN BURGEROORLOG.

Kerke~ als Kazernes en Hospitalen ingericht.
• DE VERANDERINGEN IN

IiET STADSLEVEN

~dt,

SUiiligb:~ ~.g~bruike..."'S(sters), wij hebben
goed "rue1iwS voor U ! Sunlight Zeep
v.-ordt~nu in ' kanons van ecn meuw
fonnaat vcrpakt en de prijs ervan
is V~Ilaagd tot IS cent J U

krijgc nu meer zeep voar
Uw geld! Deuitmuntende
kwalitcit is echter niet
\'Crandcid en "Sunlight ..
blijft zool, gewooniijk de

:::n.:::m::,::."-.:.ven=--d::e:,:,::te::d:::en=----=o:.f-=-do::r~.'---__-'-'(N_ad_ruk~.-oden--~)'--:

t!Jans verdwenen is. Men
Mcrdrid" Sept. 1986. heeft het wegens het daarin
Dc burgcrood og, die voor de

De beste zeep fer wereld
is fiU in h~t bereik van iedereen

I

-'-,

~:fl~~~:s~h~;; e~er:n n:ea~lava~~

bcsrc zeep ter were1d voor
Uw gehc1e was. Sunligb[

r~~~l~~ad v~OCdt he~Fta~~~c:~~ ~~~r~notlsde~o:~CI~~i~~~~~
C;l

\'e!1
het stl'il.:lt?ccl~ v:n M~.
drJd \olkOlllen \eHl~?crd, het 18
alsof Iwt \'I"Ccsc[lJke woorU
"oorlog". d(' m'~IIfi,C!lCJ\ \'Il~1 aile
r'lUrell, wt nllc M l e 5 e!~ wmkels
'Ull!;taarL ~l\ wCI'l\Ch.lk wOl'dt
de vrccnnli,h,pg , dlc I-!en wande~
ling dour de ,paf1l:e~ ell calles on·
d er~c(' mt , bU elken stap er aa,n
hcnnll('n!. d~ t (' I' OIl slcchts ell·
kdc UI:~Il .•tl;;lanu \·all . du stad

Zeep maakt Uw witte

groot "abur", dat ult het' Baskiseh of Aragoneslscb stammen
moct ingcvoerd. Maar niet al.
leen ~u.n dell groet merkt men,
dnt Madrid zich proletadseert;

"'~~~~""'''''
....._ ..........'''''........~.....'''''.....~
bool'den en dassen verd\vij. ~ ___ _
_ _ _ . _ .~ _ __ . _ ______.
Ill!n de costuums mllken plants
\'00;' de Amerikaansche over~
ONDERHOUD MET DEN MOEFTI VAN
allll" cn oak de schoencn wor~
JERUZALEM.
clen door de bcvolking mecr cn
mccr vervnngen door de "alper.
01:

::~rc~~~~!'~tl~u~~~~O;~~grl~~~~~~~~ a~~t~.·"
In ::.!lc st l':~t cn !;taan gcwa·
pendc ml'i!ljl'S ell n()uwen van

De nieuwe Verscherping van den Toestand.

de oude Spaansche san·

ENGELAND

g1'OOt.

(Van

~~OI;~~~.~~~:;~ ,;~~~c~~ft~~ ~:~ m~i~~.t i~'IOCi~a~~~' ;:~:cen a~
Will

(n.o

O1~en V.

(0

r

~::I:l~~~:gcUth~:~~e~\~\l(J~~~;i~~~en~ ~j~~~~~~ S~~~I~~tis~~~~~~~ ~~II~ I~C~~Z~'l~::~ ;~Sld~~tmo~a~ lan~

bijzon~

toch weI cell zeel'
del' geval. Maar gelooft Uwe
Eminentie misschien. dat er
wellicht nog eell overeen8tem~
ming tusschcn Engeland elllta~
tdkens IlOort m('n den ann de seJnl, ,O! Moh1l:mcd EmJn el lie ten aaDzien van het MlddelFI';lIlrichc ,'erdcdi;;cm van Vcr- Ho('ssc1!l' g~oot 15. vall op het ~~:!:~~ebe~t~~:~n~it k:
dun ontlcendcn uitroep "Zij zul~ oog~nbhk met ~c z~ggen;d' de Britsche Palestina.politiek nog
nll'lUsche en 8yndicaUstisehe de~ den Oppcr.;;ten Moha~medaan·
monstranten tT{!kkcn voordu. schell Raad ell ~oor7.ltter ~~
I'l'nd door de ritrntcn de Inter. het Hooge Arabtsch ~ ,Comlte,
r.aliOllnle wonlt allng'che\'cn en hC,t ~100fd van de famillc Hoes-

:Ik pak Sunlight Zccp

VCllkt er

~~ u~,;~~~ot~,~~or~\~l;~~\;~~~~~~ ~~~Iijl: n~~t ~~~~~I~~.c~~wcl ~~ ~!~~~~~n Y~~a~dC~n :~:vo~:~ ~~e~n?~;re wending zou kunnen
~:l~~~' ;:n~l(!: br h~~~I~~~~: i:} ~!~~t~~~~l~~;~CC~:~c~:t~~:~ tI~ij,

pakken,

g~ic~t. da~ ~r

• U moogt zoveel antv.'oordcn inzenden als U wilt.

in~

VO!l:Ichtl~e kleut.va.n zlJn baard ~~~~l;:~~t vt:t:~;~~~n'e~O~::

~~~c;oee~ev~~SOe~l~t~~~wdl:n h~~

l!

rechtigheld en vl'ede over de
slepen J>olilieus bczotgden. Hij geheele nude te \,erhrelden.",
heeft veel ma~ht, maar nlet nls
Ik was vctl'ast. Wat kon
moefLl en nJet aJa ~oo~lttcr ~:r ~~~ ndo:~~lb~1~g zij:~
V:ln het Hooge ArabIl'Jchc Cogrijl
mitc; "cclce~ IJgt dezc ~acht problemen vall Palestina ach·
opgeJ:lloten In het preSIdent. ter humnnitaire phrasen te ver~
.!Ichll{l van den Oppcrsten Mo. bergen?
hnmmedaansehen Rand, de be-IJ1j b01Uvt' zijn Hoop op
kcnue eentl'ule Mohammcdaan·
EngeZand.
Hl;hi~_:
~l1i~::l~:,~~~l~ij
uur in den morg<:n ill den ~~~c ~f;;J~~ ~!~dW~~!J;;~~
Ik kon cen aetueele vmag
~;::'~;~\I~;~~l.lIa~;'~~d~ Ji~ht(: ft):I- k~ldcr .."erdrinl,:'cn. terwijl de
~e omspnnnilig van het bur· nlet ondel'drukken: .. VOOl'OPP
chitl(·:.:':\\" ':;,;~!) \'O4l1 fiu il!!ch fa· vijalldchJke
bommenwerpcrfl gcrhjke lcven door het knnonie· :z.et, dnt Engcland bij zijn afwij.

.\('01' \'

vUf

~:; rd~'':I~:~,
~I! (::
e1
. .4r • ,

llJ

bij

____ _
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HOTEL DES GALERIES
Annex

Caf6

Telf. WI.

Bezoekl

DRS

1241

la Rolonde
~

1242 -

1262

ReslaW"anl de Premier Ordre.

Ult een keur van gerechten en wiJDen kunt ge

U w keuz:e doen.
SpecialJteit in bet unangeeren van

dln~rs en

re:~

c:epttes.

MORRIS EIGHT SEDAN

~ch(Jb~!l in WRllncer
~~"~ce~~~Il-t~ta~~fe~~dc~Cm~~ft;
i~o~f~n~r~~~n~e~eI~l:U~n ~ :~~~roli~C:a~~~:le~n n~:~ 11==========D=i,=.=E::"=ge=n::e::H=o=09=v::e=ld=.=
h:InJ!f1
hel keukenmelsje aan hccrseht. Maat zijn maeht is hoc lang kan de staking dan

hdC:llIl, 11k· Iltort.i;.:
e

SUNLIGHT ZEEP

Een
blecm. Ons interesseert de
politiek slecbts
reahtelt v<!lTaadt. Misschlen in zooverrc, dat de menachhe1d
waren het slechts de "door, de Cl' naar moet streven, de we-

seh~rp. gctcckend IS en ~n v?Dr ternaUonale

£1£111.

• De priis Y~n SWll iJl,hl is Y( r!~~gd 101 1.5 C1. pt'r p2k.
• U krilgf mCCr ~e~ J') ,'\10r Uw ~cld,
• De oIlicii/c wed$l rild·(or muhcICD ~i lten in de: nicuwe

J;:.;Wc,lldell f,('l'~'quli'cert1.,J"lechts eoldatcn van de milltlc er zeer sC!l,ltt~rcnd WItte B elk.tulba~ De mocfti dacht na: "Da.t hecft
ot" ('fcctri;;che . ,t.ram, nJdt nog. dlkwi,l ls l'U\\' en wild uitzicn, ~l:~~lrJ~e~ecl ~:~V::rJ~~ o~~ geen betrekking op ona pra.

door I!;> llrht'idcn;Ol'gani!!ati~s tcnl:lndCI;. die st~s hun na.
in b r:;! ::~ ~':n o lllcn; op de cafe- Honn le klenrcn 0 cen band om
tl.'fl·;:"::("1 7.it~cll hc<:lc scharen hUll ; rm of ec£ IInt·c 'in hun
lTiiJit :·'r,~:~llr.'m itl blauwe wcrk~ h\OOp~g'lt dragcn 7~er hoffc~!~',:'~~::; l':1,:':;;J~I~·~)~~·~o~:ryd1~s~~~ rijk en' h~rp'varlJ:di·g'zijn.
tl ~;~ ~'~l;- :~111l Ilit~'Cl'(:ikic ~cwc- NntuurhJk IS de oorlo~ het
rdl' ~'!l l:C"~",l\·" I'," ~:t!1 hUll vl'icn· ~~l~~;~~crpv:~~11 ~~~ d~~~;Jl'~~~~
d·.-II bt~i! Z!t'fl. f)t: s! IJI'II1~n~JwJl ~cnl _ vooral de luchl;mnval.
c" de t' i~'i('i,' ':::l.l'dl!;tCIl. dIe In d e .
'.
Hi~!d (H':Il~,t dVi!lI . zijn uilgf:rullt 1(;~, dl~ het m~~t8chnppc!1IJk
mct 11i£,u\':I: Il:llr:ll ~ tomatis(;he [,:\ cn lilt de c!\fc s en rcstau~
f{~\\'d'f'n, idaal'hlijkdijk Win· l.mlJl nam. de kc)lders hcbben
ch~h~~ die' ,·.'(:!i!!waar niet vcrlegd,
Et ontsbat cen
v~r"dm'~dl' ma lll' l: il :;to.:kl'lld ge· ~,~~k~~ll~~~~~!~;~:!:i~~hW~~

V~ ll

het nieuwc formaat zult
U ~tl officicel wedstrijd-formulicr met voU!.!dige
bitOO~ 1 bdcn "indcD. bcudf-mde onze t..~nvouwgc,
~CLCb sp;mnendc priisvraag,
U behoer[ srechts te
[cUen, hoc\'::ei >< S" en in de tc.k'!lling hiernaast voor~
~omen. Op de of!icicle wcdstrijd:formuliaen. die in
de aieuwl: p:dd(en ziLten, komt de7.e tekeniag in het
gIOot'1oor. KOiJP[ cen nic:u'\\' pak Sunlirrht. ZOdat U
eetl kons krijgr c~n fiillkc gc!d~prijs tc winnco. ,

P. B .•corT.).

JCTllZalem, 18 Sept. 1986. schen is PtLlestina. door de be-Een Nubische bedie~de brcIl gt :!in~a~f:~a~t =~gvaJ:r~

llllhue \Tagcn; o\'cr- rlC:l cnthOltsia!!me en vastbem~

ten ~t1l!3tL' mn de g:ewon~en
Itoldat(,ll WfIl'dNI :1::tllgekondlgd.
De t:lxi's Zijll zoo gocd nls gch(,d n,,!'dwr:tI<m ; :t11c eh:luf~~lI r8
~trijdr-n : t:ill het JI'Onl of nJ~~n
nt:' ~T;\t.,ht\':a:;:cl1s met mu nltle
er. p!,ll\'i~lld \'001' de trocpen:

AAN PRIJIEN

NOG STEEDS HOOP OP OVEREENST&'IMING IIIE'l

lIct Entlwusiasrne i.~

;~~~~~~\~~ll~~~!l!rCI:itl~~~I~;l di~llm~~
zen

goed schitterend will' '.en
houdt gddeurde stoWen his
en helder. (~ Sunlight" geeft U
ook cen kans cen bclangrijke geldprijs tc wUwen.

:w. I,

de zljdc van de hcrtngin siddert. problcmlltisch,

door 11I.:t. \" J(}I hijrijdl'll l'an z\Va·
rt- n.v:htwa~ ~'/I ";. (Ii>:: 01' de I'.ijWfllll]cll d.:: Icu e!';1 "CN'r",
"OCT" of ,,"AI" \'(;I'ioonen ell
C) I( ha[M!' (,0 iji kkc! C'n andere
lIymboleil "all {iI: :ll'heidcl'MOrganislltie~. Dc la::I'k\:1I zijll ill krlzerncs, hos Jlitnll.:11 of z(:tels VIlli
den ~tar \ ',111 d(: mililic \'Cran·
dC!rd, Achkl' de \'CllstcrMvan de
Club dol' Schoo,,(: Kun~ten,

De Engelsche nag duren?"

~~~kne inli~d~:f~:~i~~~~:~~ ~~~ec~~g ~/;; ~~: i~~ij~:~~ r~~a:.v~~f!~~i.h!~;~~:~

Kahil II/:; Krlzr.nws
Voortuun·1I(1 tl'illf:lI de huizcn zijn.

-

(.'Cu ecuwig Damocleszwaan:l belang

--iFF

ik Yroeg niet verder, wat er
DE GULDEN 15 GEDAALD
dan in het "belang" van het
Dat wd 2eggen. dat de goe:dereo duurder
\'olk il:l, b.v. het einde van de
worden, docb zoolang de Voorraad lilrekt
staking. De moefti verklaarde
verder: "Wij verwachten nog handhaven wij onze goedkoope - p-rlfieii',
Iemand heeCt vergcten den Mn3l' de moefti mnakt den in- veel goods van de toekom.at,
18.stroom nit te schakelclI.
drllk, dat de lechnische z.ijde vooral dat de Engelscbe ope n~ Tropical Costumes vanaf
van cen del'geJijke politick hem bare meening de -regeering t ot
Butelt nu lIog .
Dc Hmlcl(Ju'r" .:ijll ver~ zeiter nie t te mocilijk vaIt.
inwilliging van .de recbtvaardl.
Wacht niet tot het te laat 15.
dwcncn,
ge Arablsehc eisehen ,zal bewe-

wnde,.~~~~ ~a~t~~~!~;: ~~:~wD~rt:~~~~nd:n ~~e:cl~

Zij staan

lel· scheo galiD stellen."

~~~hvtn~nd~~g:~~~ei1~~Oblemen

'tllen ann bet front, en wonder
" De Arabische ei.schcn be.
boven ~onder, zelis de bed~: treffende het verbod van de
~aa:.s zlJn verdwenen· Ook ZlJ Joodsehe immigi'atie en den
~l1Jden v~or let IVolksfron~t vcrkoop van grond ann Jaden
aurvoor In . e p aats wer
zijn boken-d. Houdt Uwe Emi.
echter ~e radIO 21 u~en p,er nentie deze vorderingen ver.
dag. BerlChten ~ordcn, met lilt· cenigooar met den inhoud van
gezdnden, de U1tzendmgen be-I het mandaat of WlJzen de Ara",taan' U1t gramofoonmuZlek bleren d,t m'andaat geheel van

ik vroeg verder nog naar de
Arablsche meeaing over het bekende project. Palestioa in
kantons te verdeelen. De Dloef~
ti wees dergelijke plannen ener~
giek van dc hand; nimmer zouden de Arnbieren daaraan bun

~W~~"mIDIHGM'AG4Z~"}O~O

Win

Z

te

h t

~~~:~na~':::d"he~,~~~~~,~\t,:.: £:' r':;::mr~~~~J~r~~.:~~ ~:n ~~d~'et'~;:r~s~~~e:'~~en ~:;e;;k:r :::~'te nZIJ':

cheel

oud

it U

GOld;~eder.,Ucr,RiEDRICUS '.
,'.

. Ui.tiiotbiWtifll....OAm

,ii

maarl~~~~~J~~=·~~~lU~:orO:;

t cl vObYI0l"SC hl'Jkn gehaald.
k
a ar Uke IJ ZlJn er bezw~~n
len zieh daarna bij deze kUM:lt~ gerezcn, want "Sonny Boy 15
wetken op en vragen aan de g~beel verstond. .. De v~eelde
voorbijgangers geld voor de 1~,lSteraars verdnJven Z1eh den
hospit'alen. Wanneer het lawaai t\]d met bet afstellen op de
van de vrachtwngens verstomt; :k~~j: ~a; S~~~~~e!C:a:/~~~:=
a3nbre~gell. 'De kinderen stel.

gesebledcnrs steeds geconi.
geerd, zij het dikwijis na lange
jm-en. Wij hebben aan het man·
daat nooit onze goedkeuring
gehec;ht. zoodat een van zljn be~~~1~te voorwaarden ont-

I

~::m~enwa~~~e~:;:f~~l c~!t~ raal Queipo de Llano ~n be· "Geiooft Uwe Eminentie niet,
pagnieen: bataillons en regi. roemde geworden radio-toe- dat de. buidige gebeurtenissen

Door

~~re;~~:~n~~a~e~t: r!t'~!'nen~~:te ~~k :~ ~:.

niet aan te bevelen, als btanke cas. Of do mlslukking
in het donker een wandeUng
door de 'Dude stad te maken,
(Nadnik lIe1'boaen),
- - - - - . - - - -_ _...:..._ _ _.:...-_ _ _ _~
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Maar ten adres
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Yr• • • l maimb'5I.d daze hij

lets nieuws

u. IILOOQBDan.
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SNEL ""
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ELECTRIClTEIT-SANITAIR

~~ ~j ~~roe~nt:'~~~ ge:~

~; ~t. ~~~= B~Te:. ~.D~t Vf:h;:~m:..,

L t e fb e b bers van prima

Imp.

~~~a~:~er~d1e ~ ::~nvva:- ~~~\~~n ~::e~::~~J
den luidspreker en soldaten

~'

.r<::I

koepel van de heerliJke Ornar- had, Is hij een eerliJk nationa· IJ.je,
moskee schgnen, een van de ltst, die het begnp ,.public spi·

menten van de
mann,c~ en vrollwen - naat de sta~ der van Niceto Alcala Zamor~ van de Anglo-Iraksche on thana
, bo s en de fronten mareheeren. ra is. komt dik en sa.ppig uit van ue Fransch.Syrlsebe overMadrid pl'o7etaTi.seert zich
aanzienl\ik vertraMerkwaardig is, llOe sne! bet
gebeurtenissen in lrak
Spaanache afseheidswoord ..a·
mood zou mdrinken.
en thans in Syrie vennochten
dIos" - met God._ dat tot nog
toe algemeen , gcbruikt werd en ' De lange rijen, hulsvrouwen, met, .bet afsluiteJl der vcrdr&in vele strcken ook als groet
intus.

~

~:.".:: ~J ~~~h~~c~:.n ~~~ "<v:'~
~, ' ~)

g
Het SUCC8.s buli.st. zijn hooge posltte, maar ook

met behulp van zand, cement. ~~~~e!:~~r~~~ J:!~~" m~l~~~~
"Te verv:ullen ZlJll slechts de
water en cen ~leurstof de s:ym~ steeds weer ten gehoore Ook ArablSche eischen. Wat met hen
het venster zag tk de door zt1n vnendehjkhetd en
bolen van d~ Imksche org~n1sa~ "Sonn
Boy" heeft men weer In stl1Jd is, kan met verwer· laatste zonnestraleu op den channe, zeer gemteresseerd

I

de ZOIt"
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~:;'1~~n~~U1~~il!~~~I~~~~: bcer~ ~tl'aalkooplicden n~.

!~~~:oo:~z h~pm~~tenpl:~~~j

liP'

Oit nntwoord

fl uto'!! en de tmlll,~ filet blauwe ~c problemntick van zijn
\hml~ll, om niet door de vijan· macht vcreischt cen uljzondere
dclljkc vliogel'B onttlokt le wor~ politick, vorhindel't h et nernen
~l c lI - maar de alrnntlnntaarns \'an beslissi ngcn en dwingt hem
vc)'spmid{m ('en helder Iicht. tot ~ n voortdUTllnd JIl\'eeren.

~:e~n :~~~~c~~ ~~~a~uen o:o~: !11JU.Ma~~jdz~~r :~~~~~~ga~~~:

gcn k isWIl, want ccn van de
lJclnngrijkstc hoofdkwartieren
van de militic hccft in een elub
zijn tenten opgeslagen. Verderop. bij het Ministel'ie van Bin·
neniandsche Znitcn ,zienwij,dat
aile vensteNi "an <lit gebouw
met zandzakken gebarrjcadeerd
zijn en oveml stuilen wij op kin~

is." _

IntuH~hen rijden bulten de bovel! zijn politieke bezigheid. verried den bandigen diplmant ;

Lk
fie insliepen, zitten th:ms zwaar ;dgheld van schocnpoetscrs een antwoordellJ~e ~ablscbe

~ulitie ~

lJDporhllJ'l: S . t. 1010 MASCI}i'TS
BaLula
BandO~rllt,

kllUIlCIl

.1

Installttrell

Levuiog ve:rfwaren.
IN HANO
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IN BINNEN-MONGOLIE.

, Welke langganan

beel, de GROOTSTE OMZET

Wig tusschen Sovjet-Unie en China . .

?

Wie beeft juist door de grootste

omze•. de LAAGSTE PRI)ZEN
GOEDKOOPE \V AREN un OSAKA VOLGEN DE
BOUWERS VAN KET. NlEUWE WEI<ELDBLJK

Bii wit zjjn. ook al weer door de

~rootste

omzet. aUe waren ZOO VERSCH MOGELljK

?
?

Ieder weet het antwoord:

~; d~naC~:r~~:~rbe~a~~:

Peiping, Sept. 19S6.

Het is 011 het oogenhlik een pu- ner

~~~~i~~f:::imi'nda~~D;~~=:; ~: o;~arseh

~~~~i~~~~j

teld, dat. oplMeleen

Maar ""at doen Japannera in met den opmarsch ZOll..
Wal speelt gemaakt eu thana krOgt m en

•

Binn en-Mongolie~

zich daar nf?

weer andere

De wein ige berichten, die uit
dit vcra[gelcgen gcbied kOnlen,
wij:>:en er op, dat er intensleve
miEtairc voorbcretdingen wor-

zooilis . h. v. 30 a ,etober. Maar
l.ekcr IS s)ecbts ,dit een~: Japan
meent het cm:>tlg met zlJnJ?lan·
nen. De bezetUng van SoelJ.oean

data to haoren,

~~~'l~~~ij~~~ij~' W~I~VIl~I~!= ~~:c in~~r:!vo;~e;t~~g ~rns~~~

Jlaar het Westen is, om bepanlde einddoel: ~n wig tusschen
deelell vnn de provincie Seei· China en hct gesowjettiseetde
joc<!n to bcl'.ctten. Bet is ~()(jfd· Builcll"Mongolic te drijven.
znkeliik het "J!:t>rstc Bmncn·
u!ollgOoI9Che Leger" ondl:r geOhil1cesC}rc T C!1cw 'mao.t
neranl Li Sjou.ts!n, tint voor dit
,·egeleu.
tloel tel' u('schikldTlC stant. Dit
Icger is "oor hel gl'ootstc gc-

De Chinee;wll ziHen met b et

dccl tu s::ullcngcsteld uit sold!!ten vau VI.! Mantsjoekwo-troc"
pen, di ~ ill Doloucr en t.'Cn de
grens ,,:tn Jehol Jagen, en is
i~ 300 lot 5000 man sterk. Toen
deze lroel)(:ll den opmarsch
Ila:lr h ct Wc!>leu bcgouncn, die
met u~ beze.tting \'an t.'Cn linie
dwars door Tsj:thar eindicdt'.
werdm zij tot Binncn-Mon·
goolsch lcgcr bcnocmd.

oog op dl t gev'a ar Diet std
De gouveweur v.m SoelJoean,
genel'anl F oe Tso"yi, werft zoo
hnastig m.ogelijtl t.roel?cn a:\n
en bcSpoedlgt de afrlchtmg van
de recruh·n.
In Kweihwa
wordt open!ijk verklaard, dnt
mcn zich tc weer zal steUen,
indien or een aanval pIaa.ts·
\'indt. Intl1sschen wordt d eze
vcrklaring doot" velen
tcrpretcerd, dat F oe
MOllgooisch cn
stand zou
voor de Japansche
ten ,,"ou tOl'ugtrckkcn.

.:rwCi!dc Binncn·Mon"
J;O'.)l.sch l..eger", wanr\,un hot
l :co fQk'~'al'tier
zieh oorspronkcl ijk ill 'M antsjoekwo bo\'ond,
J; rc,; ta:ot r;ir.t!:i do..:l1 Jaat!:!lcn winE<.'n

~.;;.,t~ll~i~~~r~~I~~~~~d~~lt~!fI7n~~
n:utr

lJ)!f:O

d,n "

~;~.ijVigllc1d

Ccscho\,en. GeI:m tl'ltc t\\·cc mann-

\'Oh!n

d!.! :- c~d{' ,do

d,' kocl' door I'"ru"-~-

r tngen onder de ~Io n,l!'ol cn

ItlluSHchcn

LI LIONG HIN

Zijt.

GiJ nog gee" klant van Li liong Hin
G"(·P'._:.'··5·.:~)26
~w

.

lie
ktillllen doen, wat zij wlll~n reeds.~md~ Juh
_ 200wcl eigennJ:l.chtig ala ill den z\]n; vroeger:
unam van vorst Tch.

-==
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verklaart,

del'

J et-

onlplooien
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apeclale m'''''' van het Japan-
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ADSSCBOUWBUBG
De Ra~io Bo~e ST
Ned. en Indlsche TooDeel- VereeDlglDD
UITGAVE YAM

DR UK K E R IJ
JOHN KAPPEE

Hedenavond DOg

Goenoeog Saharl 46

"DIPLOMA'S"

Tel. 582 _ 583 WI.

3000

EXEMPlAREN

JACKET

VAN HENK SM IT.

Schi ttcrellde decors van Andre Hey\. Actueel ge.geven.
Het publiek btJ de premi ere it Z ,1(crJag w as opyetogen en
uittc ziclt In ec n enthous!ast tocjuichcn en een langdurilJ
appl aus.

\8.22.50

. F. 27.50

Mist deze voorstelling dus niet .

PER POST YERSPREIO.

HET BESTE
ADVERTENTIE
MEDIUM!

9 Ullr preeles

ee o voorstelling van:

Prijzcn: f 2,_ exclusJef bclasttnlJ

f 1.50 _
f 1.en pJaa tsbcspreking .

pantalons

. F. 19_-

Hedenmo rgen Ilog gclegenhcld tOt plilatsbespreiing aiU1
den Stadsschouwbuf9 van 7.30 to t 12 lim ". m,

Rijswijkstraat 2 A

Een gedeelte cler bruto recette kame tcn bate van de
Diere r:.beschcrm !ng,

- Tel. WI. 520-

ADRIANaS

--=:-;;= --:::=--=- - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - -.

III selle KWllntoengJeger' en hot
lhmtsj"ckwo "l!r~t(:rkt ge.....or- Noord-CbinCCJ:Iche
occupatle
dell. Hct .lftu tnl m nn!K:h Appen Icger in Mongolii;! l..'t;ll koorts·
)'(J(J('l lh:\~!\ tllilRehCIl de 1000 "ehtige bcdl'ijvighcid. Derge}ijt n ·WOO hJ;gcn. Meer na\!wkeu- kc ruissic!:! hcvinden zich In
r!::::! ~\'~c\'cn~ zijn nict tc vcr· Kalgen . Kwcihwa, Pactou, Pai.
k :IJ',;~n. Dc recn :tell ,:an dlt lingmiao cn zells in Wangyi.
H!~\n,,.e lcgct" w erdCIl ITJ. ver" foe,
cen bdangrijke Mon.
:~:; nllh;n de dCl.'hm :.'~!n 'rllJuhar goolsch krulspllnt in de woes"
u?<,r J:IJ H' II.~dJ(~ O frIC I{· I" :1l a£gc- lijn, 160 K. M. len N. W. vun
rlchl ,
Nin~..tsl , hoofd:;tad van de pro"
,lid

J(ljJ(,Utfl'''''

GCllv:n'lI.

VtA)r . xll(Jvtr clczc .troopen
door bUlte.~landc l'\l gezlen zijn,
d.rOcr.~n ZlJ allc? Mantsjoek~o-umfonn~n, \liar(!Il met Ja·
panschc gewcren ~.w;)pend en
word('n met M (tnt sJcx:kwo~he
J;dd Lctaald; hun Ult';'L"tmg
k(oml . Inet vracbtauto a u~t
~1i!l'lt!iJot k wu:.

\' 1111.

W;UlI,.ut

;~~~jC

Vtill gelijkc/l lIa a m, gele-

Zlj houdcn zic:h bezig met
cnrtografiliche o}Jn umen, voor.
ht-rcidingcn voor dM nanleg
\,U,\I
wegcl\ en andere mindel'
bchtngrijk c dingen; de leidel'S
van dcze missic~ !ltaan in
vool'tdur<mdc verbillding m eL
de ChinCCflchc en. MOligoo)scbc
uutoriteitcn in hun diatricten
en zoudcn ZC1fM cell niet on.
811.nzienJijkcn druk op deze
den uitocfen(:n. Chineezen,
in ue nabijheid vall dergelUke
mUitaire mlssles wonen, vcrklnrcn rial. danrin, in het bijzondet cehter in lie miUfiiea tc PelIingllii~o "II in het
vall Tsjahar, groote
wa{Jt:n~ en lI1unilie
Hlngen.
Overigcns djn
geliJl,
am de

volgenB talrlJke berlehten oak
grootl: hOf:vcelhedcn. wapena
ell
munith!, zelfs nrtlllenc. en
hd ~·,,'~ar,.tc oorlo~~matcnaol
naar BIIlncn:Mogolie gezonden
",c~~t'n, Hel III volk?mcn onmo~chJi( do waJ\rheld van deze
bcrlehlcn na te g~ , DUlllt, g<....
locehcnd worden zlj ook nle\.
Hocwci aIle niet-Japanscche
rncdcdeclingcn cr in overeen·
B' lrlrJ'lcn, dat
deze mUitalre
't'ooI'hereldingcn de bezctting
van de Ilrovincie Socijoean en
tic w c!ttclijke hc){t van den
Peiping·Socijooa n-spoorweg ten nis heeft, voar
docl hebben, verkcert men ten averen. Dit werd
ltanzicn van het juiate tijdstip bercikt door de

F E U I L L E T 0N
NORA DE VALSCHE ERFGENAME
OJr

De kwellingen eener moeder
door'

ENRICO DE NOVARA.
en vcrder te praten m et de belde beeren, Die moesten ook
goedsehiks of kwaadschiks t oe-'
zien, dat Florence den ouderen
Lande1 hoven ben verkoos.
Zag zij niet hoc mevrouw
Landel in stilte teed?
Zij bemerkte be,t zeer goe~,
maar bet liet haar koud. Zij
w as zOO verbftterd, dat het baar
genoegen deet, anderen pijn te
geheel.
,
doen.
Hoe overmoediger Florence
Florence werd 8teeds uitgewerd, des te stiller en bleeker lalener en , bedwelmde Lande}
werd mevrouw Lande1. Zij zag met baar veelbeteekenende blik·
cat haar man aUeen maar 00- k en. ,
gf:n 'had voor de behaagzieke
Hij werd voortdureod vet·
graVID, ving de vurige bllkken trouwelijker. Op een oogenblik,
op, die beiden !pet elkaar wis· toen hij zich onbespied waande,
selden. Hevige .an
. gst gr.eep bur boog hij d ch naar de ve.rleideaan.
lijke vrouw over.
Slechta met moeile gelukte
- lk moet u alleen' spreken,
bet haar, de tranen in: te houden Florence, fluisterde hij h.aar
1M}.

Het maal was uitstekend en
de wijn deed het zijne om het
~eine gezelschap in een vrooIiJke stem.ming te brengen.
FloreIlce liet niets onbeproefd
om. Landel in te palmen. Deze
kwam aJ spoedig onder den in·
,'1oed van baat" bekoorlijkheid
en vergat zijn jonge vrouw bijna

Citroen 'en ev~ r per flesch,
% liter Inhoud I 2."
Bluise n Jeneve r per sle,nesctl.
1 liter Inhaud f 4.50
Ouda 5nik (tee r oude S e n e ver)
par kruik. 1 liter inhoud I 3.25

Kerkhoff. Kerstholl & Co.

dringend toe. Kan ik u morgen·
achtcnd voor het Casino vet"wachten "?
Zij knikte onmetkbao.r, ten
teeken dat zij zou komen. Met
e(ln hat"tstochtelijken bilk dank·
te hij haar.
Indien zij dachten dat ruemand lets van deze afspraak
gehoord had, dan vergisten zij
zich.
EUse, de vrouw van Landel,
bad a Ues gehoord. Zij was
doodsbleek geworden en keek
diep bedroefd VDOl" zich uit.
Pas em j~r was zij getrouwd
en grenzeloos gclukkig geweest
met haar man. Hij had baar op
clt: handen gedragen. zijn eenige
strevcn was h et steeds ,geweest.
haar gelukkig te maken.
En nu kwam deze bebaagzieke intrigante en trachtte met
verleidingskunsten haar man
voor zich te winnen. Zij kon het
onmogelijk langer aanzien.
- Vincent. voegde ze hem. op
smeekenden toen toe, zullen wij
naar. ons hotel gaa.ti?, Ik hen zoo
vreesel.ijk moe en beb bovendien
zware boofdpijn !
,Hij wendde zieb n.aar ha.ar
toe. Oit verzoek: seheen hem
lang met naar den zin. te zijn.
Een oogenbUk: ·l~ het. alsof
hij wllde weigeren. nu reeds op
te broken. Hij was echtel' te wei·
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om gceD rekening haar man van haar te vervrecmden?
Goed, zeide bij gedwongen
Zij W llS ~en woes en was zoo
vriendel.ijk, als gij moe zijt, dan innig gelukkig geweest, toe zti
gaan wtj naar huis·
bij Vincent cen tehuis had geHet gezelschap stond op, \'ondeu. Ais zij hem verloor.
Landel. die hen had uitgenoo- stand zij gebeel allcen op de we-cigd, betaalde alles. Toen bij r eld.
?iju vrouw, den m,antel wilde
Zij was 7.66 wanboplg, dat zij
helpen omdoeo. kwam hij te zich voornam met deze indringJat. Een der heefen was hem ster om haar geluk te vecbten.
v66r gewcest.
Wei \\"as 1m.v man thans gehee1
Hij trad naar Flot"ence toe.
onder de bekoring van de gra·
- Tot weerzieos morgen! yin, maar. in den grond van zijn
fluisterde hij haar in hel OGr'.
hart hield bij van zijn vrouw.
Zij gal hem toestemmend de HU zou we) spoodig tot inkeer
hand, die hij snel aan zijn lip- komcD.
,
pen bracht. Voor bet hot<ll na·
Elise besloot in elk. geval een
men zij afscbeid.
oogje in bet zeil te houden. Bet
Zwijgcnd ging het ecblpaar betrof bier immers haar leveesnaar binnen.
geluk. H et v&Stand verbood
Landel voelde wel dat hij zijn hur, Vmctnt te verteUen. hoe
vrouw onrecbt aandeed Tevens bang.zij was. Zij zon hem ecbtel'
was hij ootstemd. omdat zij het IDorgenochtend vo1gen , en h et
gezellige samenzijn zoo vroeg tweetal h eime1ijk gadeslaan.
verstoord had.
Den _'\'~lgenden morgen was
Bet was de ee..-ste mw se- Lande. merkbaar verstrooid.
dert hun huwelijk, dat Elise in maar zeer vriendelijk. tegen zijn
bed beime&:llr. tranen. vergoot. vro~w.
Ymcent was dadelijk inaoeslaTegea. tien uur mocst hij een
pen. Zij kon echt.er geen rust dringende boodsccbap doen ell
vinden.
verliet zender Elise bet hotel.
Zij was bang bet geluk te verA Tot dusverre was hij nooit ZOI)Uezen, dat zij tot d:nsverre be- del' .baar ui~ Achter bet
zeten had. ,
gcrdijrf verborgen,. bet zij bem
Zou deze bebaagzieke graviD. be}commerd DB...
het werkelijk: durven wagen.. £en pur rniDuI:dl b.ter was
opgevoed

met haar wenschen te houden.
-

I

I

ook zij gereed. Om met gezien
te wonien, sloeg zij een zijweg
in , van waar zij aIles kon rieo
wat er op den hoofdweg gebeurdc.
Landel was bet cerst op de
afgesproken pJaat!l. Th'en la.ter
kwam Florence. Stralend van
vreugde snelde hij baar' tegemoet. Vurig kuste bij haar de
hand en bood haar cen paar
prachtfge razeD aa,n, die zij
glimlacbend in ontvangst nam.
Alsof zij elkaar reeds ~r
gved kenden, 1egde Vincent ~n
ann in dien van Florence. Opgewekt pratend liep bet t:weetaI
vooIt,
Van baar schuiIplaats kon
Elise duidelb'k zien, dat de graYin Vincent verleidelijk aan·
keek.
Zij sloegen een zijpad in en
namen op een bank plaats Dat
trof Elise. Zij sloop behoedzaam
naderbij en kon. achier bet
struikgewas verborgen. aRes
hooren wat er gesproken werd.
Ee.rst schertst.en zij een weinigRa een poosje. vatte Vmumt de hand van F!o~ en
ovenlekt.e die met T1ll1ge kussen.

- Wat zijt. gij schoon. J!CIdo
bij gebeel ODder hair bekoring.

gen als ik bedenk dnt ik, na na
den d(l()d, van mijn vrou\\" roaar
de hand had beboeyen uit te
teeken om u tot de mijne t e maken.
Zij lacbte zacht, bong rlch
naar bern toe en keek hem diep
in de oogen.
_ Ja, destijds had ik er heel
wat voor willen ge' ·en. aIs gij
met mij getrouwd 'w aart. Ik
mocht u ~aO' lijden! Gij bebt
ntij echte~ nicl: de minste aanc!acht waardig gekeurd en 2ijt
de wijde wereld ingetrokken.
En ou h ebt gij ceo klein blond
nouwtje genomen. dat doet
denken aan een speelpoppetje..
Door hanr Ei;it gij de anne Flo-renee natuurlijk glad vergeten..
Elise klem.de "an toom de
b.nden op elkaar. \Vat spralr: die
rninachtend over zijn hU'~Jjjk
met haar! Zij boog zi,ch nog
wat yeroer naar \'oren om zich
geen wqord ,"an het gesprek te
iat"'n oDtgaan.•
Lande! beeon van wanboop
te kreuoen. to

I
1

vee1 schooner DOg daD woegw!
It sou mU*if Jmoneo. tucht:l- _

(lVorat Venolg4).

