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Dit veddaart waarom er
vnn de hcmanning en de
'p<Jssagiers gered lwnden wordC'll. ids hot schip in vijf minutell gczonl;:en was, hadden het
clienstdoclld
machine-kamerALGEMEEN NIEUWS· EN ADVERTENTIEBLAD
P01'801l0el, un veIcn van de in
VenlCbljot le Batavia, GoeOOCJlg Beharl (6 bij
hUll hntlcn vcrblijvende pasDRUKKERlJ JOHN KAI'PEE
t5D[{icl'S het schip nict kunnen
mruJ.ag-, Dooller~- eo. Zatordagocht\lnd VlKIc Butavla, 13\11lc[ll"r~ "vedillcll
'.
Dc It[~pitein hceft de machiOlWltreken in 12000 IlxeJJlpllH"n
nes dOCll stoppen, toen de hel\~:~~;cl~1;:~u~~:~~~~~::t7i ~~:;~~;;~l~~~~lll;;~~l~~~~~I,;:\~~~~ll
ling gevaarlijk word en hij

i "dell

CII.!\i.\'ill.,
•

G\j~llOt'Jlg

Ul'l'i3"'VEH: JOtiN KAl'l'J~K
~tl.lllr! -tv, 'l'c!cfooll :,82 WIt.

reddiJ?gswczell in IndiC aJ hc:cl n'ddingswezen in Nederland,
primitief is.
maar nooit beBefte men. dat
Dat mag zoo nid b!ijven. Of IndiU heelemaal geen reddings_·
er dienen maat.l"cgclcll gr.trof- 'ivczen had en bet tach weI eens
fen to worden, wen:c tell doel lloodig kon hebben.
hebben, dut er in elkc haYcl!
Het vergaan van dit groote
- W
1S
steeds minstcns Cell schip des JCP.M.-schip, hoe dI'oevig het Scheerzeepen:
nachts dadelijh: wegvaren h:an, lOOk is, moet dit goeue gevolg
Williams shaviDg stick.
.
.
of cr zuBen in de havens spc- lwbbcll, dat er eenige dringend
Dobbelma,D shavin~ ~(i(k.
,
,
"
dale reddingsboot.en JnC't mO-lllOOdi<Te voorzieningen worden
Colgate,:' ardley mcks en;:. MERlTOR SH.I\_
tOl'vormogen m?eten .komcn.
gctl'OffeJ.l en
hervormingell
~:'%~~~:a~:o~~e~~~~~'6avis' sha~inll ~rca~
I""
worden mgevoerd.
Akru sch~ercreme. g~en ~e~p. . ,
,
•
I Latcn de reederij en de be- Sch'2rkwa5t~n .
.
.
.
vanaf

1111HII~llllllllt I~IIIEI~III~
111111t~ )ii!'
Uk'
zaa

~ll~i~;,l dl:~~tctl~~;~lill~S%~es~nw~~~ va~O~et °i~~l~~~n :'~~..ll~:uc.,~':SOl~~~ ~~,~~.kl~ijl tc~~~~~~~i~~~ v~:~:~~ ~~~::~~pe:i~!te;ll~ 5o~mll.

t1Jll!~ :It,!l7

lU;DACTEUH: J. Vf:.El-'!SEMA
~"~"'I., (..i'~Uot<llg Sdlllri 'Hi, 'fl'le[oon:.8:J WIt. (Huh!
It.

GEGARANDEERDE OPLAAGD', 12.000 EXEMPLAREN

dem Vl'l'h1.len, gegeven, waar- o?gen voor feilen, W<1~I'aall dig ~ijll van uit tegenspoed iets
dool' llct pel'SOlleel van de Inll.- nlCmand daeht, omdat mell, tc willen leeren.

WI!.

'1-

Siml:,"b(lot (dnt is de boot, die ""
9£
- ' __
~
achlm' up het schill buiten ~.e
~fL
boord l"!]oct hangen ingevolge
bu;-:;\nil \'an de scheqIVaartconl'cn'nUe te Simla) vol pasAQE1'iT};HSE '1'.1::: BAND01~1~G "
~'agi('n: hcl schip te vel'iatcn.
:.!Hr. HI~111~U-\'HIIlCC1', SUnll\tIilntrant 1, 'J\·l. No. :13-1.
D,' i:i('X<1gvoerdel' is tot hct
Aq; ',ill<: .\. J. I •. M. J;IO~lll~ll, Ollde HO')lj~lIIilwcrr HI. t~l. :-;0_ 2:':S!.
)o;]at,,(
OJ"! de bJ'llg gebleven en
DiL B. A, n. A. H. 13. LT.
is zel[;; met het sehip onder wa\\!'J: Idl\,ut.;U "n-r veuprthJh)" ult.,hl!(cU,j Tpl. Wdl. !)iJ
L(')' gr-troj{ken, waarn:l hij cell
"COU"EC'l'IEVE VEILlGHEID".
___ ,.. _
bod i('on gl:ijpen.
UJ)KI'I.H n~ (J.I'.lj~ •. uHaluH~'lld bij \'l.liImlUH'taJhlg, llij hel 8Jgli.rtm
G('llt!ckig' ],:1I1den de underen,
::'~IIU.!.'t! "v\: AeJd ..... r .. ).lenten" 3, '1',1. WelL ~'J(j, ;,1 "'ig!lI~nmllgl1:l.ij lO::Ji ]WI; Hehlp vel'intcn ?llOest
J-'"" Tat>.. k)"h!l','· ;-;",(l(\Iwijk :lb, 'f~l. Welt. ;!lli n: rcchtlltre~k.!i 111111 he WUl'dl'l1, hun ~ocvlucht III het
H:hll ,,1' G'~l'mtn" ~dlari. Htg~JJ'rij~ ! (;,:::0 J>~r rtj;cl met e... n minlwUll w.ll.('1' X(J~tl.'ll, l:;chal~~. dt\mt r r~~l-", Lu
rlll.lll~h'lten (mln,t
1~ m~"J ft~'hlCf'~"111 HJ~', ~~::ll:;;;ll.'l~ \(;o(j~~~!i~~~l ~~e¥~ lJi~~ gchcclc \'\lcreld groat opzicn
ne:~'cll is, };ullte tl'Oepcn-zendin.;hl,;~t1~ "J' ,lfll l'egtlprlj_.
t:',-~zollil(:l1 ell dnat'llil nict rncer lJaard, vooraJ ornJat. oak
het ve)} ongemoeid te laten pasBelgisch-F'nmsch militairf! ver- Sl~l'l"Cll.
Ol'UAlO' E,S \'J,;J{Sf'HEID1NUSCON'l'IWLI,: 'l'OE(j~STAA~ :
Iwn wcg-l{()m',n, nidus als zooeo!lega'l) slachtoffer wordew wijze komllc
l'\u hrel(en :;ich de bctrokkenen ::itG.atslkden hct hoofd over
liE IlA~11' VAN DE .. V. D. WIJCK".
Do disclissiCn in de Plot':; ell _het volgcnde vraagstuk:
pnchl,;bel"uchting was.
de gcanchtcnwisscling1'll onder
\Vat. mopten j"rankrijk en
de diplollmten, die \'()];~(;ns el0 Tsjccho-Slowakijo doen, indien
berich1en uit l<Jnl'Olla, in [!en Ilalic in de 11.{iddeBandsehe zee
Wal de Oorzaak kan ziin.
t
H,'!
dU:i wei vast, dat laa1sten tijd plan(-" iladden. ge- ell Dllitschlrmd in de Oostzec
veil OilS ('el! kijl;: OJ" df! l'c(1{,Hen, Hussische troepentransportcn
III:'.' dSnUU':fiE:-OIH': IsnL"lClU: IUmUlNGSW";ZElIo'
DU!I a;1ll
navlgaUe het ongeu'm ]{oning (0) •• lKlncmen zcwlen vel'hinderen '? Dan zijn
___
! Ill:, lIil'!: r~'_'l'.'d(:n lwu \Vol'dun, die
I Dc J11(,lw~Jil1A'e hcllillg Vtltl het van zijn besluit h(:olJC;1] g-eleid. i immel's ItaliC en Dllitschland
Zooals mell weet, is hci
de nnnvllllers en Frankrijk en
Ii,·d
\lp~:,-;;dll'lkl.l VolgellH dell gt~l'cddml gezng- mchip h(~(:ft. de ofJieieren eventcem VHn "CDl1Cl.;tif]I'C I'c'ilig- Tsjecho-Slowakije zijn volgens
~'~:'~-l'~::::ti!JI.
l:~~l'::r :~~~ ~;::~~il;~~~I' r~:d ~~~d~~!\I(~po?,r~~~ :~l~f~ I :~{'(;\I;,,;,;e;;::;\~\~J~~I~e~~ S~~s.~~~~~~~ heid" door \'cl'dmgrn tot wc~lel.'- het verdrng tot wederzijdsche
vCl'plieht Rus~~":Il t,,·I.-":d JjI·dt.
z-uimen.
1\"1;)\(:1\ mil tot de gevolgtrek- zijdsehc hulpvcrlcenillg, illt~cv;II hulpvel'lc8l!ing
H,:-t h'r.;k (;n I:t:H!\tC oerkht
Hij tlcelde medc, dat ht-l king-'tt.' ]wmcll,'dnt de oorzalllt van "-,,ni@t- uHgulnltte ugl'~sie'" land b,j t(~ stann. -gan ·wereld'...
\';m 1",1. \''''-flllj,fl'lllKto:· w:hip. Iwt }j(!hill uitshUu!IId WitS gCia;JCll \':1)1 (k~,e /'amp moat worden ~~::g si~fti~li~\l~~';~lI~(~lh~'il':~iL~';)~~ oog;~~{:;1?~~:jllO~l:'~1~~t~eli9r~llk_
Ii.lt .,\';<ll dd' \\'ijdt" "om de en flat <ll' Ilullng- nic{ gewerkt t~('m(~ht
in de wijze van belalog,
rijle ell 'l'sjccho-Slowakijc perK. I', ~1. bbl._' ,,:';, 0, K. -- heen,
dh,.:~ vnt! hel Hchip, welke juist.
.:'(;)Wll. die l('gcn cen zood:lnige
n,,':.!!(' IwHil~C!" . l.'a;lfilit 11I(>I:.'It
Maar het komt ('I' voo!';;l o\, bij di1 fiChip UJO l11tllW luisterde,
Dc
vcclbc£jJw].:cn
\'('l'dl'il;!;Cn
lllL()l'lll'C:lntia
rlcl' verdragen
!lU'U w<-I '+fd:'::,-U, d.~~ hd :;chip aall te weicn ult welke bestanufn (lit VU!'jllltld hel'inllel'en
tWJl:Ichen Fnmln'ijk, 'l','je'cho- kl·.1ehtig pl'Otesteeren. Maar
j'll~;:~:~11l
;J;lll ,'1:11 slol'm, ) ~~~~~~l ~tr?:la~~n~V~~~:~~::l~'\~ill~~:~ , ~~!I;~:;;,~",n l'l~~~~~r:~l v~~~~:~~lC{~e~

ge-I

___.....---_-----------4";>k

~~;;I!:!~l, ~~::l\ ~:'1;1 I~i~t~~~~~~~~e~fd
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(I()(~n Iwl~c~cr~ccl~~!1 zekcr, dal el' ie I~.~~:~;;;W~;h~~I,JI ~:~~;~fnvO~~~~~~l~.~
Iding
soerabaJ.·u, vecl uanbod van Ja· \\,(~l'd onl
toc7.ieht. op
h:l gewc('st, omdat afsche· de wij:.:c van b()iadcn van de

~j!~~V~~{~. c~lJn~~~)~:~Ju \;;~~~l "~I(;~~ ~;~~~~~'C!~;pZ(l~~iS l,~'~~:~~~hl~!~:~~~'~

een verdrag' heca 0.01. 'l\i()ehoSiowakije op "ijn grondgelJied,
SChCltlCI'
volgcns aanwijzing vnn Hllssiselic offieicrcll niet mindel' dUll
pel'lI Vl'e(~?en your een vracht- !;(;hC']lC'll.
vcl'1tooging en dllarom thaw;
];]
flndel' artikcJ on- 37 vliegveldcn Ja1clJ aflllloggcn,
opdat
ingeval vun oorlo~; l:U3g:wrnc profiteeren van hel ling
tile! "l!ixlJerimenten"
gddl!lldc lagcre tlldef.
;H Oct. '35), werd ~;!~~ijlc ~111~~lli\~c~;a~~~t~~l2i~;~:
De mogclijkheid is niet nit- gcwpz:,n op hel fcit, dat in Tngeshllcn, dut deze lading, wel- elW in (1::n waall, dat het hier sische bommenwcl'per,'l in minIw hl't vel'lrekuur 0pBchorUe aWjd mooi wecr cn de zce uJtijd del' dan eon HUt' tijds, al de
ill de hanst om de vCltl'aging b.lm j~;, dool' de seheepvaart groote DuH,sche sled(>11 zouden
zoo gering mogeliji( te dOCll %ijll te gl'ooto :dsieo's wordCll aall- kunnen bereik(,11 en bomb<1rdee(het fj,S. 1J(tn ([m' Wijdc voel' in v!l.~\l'(l. HCl'innet'cl werd aan het reno
den sncJdienHt) niet met ell,! \'1.'l'gaall van de Snl'i Bornco en
nnodigc zorg Is gcstuwd.
V~ll de Zccmcclllo J die beide oak
Tot dusver is het llut vall dil
Hcl 8,S, van del' W'UcI, stond geImpseisu zUn en aan tal van sy~t~,em van ,.'.c;ollcetlcve veilig~
bckcnd alB een ,.rank schip" waagstuklrcn met gC!slecpte h~ld , waal'iJi.l elk locaal COlld.w.z. dat het onbeJaden ZCCt'l ,:chepcl1, clie van bedenkelijken filet automabse.h cen wel'eldlieht 0)) het water lag ell spoe- aUl'd waren.
bran~. kan Yel:ool'zaken, in de
dig schommelde. De lading
In dit g'evnl, nu cr geen spra- :pra~bJk ,nog met gebleken. Het
moest het zijn stabiliteit gellcn I];:e ",.as van vuil weer, krijgell IS Ultslmtend cen product van
en dus was de wijzc, wt1flrop de waarschuwingen van Nau~ de "g~oene tafel".
de lading gestuwd wen1, van Heft ovet· de bclading van de
Nu IS eeht,er na~r aanleiding
vcc! belaug,
flcitepen, waarmedc in booten van Rusland s pogmgen, am de
De mededeeling, dat de ramp clie oll de klok varen, weI ¥arxistisehe regeering in Spanzich in vijf miuuten heeft af- eens slordig wordCi omgesproll- Je te helpen, de vraag gel'ezen:
gespeeld, blijkt niet juist te gen, actueele beteekenis.
W~t moeten "Frankrijk en
zijn, Ve'rmoedelijk rnoet mcn
TSJecho-SlowakIJe,
RusJund's
dit zoo _opvatten, dat het sehip
.:.
bondgenooten, docn, indicn
zijn gevaarlijke helling in vijf
RusIand hulptroepel~ ..In Spal~je
minuten heeft gekl'egem. Maar
Inlussehen hedt dit seheeps- do~t landen, en Italle ell Dmteer het zonk is nog weI een ongeval de aalldaeht gevestigd Dmtsehland trachtell,
deze
kwartieL' ...·cL'loopell.
op nog een anderen misstand, troepen-trallsporten te verhin"iiiiiiiiiiDiiDiiiiOiiiiiiig,iiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilji welke c1ringend verbetering deren?
;;
HI eiseht.
'
.
Het S.O.S.-sein van de van
Moeten Dmtschlund en Itam~
(tel' Wijcli: werd om 3 minuten dan als annvaIler besehouwd
oyer 1 uur in den morgen ont- worden, omdat zij-Rusland aaD~
Leveren, wij rriomenteel zoolang 'de voorra<ld
vangen te -Soerabaja en eerst vallen, zon?er dat Rus!and hell
!Jr·iJbl·1l
.\Inar l"Hl Inlu' hlN:k, dut .C'
g",-'1'1l 8t'Jl:,1 1J:!d ;;d\'{JI'd, m(}f;<;t
till-it zidl wd in gi~;!'i[lIwm Iwt.rdrr·llde I]'~ o(JI'zaak Val) de
!'amI' \·"I'J.li"-I,,;Il.
~h,t W;If: duj[k'lijk, dilt nll:1J
(\;1' ()~nz;l:tI·; in hf~l ~;ch;J! I11(jCllt
ZOL,wn, W,d1t <;/' had ~ee/l aan·
\'aring- J']:1IIh: ,~dJaII ell het
tl!~hjJl Wag nil't oJl C(~ll kliJl g'c1001-"'11, t(~l-v:U1 btel'l.~ 1)(;)'khtcl1
ll1dd(kn, daL h(!L elrama :deh in
korl(~n Ojll had afgcsJlccld..
Met ii-i (,ns natullT'lijk nid
nl(!f'elijk md de gf;g'eVC)}fI, wdke 1m besehikbaa.' 7.ijn de om'zaaJ( van hel Qllgell1k met eenigc jui.;thdd 1e benadcl'cn.
Wij kunncil aUeen wijzen op
dc "Olg(~lldc bckend gewordcll
iciten:
Het s.s. van riel' Wije1; had
op deze ongelukkige reis langs
Java's NOOl'dkust cen deklading
van ijzerhout, welke verschoven
kan Zijll.
Het sehip is later vertrokken
dan gewoonlijk, wat er op wijst,
dat er veel of laat aangeboden
lading wa,; of dat de bevrachting
moeilijkheden
zaakte.
,,1)1\

RADIO.

Per maand.
Ook In Huur verkrijgbaar.
F 10.- ERRES 208 Gelijkstroom
7._ ERRES K. Y. 110
" 10._ ERR)::S K. '\to 214
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5._
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IbUllrt
kan mtvaren.
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G. RAMOFOONS met platen

Met - een jilaI g,JTantie --Van den Importcur.
Wij repareeren aile -soorten Radiotoestellen.
,
'
.• , __ _
N.V. PIANO- EN l\IUZIEHBANDEL,-

'K O'K

;,,__...._ ......................__
.._
Batavi ... _C .. Rijswijk 19 _,- BaDdoeng, Bragaweg 29 '

_
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:etllpe:

.
e
uren -du~~evo~~
is opgetrom. ~eld en het schip
onder s.toom IS.
Als die toestand ook-teBa-
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DES GALERIES
la Rolonde

Cafe

Telf. WI.

1241 -

1242 -

!262

Bezoekl ons Restaorant de PrEmJer firdre.

~~ ~~:z:e~~c:.an

gerechten

en

wijnen kunt ge

Specialiteit in het arrangecrcn van diners en reccpties.

Dir. Eugene Hoogveld.
':===============~==~

mil ~~i.1mjllti~1W

Het gaat ditmaal niet om
besmette musldeten maar om
aile.
~e gezol1dheidsdienst
heeft C-'~lch ten docl .gestel?:
heel ~lUgapore muskletenvrlJ

ZOOJUIS
.. t on tpakt..
0 R I GI NEE LE
WEENSCHE
] U M PER S

te maken, _ _ _

IN SINGAPORE,HUIZEN.

:r~:~~:~~~~l~"~:e~~IIl~:;-. heeft ,jus zijn

Inhet"Vrouwenblad"vande

DE GEMAKKEN

Primitief en goor

'

PULLOVERS

en v~Es-TE[N.

d,,,

t

Vv,n

DURE WONING

GROOTE

Voor Burgemeester

Op

KIEZERS ER TEGEN

Te Kallang zun op het vhegveld twee groote l.~odsen elk
~etende 300 voet bI] 150 vo~t
1~ aanbouw. Elke loads ~l In
Vler onbrandbare afdeelingen
~vorden gcdeeld. Het ge~amte
IS van staal. de wanden ZlJD van
c.ement-beton blokken.

Negen van elke tien leden
veroordcelden het plan of
wcnschten, datdebeslissingzou

::::rEN

I

mee

ta\'ia en te. ".'..omara.,.ng -ep in an.-. .En Fnmkri..hR. schijnt niet '-ill ! hei.dsdicnst.heeft
beroep
~~~~:\.e:st= ~~
troepen?a1din~ ~h:NS gedaan 001

j

VeIe Sladltoffeno

MEEST VROUWEN

DRUKKERIJ

In Cecil Street, Singapo~"is
een Chineesch huis ingestort,

JOHN KAPPEE

:':~!=f?: =~

DE

Formeel IS hlertegen mets m
te brengen, want de Sp.::.ans~lle BEROEP OP DE BURGERS
~e:i1fg0' zelf heeft ~1S1and!
- r.
-_
_
volutie'P in~l~~ m~~~;
Te Sm.:,oapore wordt tha~s
te Worden.' ,_
eell camp3grte tegen de muskie_' _
_
-,
_ jte-n or;~rnvmen., De gezond-

een

11lIII1I11111111111111111111• •

HUIS INGESTORT

~~~~~~ ~~;~~r~;:S~~ ~~~

I'

LOOD!imN

Vlie~"eld

TE KALLAl'lG

De S. S. (SiuO'apore) Assoemtlon heeft e;n vragenllJst
gezonden aan haar leden (de
Idezers vool' den gemeenteraad) betrcffende den bouw
van een residentie 1'001' den
bul'gemeester van Singapore
t-2n koste van $ 100.000.

Rusland schiJnt \an plan te

m:: :::::rZ

r HOTEL

!~~~itsd;i7l~~~J~~~~t ;~;rae:;~

al-I'

f~F!~:g~~~Fn~l~s~:;ke:,6 Ltd. 01 London ~:~t~~e~i!:1:~±~~~ ~e~ n~: ;;::;: ~~~~~':,;'

075

v~n"f

TEL. WL. 2208-272

vcr.stand ell vernuft toch nog
rk o-c·erhnnd 1,rijgen, heeft de
onl_kl' vin<':'ing weer cellS klaar
;,~",:ezel1, IlOe gevaarlijk
zulkc
vCI'.dl'ag-cn in de practijk kunnen
"lOrden. Het uesluit van dell

den
,nne en nog weer eemgen tlJd laatsten. tiJd door de pelS 111
teruggekeerd zou Z1]ll
later \oeren er enkele schepen Ie detaIls besploken en overlilt am aSslstentie te verleenen wogen.
_ __
EI IS dus des naehts te Soc-

0.10

nnaf

schuiosnijdcnd

APOTHEEK

I

Eel Eelgische vclk kan Koni,ng Leopold voor dOze daad
voor de depl'lmeerende badka- ___
..
• ;
slecllts r!ankbaal' Zijll,
mers en de gore kabinetten,
Zeer -aparte :nieuwe
w.elke bij de meeste huiz.en in
modekleuren en d essins.
Slllgapore behooren. Het IS onTevens
1/~ lW
id
begrijpelijk, zoo zegt het blad,
Voq,A!.JlTl:I
...,r.
dat in cen stad aIs Singapore een keurcollectie ENG E L1'..
zulke primitieve sanitaire voor- SCHE VIL:THOEDEN
tl An _ ... zieningen in de hl1~zen nog l~un...-.-~
nen voorlwmell In het Jaar
1936.

(N lEU W)

strekt, tcgcn zeer VEPLAAGDE AFBETALING

0.50

0.75

!O

ni~ei!~~~~~:l~l~e~'~~!l~ ~~~:d~~1~~ !wa~~:a~'!ef~~~f:~,~se~:e~~g~~!~S~
~~~g \~~~el;~j~~:~~:, J~~~~]l(fl~!~f~ I~~~~t~l~~t, Uf~~OO~ij tsN::~ie~a~:~

l'"

en:;:

Colgal~, Y~rdlcy enz.
..:,).c.g, SliipaPParat~~chcerwoodcr.
het h~nditle 9<1nzNapparaa!jc.
dar Uw mC3jes eCn
x langn leven geef,

,,;e.tLetL v,a.f1.-

Aangevllid en Toegelichi.

H

.

Fa.~n,

J. V,
After shave ~~~:~sOavi~. hcerlijk verfdmhend
Aqua Velva
.
.
.
--.----,- After Shavin~8~~~C'Davis Comfort poeder ,
.

gicn; gl!we];l zijn.
die drocg men geld bij VOOl' het!
AHe offieiel'ell waren tocn op
~~ J~~~ug'I11~~n e~(lt\~~~c~;~~~~~
,.,.-------,-.-,-,- ,--.-.--
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verdieping ,viel-door den vloer
- k uken - d -keld
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die zich in die ke~ bevonden mede. Een meJS,Je heeR
een UUl" langonder,eenstnk
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BETER
DRUKWERK
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metselwerk. van ,4 ton gelegeD.
~
tijd bij kennis ~

..DE

OCHTE

AanbevolenAdressen te '

BUITENZORG.

Kan zond..rmeer geen Uitredding bl'engen.
door

ALOEMEEN WABENHUIS

F. D' ARCY COOPER
l'fIEUWE SCHEPEN
Van Blue Funnel
Landen, 8 October '.'16.
Door een internationale eeoTIENTEGELIJK
,nomische conferentie kan een
De- teleurstelling, die de e-co- dergelijk probleen niet'behanDe Blue Funnel~lijn zal 10
nieuwe motorschepen· in den nomische conferentie van 1933 deld. worden. Daarvoor moet
"dienS.t uaar "het· Oosten" opee- he~ft gebracht" ligt- ·nog versch een andere weg gevonden wormen. Het zuBen _vrachtschepen i~ de herinnering. Zij bracht den en wanneer men werkelijk
zijn. met passagiers-accommoda- mets· tot s~and, wat ook maar een oplossing wi! vinden, dan
tie, De schepen- zullen door- elkander 200.000 pd. st. per stuk mat en. de
hun medewerking zullen verkosten.

Panaragan 6 en 8
Buitenzorg
VOO~ d~ a.s. Sint Nicolaas hebben wij een gi~ote sorteering
aar.dlg ..>peeIgoed cn voar de Kerstdageo div. Kerstboom_

ACHTER DE SCHERMEN DER INHEEMSCHE JOURNALISTIEK.

arttkelen. Dames te BUiteo:!:org, doel Uwe inkoopen bij •
~

~~~~~g e!~~;,re~~:he~:tap~~~ :::~:te~n ~~k SJ~~~~~~,V~: 1~~:~

VORDERINGENDER~~TE TWINTIG JAREN.

~eelomvattende

I

is Vllst te steIlen; zij is in hoofdzallk van nationaal karakter,
Anderzijds zien wij in vele opzichten cen verslechtering, in
het bijzonder in het ecol1omisch
wr]wer tusschen de staten. Een
eenige maanden geleden door
van
de Illternationale
I{oophlludel gepubltceerd over-

gevoel
internationale
saamhoorigheid.
Het initiatief moet van hen
uitgaan, die iets aan te bieden
h:bben, d.w.z. door
naties,
die men als de economlsch beter
gE::situeerden kan beschouwen.
Vercenigde .Staten vlln Ametlka, Groot-Bnttannie Zweden

geven dat als een ernstige en
en
geslaagde paging beschouwd mag worden om den
Inheemschen lezer over hetgeen
er" zoo al. aan het
drlJf vastzlt, de noodlge kennis
bij te brengen en tevens verkeerde opvatt!ngen bij den buitenstaander U1t den weg te rui-

zieht
de c1earing- en eom[XlI1Slltle-OVel'cenkomsten geeft
bijzonderheden over niet minTwee jonge dames, passa- cler dan 131 van dergelijke verglers van het stoomsc;hip Ncl~ drngcn.
lOr(" wilden te Manilla zonder
mannelijke
bcgeleiding het
Dc llutarkische gcdachte, die
Santa Ana Cabaret bezichti~
gen. Zij ontmoetten er twce d(. ncgatie betekcnt van het
, dnt slechts een uitbeeren. die zich voorsteldell en
vall de internationale
baar len dalls vroegen. Dc heeren pr€'SCnh.'Cl'den hUll I' sigaretI
den
len ('11 dadclijk nadllt zij deze
van
de
gerookt haddcn voeldcn de dawint meer en meer veld
mes zich hid weI. Daarom ginhet onmiddellijke verlies:
gl!!1 zij in op ecn voorsteJ dcr
de wcreldproductic lijdt
heeren om andere cabarets tc
al ~eze handels~~lemmebt:l.oeken. Zij hoopten buiten
door de (risscbe lucht wat tc
tullen opknnppen. De hceren
de buitengcbrachtcn haar echter naar cen
huis in (!cn achtcrhuul't en
,die
trachlten daar de jonge vrouhet reusaehbgc
Well te ,,\'elwcldigen. Doch dit npparnat, dDt slechts ten doel
h('eft" den hande! ult zijn na!~~!e ~~~~I~~::a~: \'a~t b~~~'~ tllurhJke
banen m kunstmatintam op de dcruc v(:rdicping ge le icidcn.
\':In h'-.~l huis sprong". Zij viel in
t"tm kana!ll 01' ('til prikkehlraad
\'efliJ:p'~rl'ilig t.. n \'l'rwonddc zich
lIoe 1m//. Iwt ]i1"O/J1ccm

Nederland, 'Belgie
ZWltserJand zouden hieronder
b.v. vallen. Deze landen moeten
tegemoetkomingen aan bieden,
o.n. de navol~ende.:
. Een .vernllndermg van den
schuldendienst,
met slechts voor wat kapitaal
maar ook voor wat renten betrcft;

men.

JONGEDAI'IIES OP STAP
De Gemren

ONAANGENAAM AVONTUUR

~ver
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~ie

~e

:£o~l'~nkrijk,

e~

lt~ternabonalen

\'OO~~~= ~pelling

0.L

~rantenbe-

-

agva~

H ·0

m~t

werkzaa~

g~~drlJ;:r'be~l:ers~I~:~ ~~

dagelijk:rlJ:~htel~e Zl~h haas,~

Europeescch~e- d~ebF.~den

~enoeg

.~WIJgt
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he~

Buiteuzorgsche Apotheek
(RATHKAMP & CO.)
Groote Postweg 30,
tegenover het Postkantoor.

Telefoon Bzg. 32

Rathkamp.
goed en secuur.
Helpt U
vlug en niet duur.

~~~~fe~.:ane~~en. ?e SCh~t~~~

zicht van de
,

?;::;'~~~;:~f~~d~t~~~~~:::~,st

"I

krant als vertegenwoordigster
del' publieke meening en last
not least van de verhouding
tusschen dagbJad en adverteerders.
Hierover 'maakt hij eenige
h?hartigingswaardige opmerkmgcn, terwijl hij tevens duidelijk aantoont, dat de doorsnee-redacteur, ook al laat hij
zich voorstaall op een onafhankelijke opinie, den adverteerder
naar de oogen ziet, zelfs vaak
in honig-zoete artikeltjes flikf100it en zooveel mogelijk n:3
vennijdt
den laatate t!g:n

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
Laat Uw oude juweelen
MODERNISEEREN

meening en onafhankeUjkheidSzin dikwerf wijlten voor het belllng van den adverteerder. dat
maar al te vaak niet het belang
is van den vetbruikel'. NatllurJijk vanwege het geld dat de

KIEK doet 't,

:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1

~~:~gr~~ln~~szon~~r ~~rke ~~~~e~

DINNER JACKET

weg de meeste bladen hunr
~~I~~? weI zouden kunnen op-

halflinnen

~f;ee:crs;~~:~~l~~gfe ~i~l~;:e~~~~ ~~f:~~n:r;~~~ik %~U:~t~~ zo~~
~~~~ij~e~e ~~he~:~e~: ~~~~e~~

vloeding vnn buiten af
uitgcschakeld
wordcn
goed voorbeeld voor d~ze
c{'dute zou dc
,

Dlt moge blijkcll uit enkele
uitspraken van Mr. van Haastert, voormalig hoofdredacteuL'
van het Nieuws v/d Dag over
de "Inlandsche Pers" e~ van
den heel' Tabrani, die in een
brochure, getiteld "Ons Wapen" o.a. schreef'
.
"De berichtgeving bij onze
pers is primitief en dikwijIs
onbetrouwbaar, omdat ze
veITicht "",ordt door peraon~n, die meestal niet de noodige geschiktheid en bevoegdheid bezitten ze te controleeren, voor zoover dit
. noodzakelijk is".

prima kwaiiteit

soepel en glanzend
zonder vest. . . F. 18.22.50

De 8chrijver eindigt zijn beticulieren wcg zou men daar- der de objeetivitcit uit het oog schollwing over de pers en adam voeling modcn nemen ..te verliezen of de te.kortkomin- ~::~~~d~~~dg~~;ng~~atg~~fee~

~:e~~~~s~~lS~~:ke~o~~:gere

27.50

hun pltc~ten ten opzl.cht~ van
het pubhek nauwkeurlg dlenen
af tc baken~n. en ook tege~lOver
el.knar. de JUiste verhoudmg~n
nIet mt het oog mop-en verll€ze~. Dit acht. de heer Saeroen
d~mgend nood1~, opdat hel p~t
bhek zoowel 1n de pel's als III
de adverteerders een ongeschokt vertrouwen kan blijven
steBen.

pantalons

. F. 19.• Rijswijkstraat 2 A
Batavia-C. -

Tel.

WI. 520

Wij meenen met deze beknopte bespreking van het boek te
kunnen volstaan. Wij bevelen
de lezing ervan van ganscher
harte aan. Het verdient de aandacht, niet aIleen van de Inheemsehe $menleving, maar
ook van de Europeanen inzonderheid van de dagbladschrijvers onder hen - die voldoende kennis van het Maleisch bezitten am den inhoud te kunnen
begrijpen.

mingen
zich tot de
eerde staten
Deze taak zou

ond~e:r~d~e;~::j~j:~~~;, I~~
~~~~==;:::===~~~~~~~~~~I

Ianderi
nere

de
voor
Betalingen
en de

afdeeling van den

O]l~~~~:u:e:e~::;':ch
~:~~e;~.ed:::~~~~

reeds tot· een ~:'~::;"::'kli
ment. in het v~
gekomell zijn, is de weg
bier gesche.iste .p.olitiek vrij.
Het is niet in te. zien., wa.arom

ernu,na.delaatstedevaluaties,
geen . uiteindelijke .·stabilisatie
der valuta's :mogelijijk zan zijn;

OROOTDANDELSOEEMPLOIlERDEN
Wore:ll nag heden lid van de V. O. S. E. G ..
(Vereent!iling O!ldediDgtD steunEuropee$Ch1:

GtoothandeJsge~inployeerdf';n)

Zij "t"ed.eent U mOttden en' finmtleekn stmn. mellen U bnlten Uw

schuld ten!ile.OIge .~ .de. tqdsOmstandighetieD bu.iteD wukkrlng tijt
geraakt en dl~~lIevolge ..fn· madlijkhedeli vetkeert.

Li~'ll1/. van Uw-.mamd~ sslarls. met.eeDminnnum

v.m

r 1._

ell.

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

der rexla"t· b er . e se ermen

~m
~r~~r"t':l~~'d~;':,~;~"J:dg::lil~ ~1~r ~nefe~; l~a:~'::te~ j~l;;'~;;

schulden gestcld worden. Op nog
oorspronkelijke oppolitick gebied zou de nlltuurlij- merkmgen overblijven, welke
ke aanvulling vlln deze eonces- men gerust in hct credit van
SiNI zijn cen overeenstemming den schrijver mag boeken.
t!'n uanzicn van bewapeningsCIl grcllAproblemcn.
Het spreekt vnnzelf, dat de
belaI,lgsteIling van den schrijDc te volgen Procedmc. vel' III de eerste plaats uitgaat
naar de werkznamheden en uiEen belangl'ijkc vraag is die tingen van de Inheemschc
van de te voJgen procedure. Een pers. Hij kon daarbij putten uit

I

.

A N ·A

va~an~:l1~~menmo~i

aan kranten
zijn.
s
afschaffmg van contingenten
D
h "
.
..
handelsbelemmcrin- stofe
g,
"
over cen vaardige en vlotte
Bet vrlJgeven van het go.ud- pen besehikt, waarbij hij geovcrschot van de beter. gesltu- bruik maakt van een 0 ulair
eerde. landen en het U1tleenen aigemeen begrijpelijkfraleisch'
van dlt goud aan de andere lan- heeft de Inheemsche Hteratuu;
den teg~n cen Juge rente.
ongetwijfcld verrijkt met een
~oczel;-gmgen van dezen allrd werk van blijvende waarde dat
elsehcn . natuurlijk dienover- den toets der vergelijkin 'met
eellkomabgc tcgemoetkomingcn menig boek in een West~rsche
van de landen, dier er minder taal over heizelfde onden",erp
goed voorstaan, Hunnerzijds glansrijk .kall doorstaan.
mo~t daarlegenover een geleidehJke a~schaffing vlln devie~
Natuurlijk heeft de heer
7.~nbeperkmgen .~n dergelijke Saeroen enkcle bouwstoffen uit
handcl~bclemmcl'lgcn, een
de groote hoeveelh id b e k
die over de J·ourn:UstieOk heent'
t
I tt
Ie
c.n ellS 0 e
lieht hebben gezien, kunnen

-

PEBATON

(~chter.
In~~n~:ls~r Jour~~h~~lek):.

gciiis~ht c~n ~ndere

h' bdcwn,

sch
dan brl~ van de In~eemspr:ken
en. Om
te
Hjke verh d· de onverkwikk~
,ke kui
~u mgen en. walgelU-

Sae~oen

boe~

Tel. 106

alll~~~~~~~~~~~~~~~~~~----1~~

van d:
r
Hierove g
afspe
schrijver heeft aan
r
de heer
zlJn
den titel gegeven schoon
geven
-yan: ~ 1 b.el a.,k a n g 1 a jar
bove~ k~~~~ ~~~vee
J? urn a II s tIe kIn don e- dat elken jongeman ogv:~~
s 1a
de sCh.erJ?en der blikkeIijk de lust zou ver gaan
een journalistieke loopba:n te
ht
"oo~rede WIJSt hIJ er kiezen. Meer zuBen wij er maar
~~th~lini' at de hle.zer geen niet van zeggen!

,pe

Gmote Po;tweg. Buitem",g -

Vllll tropische kolo- persoonlijke
...
nien, met slechts weinig_ of in v?rwac~ten.'. doch. da~ het
••
het gehcel geen industrie van ~ ecb~ III Z1J11 b~doehng hgt om
Zooals hierboven gezegd
eindproducten, tot eell vrijen, i~.ngeh~den,
?le vo?rl!-c~,ens staat er in het boek heel wat
n
door geen tarieven bemoeilijk- cr
"m de J~~rm:hsbek .te lezenswaardigs, waarmede oo]t
ten invoe; uit aUe landen; .
~:~n, e~ante~~~~ l~~~m~i:ere~~- de reeds ervaren joumalist zijn I

:t~~he~a~r~'c~I~~~~e~~~i~~a~~;
~';;":f!':~~e~,
~~l~l:~~ C',~an

Panaragao 6 en£

Versche volle' koemelk f 0.15 per fl., f 0.23 per L. Kamemelk en .Yoghurt. Versche Kippen - en Kalkoeneieren.
Klppen, ganzen, kalkoenen, speenvarkens.

euvel lijdt, oak
~a:n
a~~ttzelfde
ove~ het
aIgemeen haar
pf~ levlll~ op een booger

len

g~l~ia~~!itC~i~::V~~e:~ v:re::~I~~I~ :;~e:eg~~f!eelij~~

~nn lit: 1)I'\:ncll. Dt~ andere da(jJl9d(),'~f 1wniclI!
m;" miss Chu·k, wel'd bevrijd
door I;~nige mannen, die han ..
Het problecm, waar tegenpaspoort 0(' Jrtraat hadden gc~ o\'er de wel.eld zich op het 00vondel1 c:n to(:n (~n ondcrzock g\~nblik geatcld ziet, is niot
insleldcn.
slcchla van ccollomischen, maar
Hd gcval b.;hoordc c('n ern- oak van politicken en psycholoIltige waarschllwing te zijn voot
ull.' nouwen, dic mcenen gee.
matu::il)('ud g(moeg t(!: zUn om
wntit't bt-gI'leiding avonturen
be\tekkingen in

HWA FOENG

B 0 e r d e r ij G and 0 k

_ _~_....~....~~ vo.orbereldmgen m overeen~tem- \eel:en, bepaalde eigenschappen
De heer Saeroen, die in de
Wi" z
.
~mg ~as te ~re.ngen, Smd~: b~zltten: moed en een wijden Inheemsche
j9unalistiek een Irk ~il~Uden hleraan persoon_
dlen zlJn nu drle Jaren voorbIJ ]-..,1,. grootmoedigheid en een belangrijke plaats inneemt d~ E
en toevoegen, dat ook
gegaan. Een zekere verbete- goeden wil alsmede een sterk heeft een boek in het Iicht ge~ e ;:opeesche pers nog steeds

v~or

_

Een n:uttig, opbouwend Boek.

een -mowmum-conttib.ntle Van f 2.50

pet maand..

v...agllnllchun.en

PALMENLAAN
5 _ _ _ _ _ _.J·
(Nodrok .·.rbo<i...)_-...._ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _-'-_

U weer kerngezond
..Na

ttn4,.-...'1I. tijd SanaWgm gbuikt
Ie. ~bbrn l:m'g ik·· Olen but-Ujl:. gf:OOd
tXm. -ni"tUUll ~ 5anatDgm had.
lftijntettWLroat~...
~

....

~~

HOTo~lE L DES

'LiQUIDATIE ': UITVERKOOP
u1 hetKappenhuis

====.

==:::::===''?:AT,ERDAG 31 OcTOBER A.S.
DANTE ALI GHI ERI

Slullll.rolatr.'a t .5

sorteeri ng : p~rkameDten kappen. Jd~urecht en

In Stndie

lid boveniaal

Deze Vereeniging voor beoevan den gemeD.glden
die onlangs ter gelevan haar_l0~jarig bevan den

GRAND BAL COSTUME

h~~

Tafehjes vooe SOU P e- r S kunneri
vanaf heden geeeserveerd worden .

DOflderdag 5 NOfJe,!,ber

. Bah<4h .- C.ntr.am

Ret pamd .~~r:dt vri~oa.wd tot bioscope.
l!l eo:::t:J15d,e · krooeD.~bureaol1-.brid\lE-.eD
IDU1tT!amptil- PlafoanibES. glas-. En maIDlencb&leu.

f~~~~~~"~z~o~n~d~a~g,~g~e~op~e~n~d~va~n~9~_~1~2~U~"~".~
u

e~ u~· orienden tot gemak,
En 't zet den dieoen fiji? een hak.
" HET ELECTRISCH VERLICHTEHUISNUMMER
·Eo " r ' is zoo goedkoop:_ Prijs F- 6.:75 . .
Stroamkosten: 100 uur voor 1 Kwu.
EENVOUDIGE AANLEG GRATIS

Inlichtingen : ELECTRICITEITBEDRIJF
0'.1.5.

Telefoon: Welte\Teden 300 toestcl 14

lste KLASSIEK CONCERT
door de gecombinee rde o[chesten

WATERPROEF

N.tR.O,M. en HOT EL DES INDES
,nette rec.ent teo bale "WEERM ACHT"
PlaBUtn kunoen vanaf hedell worden gerestrvecrd.
Tel. 1468 Receptiekantoor.

GROOT NAJAABSBAL

GECOSTUMEERD BAJ,

IN

Voor I.E.V.V.O. Armenzorg

MAISON VERSTEEG

Het Bestuur van de I. E. V.

(pen Musical Hawaiian Night)

V. O. Afdeeling Meester-Cornelis verzoekt ons merle te dee-

Georgan iseerd door de Promotor der

len , dat zij op Zaterdag, 14 November 3.S. des n.m.
UUl' in
het gebouw van baar SociaaJTehuis aan den Matramanweg
147 een groot "bal-costume"
geeft, waarvan de gebeele recette bestemd zaI zijn voo1' hare

BLACK AND WHITE CLUB
op ZATERDAG 31 OCTOBER
Opgeluisterd door

.. THE MUSICAL RHYTHMICS" en
.. THE HAWAflAN SYNCOPATORS"
AANVANG 9.30 n .m.

I.K.P. PROPAGANDA
Nieuw Idtie

Prima

van 10 stuks

-10.60

stemming

Laan Holle Ii

Tel. 2607

's Zondags Gaslolen.

(hk. Keb on Sirih)

Dans- en Liederenavond
op Zaterdag, 24 dezer, 9 u. 30 n.m .
De hI) vele Radlobczltters Populaire T10H. uit
Bandoeng. ZLiI. oak op verzoek, liedjes (leutige en
ernstJge) van zlJn stnndaardrepercoire voor U zingen.

INLEGGERS
een halve cent per sfuk

TJOH treedt slechta eenmaal op. Mist dezen
gezeJligen avond niet.

Oli'

De kwellingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVABA.
___
Om haar heen' heerschte vre107),
de. Gedempt;, drong de muziek
Met . cen kalmte, waar zij uit het Casino tot haar door.
z~~hzelf over v~rba.asde, Bchreef Langzaam keek zij am zich
ZlJ hem' e.en bl1ef. Zij klemde de heen.
tanden op elkaar am haar
Aan haar voeten l'uiscbte de
sm~t te beheers~en.
zee. De zilveren-stralen van de
ZleZ??, dat wns. klaar! ~~ maan verli~tten het donkere
adresseerde ~en bnei..aan Vl~-. opperyla.k en de wuivende palcent en .~egde het achnJven.:rud- men aan het strand. Het leek

,

wij

,

op het
Konings-

,

voo~ij~~
Godswoord

R~:i~~raDier:SIIAN GUii,; 11===--_Al_'6_kinha_d~:

"DE ADELAAR!I

NORA ' DE VALSCHE ERFGENAME

in de

waarbij eeo stichtelijk woord zal

SIGAREN - MAGAZIJN

FE U-I L L E TON

Vrijdag-avond 23 October
7 uur. Dr. E. A. A. de

zullen er weer zijn meer en meer onderzoeken en
cbampagne, cock-tail, bespreken, dat ons krachi
en wat dies meer zij, ai- scbenkt in ODS leven. Iedereen
les tegen pr.ijzen, bereikbaar is hartelijlt welkom.
VerdeI.' wordt medegedeeld,
1'001' een bescheiden beurs. Attracties tot verhooging der dat op dezelfde plaats, op Zafeest-stemming zullen ook dit- terdag-middag, 24 October a.s.,
om half .-.even, een gezellige
roaal niet ontbreken.
Jeugd-avond zal plaats hebben

CORONA MODEL

Menteng 3

BIJRELRESPREKING

Van Dr. E.A.A. de Vreede
Naar men ens mededeelt, zal

en bet is ons beap Meestersche fuiven
goede

Bollandsche Sigaar

In pakles

sociale taak Annenzorg.
Het is del' traditie getrouw,
dat een Boortgelijk feest in de
maand November van het jaar

een leven wachtte bet arme
wicht! Het leed van zijn verlaten, bckommerde Maeder zou
zijn jeugd vergaHen. Een vade .. zou het Dooit bebbeR, want
Elise wilde niets meer te doen
h~bben met eeD man, die tery.'ille van een doortrapt slechte
·t~trign.tlte zijn eigen vrouw ver-

hard! Hij is niet slecht ! Hij
hEceft all~n geen weerstand'
kunnen bieden aan de verleiding! Als hij uit zijn roes ontwaakt, zal hij diep berouw bel>ben -!
.
"Vaarwel. schoone wereId!"
Zij boog zich voorover en
sprong in de donkere golven,

heteen, zij wilde niet lan~r ~:~t~~h baven haaT boafd weer
aarzelen. Ret was voar haar
.
k.lnd beter dat het nooit gebo- EEN BEDROGEN VROUW.
ren werd .. ~et zou tOch maar
gedoem~ zun, een vreugdeloos
Terwiji de bediendcn Sumnbcstaan te leiden.
ne row beetpakten en optuden
Zij wierp den donkeren man- am hs;ar n~ar binnen tc drag~.
tel at. Weer keek zij naar de reed de koets met het brwd"WUivende palmen, die door de sparu.: naar. de kerk.
.
roaan beschenen werden._ _ BUlten Zlchzelf van scbrik en
"Wat 'is de wereld tech ontsteltenis omkle:mde CaroIa,
schoon! dacht zij droevig. Ach, den ~ ~ Bertr.and.. .
lk ben ' DOg .zoo jong, slechta" ~ G:g kent de vr~de vrouw,

~

~

I

Meestal speelden wij 'samen en
Ontroerd
wnder dat ik _het vermoedde. tranen ai.
werd zij smoorlijk verliefd op
- Ach. wat beb ik een me·
mij! Zoodra ik dat merkte, zeg- delijden met dat anne meisje!
de- ik m.ijn betrekking op en-out- H et moot ~e)jjk zijn. den
week haar zooveel ik. kOD.
man, dien men zoo innig lief..Toen zij boorde dat ik de beeft. met. cen ander na.ar
stad wilde verlaten, was zij ge- altaar te :tteD. gaan. Dat IS werheel buiten zichzelf en sroeek"te_ kelijk am het verstand t e ver-

:~t:~er~: !~e;~~ h!r~i~~
beroinde hetgeen haar radeloos van'smart maah.--te. Zij vervolgde
mij
onophoudeJ.ijk.
met liefdesverklaringen, zoodat mij tenslotte niets anders
overbleef dan de stad t~ verlaten.
"Daar is.~ nooit overh.een
geko.men. Zij werd zenUWZlek,
zoodat" :nen haar eerst naar een
sanato?W?- en la!£r naar een
k~gengesticht bracb;t.

~~d ~n wat gebeurt er ~u,
- Zij wordt weer naar bet
krankziDnjgengesticht gebracht
waar.zij behoort, lie.fste!
"Nu cchter.g~n woard meer
daarover! Dit betreure~rdige v,!or\'a.l. mag .ODZe b~ilofs~ .?let bederven.
,;~oe rDJ,) bet genoege~~e!
er met .meer a8ll eo..sp
oak met iebre n DlU n moeder

~ ni:~ het gesticht is _ontsna~
15 n:q] een ,raadseL ,
..V~ een oonega· ~~ ~
dat. zu vroeger, toen .zg nog bij
haar ~ 'was. reeds vaak
zeno.wtoe~ heeft ••gOO.ad.
~et · sehijnt haar · - ~ stBk
aan.:.oeg:repen _"Ie hebben da.t ~
ha.a;' liefde beb a.fgeweBciJ.
dat zij bet verst:and --vedoor_
Bij Vertelde dere Jeogen zoo
owrWigend. dat C:arola zich
rillend t.egeD. hem aanvIijde.
Zij begreep bet ~ dU· een.
~"vediefd koD. -.unien op
haar ~ ~

kaar \~rtJon.den. Wat ~en .W1J

over.

.

;"'!over ~ paar mmuten staan

.~~~~f~ ~a:e~p~rt~~ ~~ ~:i ee~:robo~~!!uelde ' een- ~~! k~enn~jdJo~~it~__ ~~~;~~ ~ ~;J: ~dai!gv~= !at~ ~rV~:ashc:~~~;V:;;~
bmDeIlkomen.
zaam op het water en de scbip- pan! Een enkele sprong in het
Nu restte baar a.Ueen nog per zong . zoo'n weenmoedlge du1ster 'dat zicb geheimzi.nn.i.g
bet laatste, bet zwaarste!
. melodie, dat Elise de tranen in voor ~ uitstrekt ... en bet is
Het begon ~~ donk~~ te de ·~'-'gP.n 'Jrreeg.
. vootbij!" .
worden t~o ZO~ Itt een ..,lJd.en
Zij _voelde onder het hart
Weer tilde zij. Nag eenm.aa.t
mantel ge~~ld,. het ho~l verliet iets bewegen ... baar kind!
keek zlj omhOog, naar
be..'
en .n~r den zeekan~ gmg. .,A.I~
Eep. rilling voer haar door mel, ' die met steEren bezaaid
leg ill . haar was gestorven. de-Ieden. . Was het geen z.onde, was.
'. ._
S~echts .ee.n . Ip"OOte b~tterbeid zich thans"van ~et leven te be..Bar~liartige Vader, -fluisvervulde haa!'.
rooven? Was het kind haar terde zl) zacht,·· verge:ef mij. ik
Gelukkig ontmoette ZlJ WeI - met door den H emel geschOD- IUl.n ruet anders! Dr. ben zoo
nIg menscben. Ongeme-rkt be-I ken? Macht ziJ het meenemen moe van het leveD, dat mij heeft
reJ.kte ZIJ de pIck'; waar reeds in den dood"? •
leeren twijfelen un liefde" ge-zoo~eellevensmooden en wanZij begon droeVIg ..te sni~ ]uken cer! Voor mij.arm.ewees.
hOplg~ den Iaatsten strijd ge- ken. Neen, het was maar beter is <lit de eenige uitweg !
streden hadden.
dat zij het·met-zich n~ Wclk. "V~eel Vincent Diet

den

te

mind en .~a verla~ !
Daarom was ZIJ zoo wanboptg,
toen zij van ~ ~uw~"k hoorde
en trachtte ZIJ dit op het l.a2\~
oogenbIik: nog te verbb:tdereD.
Zeg mij of het zoo is !
De .beb.e!;idi.:,ae tocmeelspe1er
vervulde zijnrol wederommeesterlU"k.. Teeder ' drukte h.ij zijn
brilid te.,.uen Zich am. .:._. .
_ Neen, geIiefde. mo is het
met! Ik za1 u &Des oph
dat is zelfs mtin plieb.t.
,
..nit meisje. da.t tnteen"V'OOl'name famili.e behoort., was tege-.
lijk met -JDij .am ~ ~

# -. '

gelukkig. met elkaar' zgn, liefste!
Bij verstond de kunst. de gedachte un het ~ te
verj8..,.""eD en weer een gtinllach
op Carola's sch~ ~t t.e
toowreno Vol liefde . ~-rertroUWeJl k~· zij · n.aar:hem. op,.
mu~ U; vem~;Oec!elJ:~ ~-delijk hij haar misleldde

."
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~

~

SCHOENENREPARATIEs '

de moderilste_ macliiDes
NIEUW. ~illij~_ prijzen.
materialeD. Afbalen en
gratis,

DE REGELPRI)S DEZER ' ADVERTENTIES. IS F 0:20
MET EEN MiNIMUM VAN ' s REGELS:

ftnr6.

Postweg Noord 59.' tel. 43['3 Wl.I----------'---~-~-. -.. .-.._
"".-. -~--;----------

TE HOOP;
-.l'..nNX......;... SEDAN
4-cy1." inod. '34,- bekL mjecht
leder. 6 mnd. garantie, evt. op
gemnk bet. voorw: Te- beYr. tel.
WIt,
Verkerk &- Co.

RIL~l\fAN

fift>""j' /(wtoot
K1-BON SIRIHPARI( 2Q

Tel

WH T )636

3600

----'1

Tl~: 11 ___...._____... 1~____:.:.,--~'I~ui~t_all_e.:..a~'-sur-'a-'n-ti-e.-.!'fC".,,'-;,'-,:-".,...:,~.,---.,.
=-::...!~:':'::=--'---'-...,...,

1!I-••----------....

Ta I[OOP:

_ _ IIMantelcosruu'nsvanaff6.75

HILDE I\lUJlLNICKEL.
Holt. coupeusc, moderne coupe.
.

Monie japonneD vanaf f 3.75 ·

~~~nd~a:i~::t.e~:I~o~~?ij~~
condities. 'Xel. r;t~1 Wlt.
Kediriweg 5.
- - "-

-

3025

PI'·
condo Te
2.
0, Bat.-C
Tel.bez.-Oengaranweg
WIt.

1=---------,; 'Industrle- of BouwterrelJi
Contant 100/0 Iforltng·
LAAN CANNE 30 .

gelege:n aan den grooten weg. Totale oppervlak.
te 8100 MZ. Zeer geschikt voor kleiDwoniog.
zwembad of wielerbaan. Br, onder No. 855

SAVOY HOTEL
Levert prima. lunch of diner in
afgesloten busseD voor
Electrische Radio met pick-up f 22.50 en j
respl; 1 en 2
-

l\-Iotorfietsrn:.~~ORPE"- ill

- -- , - - goed

30.-,

!:"/~c~~;ahOr:Ud!~~:C;Sj ~~~.~ :..P'....
__._fr_."t'.,-,"=i'=.t=e"l.=92:-::6_W_,_t._ ......._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _••_ _ _... ,

..

~t:~: Br. onder No. 0006 v. d. Tc lmop ~~e~t.~~rns. Pa- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

::---:--:-:-:--:-:--:-:-:-~

~,~:~~~e;~~:n~1r!~o;~a;~~~f&- r--~~~~~~-- II."'!"~!'!"'--"'"

Mode VaWichool teVCJlS blocmen en corsagcatcUcr 1\-1. v. d.
Zce- lIof{ruQllD. Gedipl. L e e - I . - - - - - - - - - - ;
rares Coupeusc en blbemenmo!Jl~~~~~i;;.u~~i~~~=.:.=.:i.!
diste. Kr~sQnplein 13; tel. 6237
WIt. (Senen)
Opleidiog Cost. coup. cn BloeW. PERQUIN
ulennux.l. Ochtend .• tnlddag- en
POENTJAK, Zonzijde-Hoogte .± 400 voet. Te Huur : Modern
a\·ondlcssen. Club· en privelea·
Kebon Sirih 81 A- Batnia C.
Stcenen Landhuis, 7 Kamers, CompI. Gemeubl. keuken, Bad,
~n.
Vlugge eenv, methode.
Garage, Goedang, Waterl. uit Reservoir, EI. Licbt. - Per 1 Nov.
In!. Tel. 5128Wlt,
~un~.e~;~~r~~it· in 3 a 4 SprcekIJ(en ~;leOre;1~6rJU~I~

GOEDE KUNST.
GOEDE GELDBELEGGlNG.

VOOR,,!:~~~N

'"
IND. KUNST. SLUISBR. PL. 1.
ROYAL HOTEL
N'oordwijk 14, teL Wit. 465.

L lU ASS I N G & C O.
Afolcnvliet West 24 Telf. 840 W.
Rcpal'aties onder
garantie.
Koop en verkoop v. 2e
sche en nieuwe Schrijf·,
~~~~~~~. - Aile onderdcelen

~:!:~m\~.':. ;·:5.~3~~!f~::c~ ~-I'-)(l-e-A-te·-lie-·r-:-

BATAVIASCHE COi>'l'ERATIEVE .
Begrafenis-ondememing

rechtspersoon erkend. bij Gouv. BeRluif

No.

.. A-.,,-I-S-O-]IT-JI-:-.. I;.______
ne.tt.e.Ul.·t.v.De.rin.g.,.billijk
..
· ....e.tar
...I ••V....
_ _ _~

of diner !\·Old. v, 2 pers., afge- Vcrvaardigt ochtend-, middag~.I.I·_ __

haald f 2~.50 per pers.

13~3-1924.

6% (t 10 tramstatlon) Bat,·C. Tel. No. Welt.

I:~-=~.:.::~~::.:...:~~

_ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ~_ __

avondjaponnon en ook bruids-l -

~~~!~~~~:!o!~Atl~.~O:81; ~rt~nnen

naar maat. Tel.

21031;---H-O--T-E-L---O-E--W---.-L--O--E---;

~~!~lr, Kg~. di~~l::~~:{ ;;:-;:;~=---=~

Sindanglaja _ Geheel mistvrij.
Belt even No. 23 Sdl. op ~n U heeft een heerlijke vacantie.

Oost 1 R. ut 730 Wit.

Van MBET

rOBIIULIBBBOEK"

samengesteld door J. E. Lapre te Batavia
is de prijs nader bepaald op
f 7.50 per deel.

D[C[-MBE.R AS VE.RKRI.;GBAAR

WAAROLN 2-5-7, '12! [N 15 ([NT
.~--

per 3 deelen .
. . . . . f 19.50
Bestellingen uitsluitend te richten aan ]. E. Lapre
'2 KW'TANG.

BATAV'A.C.

- -.

.

. RLBRANTZ

VENDUK; ..WElTEVREDEN"
To Koop voor J
Huis met !l gefJiotcn
- dubhe1c ramen
[lchtcrgnlcrij .J. x. 8
brccdtc 8 M, - dlcpto
Grondoppcrvlakte 23 x
-. Staandc aan de Tjldcngweg
Oost 6, Srlcven onder letter
1-( P. G, v. d, blad.

Vervaardlging van ochtend-,
middag- en avou.dtoiletten aJs-'O-:-:- _C'C"""""'mede van taUormades door ge·
diplomeerd COUPEUSE. Aan·
maak CORSAGE-BLOEMEN
(opleiding voor bloemen-mo-

LANDHUIS BOBMANN
F AMILIE·PENSION van den eersten raug
Gelegen aan hoofdweg Bllltenzorg - Poentja.k
Voortreffelijke keuken - Royale tafel 3500 voet b.z. Idea.le
hoogte voor herstellenden en kinderen. Keurige comfortabele
inrfchting. BeBchaafd milieu. Fl. 4.50 - 5.- p.p. p.d. Fl. 120.140.- p.p. p.md. - Weekend Fl. 7 p.p.
\~~~~~~~:'::~~ _ _
BOEKT TlJDIG VOOR DE HERFSTVACANTtE!
\
Post~adres Buitenzorg P. & B. 16. Inl. Tel 5128 W1t.

be hoeft met vrees de Westmoe8son tegemoet te gaaa. iodlen
hlj tbans de kuur met OilS L'JcbtveranderiagStotslel
begint l Vraagt brochure en altesten: .
Mid. Ttdnl . BliftaU .. SAN ABRON" Oosltindt 25, BANOOENG.

diBte).

Vlug -

CouJant -

Billijk.

Hotel SHlJi'lE RAAFF
Men zegt. dat ons etcn Bm'<aK' \"ro.;;
alB bij Maeder thuis.
BATAVIA · MUSIC

•

Sluisbrugstraat
(achter Toko Populair)
.Alles op muziei(gebied.
K. K. YOpNG, Manager.

'~~~~~~~~;~I

..::

58 Pa.ap"Uau

Dost

VENDUTIE
_ _ _ _ _ __

_

___~;:~:~__'II
x 1.50 Mtr.•
lD/ wimpel en koord f 15.
Woonhuls. Noorctwijk 23,

302 WlL

I

Van der Hoops ~~~bn'lio'th""'1
."jike....uh 50,

Builenzorg

werkdagen geopend van
en 5-8. Leesgeld f 0.05 per
en per week.

KEBON S IRIH No. 68.
SMAAKVOrLEN
Ar4TIEKEN INBOEDEL. w.o.

v an c~n

RAFFLES e:n BURGE-

W. ALBRECHT
Gediplomeerd uurwerkmaker
Cifade!weg 19
_
Tel. 1803
_
Batavia-C.
Volledige garantie bij verkoop en reparatie.

K(lDiDy ~p !cln

Tfo. WI. 270

I

MEESTER

STOELEN.

Dud Holi. en Compagn. kas-

ten, houten en smeedij":'
zeren KROONLAMPEN,
Raffles rafeIs. -EMPIRE
B,~NKEN en BUFFEITEN .
Fri;;:sche klok, ronde ebbeu-

hl)uten Empira talel oit 66D
stuk. oud Jay- homsnll
schermen. Rcgentenbed.

MaboRieboulsD KLAnVOllE
NIENUORF YLEUGEL. Chin.
en Perz. TAPIJTEN. \\irgct
sla.apkamerameubL GEYSER. Senkinggasf. ca:.~~ ·

