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departementeri. ·van. algem.e"en kiingen der v(lor&.anders van
bestuur: ~gelC1l, tijdelijk bui- de kolonisati(l.
ten' werking stellen . . '
Maar, voor zoover wij ons
kunnen .herinneren, werd het
VervoIgens gaf de commissic denkbeeld riiet bestrederi.
aan, welke maatregelen hJ.
zouden moeten worden geno...
men om de nieuwe bestuursvoeNu heeft de beer dr. J. W.
ring tot haar recht te doen ko- Meyer Ranneft, oud vice-presimen.
de~t . van den Raad van India,
Wij sUppen uit haar advies bet oude denkbeeld. dat Nicuw
het voJgende aan:
Guinea op een gehool andere
- Er worde aan het hoofd basis dan de rest van Ned. IDdiij

Guinea zal
later bU de komende bcstuurshcrvorming bchooren tot het
gouvcmement van de groote
Oost, en staan onder den zeer
ver vcrwijderden gouverneur tc
Makassar, die. aan N. G. zeel"
weinig aanducht kan gcven.
_ Bovendien zullen de Volks.
mad en zuBen de dlrecteuren
del" deparl:ementcn zlch steeds
meer t'echtstrecks gaan bemoeien met N. G.; de daaraan gepaartl e enorme vertraging in

den Gouverneur Generanl. DC7.c
stelt voor den gouverneur een
instrucUc vast.
- De gouverneur wordt bijdoor een r:!ad van adbijeenkomt veor het
van de begrooting
en zoo vnak de gouverneur het
lloodig oordeelt.
- Dc road van advies wordt
samengestel~ uit de in b et gewest aan.wezlge ambtenaren en
pllrticulieren.

bestuursorgan~satie

AlGEMEEN

ZEVENDE

ost

ni~t a~ een geheei · nieu~e
op te bouwen op de fietie, dat het ~lf
bestuur van Tldore een deel van
Nieuw Guinea bestuurt. .
Noord- en West Nieuw
Guinea moeten worden ingelijfd
bij het rcchtstreeks bestuurd
gebied.
.
_ Voorkomen moet worden,
dnt mcn daardoor vcrvaft van
kwaad tot erger, dooI'dat
verdcr alles bij het oude zon
gaat
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INFLUENZA

dat is goed, want zoo raakt het
Diet in het vergeetboek .
. Ook dr. bleyer Ranneft komt
I' tot de conclusic, dat er vaor
Nieuw Guinea slechts lien red·
middel bestaat: - vergaande
afsplitslng van het bestuur van
N. G. en dat van Ned. Indiij.
! ,,- N.-Guinea, zcgt hU. een
i afzonderlijkc kolonie weI onder
I den G. G., niet onde~ de directeuren , sebijnt dan het beste.
En een ,kolonie van lndie en

fud~~~

~~&p+
~

~;~~~~j~g ~:~~~)~~~d~~l t~~VI~~t uit e~ ~:~~~i:~~!~~ie~i~~ i:~~rv~~n~~~e~~~'!v s~~~~: g::r

rem men van al wat wot'<lt aan- geldmiddelen

van Ned. Indi8 1 van bet RUk omdat tach Illdie

~~~~~~keWngh~;nbcJ~nd. van

de ~~~~~~%~t~~ :~':d.bet gouver- ~eims~~~~t~~~:t~~:tine~~:r!rl~
_ Ingezicn diellt t.c worden,
- Voor de am~~enaren . ~- activitelt en cen gouvernoeur
dat N. G. is eell uitzonderlijk 1I0emd voor den tijd van 5 ]a- uaast den G. G. ondenkbaa r is."
Id,·~I" "''t<'\l l~ "Ortr h.:r51<!I.cnden en " ,n,le',," . \,<'IOr_
Ir~!r"d;I" e

huk,", royak (aI el. bc>ch3~'d milie u.
f S._· rer ely .. f 7,- weekend. r 120._ f I·U. _ p. mnd.

f i .50 -

3~~~~u~~~ra~~!~~t;~~d~;~ ~~~~ris~o~~lO::.n e~fz~~~i~~s~ 1vo~~'n~fe~~~rR:~e~~~~j~(;;~
l'cgeling vastgesteld door den I B. B. voor N.-Guinea, met eigen
Gouverneur Gcneraal.
Iformati c, cigen verlofsregeling

nco en de rest del" !I.,folukken.
N. G. moet· wOl'den "bijgeInl. Tel. WI. 5128. PDst-adrll ·Bultenzorg Postbul 16
wcrkt" en dat is een werk van
jOll"cn en kan het best geschi£'den , indien hij, die zich er VOOt·
gccft. los wordt gemaakt van
allc bcmoeienissen. die rernNIEUW S;UINEA ALS KOLONIE VAN
mend werkcn.
NED.INDII!,
_ DnarYoor is nooriig, dat
N. G. bestuurd wordt door cen
jong, flink gouverneur of · resiOud Denkbecld door dr. Meyer Ranneft
dent. die slechts te makcll heeft
met den Gouverneur Gcneraal
opgefrischt
van N. I .. met zoovecl mogeJijke uitschai!cling van aile tllSOPLOSSJ!'G lIOOR VELE MOEIUJKHEDlCN
schcnpcrsonen en lich !lmcn.
_ Voor de biJzonderc toestnnden van Nieuw Guin.ea dieBet. rnppo ..t \':'11 de Btudic- resident van Riouw, J.G. Larive, nen hij:wndere wetten en ver(:(jmmb!lic inf{l'.'ltc!d d<lol' (Ie (lud·gouvenleur der Molukkcn, ordeningen en bepalingen te
~~~r:r~~.~~·~~.~)~:ll'?:~~C:~~~~~~; f.iie~~vo~~~~;l,(J~.~~:i~~::~ o~~~ «ro~ g~:r!~~!~;-s'tclde voor

~~a'~~'~~~~~~~~:'~l /1~ll~'~~\\' Gui- ~~l~~~~~ti!' ~;a~:~e~:~:~ ~I~~ d~a~ct;'PI~~Q~lt~o~~~~~~:;
Sft~I~·r-~lit ~;;;:!~~~~~:)l~V/~~~OC~d ~~~~c;,~~ ~~l~i~~~~~I~~\~:~: ~~~ ~~hvo~3~1I·

van. den volgel1-

~c wcSl

kenil e:n, low. de hecrcn lIel N. r, L.
\'011 }i::llrli{k I)ud
Nict de minst bclangrijke pa-,
DcrtlC!lde Hooldstok
ill!r )'fo!IlHkcn, c..ud- ragrl1af in dit rapport was die
lid ,'an dr,n Ib:,d van N(:!) , In- vnn de dOOI' de genocmde comVan Nit.'Ul(1 Cui/lea.
dii! (Imrt gch'dcli J;c!ltorvcn). mb;sie \'oorgcslcldc bestuunJ.J. C. Br:tHl'.t;r, ouu-lwlon('1 N. 1. vocrlng over Nlellw Gu inea.
Art. 186a. Dc koning kan, onL., !.lcdJ1{~mcr nail de ).fambet:lWij ontlccnen danraan hct
der nadcre bekraehtiging van
nr.o.ex]!cditie en t1r: Neder. \'olgcndc :
de wct, voor Nie\lw Guinea
lnrHh:r:h-Duihwhc srQnscommis_ Ann de fictie, dOlt Noord.
bcpalingen van dc!ze wet. die
l;f~ , V. A. DO(!vc (Jud-a.ss. res;- cn West Nieuw Guinea behoobcvocgdheden van den Raad
d(:llt !I'r tx:!;'~hikk i llJ!' van lien ron tot het Landsch ap Tidorc,
van Ned. Indic, den Volks-~~'r oQr MO,_h_'k_kC_";..'_
ou_d_
. _w_o_rd-,c-,""c::"c-.::
(;ic::"d:.:c~g:::c:.:m:::n.:::I<:::t,_H=
ct~.:.,.::.
na:.:d:....:.
c"::....:d:.:e..:h:::o:::ol.::.d,::.n:..v:.:•.::.
n.:::de
L.

n. w.

J.:'''lIn'I·I~QlIl·

OPLAAC, 12,000 EXEMPLAREN,

YiSPI

ge·1

- De gouverneur stelt,
ejgen bezoldiging, buitell dc,
hoord den I"aad van ndvies, re· aan duizenden banden vastgegelingen vast voor rechtsprnak knoopte, B. B. L. Veor de rccbten ondcnvijs.
spraak de mogelijkheid van.
- Voor toelating, vestiging meer summier en snel recbt CIl
enz. van Ned. onderdanen en breken met den toestand , dnt.
van vrecmdelingen worden spe- voor een b€:trekkelijk eenvoudig
da1e wetten en verord eningen misdrijf , bcldaagde en gctuigen
vastgesteld.
tot naar Makassar moeten rci- Voor Jc.olonistcn worden zen, d.i. verde r dan van Nooergeeigende agrarische regelin- land naar Belgrado.
gen getroffen.
Ook de eeonomischc politiek
- Op gchccl nieuwc baais kall en moot VQor N.-Guillca.
wordt eeQ afzondcrlijkc rege- andel'S zun da01 voor Indie.
ling voor arbcid vastgesteld Hoofdzl!al, is hie!' mcer don
door den Gouverneur Gene- elders, d!! t het "oor dc, e\'cnmal.. I tueel door overheidshulp h1 bet
Dit door vier o,ud-bestuurs-I be,giJ;l _
. 'd~:~~,r,
~'jj'I~~~~';~,{~~:~;j~i~T:'~N:~ ARTIKELEN
v~n n:~~~~rlC:~ gen; · . ,. til .
"
~.~ ~ )~~~~E..~.

I

den~~lge~~!

:;i';

i

h:r~cb~~~~ m~,~W~s

neer op de
wat noodig is voor
Guinea tot ceo ko-- R-Guinea", zoo besluit sehr.,
VOln Ned. rndic. Ret zou .,!tan zeker oak onder de tegengevat cen volgens uitzon- woordige bepnlingcn. Het zou
regels buiten Vol)(s- I a1lecn bij een zelfstandig apart
en Raad van Indiij en De- j N.-Guinea zoovecl gemakkelij•
~artem cnten am behecrd ge- ker. vlotter ;n doelbewuster
west worden, dat rechtstreeks kunnen ~aan.' -:
.
onder clen Gouverneur Gene·
Men zlet, oak ill de mtwer-.
raal zou 8taa~.
king beeft mel~ bier te
.
Er werd met vee! aandacht r met een hel'ievmg v an de geaan dcn .arbeid..van de bev.:uste daehte ~an de commissie dcr
eommlSSle gewJJd, behalve m de j Va-d. CJu!>.
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zij n E R l( E S' beste toestellen
GROO rSfE VOORRAAD
DUS
GROOTSTE KEUZE
BRR~~: '~i ~:~~.IPS .. : . General Electric Aetherjager

int~essanJe

prijslJraag. uiigeschreoU)
door de SENATOR-Sigaren!abriehn,"fa .
gelegmheiJ rkln liet a.s. Vorslelijk huweJij},·
sluit twaulf dagen v06r den Jag. UJaarop
dil heuge/ijk gebeuren zal plaafs oinden. ·
Er zal naaT geslreefd worden de prijs- winnoars nog . vdar dil groole Nationale
feest in /tel bwt Ie slellen rJan de hrm
ioekomUlJe prijZOl~ ·
.
Deze

'w,ij rep:ueerel1 alle soorten Radiotoestell~n.
LI)sr \Ian BUitenlandsche Radiozenders {jratls verktijgbaar

N.V. PIA:NO·'EN MUZIEKHAND.E.L '
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BUll.E"ZOjlG
SOEKABotMI
CHERI BON
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VroQgt
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Rijswljk 'I9, N".slde Soo, Harmonie.. 'rei, 1110~ Wit'
Bragaw,S 29. naast 'GerzDn
'
Mle.l~von FUrsJenreehl ' _ TJiwarlnglnlean"1. '
PI',nohandel Leleh.l.
, ' .,'" " .
,Muzl~khand.'ll;' reli Hln - Pas.r pag/113.

l.~

If! doz.

SENA TOR'S

• Besllst dus niet tot aankoop alvorens ons
o1agazijn bez?cbt te hebben en U verschillencle
. toestellen gehoo·cd hebt, om ;dan het t~esteJ,
wat U aanstaat, op proef te vragen.

"K,

p.

Badstofverbanden

voor H H, SENATOR rooke,,!

koopt men niet aan de deuf, daar
men deze op klankweergave
·beoordeelt.

BATA~IA.C.

t~

Tafellakens

Uw .1eoera~der; eI!n ·
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WAT WEET IKl
dar
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METADYNAMISCHE UITGAVE:

•• ANGST"

'

. Acteur. Dr_: P_H. van der KEMP. Psycholoog. in cen 2dc
verbeterdc druk is yerschenen_ en thaDs ,,-oar 50 cent per
expl. franco post. \'eTkfijg~ar"is pij~ de Administraric \:<1n:

M B T··A 0 Y N AMI C A., cembangweg .39 B:mdocng

gmfis Jor.

mulier met tk hijzondetheJ~" Wom
"iel · lJ·ethijgbaar. wende· . men .deb·: 101 : :
Batavia

GELOOVEN sillit steeds TWIJFELEND · WETEN in_
Daarom zeg ik niet: .IK GE:L.oOF'. doch: .IK WEET"

V.

. Soerabaia

ERF

',DIEVEN
E-Qopt

~ I:CI' ~J:Z

;t:e_) 21"l DlulldoodS.Z~

Prinla omkn: ck."\Rkeudt ~·Dc.U"et
Sch.. R 6awlla:•. cL fl~une $.z,

TtJR ~..

..

'. . Te kOC'P ·bii:: ~elseD ·
Hi>spitaalweg19' '~ :TeIf. 2231
-

"

s..z.

" l.- ,;;-

ReL is ODS '~k'e'~d~ d~t"~~ te~e···(en 'ge;'eSt: ,·iin ' den
Meyer ~ ~ch' de laa~e grooten archJpel zou zij~ waar: jaren veel met r.t. G. heeftJ~e~ in de' Europeesche kleine boer:.
zg gooouden e.D dus mag .hier zou. worden : beschermd tegep.

~c'·...,

.... ' .... ,-"

.. _:.;.,

.. :-Oo.k de ·verlic.htfug·laat ni~ lekeUrigdoQr bet:rOOt'e schUif. hOven een·reiS met den' dAgte Wtlnscihen over. DaIiis er eeIl .raam naar butteD. in den naeht. expl'eS_ Van onzen kant .adwiwaschtafel met een .:vernUftig _. Wanneer het heldere J:Zl.aan is len wij ~t ~-vraag bevestiingcricht ' .xiachtk~,tje.·. . ~- Zooals . tijdehs ~~.- p~t het gend te beantwoorden. ZeKer,

· ;:O~:~n~t~~~~:~·.~iu;£· e:~:~~~~~nd:~a~:~~ ~~~;' d~:: ·=~e~~~. f!:;: ~~e' :Xa!n.~~~=!::: =.~r~al~~e~
matUlen, . die . van :-.het N: G.':
probleem ceo: pepa~lde studie
hebben' :. gemaakt, . aanbevelen
dit gewest · tot een ' afzondet:li}
ke: kolonie te herscheppen.
Doch nu dr:Meyer Ranneft
dit denkbee1d nag ecns tel' taIel
beett .gebre.c.ht (iri het o'rga.an

ling: 'DaartOe was 'gekozeq eeh
zoo goed als leeg ge~st, wa~in zich nog geen Oosterlingen·
als landbouwers gevestigd l),eb·
ben (op een Chinees te Seroei;
Japen,na).
Maar d~ staatsinrichtinfi"
verzette'zicb tegen eim derge-'

'restauratie:.wagen terecht kUnnen, vinden .baven de waschtafel twee thermosflesschen, .gevilld met ijswater.
In ' 'de "cabine" hangen en..
kele boekjes met wenken
v0 0 r
rei zig e r sIne t
den Javll,- : Nacht-Ex-

gens het recept van de ~ Barbizonscbe . Schilderschool, bQf je.
J"e. beh<;left in elk geval nle:t
noodeloos 'wakker te liggen.
Einde100ze rijen ldapperboomen trekken of beter gezcgd
{jlen voorbij ala cen reiSfilm op
het ·doell:. Degeka.rtelde ·krul-

.:.-. Diet zoo ',,lekker" a.ls op zijn
eigen bed,· thuis. Maar kan het
vergete niet, dat
men. zulk een reis ·Diet maakt,
uitslnitend om eens lekker te
"pitten". Ook is het dwaashe.1d
am verge&J1ringen te maken.,
and~rs? M~

hijvoq~heeld:metde~:~i1;le~

FIRMA E.C. BEIJNEMANN

~!;:e~:~~~~~i~n~~;~: ~i~o~ir;;,~!inb:~~~g:_ , arid~;'O;~~~~ wij nog eenen~r~:~;1~:1~~~~t~~ii:~;e?oE!a:r:=-:~
ven;maar jwst daarom achtten
wij h~t Do~g ."te·· doen·. ~tk'o'men, dat dr. Meyer. Ranrieft
niet aIleen staat: '
.
Inderdaad zou de door deze
autoriteit opnieuw .aangewezeii"
uitweg van het raoeiUjke N. G.geval oak voor allerlei daarmede sitnenbangende vraagstukk,en . de g~wensc~te oplossing
brengen. .
In dit verband herinneren
we er as.n, dat reeds jaren aebtereen ten beboeve van. de koloDisatie in N. G_ cr op aan gedrongen wordt, dat van het gewest een reservaat zal worden.
gemn's kt, wainn geen Oosterlingen zullen worden toegelaten,' Ole er zich blijvend zouden
willen vestigen.
De overtuiging, dat de mededinging van Oosterlingen voor
Europeesche ~Ieinlandbouwers
steeds noodlottig zal zun, noopte tot het bij berhallng ultspreken van den wensch, dol cr

zal aan den wensch del' kolo-

nisteri. 'wel kunnen worden vol : .

daan.
Er' zijn' echtcr vele 'andere
moeilijkbede.n, v~rband honden·
de·met_de openlegging van liet
gew.est, ni~ de strategisch~ ligging, met de politieke beteekenis ellZ., welke 'dan gemakkelijk
zouden kunnen worden over·
wonnen.
En daarom verdient bet
denkbeeld van dr. Meyer Ranneft' en andere hierbovengenoemde deskundigen stellig de
aa.ndacht van de Jndi8che re~
geenng.
J. V,

EEN PROEFRIT MET DEN JAVA·NACHT·
. EXPREs.

VoordeeJen en N adeeJen beoordeeJd_
VOORDEELEN OVERWEGEN,

Het is ruim teStien jaren geleden, dat wij ala vertgenwoordiger van een pJaatselijk ' blad
in de gelegenhefd werden ge~teld een proefrit met den ~ava
Expres te maken. Reeds toen ~
in 1920 - badden de plannen
am een eendaagscbe verbinding
tUBschen Batavia en Soerabaja
tot stand te brengen vnsten
vorm aangenomen.

ga's te booren kregen, bleek de
stemming, na den naehteltlken
rit, niet zoo geestdriftig te zijn.
In zoo'n geval is het echter
verstandig zijn persoonlijke indrukken vrij te houden van beinvloeding door , anderman's
cordeel en zoo objectfef mogelijk de' eigen ervarin'gen op
schrift te stellen. En dit zullen
wij dan oak tra:~ht:en te doen.

~~~ f:~~t :t!:r:~~'

rljtuig vaor"": - de genoodigden een geest"driftig ge·
stcmde rcde hield: die op
nog geestdriitiger wijze beantwoard werd door den heer
De Muralt, Onder daverend applaus merkte de laat.9te op, dat
de 8.S. t han sin g e n leu r s
a a n he tho 0 f d had,
die h e t 0 u d e tot a a n
den g ron d a fbI' a ken
end a n r v 0 0 r h e t
i n
d e
n i e u Vol ate
pIa a t B S t e l den,
De proefrit had wat men
p~ ;egt tc neemen "ceD goede
pers", te meer omdat. destijds
met vrlj groote zekerheld kon
worden aangenomen, dat deeen~
daa.l;sche. verbindlng 'tusschen
Batavia eu Socrabaja 1 Januan
1922 tot sland zou komen. Het
duurder echter tot 1 November
1929, alvorens ' de eendaagsche
zijn eerste proefrit zou maken.
En thans bijna. op den dag
af, zeven jaar later, werden de

zi g.
op
doo
.' .
..1,eI.
waarViw de ."drukknop.'in. dit
cilmpartiment ·boven·de zitbank ' jn 'den hoek is aange, bracht. Een Uchtsignaal aa.n
den buitenwand van Uw 00bille is tevens. een extra a~-

ruende versehijnt:.
en res·
tauratiebediende roepe men
op door bemiddeling van den
slaaprijtuigbediende.
De Iste klasse reizigers,
die wenschen te gaan slapen,
hebben dit slechts aan den
slaaprijtuigbcdiende mede te
deeIen, die dan het bed opmnakt.
Wij kunnen hierbij tot ons
genoegen nanteckenen, dat bedoelde bediende dadelijk aan
onzen oproep gehoor gaf.. I!l dit
opzicht blljven den relZlgers
dus "alvaat ergernissen bespaard!
Voorts wordt in genoemd
boekje den reizigers de raad
gegeven bet bewek aan de badknmer kort te maken. Men beboeft daarvoor niet noodeloos
door de zijgang te loopen. - De
v(lrlicbte toUet- en bad kamertndicatorll in de gang zichtbaar
uit de deuropening van de "cabine", geven aan of toilet of
badkamer al dan niet bezet zijn.

Het restauratie-rijtuig wordt
geslolen am 11 uur n.m. en
heropend om 5 uur v.m. Tusschen 7.30 n.m. en 9.30 bestaat
er gelegenheid tot dlneeren.
Vanaf 5.30 v.m. kan worden
ontbeten. Diner en ontbijt worden niet geseryeerd in de slaapkamer.
zoover een

Tot

vluchtige

scbets van bet t~hnisehe geDe Accommodati~. dpelle. En tbllns iets over onze

Het staat ons nog levendig

a11er~~te

De
iooruk, . dieo
wij bij het tietreden van de ona
aangcwei.en "cabine" ikregen,
gilf geenszins nanleiding tot
zwartgalligbcid of pessimls~e.
De accommodatie is, rckeolUg
boudend met de omstandigbeid,
dat men met zeer beperkte af~
metingen moet woekeren, aUeszins voldoende. D.w.z. vaor
persoon. Wanneer 2 personan
vap.. een. "cabine" gebptilt . ma~
ken en de zitbank in 2 "couchettes" is omge,tooverd, zuBen zlj
bij' het uit~ en aankleeden zicb
weI in ongewone bochten mo~ten wringen am elkaar niet in
den ~el? teo zitten of te st~~;
De ~nnchting van de "ca~~ne.
getULgt van sma~k. De stlJl IS
sober, doch barn.tpnieus. Men
conatateert da.deb.]k, . dat . er
naar gestreef~ 19 het ~en reu:i·
ger.zoo gezeWg mogehJk te ma:k~n: Een groote, met veerende
ZlttlDg beklcede bank. welke
straka z~ . w~rden gemetamorphoseerd m cen of ~wee slaap.
plaatsen,. beslaat· '.nagenoeg. de
helft yan de. be:>c~kb:are .ruun-

een

LAQIBS AND : GBNTLBMBN"iAir;oR
TeJ."WI. lS81' : Batavia_Centru;D Parapatta:n 'Gambir37

!::: ~~~b~~;ki~~ ~::u~; ~~ '. ~;n :~~~ia!~~~~~~:

r-- heP;':ne~\;re,h:~~J;~&:~ :~n~~~e:f;;n ~:~~~~:~~~~: '
: I gevep door pers9oti1~ke m~tie~ en bestuursvoering. enz., dan

g
.ui a

~=';!;!~d!~:~~~n~nUi~

merJ?lauwe couli~n'9pd~achtergrond: 'Aan den· hemel twin·
kelt .Cen ster en tusschen .de
boomengi-oepen" of boven een
als ·met . vloeibaar:iilver. overgaten sawah-viak ve~4ijzit.
cen Iicbtje, dat wedet even miel
veniwijnt: Je. let wet meer·. op'
bet gedreun van' den t.reln, die
zich door de Dach~eUj~e stitte
voortspoedt, het einddoe1 tege·
moet. Je denkt met meer aan
den slaap, die immers Ulch niet
komen wH. Je pijnigt je heI1le~s
met bet zoeken naar enk'ele toe-'
passelijk.e diehtregeis tot je ze
eindelij"k gevonden nebt:
La lune blanche

Luit dans les bois;
De chnque branche
Part une voix ..

heeti. .

.

'.

Men veruei:e vooral niet .wt
hetoog'datdeSS liueenmaal
in vele. '·oPzich~,·,·~mOe:t .~Jen ·
met de rie~eli, die zij ~ft.
Een volkomen ombouw van het·
bestaande systeem zou oDtzag: Jij"k veel koste.n. .Men moet dus
naast de gebreken QOk de voordeclenvande,n·nacht.expreswc-ten te zien. ·Zoo zullen bijvoorbecld zakenlieden, die voor dringende zaken naar Soerabaja uit
Batavia worden geroepen of om-;gekeerd, er gaarne gebrnik van
maken. Zij sparen er tijd mee
uit, hetgeen ruimschoots op
weegt tegen cen min. of meer
"onrustigen nacht".

Mep.schen,. die gewend zijn
precies op de minuut in slaap
En je. valt in, sIaap.. . zon- te vallen, moeten er dan maar
geen
gebrnik van maken. Wander dat je er iets van merkt.
neer zulke lieden v:ijf minuten
l,a ter in Morpheus' armen lig.
gen dan zij verwacht hadden,
Het ontwaken geeft cen eigen- zijn zij den geheelen dag nit
aard.lge gewaarwording. Het bun humeur en kIagen ze over
dagIicht dringt door bet rum . de martelingen del' sIapeloosnaar binnen, het' landschap heid. Men vindt hen ook in
baadt zich in een gouden glaM. nacht-treinen! Da.t bebben we
De trein ijlt nog steeds voort tenminste kunnen vastste11en.
en , Diet direct berekend op de Hun gekanker heeft niet de
sehommelingen van bet rijtuig, minste reden van hestaan en
zwaait men, nag slaapdronken, men kan ·bet gerust geru.isehnaar de waschtafel. Ret kost loos lan~ zich been laten gaan.
nogal wat moeite om zicb behoorlijk te scheren. Maar met
In den nacbtexpres kan men
een beetje geduld en goeden wit Eggen, in den dagexpres moet
gelukt ook dat! De badkamer is men zitf;en; de reis per nacht·
beslist. een uitkomat, ook al expres zal den reiziger dus Diet
krijgt men het water uit de zoo vennoeien. Bovenmen komt
douche met mondjesmallt toege- men dan monter en ~ helder
meten.
aan.
Daarna kleedt men zich en
",."
gaat in het restauratl~rijtuig
ontbijten, om kort daarop in de
plaats van bestemming uit te
De Ontvangst.
stappen.
Wij willen tot slot nag iets
Wat is Qangenamer. vertellen over de ontvangst der

Rok-costaum met prima satin
gevoerd _

85.-

Jacquet. vest en gestreepte pantalon

.85.-

Smoking-costuum met prima
satin gevoerd.

65.-

Dinner-Jacquet 3/4 linnen met
ingezet vest

...

Aanbeuelend,
Firma

E. C. HEIJNEMANN_

wij in dit verband de heeren Oud Pz. & Co. waren niet aeb.
H. W. Monsees, Boofd van het tergebleven om het de "konin.
Publiciteits· en Reclamebureau van de S. S., den heer
J . A. Agterberg, adj. chef 4de
afd. HandeIszaken, Soerabaja;
en het hoofd van het restauratie-bedtijf. Zu hebben geen
moeite gcspaard .am het den
gasten zoo aangenaarn mogeJijk
te maken.

gin del' aarde" naar den un te
maken door het aanbieden
van Sherries, zooaJs de
Spanjaarden ze dri~
ken.
Een
attentie,
die
de monden der persmenschen
.opende zoow&l in letterlijken
als in figuurlijken zm!

Er was tevens gezorgd vaor
enkele aardige verrassingen.
Tel' berinnering aan de insteIling van den Java-Nacht-Expres
werd den genoodigden cen
presse-papier aangeboden in
den vorm van een massief locomotiefje, terwijl de N. V. Java

ra~~,~!td~~. ~e~.~vr~~~ ~::~~~~~~r~:~~:o?~,~J~~

De vraag moet thans gesteld
,kunnen opmaken, dat de reizi- worden of cen rels met den den leden der pers bereid beeft, Royal" sigaretten verstrekte.
ger, alvorens zich ter ruste te na_'h_,_-e..:xp:..res
_,_e:,.pre
_fe_ree_re_n_val_'_v_e_nIl_'e_n_t_ni_e..
......:d_an.:.:.:lo.:.f,...:N.:.oe...:m=
en:...:..._OO::::::.
k de importcurs wed ' G.
begeven, zieh het zoo gemakke- IIjk mogclijk in zijn "cabine"
kan mak'm. Hij kan de deur
stulten, zieh, als hij bet verkiest,
in pyj"ama steken, een krant
of boek nemen en zich op de
rustbank neervlijen. Hij kan
zIeb, am het zoo cens te zeggeo: "isoleeren", hij behoeft
niet te Juisteren naar mede!:eizigers, ·die hem met hun gesprekken vervelen en hem gedurende de rem meer verdriet
dan vreugde bezorgen.
De praatgrage en gezeUigheid zoekende reiziger kan in
het restauratle-rijtuig gaan zitteo of in bet inspectie-rijtuig
cen kaartje gaan leggen.
Wanneer het tijdstip is aan- '
gebroken, dat men w il gaan
slapen, kan men, woals reeds
gezegd, dlt den s1aaprijtuigb~
diende mededee]en, die dan bet
b.ed opmaakt. Dit opmaken van
het bed geschiedt vrij snet .De
bediende, die het voor ons deed,

De reis zelve is zonder ~nige
strubbeling ver100pen. De t rein
reed op tijd. Op de stations Tjikampek, Cheribon, Poerwokerto en Keboemen - bier a.l"ri~
veerde de nachtexpres am
kwart voor ren _ verdroogcn
zich drommen inlanders, die
~lijk gaven van hun belangstel.
lIng in deze nieuwe sc:bepping
van de S. S.

~~=~~:~:r~I~!!;:;~~:e p~~ i;ze~ ~:~~~\~ .~g~r~~te~:t ~~~kinet~e~:n~~r~::fe~:
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fabrikaat varsity
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6 modellen 'bruin bo)(calf
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!:loX-calf "

~odell~n :·~t.lrt

maal. ~~t?Wie ·zaJ. bet .preCies
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.

ren,.da:t.·. het. g~l, derwielen; zoo' nu en .dan onderbroken
door Wat met eeD.·elgena~-.

~I
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'15
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lava sto'.r ·e··S·
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rjjswijkst~aat

wauonder.. men, voor 'de eerste .'

~
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J.e drukt.je
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kunnen zeggen?
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in

hem '

6 ele:gante modellen bQxcalf en chevreau

1.laaSCiI."

Zaferdag- en Zondagavond

nit en ' pro~rt . ~atuurltJK.te
dit gelukt
meestal Maar
niet zoo gauw.

I herenm. o,lier.es,·1

IL
IE

M
B
IE

kussen werden te voorschijn ge.
baatd. De sloopen• . welke zieh
met een sprei, deksprei en handdoeken in cen p'apieren. zak op
ceo rek bevinden,.wo~en er om.
been··gedaan, en ·binnen enkele

~~t~~~e~e!i= i~ op

geheel , nleuwe zEmding

H_ W. Aro..TI)ERSEN.

A

i=;~r h,~I'i~~~~~~'~:;;C:~ ~~~~~~s~~~a:e~ 1~~~"bef:l~

luchtfIlter, die , In den .o~~a.n~
den ·wand onder het r~:, w.t~
mondt. .D~, Iuchthoeyee.lh":Jd. ~
~e "cabtne· ·wordt per ~muut ,

'7.50
25.-

Zwarte pantalon met zijden bies

apnieuw In de gelegenheld gc-- blJ g~loten ramen de lucht ningen met de daaraan vastge~~f.ld ~~ e~~npr~~:~:~:e~~~~~ word~ afgezogen door de zuig. maakte aschbakjes worden 'onpres. Of deze 'proefrit een even
goede pore zal hebben als destijds de toeKoDlstlge eendaagsche, zal inoeten bl~ken. Te oordeelc~ naar de opmerkingen,
g
~w=el"ke=·
I

~

SPEClALlTElT IN MODERNE
AVONDKLEEDING

g r am m a

•

,;LET OP U5AEC](,'

nach~ 'bijzi>tider hind~lijk

prob;;ei1: jeze1f in ~aap te neu-

ri~n op ·.de .. ..daDs ..... dit
. geromme\, dat.

.voOrtdunmd
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O.P._

~·~··
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aug~·savelkCJU.I

o.-.mDg.
De aandrang van O.~P.·tjes
voor ons bIad was zoo groot,

'I; bIDn~Dk_ort-- eel!' -_verhOgliig_,: ~uei-~_verkOOPP~
v~dQPlg :e~eD.wd~,~ll.elti WII-ion:,e-tluc;l.e.lY~
prjJz~ h'Dd.~~Ve%!. __ ~_e_at_elt. dallro_1ll uog- .IlU AW COIll--plet~:r.e:alttte.
. -

Toegelicht;

ze, O(Jk hebbim--- moeten
=.~ op pag. 3 en, 4 van hat

WAT HEBBEN WIJVANRUSLANDTE.
VERWACHTEN ?

V.DIJ~~~~~&ij
DoOrdwljk

~t:w.ij

.. ¥OOBDE BEDDE118

V:~~~::nd~~~~iJl/o~~ --:d!=C~ee~~i~~:~~~! ga;~~ van vorige-oJr f
-~~g~~_~:~::~~~:_ g:~=e~~=~~M= ~i:W::_bijdrage, "

_

eim rnensen(eeftiJd garantit~

~=:::=::===========;::==~I de .,scbendi¥g _der ~eutralite~t in~ __ 8il je __ geen. __ aanleidipg
,~:r-_~o6~~t~e~~_s:a~~:~ _~~r:ii;:~~-'-~:~:=~:r. ~~
,_--'-___.;.....'-__.,I ventie-CoinmissiEi -_te Louden,- illusie __-der' Bolsjewisten, dat
an

_

-

g

B£zo~kl

La. r4 - PIYDl
._ ou.th.'- Qv.erh,.aD.digd._ .EUs,lalliLe. n.: :,Fr.an..kr,.ijk, 'nog,vr.oe

ons Reslauranl de Premier Ordre.
'

,

Specialiteit in het arrangeeren van diners en recepties.
Dit. Euge~e Hoogveld.
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PROFITEERT

PRIJZEN

11.25
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NOG HE[lEN VAN ONZE

L!\GE
Vildboeden .
Overhemden.
Dassen . . v.a.
Sokken p. stuk v.a,
SchoeDen. . V.B.

0.75
0.25
0,45
2.50
enz.

Polohemden. v.a: f
Ondergoed
V.8 . . .
Pyama's . . v.a ...
JongeDsbro~ken v.a ...
em:. " hemden v.a."

0_75
0.25

1.50
050

~~~~!~~~~n~:!n~~n;:r ~rn ~f~k ~:~:,'zij~. verhinderen,
rt.usland's active deelneming
aan den rampzaligen burgeroor- . Mozes Rose;nberg, de Sqvjt~tlog in Spanje_twiJl'elen kan.
gezant in Madrid, die tegen de
smeekbede der bevolking in, 'het'
Reeds in Maart is de, beruch- bevel gaf" om Madrid ·tot den
te communist BeZa. Kun (be- laatsten man te verdedigen (hij
kend door zijn terreur-dictatuur zeIf is door de inununiteit als
in HongarijeJ_ met de _eveneens ge,zant oak voar de gevaren van
bekende bOIsjewistische _propa-. den oorlog beveiligd) heeft ein.;
ganctisten Losowsk:(, Janson, defijk officieel verklaard. dat
rtiedel, Primac, VerzIlli en Neu- Madri_d Diet meer gered - kan
mann te Barcelona gea:rr.iveerd. woroen.
:t;ij nebben-op methodische wijze
aen strljd teg~ de roilitau:e
Madrid ,is dus door- Rusland
autoriteiteu, kapitalisten. bur- opgegeven. Tegelijkertijd echter

I

~::i~~e ~~~~~je: e:~o~~~~~~~ ~~~t~a'ta\o~i~:~~ _~~;j~:-~e~~_

voor bet -BOlSjewisme te kun-_
nen vestigen.' Oak Portugal
werd door , een Bolsjewistiscne
geneime org~atle onder-

0.50

=
Batavia~C.

onschadelijk kon war""n ge-

-

Bet Week-eind

::ed~~~~e~erz~~:~~~:nz~~:
dagavond a.s. een nieuw programma: mt.
Er' wordt in Indie goed- gedaost, maar van d~ -dansers
n:an Indie nag iets leeren.

BRIDGE.· CONCOURS

Te _Meester Comelis
Hef Bestliur- van-de Societeit

Pagoejoeban

te

Mr.·Cornelis
uoudt eeil- "brigedrive", in 'het

uitsluitend prima kwaliteit zwarte stoffen

smokingcoslume
rokeosluum

Maar Duitschland en ltalie
zijn van een andere meening.

vanal F 70.vanat F 80.-

I~~iiiii~~~~~~~;;;~~~~~~~;;;~

I~I
LIQ UlDA TIE - UIT V ERKOOP

.;ocieteitsgeboU\v, Kerkstraat 47
.)p den _7den November 1936

I

in bet Kappenhuis
SJuisbrugslraal 5
Batavia-Centrum
He.t pand wordt verbouwd tot bioscope.

~ell 8 UTe n.m.

De iuleg-bedraagt-,voar ledan
bliek :zaL worden: . Dus- Rusland
0.50 per deelnemer -en voor
neemt voorIoopig met_ Catala- .tiet leden f 1.rue aIleen 'genoegen.. - Als bet Een:: gedeelte , van de op~
maar'in West-Europa zijn heer-

=d~:~~~~~o~~!e~~~:e~~~ ~~ad!~e;:r:~~&~~~~d -heeft,

Zijden Overbemden v.a. f 1.75 p. stuk.

.:.-. TOKO TIO 'lEK HONG
Pasar Baroe
Zondag geopend -van 8 _ 12

_

I

bit een keur van gerechten en wijnen kunt ge

Uw keuze-doen.

---

HOTEL DEB NEDERLANDEN

~ert::e:~:~!i= ::v~:~~ =~~ :~~~, :;;~e:u~ pa~!::""da%",ri!~O::~~~~c=;:;

HOTEL DESGALERIES '
Annex Cale Is Rotonda
.262

82.-

20;,,1.-

ten opzi~~ van de zoogenaam~ m~ening.- date- de_ burgeroorlog D. _te Buitenzorg

124-1' _ 1242 -

.

V"lSSChers va.n Brondong

J1 fe-If;":_ wt-- -IB6F

~cl-

Telf. Wt

dt; toonaangevende -.zaak-:voor: _'_ ~

moder nea v"On d k 1eed ing "

Biectriscbe krone n. staa nlampen, bureau-. brldg"-, en
muuriampen. Plafonn,hes. g~5'-, en marrne:I'>cbalen.

r

RECTIFICATIE !!!

I
-

Groote sorteering _perkaroenten kappen. kleurecht en
afwaschbaar.·s Zondags geopend van 9_12 uur

..-..

~:g~~t~al :~d~~ ::~=:~~
iereeniging P. O. M. O. S.

I

HEDEN - MAANDAG - WOENSDAG

maakt.
Over de werkzaamheden der Zij vinden de uitbreiding. van .AbusielteIU"k, is beden:-een Sint
~;:;;;;::;;:;;;:;;:;;;:;;;::;;:;;;;::;;;::;;;::;;;::;;:;;;:;;~;:;;~;:;;~IRU8sen in Spanje deen de ant- Rusland's invloed in West-Eu- J.~icolaas-advertentie van - de
4irma , "Gerzon" geplaatst, - die
Meubel.. en 'R ijwielhandel "SEN" districten ingedeeld, aan het ging van het bolsjewistische-ge- iligenlijk eerst- DinsdagmorgenGang Ze:cha No. 31 _ 33
Batavia-Centrum.
hoafd van elk district staat een zag in Catalonie en vooral den ..Illd mogen verschijnen. Bet beVerkoopt zoowel contant als in Huurkoop:
Rus. Aan het hoofd der heele toevoer van -oorlogsmateriaal a-eft bier- een -geweldige voor·

iU

~~l~r:~~~~~~a~je v~~~~n?:: ~~ ~~~a r:~ls t~!~~:~~~kd:ijv~:~~

~~~!:'n~C~~J:~~i~~e~~J:rn~~~~~- ~~!~~=ir~ramofoons,

~~~~:~~~s~~~~~e~e~o:~= ~~l~~o:~~ll~::~~~~~n~~;n; ge-

~;;;;=~==v~,~,,~,~e~o~",~e~oo~n~di~tje~S~'=====~ Ijets
waar

~

in

MUZIEIIBANDIlL
Sluisbrugstraat 68a

~~~en~m!a:h~dco~~~~~e~f~ I!a~~::s~h~~~r!~~~~~~e~:v~~

"TIO TEK TJOE"
-:-

PIRASTRO.

BLACK DIAMOND. niIBOUVILLE.
DOBROSNARBN enz.

Amerik. & HaIl. Pianomuziekstukken uit de Films_
Blaas~, TOkkel- & Strijkinstrumenten - Jazz & Orkestmuziek - Reparatie van alle muziekinstrumenten,
beh.aren van strijkstokken enz. met volle OAR ANTlE.

I::=::::::===::::::::::::::::::::::::=::::::~

_______________
-!!"'___••

WIILIBBAAI

_
GAMBIR-PARK·
ZlTPLAATSEN INGANG DECA·PARK

STAANPLAATSEN
lUANG KONINGgPLlUN WEn I/o FORD

IPEE§1rEUJ~i8

OlPENllNG

OP . ZATERDAG31 OCTOBER 1936

,,))E NAOBTvanBATAVU"
Yooravond-Wedstrljden van 6-8 uu' (verlaagde prijzen)
Nieuwelingen~ en _Seniorssprmts
Baanrecorq _- -Afvalwedstrijd.
laavond"Weds!rljden van 9.30 U. . t/m 2.30 's nachts.

<0 /PIE N IN {liS V IlJ IlJ RW IE IR K.
Nieuwelingen- _' en SeItiors (Kampioanen) Sprints.-

PRE MIEWEDSTRl/D.
MotOrwedstrijden '(12.15 's nachts) ,
Groote Koppelwedstrijd 50K. M.
Kamploenenkoppel. :

;oorkomen, maken wij het geeen -maritieme d.Chte pnbliek erop -attent. dat
deze speciale aanbiecling pas op
uinsdag 3 November a.s. inUit Istamboe1, wordt :ge- 6fLat.
meld, dat Russische scheDe Administratie
pen in grooten getale, met
v. d. OCHTENDPOST.
Barcelona
als
eindbestemming, de Dardanellen geOBANJE PBIJSVRAAG.
passeerd zijn. AIs er niet een
wonder gebeurt, zal het in -de
Van ..Senato~brikanten
Catalonische wateren -tot
botsing komen.
rue.
~~~~~~~~_=.="""'=~
Ter gelegenbei\'! van het ..s.
Vorstelljk Huwelijk- en de in
I'erband daarmede plaats hebZonder. hun"goedkeuring,mag.
I)ende, -groote feestelijkheden,
geen enkel beslmt genomen'
logsmateriaal
van Rusland,
worden. ' De,leveringen
van,ODr'
,

dictator, met macbt over leven
en dood, geplaatst het voonnalige hoafd der peruchte Russiscne 'l'schecha, 'Antonof Ovsejenko, genaamd de "beul van
rtusland". Deze beide afgezanten van de Sovjets hebben de
heerschappij van Spanje feitelijk in banden. ,- Mozes Rosenberg. heeft zitting in bet
Spaansche kabinet en Ovsejenko in de regeering van CarnIo-

Tel. 362 Weltavreden.

IBN VAN DE BEST GESORTEERDB MUZIEKZAKEII
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actie.
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I een
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S. V. F1NANCIEN

NIEUWE - WIELERBAAN
De

Opemng·•

~!S~~~~;:li~tlee;'lltdeechStechren.todmt'geneen'

telijk -

"

StaanpPdatSril; _~:

-i~--~~:

:'is

d

-

---(hi~~':Gem.~-Bdastirig).
, ,

oor oll&l.o.d wed.lrljdtl••0rde••Sortlo.;'
D.bb'la . JIr~ot .an,da.toepDpba1lilld,·t,·be• ...",

!!30n.m.
S.15n.m.

Tantlj.-prioek:;

,~en

bestelling ten 2u n.m.

4.40n.m.

Van Rathkamps populair
tijdschrift is het t\\"'eede nwn~
vezschenen.
4.35n.m.
bevat verschillende gen.UOtun. lustreerde populair-wetenschap4.15 n.m.

'i

f.15lU1l- mer

Ret

kaDtoorbus
stukken

..

op de bbltantoren Meeste..-cornelis, pelijke artikelen.
_ _~--"~~_ __

v:;.

·:tgezond

Verderen:aan,

dezen.

avoilddiverseattractiesophet

m ..de

naeht van Bata.Vla;~~-,

leooD:der'RK.V-B..nn f '0,35- en.
-r-

MenhadinR_-gehoopt;

ten lOu

bestel.li.ng
bestelling

,BrotDtl's -- Sugar l2>L_

Fr~chen- bondgenoot:" getrof.' ~-van--wedstiijden '~"pt ~ is geste1fd:-voor
fen.,

2e
3e

4u n.m. RATB:KA11PS TIJDSCIIRIF':r

bm"tenbussen

a.

op
-le bestelling

~=:~1JI~tS~':::!b:ri~~ !~~_'~~~~~:

.~te"tele~g~.Nog.~_ ~t-~.een,k,oppel-wed:.

Er*reeds46"sprlntem,"

:~~~= 5 ,,st:a.~..

en41110torgang-

~~,:!,o;:'ds __

klijgbur-t;~:

:$e},,{~~

den. stiijd in SFanje actief zou makers ~
d:emem~ Of aan RusIand tenDe N. -V'. AtIalXta is de ex~ Z!Jll havens, spoorwegen p1oi_te van _ _ wieen vli~~en op grond .van 1 _ no; _ _ <Old..
re. tiOh.... , vaJO'den beer Y. Zim-

'!Ylli\) .'Trld'", _

1ICbiltking' .... _ - - " " " " " " " ' ,

~

Upp..... I
=-____...___.._______.....!Ilhlll!
"!ilitair - V

ten 3u n.m.
4_ro n.m.
4.15n.m.

te Batamast(ld:
bw'tenbussen
kantoorbus
R. Stukken

te

Vanaf bov<!ngenoemden datum
zullen door het- postkantoor
Bataviacentrum de volgende
postbestellingeil.
uitge....oer'd
worden:

werkdagen, te Batavia.-C.: Op Zan -.elt Feestdage1t :

De dansmuziek wonlt op-d?- ~ ,en~~

n.m.) mgezet._Een kwarti~ '-na 'RhjJth~-

~::~~~:, __!=~~~ ~~d~;erna~=k~=

1.50 ..

Jngaande 1 November 1936
zullen- de bus- en laatste Uchting
van aangeteekende stukken op
de postkantoren Bataviacen~
truni,-Batavia-stad. Tandjoengprioek en Meestercornelis VQor
de "oachtexprestrein Bata,iaSoerabaja" yastgesteld worden
als voIgt:

~aakt ~'. in d~'-strijd in Spanje met _~eesvnun:er~\'~~~ ~.~~;~n<i.~1te dO;-~

.' nat
voor-- de- RuSsisclle'
staatsheden zeer zeker _:een: het laatste nummer van dien zal word

Overdekee Tnbune A. f
Triburie_B.I.-_!.~5_ Tdbune_--C. f,-l.-

POSTBESTELLlNGEN.

Wijziging

buitenbussen .

~~rtv:;eer'Wo~~. a~~

De f

WASPA-

POSTLICIlTlNGEN

op

De nieuwe wie1erbaan- te Batavia, gelegen m het Gambrr- b
d V
later datuin uitgesteld.
park achter het Deca-parJt zaI B~ffi::.g ~er ~~~~s:~~
1
In:ieder geval isBusland er_ op 3 9ct. a.s~ geopend worden.. i:nP~~e: ~t-:_ ge~
geemzins "dn" geslaagc;l; om de
Van,-6- tot 'S 11.. n.m._ en-van W' VPersteegl-- te Nm ~1SO.k,kun~
wereld ervan'te overtuigen; 'dat, 930 n.m. tot ,2 30 VlU zuIlen er
• _ ..
oo........ ~
het.do.or_de_-zoogenaamde neu-- d~'w:edstrijde"u" ~ts_hebben. d:~ nog het volgende mede-

~e:~~~=e~1:. -,·~:~~:

ve"plllend

kraangcklatcr,
kraan

SpOlar water!

In aansluitiug op het reeds kantoorbus
eerder ' in ons'blad opgenomen R. stukken
berieht- betreffende het door de

REST AURANT- .MUZlEK.
ct

1

Kamploenfeest

en Portugai:ongrond _verkaard,
de . _beslissing -over -de .door

Necm-een

-1

Programma

De bedoelingen,-der- Sovjet-regeering hebben-echter gefaald.
De Non-inventie-Commissie.: te
Londen .heeft,.- volgens de, laat-

1ST 0 P ;;

".EW.OON

WEDSTRIJDEN V.B.O.

ill .te gqJpep..."

Tribune, ,C. 350 ,ct. - Staan'pla~tsen.: A. 20 ct. B. 10 ct:
Naavond (9.30 tIm 2.30 '5', nachts)

II.t..I I

~~~,,:::~~~~e::r~v;~~~
1,===·::·
==.=::::!::~=•.g:::,:'::!=~:=~~=;_=S;=.?=.~c.=S_=M,=I!=.~=.J.~='=;:!:====
beschikbaar-' gesteld.
I

Voetbal ..

Wij vestigen de aandacht van'
ODZe _ lezers op de ,in dit blad
,roorkomende advertentie en op
m::!~~':n b~1~e::~'h~di;:~
Bet
die, welke binnenkort nog in
dit ___ blad over dez6'prijsvraag
gen aan het-_adres __ van"de drie
Zaterdag 31 October:
ge~oemde regeeringen was, zooS.V.B.B;' contra Hercules, ,lUllen worden geplaatsc.
De formulieren met bizonals reeds bekend, een reden -te terrein Planten en Dierentuin
hebbell:.vo,?rhet opzeggen van en Zondagl November. V.LO.S. derhedeu over- deze prijsvraag
zijn voer ieder_ gratis, verkrijgbaar,
bij alle sigarenhande1aren
:n~~o~:;~~~~~~~:~~~~'cco~n~tr~a~T~.N=.H=.,~t~er~re~in=V~'I~.O~.S.
en tokohouders.
schen strijd te kunnen_ iugrijpen. =

ellenlange lijst;_

Ondang, -' Verschuur; 'Dumas _ DOornik; Koos Hl!lmSchalker: Indardjo ,_ Blitz ;-- Warnaar.

PRJJZfN - DER ' PLAATSEN'
Vooravond:, (6 - 8 uurJ Overdekte TribUlle" AlB. 50

.:-:

Jeelige aanbieding_ speelgoede~

In Barcelona,
•. cadeau-arlikelen
en papierdeMadrid.
Bolsjewisten
gevaar
Reeds zijn 15 Duitsche U-boo- l'en
~aren,
waarop de enonne
re-'
loopen van door de Anarchisten ten de straat van Gibraltar ge- Juctie van 50% wordt gegeven.
overvleugel>i te worden. werd passeel'd en een groat aanta! l'eneindo aIle misverstand to

buitenbUsgen

lamtoorbus
R. st:ultkel v}:len '\!O" ' ; -dug.hMlo "'.
~

-....

:n:::Vj1clen1i'O- .
tigf!n'dag

~, llaison . ! ' 7G. W. V",,",-, ~ DieperiM. _
zijn:

9)I"io*:

_12~-......

ten.'":.=INLEGGERS

R. - _ -

_

..... < -

Go

n.m.

.. - een halve cent
9.3Qv.m.;

per stuk

t) I I IP 'll l ir ]J]]
.1111

'1111

II~IIE'

ooze nieuwe bezending Josephine-. C.- toiIetten
U zult steeds bij oris slagenl VOor_den regentijd:
Chique modellen raglum8niels·in- aIle kleuren

YELLOW

DE REGELPRIJS DEZER ADVERTENTIES 'IS . FO.20
MET EEN MINIMUM VAN SREGELS.

I
I

~ri::;.p~2..n.d~:~nD~e~: ·0··A·· ·G E.l·I·J·.K··S·

..O.I.•
MAESTOSO. Speciaal voor Solisten en Concertisten. -BATA-

~lUSIC

VIA
STORES,
lirugstraat 59

- - -. - - -- _ _ _ -__ .

SI1ll"19_12
Spreekuren

en 5':"7 uur

inschrljvlng

Huurauto balen en brengen,
omtrek Tanah Abang - Stad

Hot~l;-

I

,SHUTTE _RAAff
Koo., IOg.sPleln ,0. .• 1.2, lets
bllzonders VOOI WeInig geld

III.

tweedehandsch , te koop ge- Andere afstanden not k.
vraagd. Brieven met opgave 'Br onder No. 0383 v. d blad_
van prijs onder No. 1840 PubliSteno- en typ~
~~~~;~~.or "De Globe"
I v1d Afd.
Batavia der I.E,V.

X~~~:~O;~~~i~~;lj'

Te koop gevraagd:
3.50 p. cur,;.
Piano_ of vleugel., Br. No. OM5 sus p. m.
0; .p. '
VOORKAl\lER en andere KA·

Bekwaam pianostemmer.

::fe_~' ~~n~,~e:~. ~e~j j 300,gasl. galerijen en 3 kamers; O. P.

m.

P
Br No. 0546
.
.
Huurpr. m/huurcontr. f 85.Het Goud- en Zilver:mls.
Te beYr. Jl'ekalonganweg 4.
Citadelweg 35, tel. ,4286 WIt.
Bonbonschaaltje v. a. j 2.EVEN astroloog,
NAAR BASRUT
Spiritist
die U de Voor U toelmmst zooals U wiit
beste, adviezen' geeft omtrent weten'f Is een adres l\ievr.
bet succes bij ai, Uw hande- Tan, Def. v Id. Bosch 32 Bat.tingen, Uw_!iefdes affaires, reis- C. Oak verkrljgb. wierook_en
en huiShoudelijke problemen, sproetenbedak. Resultaat gebenevens bet genezen van' chro- garandeerd.
niscbe ziekten zonder operatie.
----.--

Dude Tamarindelaan 83.
EVEN ~ UW -AANDACJIT:Zclfs gehuwde mannen bewon~
1e.r.e n Omno,Odiangeuklee~eend:~pee'n:
L t
Beleefd
aanbev.
mode·atelier
parisilinne,
Pasar-Baroe
121.

Sleno ..Typen
Taehografle

Nederl. - fngelsch

Fransc'J - Dultsch

(handc!icorrc~pendentle)
Laagsle lesgelden

l-loogste Tesullaten

I

I

Plamsingbureau gratis
voar Leerhngen.
VrLlagt prospectus
Scottweo 11, Tel. WI. 3333

IUnderooU'\'eris, Gero-zilver v.a.
f 2.40.
-------

AAN PRIJZEt~

------

:_:_:~_~_·:_~e_:_r:._N_~_:':9 ~;~;as ~f.e;~g:!l!~Ji:~~~f~::~~~fe~ d~ I~k:nSde

IIEERLLIKE RIJS'l'TAFEL.
Slecbts f 20.-- per maand, nan
buls bcwrgd. Qude Tamarindeiaan 94.

-T-al"-en-,-W-.-Sk-un-d-e-,-B-.-e-kb-o-nd-en
p. mud. j 3.- Opl. acte A. en
B. en examen H.B.S_ Bijw. 11.
M.O. Br. No. 0553 O. P.
_ _ _ _ _ _ _ __
TE KOOP AANGEBODEN.
Europ. Colbert eostuum ± !.70
Dames Wintcrmantel maat 44
(Mei~jes 11 j)
WintermanteJ
en Japonnen. Kenarielaan 17.

TE KOOP :

TE KOOP GEVRAAGD.

'Ian bydraullsche remmen.
Raadpleegt ons voordat gij
o\'crgaat tot aanschaffing van
ceo nieuwc, of 2e h. auto.

hebben
• g~d nieuws _voor U ! Sunlight Zeep
'-";' wordt nu in kartons van een nicuw
'- formaat verpakt en de prijs ervan
' . is verlaagd tot 15 cent! U
krijgt nll meer zeep yom;
Uw geldl Deuitmuntende
kwaliteit is echter niet
veranderd en ('Sunlight"
blijft zoals gewoonlijk de
beste zeep ter wereld VQOI
UW geheJe was_ Sunlight
Zecp maakt Uw witte
gaed schitterend Vl!t en
houdt geldeurde staffen fris
en helder. C~ Sunlight" geeft U
oak een kans eell bel::Ulgrjjkc geldprijs te \vinnen.

S·C,H0[y.[' RS

Oud
WI. 1428
Deskundigc adviezen op repa- en ratine jongens-jokker, 10-12 rugbezorging flinke belooning.
raticgebied a. J 0.75. Desgew. ~:;'36t~.a.b. Te bez. Grissee- Soe:rnbawaweg>_2_7____

;:~~ra~;:'d~tb: ~~t t:ebf:,;

.sWiligJitzeep gebritikers(sters), wij

BO E K H0 U 0 EN

1-'

In elk pak Sunlight Zeep_van het rueuwe formaat zuIt
U een officieeL wedSlIiid-formulier met volledige
bizondcrheden rinden, betreffcnde ooze eenvoudige~
doch spannei::tde prijsvraag. U behoeft sIechts te
[ellen, hoeveel "S" en in de tekening hiernaast voorkomen. Op de ofEiciCle wedstrijd-formulicren, die in
de oieuwe palclten zineo, komt dcze tckcniog in het
groot voor. Koopt ceo nieuw pak Sunlight, zodat U
een kans krijgr eeo flioke geJd-prijs te winnen.

Hollandsche

,poed'urs~p!:~~Yv. zelfver- S I G A A R
'lediging. Hoogst interessant.
Leeraar K. T. Yo, Molenvliet "
W. 128.

:\djllda:t!u!'~~~gevr (Attilla),

~ompleet., Iengte 1.70
Sr. No. 0557 O. P.

PL 1:1.H1TEURS"
,

P 2,~ p 50~
Licht .. Geurig

Venkt er aal1,

Importeurs:

Te koop : Grijze Angorapoe-jes
~n 1 roomld. lmter 8 mnd. oud.

Zuinlge Auto (Sedan) niet ou- 2e. prijs P. Gambir behaald. Te
der dan 1931. Brieven m'e1 ~evr. Eykmanlaan 6, tel. 5494
prijBopgave onder No, 815 de Wit,
la Mar, Batavia-C.
TE KOOP:
Dan...lesReD In cen club (oak
JONGE BOKSERS.
TE KOOP AANGEBODEN.
ann huis) f 4.- p.p. p. mud. Pri- Dwergplncher, reu 1 j. Belas- Wed. C. Simon, Salakweg 35.
,. clesscn 1 pets. f 2.50, 2 pel's. ting bet. Djaga Monjet 45.
BUREAU "FIDUCIA"
f S.- p. lea. Dansschool
"Silvester", Oude Tamerindel. Te koop gevraagd: Solide jon~ (v/h. Adm. k. Heiltens & Veen)
69.
gensflcts, leeft. 7 j. Te koop 31uisbrugstraat 48A, Telf.
aangeb; Groot kinderledikant WI. Bat.via·C,
Te Huur: Klein gemeub. pavilVerlrouwelijl<c Opdrachten
joen m/vaste wascbtatel, mj r"ht~~.g~rt !~~~Pl. Garoetweg
pension f 85.- Mampangweg To koop: 1-2 pers.led. campI.
68, tel. 5843 WIt.
15.-, 1 spiegelk. f 15.-. November. Eemge kenms van
!1UZlEK-msTiiiiiiiENTEN f(hang.
en leg) 1 mod. legk Engelsch ver~scl:.t. Brieven
REPARATIE. BEHABEN van f 12,50, 1, med. k. f 2.50, 1 en", vermelding opleiding en
STRIJKSTOKKEN enz. met theemeubel f 1,50, 2 stoelen m I '/erlnngd salads onder No. 0544
volk garantie. Muziekh. no kussen en tatel f 4.-,1 ronde D. P.
TEK T.JOE Sluisbrug str. S8a. eett. m/2 stoelen ! 3.-. 1 rond

GladbarIge Eng. Fox.terriers.
tcefjes, zeven maanden oud,
0. I 12.50. Heveaweg 22. Mr.
CorneUs.

TABAKSPL~NT

D U moogt rovcel antwoordeo ~den als U wilt.

SUNLIGHT ZEEP

39

61841-----

tafcItje m/marmer f 1.50, 1 kI.
Binnengeltomen Brieven.
tafeltje f 0.50, 1 Port. gram. ~flO,de 04~~S: o~~~~' o~:?i~' O:r5~:
His M. Voice f 15.· 2lampekap· 0117, 775, 0200,- 0434, 0278,
h~~t!s~~gir~nsfh;~12 fp!i~~~. 0435, 0449, 0006, 0384, 0039

borden, eenig keukengerei f 2.Goenoeng Sarle 81.
BATAVIA I'tIVSIC STORES,
Sluisbru~str~t 59, Reparatie':
aIle muzlek-1ll;s~rumenten onder
lerding, volle garan.
veredelen van VH}len etc.

'1

;f:~n~:J::ne~18;n zij~e b~~e::;
~cerders

worden beleefd verwcht deze af te halen.
OGEB FRERES.
FO.Urnls.,.eurs .de la- .cour
R,Hs"-iikstr. 2 A tel, Wit, 520.

AT TEN 'I 1 E
A'T"TE N TIE
VE RH UI SD
van

Verse he Lembang boter

ME L I I R I J MOD B B N Af

~~~~~~ue~~: ~le~~~~!fu!~tel

Bat.•C.

verl:lagd tot 15 ct. pc.t pak.

: ge~lfu~:~:d~~~fu~clf~~
linen in de niCUWIl
pnkkcn.

BatBvla·C. Noordwlik 38b_
-- Tclefeon 319 WI!.

•

i~

• De priis van Sunlight

DE

Bandomg. Brallllw~g
T"ltioon 1183.

Kops 15,

I

Batavia C.

10

Laan de

Telefoon

BOrEL-PB~' SION:

T j i kin i

Telf.

Br u y n

We!t.

4500.

I

II

"TJIIIRI"
Welt.

I

overn.

5014

.

d

b

h~tE TAR lEW E

G 1

E C H T
Gediplomeerd uurwerkmaker
Cltadelweg 19
Tel. 1803
-Batavia-C.
V 0 lied i 9 garantie bij
k0 0 p
rep ~
i

aangeboden: Salonzitje, 4 stoelen (held.

m/gobelinstof) en tafeI. Te bez. Koningspl N.
nen 13, tel. WIt. 5231.

Klri

Rijswijk 11 naar SEC

WON I N G BUR E A U N I V A
Telefoon W. 1914.
_A
T T E N_T
1 E A T TEN TIE.

Prij:::el1 eten bultenshuls verlaagd, 30 parties v. a. f 17.50.
Beltdd aaubevelelld: Mevt. M. Koe.voel!.;-Geleo"

Ter

Tel. WI. 1206

Debeste zeep ter wereldis nu in het beteik van iedereen

Het Goud- & Z:lverhuis.
Citadelweg 35, tel. 4286 Wit. • • • • • • • • • •

~!~=U~i~g..:e;~)~~O WI. Gevraa~?~~S~et vest, r2~/~~ <:U~S~l~ o~~e~'h~~::

Gon:~:~~

en avondcursussen:

lUERS' te huur Gemeub: of

~~~h:~eta:e!~ns~~~a~: ~~~~~,\u~~1f;~ o.~~:~~:.p.arte

:

voor de meuwe dag~ '

! ~fe;s~jr~/5~5;_mP.:p~. pers.

TeJmachlne:

eo

LANTERN

Sluisbrugstr: 8 .

btn~

k

er
oe
en.
d
-.

I

W. ALB R

e

ver

en

I

rat e.

_.-.w
GEVESTIGD CLAASJE RIETD'Y)r.
AIde M.O. v.d. Academie v. Lich. Opv. Amsterdam. Geeft
Rhythmische Gymnastiek en Danslessen aan Dames en

I
I
II

I
I
I

Kinderen. Verbetenng en aanleeren van hoU(iing en beweging. Adres : Noordwijk 20 (bovenhuis) tel. WI. 421R
Ter overn. aangeb: Een z.g.a.n.
VAN WIJHE'S BOEKHANDt L,
wintermantel
(donkerblauw)
Kebon~ 9.
Tel. 4821 WIt_
~!;!je!!~=E:':soonlijke m/bontkraag maat 44. Te bez. .:::;".leiding van DIES BOOMKINS W~aweg_~~ pay.
"RIVIERA _ HOME"
Kennel ,'.EASTWELL"
MELKERIJ MODERNA. Laan de Bruyn
"ZWE1\ffiAD "SUNNY SIDE" Vermist Woensdagavond zwarR,vltr~ k ImaM. 850 M. heag.
Drll;ad.harlgt Fexttrrltrs. De Ken_
Kop 15. Bat a v i a .. C. Telefoon Welt. 1500.
Djamboelaan 6. ' tel. WIt. 807.
te'dwergpincltCl', reu. Tegen
GE~N MIS I'. Zdd:::aam
~d Is ZoD~ags voo. klsnQstd.
belooning terug _teO bezorgen,
panoralJla. _
tltbu,chtigu•• Vtontlld,ottijdpnps III~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Voor .Gehuwden. verIoofden en Kramat -59, -tel 3212 WIt.
Zwemb..d. Prlm"a tafeI.
aftltgltven. Prljzltn I 75."i1l flOO.~
Jongvolwassenen.
Kame~~ _v. a. f 5.- p. p. p. d.
u.ll ar \ldIlIlQ_ afslllIIIIIIlll~ et5~ee:
Dr. Nic. Perquin S~ J. VoorTE'lIUUR :
Ideaal oord veor h"rstelleDdI:D.
tljd. 2 d t k.eueu. dekgd -.
MAISON • E A" Mevrouw: D. -Lefebre
'IE KOOP :
drachten over het- huweUjk. pro "anaf 15 November ruhn mo,;._ . t3iJ:. gUlIs t. ligging voor weekend.
i ~~9!i::d-UlIt~~~~-::rbl~~~~~n:'~
Atelier voor costuums n/maat, bet maken van hoeWegens
vertrek njEuropa mg. f 1.50 geb. j 225. In eIken dem hnis. '7 gesloten vertrekIn ' 5- KWHft. p. auto v. Batavia te hereik. via Bzg._Op, Poeptjakwe<;i den en --corsages. Verhuisd: van Scottweg 9 naar
ESSEX SEDAN m zeer goede boekhandel verkrijgb. Uttg ken, Vrije liggiilg. mooi uitz'cht,
(8 KM. voorbij Krulsp, Ijlawlj handwtj:z:tt. ' z.il weg 'Jmks 2 ,K~"~~50
129 WIt.
staat Laan Raden Saleh _22. N. V. Viribus_ Unitis. Citadel- op J. P. Coenweg 2 Buitenzorg
h",oen.
,
_'
Inlicbn.. o.. n. Tltlf.
Bat.-C. _ _
_
weg ~8. Bat._-C.
_
~~~b~';:l~~ t~~~~uc::!~;~
, __
,
,
.
_.-.....;

GOEDKOOP l\olEERIJDEN.
. Mr. Cornelis vert. ± 7 u. v.m.
;-:~~~M:.eto~~~.± 1 u, n.m.
_ _ _ '___
TE ROOP GEVRAAGD:
Een .ONGEREGELDE Partlj
VULPENHOUDERS. Offertes
onder 334 Ochtendpost. Bandoeng.

houden., Br. m/condities
onder No. ,0531 v. d. _bIM.

Z~:rr b~lI~j~! ~~~~~n.bZ7~:r ~e kl~~~~es~bo:~~~se v~~~tfg~g:

I
I

Buit.nzorg.
- ,
_, '
- _
_ Wijs" -fr5belen, Stenor:rafie ;en, Pas
:
Chappell,
Machinescbrijven ZOEKT BE- Francis" Days, -Fe1dman·s,.pe-

BUISEIGENAREN dient Uw
eig_ _belang, laat Uw buiZEm
;··v'erhuren door
ALG. BOUW-

OCH~

ontvang~

TEN)lUREN.
Brieven
s.ong en
dance -Connelly
albums.
ter, Maurice,
Campbell
ZlGHEDEN VOOR
,DE onder ·enz.
!:fo.- 811 RecIameb~eau A. 'd~ BATAVIA' MUSIQ , STORES.
la Mar Azn, Batavia-C.
" Sluisbrugstraat 59. --(achter
Wis-' scheinattinrk.-lessen Toko_Pop~)

en

v~~~~~~~~~£ .=r~'ht,"::h,J:ebij'.ie
b
nh'd
_

V

II

Een He.r om vaD
.
:~1fe~js ~7g:::nj:.g~~~gei'_
!~~~!~e
'l~~~d:,

Ge""",gd:

.. ' ' ' ' J '

VI B S CBIB 0 0 II

.n

I

I"

~_ ~~~Iloo~ttwe~g~15~.~tcl.~~.~~.~,~~~.~~~~~~

TE KOOP:
te,Mr;C?~~o~zeer.ne~_s?md,geriefelijk~uis
m:~
rw:m
etgend~grond.

pavilJoen,
700 M-;,_
PriJs f 6000_ Ook m huurkoop verkrijgbaar. TeL. WL4612 -

I

Iietrepareeien van
Horlogerie G. F.
tel WIt.1l.51.

alle

1l1ll'Werken onder garantie.

FBIEDER1~ Secretarieweg 5,

I

(~~.~-:>:j~~~~~~~~~~~~~ll~;;;;~;;;;;;;;;;;;;;~;;;;~;;;;~;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i
DE GULDEN -IS GEDAALD !
wir IiANDHAVEN ONZEfOUDE PRIJZEN.
BOLLANDSCH of BELGISCH -TUSSQR 1 1St pet'_ste1

LEGK.\ARTEN.
BESCO_
D .8.5Oper1'0.. gel
TROPICAL'
vomf.15
- perstudie 'van H.B.S., Mu1~ e.d. ¥Oo~sOl:tee~ginprljzenv.a.
BU'ROPBE-SCftB CnUPEnR..
leert
'3 a '4,u~ per dag.,
f:0.50,Zicht~, nietindoo'UmTAJLLEl]RS-,JNSOLINIlE"
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ONDERHOUI,l :\lET BAS IMROE

AbesSyri2cbe · pr.ovineie en belastte. eCn delijazmatsj met bet beStUur. De af·
C"Tezette ' Sultao vlucbtte naar
K!ogadiscio, rlcp op grond van
het verdrag vnil 1884 de
beseherming van ltalie in en
Icvcrde den Itallnnen daarmede een verdcren grand tot oorlog. Toen do ltnllaanscbe treepen nu eenige ·weken geleden
het Dosten van Dzjlmma bezetten, plaatsen :zij den Sultan ~et
vcle plechtigheden weer op den
troon en maakten daarmede
natuur!ijk grooten indr~ op de
b€'volkmg. Dat ~ba G.i!ar ons
nu op alIe mogelijk Wlilzen ~~.
genwerkte, l~t .. zleh .~.gnJ~
pen. Toen IllJ bijna tcgclijker
tijd met het vertrck van consul
Erskine de overglL....e ven Ras
Wolde Mad~ un ltalie bekend maakte. brak er ean
n:ck u~a:~e~~d!~t 8~:
geld meer gezien hadden

'

K,O RTI ~\~>
e verkoop te bre~ '~ 'e 'n
/
uniek7 gelegenhefcl am legen

rna tot een
ODS verzoek mderdaad naar Washington heeft
doorge""even weten WlJ natuurDaarop wenddcn WL'
o~s tot Engeland eD. weI o~
i"'cuclfde oogenblik waarop
~en in Gcneve stre~d over de
toelating van de Ethiopische
dele tie zoodat zieh het grote-'>k~ ~\'al voordeed dat t.er
Z(!ICder~jd, dat de ne~ in Geneve als ODZe souverefn op.
trad wi' reeds 0 zoek naar
cen ' and~rc beschlrmhecr wareno EngeJand keurde 'ons niet
Cbns een antwoord waardig,
i.ndien men het plotseling ver·
trek van zijl\ consul tenminste niet als zoodanig wiI opvaUen De afreis van Erskine
en he't verraad van Dzjimma
maakten de ineenstorting van
!!:r~~f O:o~rd~~t ~fru~~:lijt! OL8 vcn.ct o.nvennijdelijk .. ,~'
\'oorwTlarde te stellen, dat d.e
Dc GcuCllrtcn1Mtm 'i~.

El1tcbbe (Ocgallda) Oct. 1936. g€ermg Of bij

,
De droom, van de West-Abessynscbe bergen Ult den tcgcn·
5tAud tegen het Itahaansehe
occl1patieleger tc organiseeren,
is llitgc~roomd. De "autonomc"
regccring te Gore bestaat niet
meer. Op ' 3 October verUet de
Britacbe consulErskinedestad,
daar' de "regeering" hem verklaard had, niet meer v~r zijn
vf!i1igheld to kup.nen Instaan.
Op -6 october overschredcn ~e
minister-president Walde S.!l~lk
en de l)1ilitaire opp,,:rbevclbe~w
.ber R,as Il?roe. zwn.ger van den
negus Halle Selnssle, de grans
\'an Oeganda cn vcrzochten aR.n
den Britsehen resident te En·
teb~. ;ich in het gebied van
het .protcctoraat tc mogen "\'e!!-

lJ'k nt~t

~~Cl~~: z;~~:t~~J~~ &~~:

Dzjimma~

.uiteen~n ~~~e~:a~ ~~~

ben. Dit bewijst tcnslottc
"U sprak nog over cen andeslcchts, dnt de Abes~ynscbe re oorzaak van . dit verraad,
\f;ccmtand ",oar goed is ineen· Hoogheid."
gcstort.
Ras Imroe knikt.
Intusschen . hCl!'ft men den
"Hct bctreft hier cen zeer
belden &,cvluehlcn hoogwanr- lngcwikkelde aangeleganhcid.

f.~~;;:jtsh~~I~~~1 ~~nZC:rn~::

kr
deze w~t g~ ?,pen te ZlJn, op

~velke Wij'P;C, ' lS met be.ken.~ .. Dl!-t
cen p~~ van ontUl~e~p.eld
to ~eer 1J deze ~ ee e a,n.s.
act:ie..
I bestaat
In leder g:eva '.
~r .op
bet oogcnblilc ~ aanlClding
am asn te ~~men, ~at R?me be.
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an e ~~ ' . en
Ul. en
leerungen op te .!lemen,
. op ceg ~ a;-de.re ~Jze he:
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weld en ons zelf bleef niets an·
del'S over, dan oogenblikkelijk
het land te verlaten, am ten.
minste ons eigen leven te redden... ..

_ _,..,._...............~..".....;...,..,........,,""'.....~~~~

~:~17k;'~ ::.~~:;:, ~ ~:: HOE FINANCIERT DE OUCE ABESSINIE?
palcis \'an Gen koning. (Degan-

~;~~:s~a~e~k~~~ ~~P~rr:sc:~~ Amerikaansche Italianen moeten Geld geven~

Itr"on. maar cen half-souvcreln
"protcdoraat". dat. gcregccr~
8CIlATKlSTBILJETTEN IN BUITENLANDSCHE
9r'ordt door ~n Brltf\ch reStVALUTA'S
d('nt, die tcgc!ijkcrtijd het :lmbt
van minister-president \-JI1 den
op ZA TERDAG 31 OCTOBER a. s,
inhc<!mschcn koning bckl~t.
(Va'lt 01lZC1J. V. P. B.·Curr_).
IN
~ koning, de reeds Rinds
1897 regeercndc D~ocdl Tsja.
'"
Rome, 10 Sept.
gclsche kapitaalmarkt cen beL<4 met zijn 63 jaren ecn v.'tn de
rocp te doen. Wei spreekt men
D.msmw:le k ,·£r...argd doer:
oudfltc vnznl!en van GrootToeu de verovering van Abes~ van het intennedlair van Brit·
THE H~WAIIAN SYNCOPATORS an THE MUSICAL RHYTHMICS
Brllbnnie en zijn ongcvecr ainie door" Itatie een voldongen '5che en Zwitser9che banken,
300,000 verknntel:m. groote. ~n
__
G9_.3_0_D.:.,"'_,~_ _ _ _
il:~ meet'" dan <1 millioen inwow f~~~r::o~~o~~e;~~i!~cr~~~ ~~~e~le~~~ d:o;;re!~ ~~g~~: L ______..;..A_A_N_V_A_N
n(oM' tclh:nd rijk zc!f n:l!ut '!A~ zich cm.<;tiger dan t e voren met kistbiljetten in Amcrika, wane _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
bI:!lsinii! het oud3te Christelijke
rijk van Afrika.)

Een "Musical-Hawatian-Night"
MAISON G. W . VERSTEEG
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van de nntuurlijkc rijkdommel1 ondergcbracht. Bijzonderheden
Ben hOpeVIOZC St,'tid. van de nleuwe kolonie zouden zijn daarover met bekend gekunnen nemen. Van Rome uit worden en \'olgens ItaJiaansche

Nn
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de biJ 7.on'lC! bOOen en oorz~kcn
\'3n de mlshlkkmg van zljn poJ;ing tot tcgcnstand m to IIcht(;n.
.,Onze otrijd word van het be·
g,)1 Itf altn gevocrd ondcr dc
dcnkbanmt ongum:tige omatltndlghooen", 7.cgt. hlj. WiJ
h::ddcn geen WAP(:fl8, bruikb<lre
lrocpC1l en geld. Lccningen waren niet tc vcrkrijgcn. Wnpcn3

exploitntie cn ontwlkkeling van
Abcssinie voorgestcld nls een
7.uivcr nationale taak. Oit sJuit
in, dat er dUB voor buitenlandsch kapltaaJ in Abcssinie
geen arbcidsveld zou te Vinden. zijn. Thnns heart het er
echter den schijn v{tn. also! men
hiervoor toch bultcnl!Uldacb
kapitaal tot rich wU trekken.
Alles Wij3t er namclijk op, dat

~~~:~he~~n 8~7tht~e~nS~~:~ ~~ ~~~ ~~~:fk~~~~nj!tre~ ~l~
~c:c:rcir~~::~!!omg~~v~c~~cd~ ~~enk~lD%~~~~~:~~!:;~~u~~~

:~~

van het cigclllijlte Amerikaan·
ache pubUck dan nan die van de
daar wonende lta lianen' denkt.
Op grond vnn doze overweging
zou , mcn ook va.n plan zijn, de
sehatldtbiljC!tten in Zuid-Amerika aan te bieden, om.dat
da.:tr
vele
geemi:I taliancn wonen en
de twecde en
op huJpvaardig·

van

Mohammedan?n voor hun zaak
tl'achten te wmnen. Bovendlep.
bad het verraad van de Dzjim.
matroepen nog ~n and~,e oar-
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Groote oIrizet, Klein geWin.
Is 't parool van Li Liong Hin

Telf. 1869.
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Er b.,>s:lIil[ gecn ~:et mkidt'l
roode hond, huidjc ukiru: of ea:et'm
deD Puruipoedcr. Dille boeda k houdt
Uw huid keel en drool(. l!;'oIJlIl rr;m·
spir<-"'eren I('!,;cn en hcka JOpt mel
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nen plaatsvinden. indien daartegenover cen ' desove~nkom-

:a:~~'D~~'1a:~ es~ ~ ~ord~

'den. Wij wetidden ODS ,derhalve.
:tot den' Amerikaanschen ' con-

C~ 1it>=I<g ~u
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nag

is, dat een 'd~gelijkc afgifte
van kapitaal slechta z,ou kun-.

177 B.

Her luis~ adru voor Uw
portartikc\to~n !tQCJI 1tbup
concuntcrt,ndt: priJ:cn.
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. Onder
IJge verpliehtingen, die·
u~t dlgheden
den ·tijd voar d~ sancties st~m- van een
men, maar het IS ,van m~mng,
dat deze. gedekt ~uJlen moet~n
worden door mlddcI van Ult- I k;,"i"••hn~Tkt
v?crovers~otten, voortvloeiend
U1t het n1euw te ontwi.l~kelcn
handelsverkeer. Hct valt TIa"!!wclijks aan .te nemen. dat er In
deze .opvatt\llg e.en vcrandcring
zou zijn gekomen. De veronder-

.~tit~!~~~~~end~~~'
Z~~~~~! ~:~in~ ~~e~d::J:9~~r~:
ItaUanen juist de Abessyn5ch'c wijzen, omdat zij vall; meening

S~nCQ
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~~ewijle":e::C~ta~~kO;~f~~. gr~li:a~~ftl:n~~w::~t!~~~

ten . voor de Abessynsche ont-I ""tinc,enteele
Wikkeling, wint dan ook aan
waarscbijnlijkh'eid. En dat is
voor- de Londensche City reden
tc over geweest, am een A'.L ,I:;:"nn"~

SporIbandel .. KlMIMUU··

(Bonuml]) . ......
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wilde leveren, maar ecnvoudlg ten dienen.
w~r 20.000 man sterk, maar
uilshlitend samengcsteld wt
slceht opgeleide . provinciaJe
c!onlingentcn van de ODS over.
gebleven provincies ·Gore KafCo. ' cn Dzjimma. waarv'~m de
laatstcn reeds na kortcn t ijd
nasr de !talianen overlhap·cn."
..Hoc vcrklaarl U dit [cit,
da.t overigens naar mijn wetcn
in Europa. nauwelijks of in het
~~~~~l niet bekend 'is gewor.. .
.... .
,o:H0ofdzake1ijk ~lt rcl,gteuze
oo~k.en. U moot . weten, dat
. DZJlD'lrna cen Mobammednans~hc .cnc1~v~.. in Ch~lijk

bod6<oo <to

....t><1o. s.m ... """'......
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lang aarzclen heefl de is immcrs steeds weer met een uitlatingen vall aan te- nemen,
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DEFENSIEVE STR,ATEGIE..

~r~';;;-b~~:;~':d~O:~=
Verande7Wg van Strate-

De Belgische NeutraliteitsverkIaring. ·

-

overtuigen. Maar ,voar Frank-

FRANKRIJK GENOODZAAKT STRUCTUUR VAN
ZIJN LEGER TE VERANDEREN

gie.
rijk's
,rirllitaire
pplitiek
is. er ~==_
nog iets
gebeel anders
noodzaIn een opzicht is het Belgi- kelijk: en weI de zekerheid voar
sche besluit van ongekend veel de bondgenooten in Midden- en
belang voar Frankrijk: het Oost-Europa, dat, ,in geval van
geeft den Franschen den laat- ernst, het Fransche leger oak stenstoot"hunstrategie,d.w.z. zijn,_-betonnen schuilplaatsen 55
hun oorlogsdoctrine;te herzien. -verlaateninhetveIdtrekt!om 55
Tot nag toe -had de opperste de aan den OdeI' _of ergens an~
leiding vanhet Fransehe leger dmstrijdende troependoor ej~ · ~
zich op grond _vRn_bepaalde gen- offensieven hulp te _v eroverivegingen, die -in het kader leenen.
van dit artikel moeilijk behanWanneer men daarbij no_g redeld kunnen worden, op een- -kening houdt met dE( -toonaan;'
zuiver defensief standpunt ge- gevende - stemmen van maar-

-
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V.P.B.~oorr.).

Parijs,190ctob€1·1986:.gingslinie aan,.die ovel' - A.rhin~
Bastogne~Herve naar Maesyck
D. Belg>seh. neuITalitelts- aan de Nederlandsehegrens
vd"'fkla:mg heeft.deFransbelhelloopt. Luik ell Namen vormen
e enSle voor. rueuwe pro _ e~, daarbij een tweede linie.
men gesteld. Smds den wapen-!
stilstaIid van 1918 werkten dej
De rwordelij1ce Ve-rdedigenerale staven van Frankrijk I
gmgslmw.

.'
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,.or

.Duval, meende, dat na de bezetting in Maart van dit jaar van
het Rijnland, Frankrijk, zelfs
indien het wilde, eenvoudig niet
in staat zou zijn gewe~st een
offensief tegen Duitschland te
o.ndernemen: de structuur van
het leger, opgebouwd op de wet
van 1928, eigent zich daar niet
toe.
En in de Iaatste dagen liet
cen ander vooraanstaand desImndige, generaal de Cugnac,
een dergelijk geluid hooren. Hij
verklaarde:
vestingen
zijn
heel mooi en de buitenlandsehe
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10.11.12.13.14.15.16.
31,32,33,34,35,36,-37,
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17.18.19. 20.21.
-38,39,40,41,42, 43,
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vrachten brieven zijn hier' in de
laatste weken bezorgd. De
stroom van Italianen, die in
AbessiniC het beloofde land
zien, grocit voortdurend.
- Ook het groote Oost-Afrikaansche imperium ondergaat
het lot van aUe nieuw ontdekte
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ondernemmge~. dIe ztch bezlg
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worden door het grootkapitaal
beheerscht, maar aUe andere
concessies werden aan kleinere
ondernemingen gegeven: 21
rondtrekkende handelaren (met
een gezamenlijk kapitaal van
3/4 millioen lire), 15 drogisten,
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FIGUURZAGERS!
Denkt aan Uw vcrw:mtcn, kinderen en vrlnden 1
Geeft hun nunlgc CADEA UX met St. Nicolaas & Kcrstmi~,
Modellen - Complete sets prima Figuurzaaggareedschappen
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compleet
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garantie

Met Bel. Pomp. Standaard-B<lgdgedrager, Riemen.
helhandelaren, 13 mac~Illehan~
Klokslot. Electrische Dynarnolamp. ~m:.
delaren en 91 levensmlddeJer..zaken.
..
J
SIech~s een v~ deze 31~ onRijwie1handel H" .... S NEE P
dernemmgen bezlt een kR:pl.taal
NOORDWIJK No. H G.
~an meer dan een half lnIlhoen
h~e, aile. andere maatsd~ap- :..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- :
PIJet.l begmnen met cen klemer
kapltaaJ.
------------------~
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Het Ministerie vall Kolonien
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'"egen de
De eerste ' officieele lijst van ropeesche, maar ook voor de
Abessynsche arbeiders, en men
moot toegeven, dat zij zoowel
nen. In het geheel kregen 318 naar den geest alsook naar de
VeZoBuitenlalldel's. kleiner~ en grootere ~fl:at- hoogte van de loonen modern
schapPlJen verlof tot vestlgmg kunnen worden genoemd. Want

van allec aanvrage. n
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Ooze bekende HS N E L" rijwie!en
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Ie afdeeling zieh uitsluitend be~ plichten van de in Europa wo~ beiders gereserveerd zijn.
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op verschillend terrein. Men

verdedi~ naar het noorden ~~ ambachtslieden
:e~~~cn~:~Ile~eanas~n
o~tij~;~ ten zijn. TegeJijkcrtijd zullen zij
wenscht ook voor honderd procent Italiaan
TAN'S F 0 T 0 STU ~lr~62~. een groot aantal avonturiers ~~~~~~~~~jv~;~e~ ~~~~f:~~~
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N.V. REIS·S & Co Afd. Reclam e

l'-ranscbe de Belgische

Artllt)II" & Prima Wark Gegarandserd. SPEC!ALE AANB1EDI"G.
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(Va>;n OJlzen V.P.B.-corr.)
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3.de Lotharingscbe hoogvlak- (Mctz) bescbikt over drie divi- nisterie van Kolonien. Karre-

25
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(Nooruk verboden).

De
Het grootste deel der kolonisten wordt uit de rijen van de
zwarthemdenlegioenen gerecru~
teerd. Tot nog toe hebben ongeveer 40.000 zwarthemden vel'klaard, zich in het verovel'dc
gebied met hun families te willen vcstigen. Merkwaal'dig is,
dat deze legioenen hun militair
karakter oak in de toekomst
zuBen behouden. De boeren van
de nieuwe kolonie zuIlen solda-

~

I

Belgen.
Een Dames~Mode-38, 26, 1. 32, 34. 6, 7, is een Paradijs voor Dames.
17, 43, en 28. 37 zijn dezelfden als Vader en Moeder.
5=21=42 zijn aile drie dezelfde medeklinker.
len 3D kunt U nu zeit wei invullen.

E!

WIE KAN ZIOR IN ABESSINIe VESTIGEN?

1936.
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318 Ondernemingen kregen reeds Concessies.

Rome, 20 Oct.
In een zeer schoon barok~

§

I

5.6.7.8.9.
28,_29,-30.

V.an .een fanatiek vOlge. ling zegt men, dathij metzijn Leider door 12,41,40 eo-13., 11, 36 gaat. • .

=_=_

HET Z\VARTE ETHIOPle WORDT EEN
LAND DER BLANKEN.

gc~~e~e i~<fc~~~S:a~~li~:t bij: ~~~~~~t ~~~I ~:nl~t~t t~::nI:!~~~

siC's, he~ 20ste in .~ancy zelfa
over Vlcr. DaarblJ komen na~
tu\lrl~lR'k vestingtbr?lePden 1 en de
z.g." eserve mo lee a couvcrturc" groote gemotoriseerdc vcrbonden. Het is niet 011waal'schijnlijk, dat de Fransche
gl'oote
troepencontingenten

ding'van de militaire voorberei~
dirigen 'als de noodzakelijke ba~
sis,voor de versterking van het
oorlogspotentHiel eischen _
dan komt men tot de conclusle,
dat de Fransche offensieve
geest is wakker geschud. In de~
zen zin is de rede van den BeIgischen koning voor Frankrijk
van groote pedagogische beteekenis. En gezien het techniscb
genie van de Franschen kan
men in de eerstvolgende jaren
op groote verrassingen rekenen.

-~-.~-~-~.-~~~-~~~-~-.~......~~~~~~~~~~

zonderc ondcraardschc vestin-I dividc. In Amiens, het 2de Ie-

~c_.

_
'====_

55 13, ,29,- 27 plus 25, 9, 33. 2 is vier.

I

_

.,.1=.

Bel~ :~~~. :~~~nc~~i~~Sie!~:i i:~lk!~ti~in::~d~~n':::~i::J= ~ 11~:n2k~'2.2.3~'3~'3~~'l:: ~~,.i~6.~3~,b;t:ij:rH!~I~n~~ec~W;:~!~::de

Met een slag IS door de
was deze samenwerkmg nog . g'lsche
neutrahteIt:sverklarmg
Jl~tenslever. geworde.n, de Bel~! het Fransche. noordehJk front
gIsche vestmggordel In heto.?s-I blootgelegd. Dlt front,. dat van
ten' w,:rd tot een nat1!urlijke Longuyon ov~rMontn:tedy-Mau~
verlengmg van de Fransche! beuge-ValenciCnnes~L~lle n.~ar
"Maginet-Painleve~li~e". Toen I Dlljnke~~en loopt. IS ill talrIJke
de chef van den B.elgIschen ge~ Inat.nUrllJke. sectoren 'Y.erdeeld:
neralen staf.het nlet meer met Het ~?lg'lsche ve~t, da~
de ~eneraals Weygand en Ga~ FrankrlJk ~e verdedlgmg van
mehn eens was en er toe ov~r- de noordehJke grens verwaarheIde, ontwerpen als "vestmg, loosd zou hebben en zoo het ge~
Van Vlallnderen" op den voor~ I' heelc ge":,,icht van een eventugrot.ld te ~t711en, dwong de toen~ e:}.en DUltschcn aanvaI o.p B~lmabg~ mInister van OOl'log De- ,gJe afgewent~l~ heeft, I.S met
'-eze hem. zij~ ontslag als chef wcheel ell al JUlSt. ZOO IS b. v.
van het Belg>Sehc leger te ne-, , ..anbenge .an de Sambre
men.
vcr-sterkt; over andere vestmgDe Fransehc verdedigmgsli- werken mogen met het oog op
nie in het oosten, die een con- de geheimen del' landsverdedi~
£equentie-l'ealiscering van denl ging geen bijzonderheden verdcfcnsieven status van het le- ! meld worden. Ondanks sensa~
gel', die in 1928 aangenomen tioncelc meldingen gelooft men
werd, bcteekent, is uit drie be-t in Frankrijk intusschen oolt
Jangrijkc sectoren samengc-I niet aan cen verlenging van de
steld:
l\{aginotlinie naar het Noorden
1. het Rijnfront, dat zich - hoewel eenige steunpunten
o,-er een iengte van ongeveer 7.cker versterkt zullen worden.
190 km. van Bazel langs het
Ook is het leger in het noor~
Hijn-Rhonckanaal tot Louter- den vand Frl
.. kunkberijhk '"dkeldr niInet
burg uitstrckt :
Htiefmoc er 1J
an e .

te, ongeveer 100 km. l?ng, van I'
Sl. AvoJd over ThicoVll1e naar
Longwy, met sterke steunpunlen in Metz en ThienviJle en
mc.t de verbeterdc oude Unie thana tweede lInie ! - Belfort
Epinal-Toul-Verdun.
Blj Longwy sIoot zieh bij· de

0 n dan k s
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== 125.26,27,
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sehegrensgaanleggen.·

~:b~~~e~ec;~~
ldO/~u1~~~~~t;~
in ~bessini~ toegelatcn onderkunnen vinden.
.'
I nemmgen IS onHmgs versche-

zi~n werkelijk nie~ slechts ~~e~osl~~~~~· ~~z~a~~~~~~ ~~~:~~~le ~:~ ~~r~l:;~~_

acte tas-

LOGpmti sschea

sche~

f 2.50
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Het

~~h·It~~!ane~1 zeif , k~le -fJraar liard lire in Abessinie investee- liaansche arbeiders behooren!"
tople WI en re en. eer reno De ondernemingen met
dan de helft va.II! de aanvrage:!
.
be'den natuurliik
stamt van bUitenlanders. ZlJ conceSSle .ar 1
"V

1:

(Nadr-lI-k verboden)
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ring over de vestiging van- bij~
·kantoren in AbessiniE~. Ook bij
het verleenen van eoncessies

~~:~:~e~;a~i;:::i~:mr~~e!~i:f

SOVJET-UNIE.

Woningbouw en Consurnptiegoederenindustrie.
door
Dr. JULES BOGEN.
Hoofdredacteur van den

.,J~U!rnal of Commerce" N. Y.

I.

Deze voorzichtigheid is ·in ie~
del' opzicht begrijpelij.k. -Het lot
van de nieuwe kolonie.- hangt

;._ _ _ _ _,____________,;

~~~~~n~l:~t ~~~r~~:~; J:t~~ 800BT DhZE lil£UWSTE
tomobielen en misschien ook
het wouingbouwprobleem uit~
schakelen.

SCBLAllI1BS"
un

••

Pim ROBESON & BELEN IOURU

~t!m WO'flil!gbou-WPTO~ 0133M~~~r·Eifl\~O~~~R~~!

.
"Sbow Boat'")
Moskou/9' Sept. .1936_ controlecijfers bevinden zich
Het eerste v:ijf-jarenplan URny lING & IDS ORCIIESTU
eenige afwijkingen van het moest, naar openlijk verklaard F 6QO(i.-MAKE BELIEVe.

~~~~~~~.afI;:Jt!ne~~ ~~~~i~~ re!!~~?e~~: !US:!j~~ ~Jf~:t =:d~fj!s:reni~,~~t:e~: ;:~i,h:!~:~:~"~~:::

- zoo redeneert men hier maar zonder selectie'v~rgun~
ningen tot_ vestigirig in Abes~
sinie zou :verstrekken, zou het
Oost-Afrikaansclie land welis~
waar spoedig bevolkt zijn, maar
voor het· grootste- gedeelte met
elementen, ,die slechts_een ge-:makkelijk 'bestaan wens chen.

oogenblik voorbereiden, zal zi~h
hoofdzakelijk bezighouden met
de ontwikkeling van den wo-_
ningbouw, van de kleeding-industrie en van de productie
_consumptiegoederen. Daarnaast
wi! men ook aan ,de ,volksontwikkeling door, het stichten
van hleuwe scholen en, ctiuran-

van

~~t.~AN

.show

RIVER. {FilOi •

digd; in het aIgemeen leeft men uitsluitend aan den bouw van
LILY PONS (SOrlnO)
'de-voorschriften van dit plan staal- en ijzerfabrieken, den 202Qi-RlGOLETTO. (V~)
echter nallwkeurig ua.
aanleg ~ spoorwegen en ~e 2028~::f~K~_EBEt~~~~G.
ver\'aardigmg -van produc1?:eLAKME _ BELL SONG. Part 1.
Naar den. Am.erikaan- middelen._ In het tweede VlJf(Uit d~ film •.1 Dream too 'Much~}
schen leven8stmndaard.? jarenpIan: werd bijzondere n!-- PB.iJlD SCJI.l"S IOOOBDIOI-IDD
druk gelegd .op de productie 57iS-:-THERE"SASONGTHEYSlNG
~ prominentSovjet-ambte- ",,'all cODSumptiegoederen, met
ATASINGSONGINSL"lGSIl'l.'(i.
naar, ,die -met de Amerikaan- het resultaat. dat Rus!and op
THE. MuSIC GOES ROUND Co

:Uu::~~~a:ef~:r::!' ~ te~~~:~!:::l~~C:~~~~ ~:e~:nl=~ ~: ~~~~~!~~~:

·;~¥~·B?9.P. {Uit defilm~

gedroomd zou zijn·, zouden
groote groepen·het land weer
verlaten- en - aIle pffers waren
v9or.,niets- ge~racht.' Een kolo~
nie op de juiste wijze te bevol~

tijd van 1938 tot 1942 ten uit~
voer worden gebi-acht; up het
oogenblik wordt bet Russische
economische lev.en ~p _de: basis
van jaarli.:iksche programma's,

daard van de Russische bevol~
king bij'de_beiilildiging van het
derde vijf-jarenplan in het jaar
1942 on."aeveer ge1ijk: zal staan
met den levensstandaard van de

bezit, waarvan de prijs in ve1e 501;"'~b7~~l[!2;m.r.;s.
ge'\'8llen slechts weinig hoven
You bave: (JoWl ~t -your ~
het niveau van de were1dmarkt
hab)'~
Maar de meeste kl€edingsar- TII._ HI"WI lIItoPl.'IIIS
tikelen zijn nag in ~- ~S129-:--OL- PLATATION.. ~ d.

heeft daarom de methode van
een zeer langzaam werkende,
maar grondige be-volkingspolitiel!: gekozen.. Zij is van plan.
jaarlbks slechts een bepaald
aanta] boeren. ambachtslieden;
koopJieden en industrieelen
Abessinii:i te laten emiL.,_ _ _..,...'-_-'-_-'-_'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _...:..JII naar
greei'erL

maanden de cijfltrs voor het
jaar 1937 gelden, waarbij de
staats-plancommissie over de
piodlletie, bedrijfsvorm en productiekosten in de be1angrijkste
takken der indnstrle beslist.
terwijl de verscbiIlende commissariaten
trust vaststellen. dit
In voor
d....dejaar!jjkSChe

heteinde -van het vierde, vijfjareriplan, dus in. 1931. zou dan
_bijna- .den Amerik:aanschen_levensstandaard zijn bereikt..
Wapneer men aanneemt,dathet
door de Russen in de la.atste
drie jareD. bereikte tempo. 00k
vetder.ml Janmen
~
gohonden.
schijrIt wotden
deoe WOl'-

lrunnen vetbeteren. indien ten- - ~HLA_6E~~..s:..
mi.nste geen radi¢e venm.de- t ~ 'V~gbaarop OQ~
ring in de huidige econoniiseb.e
PJatrio - - F ~ p.. ....a..
politiek'Van. Rusland den invoer
;~~mI..":.~
van t.atiel-prodnet en eon.-- iO P..sa-Lzee~~ _ M Q96
:feCtiekleeaiDg mogdijk: Inaakt.. N.B. Zombrg 1 NoV.cb ~
ZeerWest-Emopa
aehtedijk: in en
~
GAG
met
_
...._
_ apea.._ _ _........_

I _' ~~~WO~ ~G.'

ke~~s ~::!:m~~:ee~~ g~~!o: -:~ ~~;ik~'~! ;=~~ ~:n.~=' ~h=e::n~ ~.
men. eerst _ over eenige jareD.

I :;.

En '.eeI - andere meuwe

~

"DE OCHTEND POST'

is, de Sovjet-Unie ook ten aanzien van' het onderbrengen van
de /,?tedeli;ike bevolking en de
situatie op dit geble~ moet als_
bijzonder moeilijk worden beReeds voar den weNIET VERHOOGDE PRI)ZEN schouwd.
reldcorlog bestond er in de
Russische steden groat gebrek
aan mo-:ierne \\'oonhuizell. Daar'Jp volgden dan de jaren van
den burgeroorlog, waarin naar
schatting_15%, van aIle gebanwen in_Ruslarid vernield'_werden: Toen er -efndelij,k weer qlet
bou.wen begonnen kon worden,
veroorzaakte het intensieve indlistrialiseeringsprogramma een
mer-ken toestroom van de plattelandsbevolking naar de steden. - Hoe groot deze toestroam was, hlijkt nit het feit,
oat de stadsbe"woners tien jl!ren
geleden 17'/b van de geheele be£I~g~"1 on o.."' . ~k~IlJk.
voUting van Rusland uitmaakWI! Unnon "'el l.de~omb1tl~l!O·
ten ferwijl op het oogenblik bijna '25% van alle Russen in de
. .- - - - - Damessokken "Lido" f 0.30
steden wonen. Daarbij komt
WITTE SOKKEN, D'me",okken "Jolly" f 0,60
nog, dnt de bevolking van Rusland intllsschen met meer dan
IJZERSTERK
,
_
Kindersokken kieine maten
f 0.30
20 millioen zielen is toegeno______
Groote maten' f DAD en f 0.50
men. Tengcvoige van a1 deze
olllsbndigheden kan de bouwin-dustrie eerst thans beginnen,
de cchaefte tc bevredigen. Nog
MIS~ DEZE GELEGENHEID NIET!,
steeds moeten zich in vele steden families van twce of drie
BEZDEK ONS NDG HEDEN
•
peI"sonen Inet een ellkelen woonkamer tcvreden stellen en oak
in de nag kortgeleden gebouwde hmlrhuizen heerseht dikwijls
hctzeUde gebrek aan mimte.
omdat men er zooveel mogelijk
menschen in heeft w-illen onder_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-' brengen. In verschillen-de niem"
gebouwde fabriekssteden, waal'in men tegeJijkertijd naast de
- - - - - - ; I f a b r i e k c n ook hllllrhuizen gebouwd heeft, is de toestand intusschen beter.

lQWlTTE DAGEN

NIEUWE -

ANTIQUARISCH

Groote Voorraad Boeken 011 Elk Ilebied

--

Eenige A.B.C. -Codes 6de Editie f 15_

~

I

ZOOjUi5t

verschenen :

Gudmund

Schnitler:

Een geweldig
boutlrprogra.rnm-a.

Onder het nieuwe vijf-jarenplnn, dnt thans samengesteld
wordt, zal daarom in een geweidig woningbouwprogramma
worden voorzien, dat een eind

I

~e~~tA~~::Z~jd~a~;~~~l ~~~~~~~

De We!eld.Oorlog 1914 - 191B prljs f 5.10
Vrije Bezicbtiging 1
Lage Prijzen 1

"

Rijswijk 18
Bijkantoor

Zij werden veroordeeld onder
dat het z'.".aard V!ln Darnocles
___
I venachtende omstanilighede!J.
boven hun hoafd han~.
WRAAK VAN PAMF:LErrlSTf resp.' tot 2 >< f. 7.50 en tot

he;f~n o~~~~' ~~e~e~;:ev~~

In de "Javabode" van 27
October, 2e bIad bIz. 8 Jtomt.
tusschen de "Roepertjes" een
c:.dvertenEe met teekening voor,
taa~inpt~e-:o~rden :-_,,~~l~ tel'

I

! ~; l~~~~hter:

Teg~n BiJjet-v~rs

I
~~t i~I~~tse;a::~~~~,,~d~~~~ ~~~~:~~~ ;::'i:~~::;f!ci~+~ I ~';a~and~~~ V~~kiet~~~~;ri::o~:~

_kig denkt de -Ochtend. Post er hsche ne~giOge!l hud,. ope~~s'l ";or:!en gezien.
anders o;'er zoodat ik nu alle ontpopt a.s een steuupl!aar. Ge~
G t\.. -. E .,. f t
k
illwone~z; Y~n Bat?;vi9, kan he- V. C. On~e~'l"."-agd werKte hiJ 'r.' ',;.. "
. '.":
c. .:~;-€n.
reiken.
:!~;~tas:':~:~J~~~~ ~~l ~~~~~= i-~~~~,,,:l,~e'l~Ch~\~eft~;~"'~:~~

.t

i

ee~~ sh-~t.kfuth~:r;ari ~:~ op st;;{:a~O?d~~: Um~~~~e~::~~~
twce wi~zen worden opgevat Ie
o ,vekkino- om -eld 1dt te iec- b!ad bekendheid zal willen ge1~n, ten 21.': om ggeld te leenen. ven.
Feitelijk ,,'Ordt in beide geval~
Hoogachtend,
len de gcdachte gcpropageerd
dat geld geleend k2.n worden,
J. H. HANNEMA.
waar uitleeners zijll moeten ook
leeners zijn .

pa~j.

-.,
~! ~~~t l~t;:~€n, maar dat kon
Dlt noopte twee mgezetenen, !
een N. S. E.-er en een 1. E.
De Vrrd. ebb k2n n~g veel
er de bi!jetten VRil een t-Vl.'eetal I genoegen van dezen ~leuwe~
ronabrengers op te vragen en mcelo?per beleven, ",ant hlJ
te ·.rerniBtigen. .
1 t i S?thadd~ de }}amfletten roo maar
G. A. v. E. wende een k aeh Ul e mouw.
_ _ _ _ _ __
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IIB.B.a• •llla _

I-!et te
wordt
de menschen
in • • •
Illllie
gemakkcIijk
gcmaakt

.

om geld te leenen.
Maar
hoeveel
menschen
zijn niet
hiervan
de ( )
dupe geworden ?
De Anti-Woeltervereeniging

61111

.1111

~~l a~~:::e~~~e~~~e'~;cfr~Ifbe~~~~ ~~~::;I~II~I;:;:~::::o:::::::~~:;::::~I~I~II~:::;:;;;::::;;;;:;;;;~=--=:=:::....===--=::::....

huisgezin ruineert.
Het is onbegrijpelijk. dat een
dagblad als de Javo-bode, dat

I
;~

S P E'(j'"'j" ALE A A N B lED I N G
van eenige gebruikte automobielen !
DODGE _ SEDAN 4-cyl.
t 350.FIAT - TOURING 6-cyl
450.PLYMOUTH - TOURING 4-cyl.
,,500.HUDSON - TOURING 8-cyL
" 650.FIAT ~ SEDAN 6-cyl.
,,950.-

!~e:~re~~'ij,~~ar~~~r e~~lt~;:;~~

lijkc propaganda voert. Er zit
een destructief element in, dat
volkomen tegen de l-ioofdredactie-gedachte ingaat.

Bakpoeder "prima"
flae . .a 100 gram f 0.4.0
voor g-ebak v. a.
de Lange & Co. Tel. 611 Mr.
Corn. b. h. viaduct.

~p~~~~jen

II

geJI2;~~rl~ie~!t;~;~e~~e~ Augu:>tus een bureau geopchJ. ondel' den llaam van A. B. lit.
De lei ding van dit kantoor
had als hoofdmotief voor de
oprkhting cen bescheiden bestaan te vindel1 in !let helpen
van medemenschen, in het bi}
;:onder hen, die in moeilijkheden
verkeerden.
Zij ging uit vari de gedachte,
dut iemand die fillantieel en/of

2 NOVEMBER A, S,

Nieuwe cursussen voer
Stenografie - Blind-typen - Typen
Boekhouden - Engelsch _ Fransch
Duitsch - ~ederlandsch - ReclameTeekenen.

,

ge-

menschell tcgengchouden om
geld te leencn (niet een groot
gat te maken om kleine gaten
te "tappen) dooI' een t'cyering
?IIel de c1'urli.tcllJ"(Jn V001' te 81'cl_
lcll.

UlTGAVE.

VAN

DRumRIl IOHN KAPPH
GocnO~ng

Sahari<l6
TeJ. 582-583 WL

3000

h-waliteit en prijs waarborgen. G. FRlEDERICHS,
Goudsmit, Secretarieweg 5, tel. WIt. 1157.

I

A'ITENTIE !! 6 December 1936.
Geeft Uw famiIie en kennissen in Europa een specifiek
Indisch cadeau, iets aparts, iets met cachet, dus TATARAJI-JUWEELEN. Ze zijn bovendien niet duur oak. Denkt
er am, dat het verzonden moet worden per Rota Batoe dd.

4/11 of Marnix dd. 11/11.
1\'1. ~itsenhuysen, Rijswijkstr. 28

1- Ie

allijd Yooraan ••

Neemt 'n
Ge lachtU

IG0i[~-:;:;;\

?1"",Jw~'3~ ,,,UhCw,{["'2J

~~

Directeur: JAMES ZWART
Sum a t raw e 9

22. Tdf: voorl 4125 Welt.
Piano, Harmoriium, Viaal ...l\, ltviool. Cello. Algem.
Muziekleer, Harmonie. Contrapunt, M u z i e k 9 eh d
I
.
sc ie enis, nstrumentatle.
Gestad[ge aanmc!dingcn van nieuwc leerlingcn be-

V~kk~n~~g~'l~~~r:r~~~jt~~~id
Spreekuren:

I

der Jessen.
8-9, 12-1, 5-6.

J 0 0 P

DEL E E U W EPiano-Leeraar.

Nog eenige uren Beschikbaar.
Djaga Monjet 59. BatavJa..O.

~~tenn~:e~w~~~~l~~~~~~a~:~_
De Directie zal oak UT;~~~~~ t~:n~fsp;e;~g pOe~t~~;~~:
_ _ _ _ _ _ _ __
nen worden.
Om bekendheid te geven aan ~~:;~~==~~~~=~=~~~~~~I
V. J~ KOPP,
dlt kantoor werden adverten~1; ; - Vioolleeraar, ex-leerling Prof.
bes aungeboden aan de arumMOOle grootbloelmge gladlolen, chlysanten. polyaIltha-ro:en
SROGL. Nag eenige uren be-

1

I

~:~e~l~v~~~o~~:~C~~l;~~~b~~~-

werd de adverCndcmks
tentie
iDeer dat
ge1-lJeigel·t~.
Men zon hieruit cOllclud~ere!l,

orchldeeen

sChikb~~m:w~UM.

Zond<lgs gcopend van 7 - J u

nt../I_~I.t"'L

'r-,.....'' ' ' ' ' 4iiJI.......

MENTENG 1 A,
TEL. WELT 820
__- - - - -

.......

VAN U'1JHE'S LEESINRICHTING
Best beheerd en verzorgd Leesgezelschap
Kebon'S.irih 9 Tele-foon 4821 WI.
Direct beschikbaar zeer mooie trammels van j 5.-, 3.50

SPOED

Voar

KOOPjE'1

begrii!fcni~on::leHl~mil!g"n!c

koop t~gen bil1ijke prijs "en ~ch;t

terc"de coll""ti" b"gri!i"nis~noo
d;gdheden cn garnituren.
Rcileclanten gdieventesc:hrij':en

onder No. 0573 D.P.

I

~~ein~2~.5~0~p~.m~.~(~3~6ti~J'd~se~hr~,~p~,u~s~r~om~a~n~)~~iiii~~~~~~~~~~~~~
_

dat de "elm',,;,t"'''e van de
Java· Bode cen -hoog cultureel

DRUKKERIJ JOHN KAPPEE

~!~~d~~~\;f;e~~:;,:Ot~;::
ee~~;~~;;~tj~;' ~~W;l~~i~~n0:

I

GOENOENG SAHARI 16
BA TA VIA-CE N'TRUM
TELEFOON WL. 582 en 583

•

•

Verzorgt

ook

uw

DRIE - en MEER ~ KLEUREN

mee

t-1a.-a.-fl.-e-ft. !

Eetkamerameublement compL,
2 gr. krees wegens vertrek te
koop. Oranje Bvd. 64, tel. WIt.
5348.

Tel. WIt. 4808.

Bataviascile Ilavierschool

de Java Bode voor het-leenen
van geld verschenen is, komt
en ander in een eigenaardig
HE! lISlE ADY£RUMlIE MEDIUM! een
licht te staan.
Toch denken wij, dat wanneer
de hoofdleiding van de Java
~~~~~~ Bnde op de hoogte was geweest
~~~~~ van de finesses, deze 2aak anders zou zijl1 geloopen.
Wij verlrouwen, gelet_ op de
hooge opvattingen van de lei:ding der JU'L'a Bode, d~t een
J herhaling
1tan een, dergelijke
tegen'strijdigheid -wordt uitge-

l-u-l-e-1a.

m;

Af te balen, Malangweg 2

;:=================~:I

EXEMPLAREN

INSTITUUT "BLOM"

Goed tehuis gezocht voor 2
kleine hondjes, 7 wkn. oud.

:;::=============::-~======-~I

Dit principe blijkt n2- dde
ll1:landen weri,en veel men~chen

Deze ~dvertentlC werd door de
(Na!lrllk vr.J·bodcn). Java Bodc gelle/gcHl omdat
men hanr met vertrouwde!
Na de2c weigering begaf de
lcicler vnn llet kantooor zich
naar de ndministratie van de
J nun Bode om het doel ell stt'even uit to leggen en bood aun
_ _ _ _ _ _ _ _-; I ~:t~:~I~y::~~,i~v~~i~~I}te~;: van

DE RADIO-BODE

den eersten cursus op dit gebied in
NED.INDln.

moeilijkheden

3~d ,,~~ed~~~a~it,~: ~:l~~dO~

Dc Sovjets hebben hij de uit·
voering van het eerste en tweevijfjarenp!an
bcwezen,
de
dflt
zij
in
SUlat
zijn,
heL zichtzelf gestclde doel
ook inderdaad te bereilwn.
Zoo 7,nl het hun oak thans weI
geluJ,ken, door cell verhooging
del' pl'oductie van consumtie·
goederen de prijzen in den
kleinhandel zoo\'eel to doen dalen, dftt zij niet meer boven hot
prijsniveau van de wereldmarkt
liggen ~ wat waarschijniijl{
7.onder ve1'dere devaiuatie van
den roebl'l mogBlijk ~s (U. P. V. P. 8.).

BELANGRIJK, Let op de nadere bekendmaking van onze

."K. R. C."

in

~\\~n~~,,~'~e ~:;.ij~:n~ngClijken ;~i!Jec~~or~~:~,\~~:~~~~~e~u1e

I

I

I

;~~~;~c;:,asbed~::; :~l~~o:e~v~:

I

Sumatraweg 50 TeL 3321 WI,
Matramanweg 167 Mr, Cornelis
Binnenweg 2. Buitenzorg,

~ANVANG

".end. gevild; omdat _ze ,denken

A.an
•_ f
erkende. -dat
de Redactie van de ga:otn, kan dus geen bekendheid! Te .BUltenzorg heeft Zlch voor : -'Ie -pamfletten ergerniswekkend
"Ochtend Post"
gevea aan haar bestaan door d? _.Jongste gemeenteraadsvei"+ ,varea, m:lar vond. dat in de hit-

bare werken en de productie
van cOl1sumptiegoederen daarbij niet vcrwaarloosd worden.
Zoo wil men bij voorbeeld ailes
in het werk steBen, am groote
bcuwprojecten, zooals het Mos· moreel
kou-Wolga.kanaal, dat cen doei
van de ~<'Ootstc Rn";,,,hc dv;ec
m.al' de hoofdstad ?al leidQll,

~:;;:;;:;;:;;:;;::;;:;;;;;~:;;:;;;;;;:;;~~-~-~-~-~-~-~-;:-~'
_

IN STI TUUT BTel.L0626MWI."

- - .-

NOONSEQUENTIE

I

we~e~e,r~:t1e~~d;~~i:d!lle~d~in1":~
MORRIS 2-seater 4-cyl.
" 1250.~
Te koop : Een studiepiano IDerk
tratie gescheiden zijn.
Garantie en afbetaling nader overeen te komen.
B. & W. l\-Iotorrij\\iel, Baby RaToch is het niet goed, dat er
Te bezichtigen bij VERKERK & Co. WIt., 3600.
leigh Werktuigbank m/kast,
niet een overheerschende ge:=~~:i:;:=::;;:~:;::::==:;=:;==:;=:;=:;=;;:;;:"-i 1boormachine en werktuigen.
dachte in het blad tot uiting , - Ketapangweg 47.
komt. Soms echter wordt e1'
Het koopen van juweelen, Goud- en zilverwerk is een
Wm!illY- weI cen lijn gctrokken. Dit mokwestie van vertronwen. AIleen de V AKMAN kan U

'BOEKHANDEL WIGERINK
2de HANDSCH

J.~'ZOM.dMII ~~~a:;~ff::O::: IIJM.i~i/"
.- I!:~~:7}~:~~ln 7:;
HI.IlJAWJ -

DRUKWERK

sloten.

I

I

•

VRAAGT

. ·INLICHTINGEN en

posr

..DE OCHlEND

is ruet 'slechts de,"meest cO 'ser..:..deze weg 'bijna lijnrecht)angs
vatieve van" alle ~beiderspa.r. "de. woestijn. ~ h~ is hij
tjj.. terwereld,maarlegelljker- aangelegd ,<Xir: mill"",,, doe1- ..

.DIPWMAmN
N&Va... ~FraDo/
SALARlSw-fu.iOOGlNG '

leden

con- lukt. De

bouw~I1I

III . .:.

van den

p~cifisme'

iecht de

De

LeveJ:t

oorzaken~
dle tot een
' opeerlhooping van
li bbe

kunn

en.

1·'

sanctiepolit~ek - , tegepover van~degen~,die-dezeorigeluk-

staodaard Jcugd vooral begmt te

begn,l- legd,

reo)

I

want deze is techniscb in

,Hed! ' U.

rechte lijn, waarin Jiij is aangelegd. Het ingesteld~ _,onderzoek
hecft namelijk uitgewezen, dat
do chauffeurs van de- verongelukte wagens ' bljna steeds ingeh.c:tlU~alestma,ZJJbetl~Chm~, alapcn waren. Daar men in den
ZiJ be~ 111 Portu~l ?f zlJ bet In slaap het stuurrad niet kan beDantzlg, hccft mllhoe,!e? En- hccrschen, gebeurden de mees-

~~~~g e~ee~o~ri~e:;::: h~';~ ~~~SC~:I~!~t ;e~ ~~~rr~~~~a~~: ~~;e1ilukken om zoo te zeggen

l i T I WI .li82
D;

f.

Gg. 'Sane 90) K.
....

5.6, 8Ddrre

urel1 De lel

NOORD 13. PAVILIOEN

.naaiIoon. ··

afsprililk.

~ SOIl, 1'osI)o.

.t;-

:el" 5

rassend: een tocht over den autoweg hlDg8 de woestijn is het
ven'elends~e, wat men zlch
maar kan mdenken. Bet kaars~e~hte rijvlak, dol als met ~n

Begrafenls-onderneming

::t:.
v~~~l~ne~~nl:!:~, ~:~~~
Fraosche
douane-beambten

eischen, dat het Kabmet·Baldwm ~n iller WIJze hcrvonnd za1

zoowel zijn koffers alsook zijn
geheclen wageo nauwkeurig
onderzochten. l edere koffer
werd gcopend, de dttlngen werden \tIt den wagen genomcn en
ieclcr hockje V3n do carosserie
en den motor wctd piJnlljk

schen vervuld te ImJgen en in
de toekomat in velerlei opzicht
op de besluiten van de regeering
invloed kan uitJ)efenen. Men znl
elsehen, dat Hoare cn Simon
aftrcden, men zal cen sterken

~~~~~tik z~~tzIJ~~~~e ait;:r~ll:

IKRAMAT

I

~~IJQ~::u~:u;e~~e~:;!

brengen en dlt te meer, daar de
groote hJtte en de stralende zan

"

I
I

toch, wnnrom, gchccl In tegen- ditie wat ovcrblijCt _ eischen , nleuwen weg wa.t mmder vervestelling met de '\-TQCgere ge- dat ann de Engel3Ch e bewape- lend moetcn maken en boopt

~er:~ke~~it~ra';~~k~~.r~~r~~ ~~: ~~~;, ~~~~t~i~fln~~ ~~~:e~~rnIU:~et~~~v~

dete wijze lastlg gevallen:'werd.
" Wij 7.ccken naar goud." was

nlet mccr laten verraasen en de kunnen vermljden,
waarscbuwingen von Hoare en
~:~ ;~t:;:dcr.!·n 'tlonu~:nt v~~re~ Neville Chamberlain, dat het
(Na.dr'uk verboden).
Engelsche prestige in de wereld
\\~d~i~~enhe=.~OO~a~~~~pil~ geleden heeft en datveledlngen
\J
in den laatstcn tijd niet gebeurd
tnaltje natuurltJk in h8IIla, ge- zouden zijn, inwen mcn sterk
nomeIl. "
genoeg ware geweest, hebben

g

wAl'EliT u

(Nadruk

ueT"?den.).

IN ENGELAND.
CA!RO·ALEXA.NDlIlE

Lcmdcn, 8 Oct. 1936.

Nleuwe Autoweg .

Dc verandCTlngen In de En~clacbe mentalltelt hebbcn voor
Britsche vcrhoudlng-en op bet
oog-enblik (-en bljna revolutlonnair !net umpo nll1lgenomcn.
Het Cip het Congres van de Ar-

Cairo, 15 Oct. 1936.
DB Engelscben bebben in den
lo.all1ten tijd een schitterenden
outoweg aangelegd tusechen
Cairo en AJexandrie. waarbti
men de allerlaatste anufjes van
modernen wegenbouw beeft
toegepast. Over een lengte van.

bc-..vapeningspregramma van dc
rcgcering Blldwin goed te keuten, is cen 1l0V llm ·in de geschiodenis van Groot-Brltta;nnie.

TA N0ART S
W. PBRQUIN

OF

De.kwelllng-en eenermoeder

HOTEL

deDlcen Kunt!

door

'

•

~~mee~1:>R~~~~~~

I

kofler, Benzine 1 op 12.
Dud Gondangdla II, Bat.-C.

Lo.llll Holle ·31. Batavia·C. T elf. 165-1 WI.
Haxu bonbOQ III bhkk(ll ,",00 1/. Kg ~D 1.'/2 0lU. voon;lea

vaa 1. .flull·

Rgds. zij!I ,milu ook bll Uw lauva ....3D ~rkrijgbll!u'. Ie. k. ...alildl ,..".p.
f 3.- Ell f I.SO pcr blik.. Assonlmfnl: schllh:I)6. gebrilodf i!oandtt.
kerseD. melknool. kCnl:D OrI8,tll. h.rdt DOU{lllt. ~~akelf k"'~Jilril rup.
I 1.75 e:a f 1._ per bilk; Hues bopJC:lI prr . 'Je , 0.7 . P'"'" 011-"

~;!~~Ioe~~W2

BILLIJK KOSTHUIS

vinden dames in bet I.E.V.V.O.huis te Kramat No. 19. \Vaal'
keurig gemeubilcerde kamers
met voorgalerij, met of zon.!er
Kost, te krijgen rijn. Tell. Wl.
2630.

-;;::::-;:cc--;;-:==.,-:;==Pension "S C H 0 L TEN"

~.r=!e4:=;;:~ii~~~~

Ret adres ,,·oor Koop en ver- ~ter'2G~~uie~el, = e ~;g-

koop 2e. h. AIJ'rO'S Autoh. stati.... n
.
.
..BATAV(A". Slulsbrugatr.55, __-_._ _ _ _ _ __

I

llet knliden oft; ei"oren land

Bat.-C,

Hondt ge in de tropen stand.
Doc
b neemt ze van geed fabrlKost en inwoolng in beschaafd kaat. De gen~kr. kruiden do
AANGEBODEN

milieu voor heel' of dame of Mevr. lITFr~ zijn overbekend

~::e~. :~j~;~~k MatramanlIote) SBtJ'ITE RAAFF
Radcn Salehlaan 14

ttl..- __ •

~~"

~E~n;~h~~~=V~~

:n~~~i~~~':J.a ~

:~n~w~~~~gC~\U~~

I

(clef: 23

C. "U..

S -V~' ~EN.

DMms ntODE-A'nUEB,
JAAN DE BRUINKOPS 36. I.E.V.V.O.-diploma's.
Vervaardiging van ocbtend-, Inlichtingen:
mlddag- en !lvondtoiletten alsKramat No. 19
~ede van tallormades door ge-Telefoon WI. 2630.

:::.epe~~'!~

1---

van f 3.- p.

.Mod", Vakschool

1011 f '.0.30.

':~~._: i';e:~n::~~~tei

::
gemeub. buts op goedeD stand.
bey. 2 gesl. galerijen en 2 kaH
'h

i~:.... T~~~. m~e=

weg

KUNSTrANDEN _ _ _
KUNSTGEBI'l"IEN
,Eur. technie1t _ Lage tarieven.
Kebon Sinb 81a. _ Batavia-C.

teveos

bJoe-

4.

"

Wit dwergpoedeltje
m;~amboom, teefje, oud 7 weken, vader kampioen "bubi",
"Dolly" I e. pr:ij9winster. moeder. Tuin du Bus IT No.3, Eel .
WIt. 1499.
..
To koop:

Gec:m~: 'H~~d~rp~ken. =~ :.l~~g~~~: ~:~s eg~!~=-::~~!e~ I;:c;.:..:sm;.;tt;,;n=:.«:_.~
:.\\,:
- ;.-,;::::;
S

-::-7;"'.

~~I \. '

a

an

&

OO!Z

-0

b~--~n1ang reed bij ;~rt tot- ~~~:.:r-h~-~S~~~-waar~ri~~' met ~~··~~ekkep.1 OpgeWOnd~ sn~lde

d&~ zij eerst .nit. medelijden met .~~::~. w~

, ~on~gd

Maar

', .

me Nora, .onder te '~e~en a~ met_zijn hee1e hart 'be-

.•:.'.:

JS..,111 ..• _ _ II.
U;&&UWc,

en-geZD
. ndlieidskrul-

enteng46' T~. ~ . ~.

Ilevr.

KRUISBESSEN

hem' mee~

ha:d.".

''' .

..

hij naar
bet hotel terug. Dien.zelfden
avond nog wilde hij alles
in orde maken am den .-olgenden morgen met ~ te vertrekl..-en.

dat hij wat gekalmeerd was. AIs Florence woonde. _om alles vercen vermoeid, gebrokcD man. der met haar te bespreken.
keerde hij naar Vallnont tcrug.
Op weg naar het pension zag
hij Elise aankomen. Zij was z66
urr ZIJN ROE& ONTWAAKT. in gedaehhten- verdiept, dat 'zij
hem Diet op merkte. Hij ging
Sedert Florence den heer vlug naar den overkant en
Landel beloofd . had, met hem kwam haar zoodoende ongezien
mee naar Parga t e gaan, bad voo~bij.
zich een koortsacbtJge opwinding van hem meester geHU trof Florence in een uer
.maakt., Op de s~ van zijn ge- vroolijke stemming. Zij dacht
weten sloeg hij in bet gehee1 er aI niet meer ann, dat zooe-

Spoedig zaten zij druk met
elkaar te praten. Zij deed wat
minder verleidel.ijk, omdat zij
weI zag dat bet hem. moeite
k~l;te zieh tc bebeerschen.
Haa.r werktuig moest hij $ !
En als hlj dacbt dat hij zijn
doel bercikt bad,' zOli zij hem
met een spotlacb van zich afstooten.

aan zijn plicht beiinnerd .wilde te'
, haar eekt ~.
Worden.
.'
e:em vrij~ mij ~
.
~der van mijn.kind terug!"
Hij ~ maar ecn. gedach~_ :
_"
_
Florence ! Het lict hem ' koud
Wat deerde het -F'lorenCe, of
wat er van Elise wnrd ale hij de weg ' naar bet doe! over 1ijhaar verliet! Hij was be7.cten ken ging? Zij wnde zich 'op dedoor de begeertc n&:&i. de zen manwreke:nen am dat -ten
- schD?ne , WOlIW. die ~em buite brengen. schrikte zij
ten mchzelf had gebraCbt.·
voor niets terug.
,
.' _.': .'
....:..
..
ZOodra 'hij aUes mot ..Floren- " Zij - on:tving -hem. met -!mar
_re besproken,b84 wUdc bij EIl- Virleitte1ijkslel. _gtimlaeh. Diep
sa nrui.r hUllrbrengen om dan keek '_zY hem iiule oogeD. om
dadelg"k toebereidaelen voor de hem~ nog _-wiIlom:er- te ma1ren.
reis'_ruuu: Parijs te tref(~ _ . Slechts m.et moeite bed1riong
ZOnder Elis& nog even in hij bet ' -wriuJgen. baar iIaal~_ kame:t": ~~ ~ !JDBl-.. ~ ID&te, 1:rekken eo haargo.

legrafeeren wanneer en waar tel Jiggen. ToeD. hij nadedJG
hij haar te Parijs verwa~tte. kwam. ber~e hij bet haDdUet ' tegenzin ging hij '~ schrift van ~
~~ .heen. B:tj h~ afscheid wilde
bij ha.al: 'uaar zieh toe trekken
Wat m~ dft ~?
en. ~ .
Wat kon -ZIJ hem t2' sclIrfiverl
ZiJ weerde hem ech1er la~ ~!..
.
chendaf.
- _Bij o~denbriefeDtas
._ Neen,
vriend. zeide dien .baastig.
..
vet' ..
.. nog niet'
....
rooet:wa::n~\ wij
Em sehok: voer' hf7m door de
rijs zijn! :
.... ~ .Ieden.;_ Bij ~~ ell
.'
".
:
'
.
~ naar
pqa.er aJsof
Znclitend moest hi zich,iD
bevalte.
dit. beslait schiIken, JD8.Ill' in
--i
dsn btilr.. w8anncde hi haar bij
1'
bet. afsr:heid ~ bg eeil

overge- ~.~t~ ':::,~~~tw:e~ :r ::r-ri':~:':'

,mij, : ~ter-uJt liefde voo~ hem.
.
.
had ~ Nn. heeft
was bet met zijn eigen
hij .di~ ber.0uw . Maar ~ .he~ scbuld? Waarom had '4i niet
g~ ~:az~d:a m~~elr;?> hij getracht ~n : yerwenmg tot
g
.
. stand te brengen in plaats van
Te 'n"
.
. _ .ricb "{an haar te-Iaten scheileden~ad":c~Ogw~ve;e~~~::e .den? pan was bet onge1ukkige
paard geeteg;n' Hij reed in buwe1ijk .met Floreneenooit
snellen draf di~ bet bosch vottrokke~.
.' ._-'.
.....
,
m. ' . . .
':.. ' , Nu: .had bij zijn heeIe leven
In _zuD. bmnenste .woedde een verwoeS£! . In 'zijn _biDnenst.e
storm- -.:,an gewaarwordlngen. scbiifO:de de Smart. , , VandaRg
,Wat ,141 zooev~ gehoard h",d, m009t hij .zijn ·laatste,hoop beIS?
. : .. _' .:' .
.
deed. al het oude ~eed weer.,~t.:. graven. . VreugdeIoos lag bet
,waken. __ Nag nOOlt .~ad hij.:het lev~ voar liem. ·nit hlj wist dat
"Waarom versUet hij de ar~ ,zoo ~evoeld; -dat -htl Nora nog hlj Nora' voor' altijd verlolen
..

.

DE WILDE

en.

Panklare braadl{lppen en ander mers illspombel. Levert oak c]' t Kr
1· 13 'tel 6237
_--o~:"";;"' ~'1!..--«""""",,gevogelte. Zeer goedkoop.
eten bnitenshnis, kantoorpor- ~,~t e, (S oe~DP em , .
-p ,.---Versebe eieren vanaf 2 % ct. ties f 15.- bezorgd.
OpI~i~!enCOltt. coup en Bloe~4w
Menoong SO: Tclf. w. 3553.,
menmod.~ Ochtend-, tclddag- en ~~
~!!!-ij~'6A
L. 1\1 ASS, I N G & CO.
avondlessen. Club- en priv€les-I '-_ _ _ _.;;T,:;;;I."W.;.;·,::.;IL;...;;I2J;;.I;..!
~
Z1LVER-GOUD
Molenvliet West 24 Telf. BiO W. ~~~·ces\~~~~e~n;;iplm~~~ _ _ _ _ _~--~
A I K 0
1.1'"
......'il
Kunst Hand \Verlt.
~paraties ~nder rr~ti~. mDd. Zeer bill. tarief.
fOTOGRAAF
Dnze beltende lage-prljzen.
sc~~P e~n ~~~;~PS:hrij~- ~l-Jf: .?
VOO R
Kunst zaal. GANA. Ind. Kunst. Rekenmach. AlIe onderdeele~ Voor paying guest(e) beschikb.
'.~ . ~~\i;.~'" BliITENOPNAME
Sluisbrugplein 1. Bat.-C.
voorbanden.
=ieJi:~ ~~~~:ng.~:C::
CRUSH
Dag eo Dacht tt:
~
ontbltdl!D.
DlV. WOONHU1ZEN te huur: Serangweg 5.
~~
Levert prlmD. eten buiteMhuis, ALAYDROESLAAN en Omge- PERHANEN'l WAVE eomp1.
I'n
!.# ~
M~16b8rWtg 58 Ind. en EUl'Op. eten. MeVl'. 1. C. viug buren van f 20.- tot m/ watergolf voor t 10.- Bij :
I,,~
1325 TELEP. WLT. 1325 Fisber. MolenvL W. 25, tel. 372 / 55.- 'snids.' Inlichtingen; HENRI KOCKX. dipl. Parijs,
ZHER 8ILL1}rCE!CONDITIES. Wit. Bi;) abonnement en PER AJaydroeslaan No.7 Telf. W1t. Coiffeur. CEDlB. Molenvliet Kramat 43. Bal.-C. Tel. Wlt.l20
MAALTUD.
2213 - 1442 toestel 4.
Oost 1 R. tel 730 Wit.
.

Deze hoop, het eenige licht~
puot in zijn vreugdeloos best:aan, m~t ' hij opgeven! Ook
Nora :r;:'wn~u . gebonden. -Geen

ENmOO DE NOVA.lIA.

:, "

•

I

t::t

uitvoe:z:

_
Ja., :o:;ij verstond de kunst met
haar siachtoffers te spelen!

§1 ~~ ~~ :1 ~d~

dli mo

De gedachte aan haar wu
hem weI wat pijn1ijk:, maar ab
bii zijn schoone vrien~ VOCJI"
zich zag, zweeg de stEm. van
~ ge~ten

'

weer.

.

-.iPerelcl.W.n boop

eo.geIok.-

....

Nauwe1ijks had hij op

EgD

::~ ~~~

mttn

te:pa,.:.

'

Vermag¢n~gyrima.st:iek ·
dames. VerjongiIigsi, .ver_'
M

alIes ~~

Spreekurcr.. 8-l,Or'knd5.-6g","'n·

en haar altijd zau
yen beminnen".
Deo laatsten tijd had hij
met stille hoop aan haar gedacbt. Van Florence wilde hij
z1ch mettertijd laten scbeiden.
Dan' had niets hem' moor vcrhIndord. zieh weer met Nora
"ie verzoene~.

NORA DEVALSCHE ERFGENAME

'.

I

voor

d -

Klbon Slrlh 81A-Batavla-C.

minde

FE VI L LET O·N

.
'. .
Daarna. anelde'c bij Daar de
pJek wUr htf' ~ ~ bad
acbterge.laten.' .. :..... '
. Gravin Louis. kee~ hem treu.
ng na.
:~ ,
:.
. . ,'
"Ik geloof da,~ hij ;Nora n~g
steeds .nlet. v~rgE!~~ ~~!
d~cht .zij. Hij he:cft b~ . ~ lief
gehad. Daarom ,tre:l¢. bij het
zich . zoo ~n;. ~t. ,liJj haar nu
\roar ~Itljd verloreo,. ~~ft.
Maar lS hot .;nil!!~ , .~n elgen
~chuld, d~t: : ~et .~o geloopen

van

eon-

\f.d'

DOOD DOOR VERVELING

~~:~RP~~Ui~~ :i~~::~~J:C

seberp

r;~~ot ~;d::u.e:;e~ ~glD:!:

man vroeg de douane·bcambtcn Is hct Iaatate restje van de tra- nen ult, die cen toe~t over den

Poclll.tm. faalt

'

boo BATAVIASCHE KLAVIERSCIIOOL
Directeur : James Zwart.
bouwers van dezen weg de leer
Sumatraweg 22. Tel. voorl. 4125. Wit.
te trekken, dat de meest vo1Piano, Harmonium, Cello, Viool, Viola, Samenspel door
tt:'laakte
wegenbouwte~c~ek
bevoegde leerkrachteD. Prijzen: vanaf /5.- per maand.
nutteloos blijft, wann r en _ _ _
geen rckening boudt met de
psychologi~. Intusschen moet
worden tocgegeven, .dat het indcrdaad moeUljk- ~,een weg
Sindanglaja
d~or den woestljn MJk san afHel heerllJksre kllmanl dat U zicb 2 uur van Batavia

~~;::~~~~. ~~~e:~ ~:eJs~~~ !~nk za~Pva~~r~sp~~:~~nd~~ ::r~~~~air~e num::~~ p~~~

;:~~~~~~o~~~~~~C:~Bt:n?!I~~

.

Spec.

.niager.,".gs
. -,-

H~ !:"il~tf~W~n ~~~: ,

BArAVIASQIIE COoPERATIEVE

, -,
.
Pension TANAU ABANG OOST" te1 5032 Wit.

Mevr. CIarenbach

"NlWA", Senen Lcld~ op tot costwfl. en bI~ell

(opleiding voor bloemen-moroste)
Direet beschikb. zit-slaapk, m/ aparte uitgang m/vol pension.
Vlug - Colliant - BllltJlt.
~~:~ll~oor d'~nrende~ru~ Met 1 Nov. voork:. m/vo~ pensi?D. Levert eteu buitensb. Ind. of
,
..
g .. LIJ
tij
EW'. v. a. f 17.- bij voorultbetaling. f 2.- e."'[tra voor bczorgloon!
To I;:~p aange~..

:~~~\'H~nga~,O~'!t ~~b n:~ ~~~:t ~:1'0J~e;r::~~~pa<;rij ~~ ~~~~e;n ~~~~~o~r;~~~~

' ,

eompl.

--SAVOY
Aanin. v.
Let'ert prima lunch of diner in
'
•
goed afgesloten bussen voor Lagere N"Uvel'h~$schooi voor
f 22.50 en f 30.- . reap. 1 en 2
meisjes del' L E. V.V. 0.,
~s. fro thuis. tel. 926 WIt.
met daaraan verbonden interDaat, Krama-t 19.
V~~r moderne lampekappen
Onderwijs in buishoud- en
nRar
naaldvakken- (een- . en tweeTOgO .,POPULAIR"
jarige huish6udscbool en ecn-

en 2.50 p. m. (36, tij~chr. plu.s roman)

'

t:~~~~'

Zoek,t wet
Wapenhandel

:~r::!~il~;

Kebo~ Sirib 9
Telefoon 4821 WI.
Direct beschikbaar zeer mooie trammels van f 5.-, 3.50

--

'

.u ·(Pqs,tk. Krama1,).

~~;~~tW~t. t!:!~'

11.

(AIs rechtspersoon erkend blj GOllV. Bealui( 13-3-1924 No.2)
gemR.8.kl, brengt de dcvaluatie fisme op het oogenblik ni.et
Maar' waarom zijn de chauf62 (tjo tramstation), Bat.-C. TeL No. Welt. 126
yan den Crane de Fransche di- slechUi een l~ge fonnule lS, (euts in slaap geva.llen? De op- (Da.g en nacht).
plomatcn ou loch weer in on- maar bovendlCn een gevaar losslng van dft raadsel is ver- Coulante bedieniDg nette Uitvoering billijke tarieven.

gelcgenbcid, indien er tenmin- voor de instandhoudingen van
~~~gt. geen salarisverhooging de~0~ereLd7ed~ b~~ee~~t. W 't
d n~* ~ ee eft
ee a"
Een ander gevolg van de de- ~·d see. rtf ~
l
e It
valulltle van den fraDC zullen ~r!rs~d J
(';~n ~1l
de buitenlto.nclsche tOUMsten ~eht af) . Dat 'is cen wending
merken. die Franktijk verlat6D. van 180 graden. een absoluut
Een Engelscbman, die met zijn laten vatten van een traditJe
wagen tItt Zwitscrland kwam, En dlt fett ~1 verstrekkende
door Frankrijk reed en tiij Duin- bmnen- en bwtenlandsche pelt

COS~"'AAlS
' :~
. .UJIl.I a'.u."" , .
-:a-,a:ao..

t..

nest beheerd ell "erzorgd LeesgezeJsehap

I

.

Bonj~~oor._

.1~v
O<?r damesen 'k!nde. r.k iedin
. g•
degelQlt werk tegen

.

_VAN wimE'8 LEESINRICOnNG

~= d~;::Va:Ch~~d~:: ~~ ;:~e.~~n,~:~~t e~ ci~~~~ ~~i n~;. in~edOemru::;~ra!:
orunld~ellij~e en a?i1eve reactie.
Oak ~~ 'Cllt opZlcht was het
AbessUnBche vo.0rb:el~ Ieerzaaro e~ wa~. er 1": dlt Jail! g~
beu~ IS, Zl~ het.:D SI?anJe! zij

~7:'~O ~n

Fj,~~NCIEE~E -ri;~II~kbcdeD? -A.B_M. hrlpt U'I

Sprmllml. , ... 8·9, 1I,m.

~fe~~:::Ste~~ifet;:nd~ =n~::d::r::e::~r:n W!~~ ~::ie:::rD geb~~:f'w~

I

x

cursus Dipl. ~ Lesgeld f 3.~ hon ~~ mmuten van gta.
~.~~.f!·T~~j~~l~_(~ Te bevragen -: K.em&joran 91.

f 20.- vaor 1 pers.
f 25:..:. . en f .30. _. v. 2. p·ers. pet boekje van 30. bans.

~~lid; F:te ·t!b=~~~ ~~tj~~~, ~ge::a~ ,~:eu:s~ ::e!~ °b~c~:~~~ ~: ~NINGSPl~N

1~l"ansche dlplornaten nanzien~
lijk ·voordeel. Ecn goed jaar gelcden heeft mlnlstcr-pr_~ideDt
Laval hun dcze valuta-winst
weer ontaomen door de salarissen met 10% te .korten. Kort
voor de verklezingen werqen de
salariascn nogmuals met 10%

v. a. ' f

DlIget"jks ook " 11 n f 1 tTk. \J b .

der . 'o p de BCbomtn~lingen van !tali,e hceft den eersten inbreuk ken overleefderi, heeft bewezen,

~:r!~:=~~te:a:ctd;o~!~ ~b~ep~:::ai!~i;~~~:a~g~; ~tre~ew=~ ~e;e~~s a~::

.v.~a:,

LUNC~~~

Mee'idertqiersooe'i:i reductle.
,- ' .. ~ ~, a .e \' rg.. aar

~~:ev6:n:rzo~ht. n Een _v~cj:;

~onhic~l z~u l~nnen leide·n.

.~~t!~ffnd~~~~:~nni~m~~~

11~) .

V.LA.GGEN.

: ~~~~~:.

-
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-U .... .&_II .ti-Il.,.........
. ~ec- ' U~e1I,

w~g

~~i:kee~=~h~~.e~;:a~~~.i:' ~:t:a~~~:r~iu:~b~:~

.

ct..l . w
. •_ verWierptotnogtoeiedere. mo- dergelijke
van de .Fransebe endl'd d· tot een of ander'
U

1931 'den gouden

:,~

. : - . ".

~~~~= ~jnh~~ll~~~einj= =~::~~.4~a~~::

Jtalia~nsch-Ab~ijn~che

. 0 . 9''·6 (V P.B) van bet -Engelsche

.P Gr!81

Dt

I·
V
'

2.$5 .1.50 Ytr.
tijd ook ~e meest paci.fistische. .emden,_ maar natuurlijk wordt
. . . ,.m/ wimpel en ' koord f 15.Pacifistische. doctrinairen 200- hij Oak . door de auto-toensten
HetWOONlIUIS. NoonlRijl<
ala Landsbury heb~n tie~tI,ll~ gaame gebruikt.
23. tel. 302 WIt.
len jare~ lang den lkoel'S van. de" ~et is lets meer dan twee
. - '"
partij. bepaald. Landsbury zelf maandeu geleden, dat dezen-au- ---'------------'------~-~-,--~------DIRECI' TE lIUUB
legde verontrust ' het ambt van towcg gcopend is. maar in dien
Boekhoudcursus.. Begin en Rep. huizeu..van ,fl 20.-. tot fl. 35. -
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doodvomrla

