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ALGEMEEN NIEUW$· EN ADVERTENTIEBLAD
V~I'aWij~t te '&uivla,· Goenoeilg Sehan '-0 btl
UkU) Kb.UU.J JU!-tN .KAJ.>.t'J:l.I!:

Dinsdal"-, Donde.rd.ar;-

eft

Dc p:-esidente van de Bataviasche h uisvrouwen zeide in
de toespraak, waarmede z.u de
halldelsexposltle van haar vereeolging . opende, ciat die teDtoonstel8lg werd gehouden uit
macht der gewoonte.

De huJsvadets, die van de
huisvrouweD. vernemeo, dat nu
dit, dan dat in prijs is opgeslageD. en dat zij me~ hur bep-ooting'niet meer kunnen uitkomen
steUen vast, dat daze dames,
die persoonlijk zeer goed kunnen afdingen, of ;eell koopman.
Het klonk als een veront· die over vraagt, door een bedrei-

,fGlnontagvclHe4d voor lmtavia., BWten:wrr ell

Ul:I1su ell.eo

iu. l:.!U\JIJ ...!templar eil

Vet"SChijllt t e EAndoen,. S uwalo';1 s lM!.a.t 1, Zondagochteud
voor lSaDUo..ll"llg, 'l J IQUI.O.l en wu &tfektD bl GOOU /lJI..,mpl&ren

UI'l.'OEVER : JOHN '{APPEE.

•

Ba.tavla, Goenoeng Sebll.ri

~6,

Tele!oQn 5S:/. Wit. (Huis 3667 Wit.)

Ia1~f~~~~~

te I3a tllvill., 'rc l.::foon Wclt 2 1'r ~UCIl G011
S . .8. H. C!lpncr, 'l'cl. Welt. 5050

deze jaarlijksche ge~ macht .
=~~ d:~le~~i~:z~:e;:sa:;
beu:1:enis e<!n flirt met den
Ma.ar nu is h~~ cok dl'ommels en de wandschiIdering der reshandel kur.nen noemen.
1.l!.sUg om zakel~J}t .op te treden taurantzaal niet berl'.lkend, ter~
Jegens hen, die Je als ~as~en wijl bij huiselijker maalt~den
Nu ken ik tal van huishec- hebt. geeood en ~onde.r wier ~e gastvrouw bezwaar kan
ren, die hun huisvrouwen gaa, hulp Je tentoonste. lllOg met zou hebben tegen die pogingen om
ne een pretje gunnen en best ~Ilagen.
kip of kalkoen ook Ila hun dood
E-".~nwel, toen de..dames ~- nag ·te doen vliegen.
de zon in bet w~ter k'.lnnen
Maar als deze eerste beginzien schijneo. al8 ziJ maar met kondigdcn, dat ZIJ een "palthet flirteD. niet te .ver gaan. musicale:'
zou~.en
houd~, selen ~n onderwezen, kunnen
doch die dit gefliri met den meende I~, dat ZIJ vermoedellJk er nog vele nnttige wenll:en
hs ndel toch veroordcelen. De- ~och. zich mOed. zanden willen ~egeven worden over het etcn
ze mannen nchten den handel mdrinken om op te trekken van grape-fruit, van asperges ,
den natuurlljken vijand van de naa.r de burchten van den ban- over het rooken un tafel enz.
hulsvrouwen. En aIs hun vrou- del, waar zij verantwoording
wen een handelsexpositic hou· zouden vragen voor zoo m~ni.-.
den , dan zion zij daarin zooiet'J gen boogeren prijs van eernt.e
Onderrich.t in het tafeIdis~~~e~et i~e~~gf~~ ,~~e~e~ levensbehoeften.
cours is .steUig eveneen.s met
Hel"Oique" met dit verscbli, dat
Als een dame zich voorneemt :lVFf~O~g~chter tame1ijk lastig
de Bataviasche vrouwen geen pait te drinken; dan heeft zij ;vant de meeste menschen .kun4
enkele r eden hebben om zich erge ,kiespijn of is iets bijzon- nen bijn"a niet meer praten en
aldus op te offeren.
deTS van plan.
hee1emaal niet meer vertellen.
Het bleek echter. dat de Vandaar het succes van bet
Deze huisvaders zcuden in hulsvrouwen die ."pait met mll· bridgen, het spel dat de ga_
dez.en tijd van prijsverhoog4l· ziek zouden drinken op Zon- pingen, de afgronden in de
gen omdat de gulden kaduuk dagmiddag. En dan is de han· conversatie moet overbruggen.
is, terwiji de jnkomst~IL bleven del niet te spre~en over zaken:
Nu kan men in Indie wetisop .bet.. y~r.1aagde peil, gaarne. Zoodat ., d, . mOOd. welken dt' waar heele gesprekken voeren
willen zien, dnt de huisvrouwen dames van de pail kregen, ge- :loor binnensmonds de klank
ten strijde trokken tegen den diend zaJ hebben voor andere uhh.uhb in allerlei toonaarden
handel. Haar leden zijn talrijk. doeleinden en ' vermoedelijk be-!Il verder 'vragend, bevestiHaar organlsatlc is hecht. Zij stemd was VOOr buishoudelijk gend, ontkennend, plagend, afkunnen, als zij willen, een ont- gebruik.
wijzend, vle.iend, ondeugend,
zagwekkende macbt ontplooi~
boos of verachtend voort te
en. Zij hebben een machtig
..$.
brengen. En deze conversatie
past voarnl daarom zoo goed
wapen rus een stok achter de
deur. Waar blijft de tegenpar·
Op Vrijdag was de hllisvrou- bij een maattijd, wijl het er
tij, als zlj zlcb niet uit banr wen geleerd, boe zij eeo slrijk· niets toe doet of men daarbij
burcht lalen Iokken? Men k~ plank doelmatig moesten bc- voortdureD.d een vollen mond
haar niet uitbongeren, want lD kleeden en hoe sierlijk servet- heeft. E r zijn vrouwen, die bet
den kamp met de zwaarlijvig· ten kunnen worden gevouwen. in deze taru zeer ver gebracbt
heid bebben zlj geleerd te leven Zondagmorgen leerden zij, hoe hebben. Maar men behoeft geen
zij schotels konden opmaken. res in eon Doofstommen-insti.
op tomaten en citroeneD.
Bovendien verstaan zij allen Docb meer leerden zij niet van tuut te hebben gebad, om te be.
uitsukend de kunst van het de kunat om de maaJtijden tot grijpen, wat at de variaties van
plngelen.
een genot t e malten voor an- :lien eenen )clank beteekenen.
dere zintuigen dan dat van den Hoe inniger het gesprek wardt,

i
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Opgave VUIl O-p·tjes. uU. lull e oo bij \'oorultbetalln~, bU b e t Sigaren·
maguijn ,.De A4eIIl8.r': MeJ)t.eng- 3, Tel. Welt. 2607 or Slgarenma~n
"De Tabakspla..ot·, l'IIoo rd lVijk 38, Tel. Welt. 349 of recbllltreeks un bet
buuau op GoeDOeng Sehart. Regelprij9 I 0.20 per rege! met eeo ll1lDlI:!.um
van :! TegeLs, btl meer plaatawgen (mlnltet1s 12 maal I.chtereen) 10%
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van die eXpo$itie een gewoonte brengeo, te S!l.men in dit op- scher is, dan met vork en mes
is. dan is het toch een slechte zicht niets kunnen bereiken. van zulke k1uiven wat·· v~eesch
gewoonte yan -deze dames zoo- Rier maakt eenheid geen te peuteren, maar op dIe ge-

Ad "ert~n tlc s

~O

zijn. er echte:- ook, dJe met
een .stukje brood de laatste
resten van .de saus opveg~n en
da.n hun bord schoon inleveren.
Het staat als een paal bove.a
water, dat het kluiven van kippeboutjes of van een varkens- I
catelet, om elkander daama
met de beentjes om de coren te

ISC~~dI~~fieder jaar ~erhalen r:a!d~~! b~o~n~~:e!e~: ~~ ~~~~~~~f:~~e~~:~~~
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h~~a~e!':ee:!ro~ SID::: ~ee~pmerkelijk, dat in ~~e ~~~~aa~ ~e:l~~~~
L '------------'=I
Cant en Roussel ~:~~~'
werpen zij zi~h dan ni~t op den dergelijke op~I?bare lessen twee dit geluid neemt, omdat, wat
e
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Cor s e 1
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Codi! Heup Cow:.!
'Zwaar Broche Cor"tt
S f e p - inC 0 r s' e I e.i

Sfe p - Cor s e't
ge hee1 Elastie'k /.90

I

'n
Corse lle

handel am dlen tc dwmgen de zeer bel angI'\Jke onderwerpen 1l"lj tot uitdrukkintJ" brengen wil
prijsverhoogingen achterwege beboorende tot bet gebied van dan niet zoo e~g lijkt als in
te laten? de eetkunst steeds w?I'den woorden.

~" 25

Eerlijk gezegd,

ik begrijp
di~ gebl~d

~~arolU
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.

Step
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Zimmermann
Grotrian Stehlweg
. .
. Moutrie Mimi Piano en
' .
.
andere g.eae Merken.
" p... ze~r
• 1la'Je
_
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I
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In . resta~~ts

"Vraagt U ook eens JAVA-DONKER'''I

;~l~~ lemjsW:::en ~~rg~:! ~Jn;nod ~ l=.cht van de ~:m~~~da;o~~::o:!~

vischboer een p~ cent .op een
viscb en ~fferen ze ze5t1~ cent
aan benzme op (am Dlet te
· spreken van de bandenslijtage,
"'.n einde met. de auto in
cen winkel van Pa~ar Baroe een
~ stre~getje zijd~ 'van een d~bIbeltJe te, ha!en? Waarol!l onthClUdeD . ,e. eentaxi~cha~eur
he~ hem ~omeoce loon. t er·
ze ' even te voren. zonder

I

.Zeef goede twe"de handscli' PIa'no 's

t~~lgesprek.ken.

gen den delicatesJen-bandelaar staan, wanneer de ~ten .h un mannen aan WeI ten. beste 0-601
om ee~ . blUt . wo~~ltjes ~t soep slobbe:en, etll fe!t is,. dat geven "l\'ordt.
b I
FrankrlJk, Califorme of ZWlt- e: ~ de eetzalen weI lets nooDe vrouwen, die uitgaan van

5 . 50

Royal Buslehouders 0.95
. Z Ichlzendingen di1ect na l!anI11~g~
~.,, ' .
d 'TXT 'J
IVlarson van' er yrel en
~oordwijk)' T elf.. 4 S8~ . --: B .a i 0 11 i 0 ·C e n t r '! m .
~___.._ .........._ ....._____..Ilwljl

-

~:~:::~~~e:oi~i:~~~~ is ~:,~ :~~v=:deCO~;:~~:

baar onthouding op
ren noch . tn
toch te primitief. Zij past ei5.75 veel
cvenmin. Maar nu heb lk nool.t En tech lijkt mIJ dat noodza- genlijk ook beter blj een tete-:
begrepen van de pracU. kelUker dan de tafe1versierin~. a-rete b. een paviljoeD. van het:
sche economle der bmSVTOU- ..Het m~e dan ceo grapJe Polonia~park dan bij een maal-'
pingelen ze op
.de tijd.
I
6. 7'5 w.en,
9.50 .f!n
a~~: ;:r :~J:fo~~r::~ 1:zitm~ang::, :m~~;::~ ni~v:eel ~~al~e:: ;~!:~i
ze zelfs zonder den prijs te vra- den. te kunneu smoren, die ont- door de vrou~en als door de

mprre:J. . y.oor .~ nuttel~s

I

mOdesnufl4:l eeo ovcrdreven
prijs hebben beWJd?
'. .
'
Men 'zou 'nit deze voo~bee1den
kunIIen afleiden, dot zij . we!
prijsregelend durven. op te t:e~en tegen Oostersche kooplie--

Iden

~: niet .t~over Eu.ro--

~en.. Doch die gevolgQ'ekking is onjuist. want zij pingeJen de:snoods OD den hum:pr.ijs
van een.huis bli eon .Europe<>scheu.
of.op
den
prijs vanverhuurder
eenauto bijeen:
Europ;eschen autohande1aar. maar
zij

betalen vlot den P$ .van

bezig. 1

W1Jlen Karel Wybrands ha~ maakt en in elk. geval
zoo h.et land aan het eten hij gehouden, beklagell zicb tegen
kaarslicht, omdat dan de vork woord!g voortdurend. Er gaat
eenh9.petensolDSnaar.eeuoog'lbUna geen maaltija voorbij of
o~ een.~r ~t ..en
. den m
. and zij worden diep te!eurgesteld.~
m et Wifrt te vmden.. Maar dat Dat zon steIlig Diet zoo vaak.,
gevaar IS. voor de m~te m~: I voorkomen, . a1s zij" de . lrunst'
sch.en mlllder groat ydan ' hij \Versf:ODden van haar tafelheer
dac!tt:.wantbUhenZ~niet. overhet"rooeil\Ilre 'puntheen'te
de vorlc I!1W' den mood., d~ helpen. en·wa.t op dreef te bren~
de . mond naar .de vork en die gen. Ma.al- het is waar ' de heeis dan altijd in of dic.b.t .t:oven reo zijn schromel.i;j"k in 'gebreke.
het ,bord te vinden.
. .
Zij hullen zieh iii
noisch'
er
is debedl~in zwijg>n of een gee gewoonlijk
met z vIol, recht, dat daartoebijvo1st:rekt
dat hetn~g is he:t ~ vast geen. aanleidh!g geeft. dnbbel- .
te. houden, opdat het met zal ";,,mIlO toespellngen. Zij ....,en
~rd~ ~.eerhet· ~eeg &an. dU de modeme vroUw.
18;
.
. die , wbiskbY drinlit en rookt.
'M:erkwaardig ~ oak, h~ overallesn:ieepnltEo.kanzoo.op
menschen ..w zu eten nog on- de wijIe vail den man. En nu is
der den indruk z:jjn V8.ll de ~'
.
maning. welke moeder de jeugd
.
. .' worden.
gaf,'.l.a t hd:.b!><d moest
kleggegebn
Daarom: k:al:ltden
..
.'
.q111ZD.
bordeD.opdatzij
vande ·~=...!.e.Jo",~Q,~~
Ja,l_ ' druppo,Is seep _
. _---........
krmne:D. ~ of maken hun ' e., ~ - - - . . . . . .. ..

rit't;o:ro

em

d~ ' eaneonge~"enurde. speclU! '1"001"
dc t1opai '_rvaatdlgde: B HDA·K. ~e

C:!d!Wt~ !u~~~k~
en
d~d...... de.o.- ~ .....
ge~ 6joe, II hoolte h~
. tige teiJ:J.t IFft.
.'
hi . wf" mo.e of rose
~ Pzijs ~ docs f i ..-:
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Waw'- '.
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DE "Stt.VEIfJaNGS"

liiflueJlza 1-,"
NeD8verkouden?
HOelteD..?
.
~Jljerpijnen 7'"
.W.tetige- ,-

,:' ..

. .-oat1as"tiog
BIOCHEMIEOE NEEST

DE 0C>RZAAK

ver1eent kosteloos
bemiddeling . voor
-bet . verkrijgen vao ceo _

MENTENO 15.
beUJ~!t oiog~"k,- dat ~ indcr-"
daad ,daartoe -onder bepaf!.lde
omstandi.ghedcn in sta~t . is,
bet is' vOlSfrekt .niet zeker, dat
Zij'op die Wljze over alles)nce-

:

GOEDE
ETR.BKkiN

We1nu, de. Bataviasche Musette merkte tot baar ..verba- " ,,,,s',,"p,,ewu,",
zing, dat er in Batavia ..
ktiappe ' jongeUngen waren, .
allen dop.gen naar 'de gunst

4

~~a:a~e~~ndz~~ "'f;aTe:;~~
prateD, verteIlen en een tafel·

~r:!~d ~0s'!a~e~e ~~~ ~o~
Maar men ul moeten beginnen
met . de vcrbetering van bet
eprekeD. Het luisteren kan be·
;;~~\:~~:;:~:n ~~r;:.en als
De beroeOld_ Jcinathan Swift
beett Diet aIleen eenige "Hints
:e cu.~ra:!!:o~uS::~:~~~
dienen, maar bij gaf ook in
1738 eeo sat)TC op de "Genteel

::ua

1n~~O~nco~o~r::~~:~

betuiaterd "in the best com.
panies of England".
Er komen in die 6Iltyre tal
VlUl v~or de k~~UUJ~/D ~e ~a~:: v=er
ewo~~ne:l~e~

z:

dame ten tooneele gevoerd, d1e
onder het gcsprek in den salon
van een aaeUljke dame teLk.ens
op ~v~~; ~~U~doog voIgt.
za1 opmerkeD, dat. eenige rowheelen daargeiaten, OD2e tijd

of

,:i>rt~,vraa,. , .·

voor een ander over' bad,:wijdde

. Hoogste resultafen

goed, zij zwom
aantrekkel\jkste
was baRr hartelijkbeid
en haar bemiollJkheid.
Zoo dartelde dit vroolijke,
hartelijlte I(ind ecnige jaren van
blociende jeugd door
het leven, tot zij opeens ernstfg
ziek werd. Het bleek al spoedig,
dat zij typhus bad en daar hanr
ouders
onbemiddelde Heden
wllrcn en ook zij geen inkomsten
had, werd zij opgenomen in de
barakkcD "3n de burgerlijke
ziekeninrichting.
Daar heeft zij maanden., gele·

Lans

spoedig in de gete zijn nndere bijzon·
over dit nieuwe thea·
ter, dat hoogstwaarschijnlijk
ge~ zij is er zeer slecht aan den
naam van "REGINA" thea·
to~~~:-;e~~n VIUl haar kudde ter 2'031 krijgen, en de daarin te
vrienden hee£t er lUUU' baar vcrtoonen films, to . kunnen bekend mBlken.
omJ:kj~~~~IUI merkten, d.a.t zij
l7e. prijs Mevr. J. ten Bosch.
van de dansvloeren verd~'..enen
Djambi.
'
was. Vage geruchten drangen
VOOB DE BEDDERS
lae. prijs R. Roksosepoetro.
tot hen door over baar ziekte.
Djocja.
Vlssschers van Brondong.
Zij baalden hun scbouders op.
1\;1e. prijs Kbung Wie Siang.
~:n ~~~:~l:~v~e:~~es h:l.· Totaal Vorige Ujst f 148.- Soekaboemi.
2Ue. prijs Ambyah. Kendal.
voor wie zij ren zorgzame vrien· Bijdrage van F.R. de la
was geweest, nam de rnoej· R.
" 0.50
o~a~e :~te~o~e b~~mx::.~t haar
Heden Kijkavond
ging. En zij, die bij toeval hoor·
VAN HUlSVBOUWEN MORGEN VbNDUllb
den, waar ~ij zieklag, hadden
KW·. 1TANG 6
niet den moed om haar eens op
Mtublhllr, kd.kilnttll. Y!o r:kletden. d.... nt ..... cio(-o. b.akj,r U. h CUC" I> . S'D'ilC"""~
tc ;.:kefs inb:~e h~:ue:a~~he.
Bat.
,
glU'O(OUtUlI . Br l odka'lcD •
jonge, sterke geslacbt: egoisdie
• dlo.
VtclC! ... boo:ln.
tisch en kleinmoedig.
handelsexpositie
FR. de ScNJERE,

Gecultiveerde Parelen. verwerkt ,
tot Colliers. Ringen. Broches.
Oorhangers. Dasspelden. Manchetknoopen enz. vormen een waardevol geschenk voor de a,s,

Mevrl D; VAN HQlITEN
GEDIPL. COUPEUSH
S tbocoJweg Noord No. 13 Bllt.C.
Dl Ppkt }ll pOODtamDlllti, e DkIJippa_
t r DoUI In tU: gnlflt It ge .. 1111hlk
I.lid. Grdl lusen 10 '1 m<>devllk

Sint Nicolaas

mel Ilitrtik iDQ Hlli!lgs.ch dlptorruo .

Maison Van deT Weiden
NooIJwijk 31

IC:J~.se::t ~af~~e~;~o:e:~; CnoOengCeOnr~aanop~~~~ ~ner:;a;ie:rl ~~

~:~ ~~~!e~j~i;;e;~kt ::~~ee ~~:~
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die men thans moet aanhooren.

DE RADIO BODE

Het is de

Mvcca Trle Trac
Botersprits
BitterkoekJes
IJswafels
Chocolade Wafe!9 (Zwisco)

Kantoor Boutine Cursus,
de meest uitgebreide en
practische Kantoor - Opleiding in Ned. - Indie. welke
aanvangt op

Harmsen Verllley" Co. N. V.

::a=

~:~~~::~gle~ ~~:;

Ziet bier ·het antwoord op veler vraag.!
Frou Frou

Imp.

duren of ze kan weer dansen. Zij
stier! niet ala de kameel in de leerd. Er was in de stands veel
.....oestijn. Haar eerate ernstige nuttigs en aantrekkeiijks te zien
crvaring 7.81 deze goedgezinde, ~~::-~:e~~,:,::.~: :~t ;~:
geduldige, trouwc meid bopeli.jk bUek veel beiangatelling.

CHRDMATISCHE MOlfDHARMOICICA'S
V.I. f3 .25
UK,ULELE'S Y.I. f 2.Echt Haw; Amerik. IInl. 81T AREN

Y. I.

f 7.IID
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Leest de nadere bijzonderheden in den inlegger welke
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wetten, namen zij allen aM h et
gesprek deel. dat platvloerscb
blljft, maar temruostc · nan den
gang ' wordt geboudeQ.
Er wordt in dlt ge.sprek
slechta wetnig kwaad gespro·

Er zijn twee maniere.n van
. kwaadsprckcn. Men kan ten
koate van iemand, die niet aan~
wezig ia, een beschamend feit,
mededeelen met geen andere
bedoe1ing dan dat men van den
genoemdcn'· persoon cen ongun·
stigen indruk wit geven. Men
kan ook Jnvaadspreken over
iemand · op zulk eeD wijze, dat
als' het den bedoelde ter aore
komt, het hem aangenaam aan·
doet; wljl hlj ;nerkt, dat !Xl:cn
n~g over hem spreekt. .
.• . Van : .deie 500rt
clie..acteul"8 wet zouden
missen; geeft · Willy in
',,Hiatoires de.la Manucure"
goed voorbec1d.
.
Hij .. vertelt daar: :..:.... De zeer
'oude en zeer' ondeugende B.,
van ' Me enkele oude aborines
van . bet Ddeao, zich mlsschien
nog iets zull.en. herinneren, 'emdigt. haar ' laatste · 1I~vensdagen
- zander dat een vriend zich om
~ haat bekommert.
- Dat 'ia -normaal; merkt"de
acteur Marc Dantzer op. Zij .is
gedurende 'heel; haar leven een
karoeel : en dus ·sterft

SCHufV[RS

nado.

Batoeradja.
Se. prijs ·Rene van
ge. prijs Thio. Kim Hoa. Che~
ribon.
10e. prijs A.
Jr. Bwten·
zorg.
lIe. prijs H. Kaspoelawar.
Bandjermasin.
12e. prijs Ripin. Sawaloento.
13e. prijs J. Gaspers. Maka.sser.
He. prijs Goey Hin Tik. Magelang.
100. prijs 1. Maw Tastra.

o:t
roman van de Musette van Ba~ van de Djocjaache Kunstnijver.
lavla tc schrijven. Doch het op· h eid en van de Ver. van Huis·
teekenen van een leerrijke eplsode ult haar bewogen leven,
acbttc ik nuttig voor aUe meiajeB, die leven e.n denken als zij.
J. E. JORDENS

...

eigenaar van een der grootste
Pareivisscherijen in Japan in
ons magazijn zal houde!? vanar"

cLaa!!.s!e lesgelden
prijs Tan Poen Nlo. ·Mr.
Cornelis.
.
4e prijs H. W. ·Seth. Malang.
5e. prijs R. Iskak. Pekalan·
gaIL
6~. 'prijs A. Samed"Noeog.
Palembang.
7e. prijs Mew. D. Tanod. Me-

t:nBa::~:~tZ~~n~ ten YOUR ST. NICOlAAS CADEAU I
Swift voegde er ook een tafel· : : ~~o~~~ ~~ !!r~a!e :~:
RUIME SORTEERIHG:
kommerden loop door de f1euri~
had gelegd, dl' mooiste.
ge voetpaden van de jeugd te De finna Dud krecg den twee- t:I 0 H HER Maod· & "_dharma"I",.',
Op tarel kwamen oesters,

te komen bezichtigen. welke de
heer KO D AKA.

(9-12en5 ~7).

hunner.
Maar nit:t- ' .zooals MuSette
uit Murger'a boek, ontmoette
zij onder hen een jongen man,
die haar zijns vaders eridee! ter
beaebikking stelde. Zij bleef cen
eenvoudig . kind, dat net le vt:n
Jiefhad en bield van kns.ppe

~:p~~k ;:~. !~einW:-er:i~ij~l.lj;:
~~~~e~e~o vl~~s~~nen io~~d~~~:

bet~r '~nog

KOM EHNSMHT
ONS SPREI(EN

firItl'i ,.H.!;em'~'er

zij zich karten ' tijd aan elk

macht willen, dat er nu zoo wa~~z~i~~b~fe~ ~~~~~~~'MU' m:C:, .:~~li!kdend~ia~~~:~
vIot, .zoo~nged'fs:.gen en ~oo sette vertellen. Henri Murger de firma Gerzon, waaraan de
~P~~d. gaze
ap gesp o· zeide van de Musette van Parljs, heer Hofstede, d1recteur

geten werd.

.. 6ECULTIV,EERDE ·'PIRELEN:

Prospectusit;~tis

.P~~d~; etat 'de H~OU. :~~!~ :::i.::~o~~~.
wenvereeDigtng·.. of .~· a.nde!'S 'de
Volkaunlversiteit · een . nuttig.
werk zou doon door .een .leergang In do kun.st van' het "tufelgespl'ek te openen.
liorst Schuttler.' s "Plaudereien mit · einer 'schonen Frau"
zo;" daarlJij een geede leidraad
kunnen .1.ijn. .
In het tweede studie· jaar zou
de leerae.r of leerares met de
leerUngen van beiderlei kunne
"The Autocrat at the Breakfa!t·tabIe" van Oliver Wendell
Holmes kuriIlen bebandelen,
waama dezeo zelf zijn ..Prafessor at the Breakfast·table" en
zijn "Poet at the same Table"
kunnen lezeri.
Wie den geest van'deze wer~
ken in zich opgenomen heeft,
zou eT aaDspraak op mQg~n,
maken, dat oak andere tafelgc~
nooten dan zijn tafeldamc naar
hem luisterdeD, maar de .kunst
van het luisteren ging, helans,
ev~n:::~~~:~~s niets verwon

zeer inte.r essante expositie van·

.B.illij~

.
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Voetbal

DVS-;;I'RIMA"
EN .·..NIET cDVUR"

I

,Ben vergrooting- _van, Polyfoto -_of een combinatie is-,het
mooiSte Cadeau _voor de as. feestdagen.

Acmgevuld en Toegelicht.

V. B. O•. WEDSTRlJDEN

DE MILITAffiE. S~TUATIE IN SPANJE.

B.V. B. B.~ U. M: B.
Evenals de week tevoren trad
ditmaaI de regen als ape!breker op. Ongeveer een uur

De Worsteling in de Hoofdstad.

~~O~:eb~en~~at~~e~~:I:

Nadat,de. Nation'alisten het gesteun 'v6rmden van het'leger,:

ra:.~~=~Xa~--.O~~~~~ ~~~ ~~:u:-~ri!e~:::~;:~,tij~~

Verder booen -wij een scliitte_rende colleciie lijsteo -8aubieden.
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TEL. · 2891 WLT.

l======:==============l
veld weder werd afgekeurd. Het
'H--a r·--k·.er
vrij WtiJ"k: opgekomen publiek
kon huistoe gaan, daar dewed~ACl7JU4TI~
:~j~tn~:t !a;rtn~: ~.e B~~e: GO U 0 ..vU~~ri·n_ Z .i:VdE:R_H V-I-S

heel ontruimd is, ooreikt had- niet in de -handen -der Nationa- munt te hebben-.
den, is :de laa:tste _phase _van listen te vallen.
den strijd om. de hobfdStad be·- :Buitenrueri -heeft men hen in
"N.V.C. - Olivoo S.,..-l}~
gonnen.
_ Aragoni{~ en__CatalOl:iie, _-waarIn -een aardigen wedstrijd

I

ORQOTBT~ BORTE.R~::~D1i:LW::~'DI.T

TOT t2 MNDN.

v~M~:i~~~~i~e=5 ~:s;~ -~~r~t,d:ar~~odf:' ~~i~a~_ ~~e~~~=:~~!~~e~efe

••••••••••••••••••1 :~,C~!~d~':ntS~
__:l~r:{: :W:~edfe~~~~i~r~ets~~a~: :ei:~e~~s~~~~~a~v::~~~: m~: i==W=A=T=S=E=T=E=E:K:=E=N='E=N=D=E=R=O=O=D=E=P=U=N=T=E=N=.9
1[1_
sche tram. Nu begint'de strijd sche leger, ou uitsluitend aan len verloren. Het was te verman tegen' man, tenminste Russen toevertrouwd worden. wachten dat ze dan ook nu_hun
·C 0 M P LEE T BED van
,
'
- --'
-~~ge~~:~~e~i:n~Pte1~;~ ~~~,~:itR~e~~j:f/~a!e~~jf:£ ~~~t:~~:e~e:o~:~ro~,e~:~:, OP DIE ZEISS .IKON .. CAMERA 1
tr~~e heeft Generaal Fran. :~ so;;ij~ l:':;:nj~~~~l~~d:e~ ::an~~rr~~~e~o~ete~~eo~e~~

. KERO 100/200 c.M.
m/ geweven staaldraadmatras,
klamboe, bultzakken, enz.

VANAF:

f67.-

i il.II•••••••••••••••1

co hUn een kans gegeven. Reeds
bet feit, dat bij Madrid niet van
aUe ',kanten' beeft ingesloten en
de stad Diet eentrisch aanvalt,
bewijst, dat bij -'de rooden
slechts nit de stad wiI wegdringen, 'om de stad te spareD..
De Spaansche regeering heeft
van ,deze gelegenheid gebruik
gemaakt en is uitgeweken.
Ook de bewoners zullen weI
zooveel mogelijk, naar veiliger
landstreken verhuizen. Wat de
geheel gedemoraliseerde treepen nanga-at, - van hen is niet

nemen. Zijn zij er ook niet in
geslaagd, het Socialistische
Frankrijk mede te sleuren in
den strijd, toch moeten zij - zij
bet ook- zonder Frankrijk's bijstand - de roode regeering in
Spanje ondersteunen. -Ret ware
een onherstelbare nederlaag van
bet Bolsjewisme, wanneer Rnsland- zich- nll zou terugtrekken.
Zelfs het risico van een botsing
met Italii~ moet Rusland op zich
nemen.
Rusland bevindt zich tegenwoordig in een benarde positie,

Met goed licht, des ochtends of in de namiddaguren. worden het diafragma
en de <Ifstandsscbaal opdeze
roode punten jnge~teJd.
Het gevolg is, dat de scherpte gaat van i 1/2 M. tot
oneindig. Het is dus niet
noodig am bij federe opna-

luten volgen, dat bet begin dit
niet deed verwachten. In de eerate plaats wegens bet gemis van
den besten speIer van B. V. C.
den rechtsbuiten Knape, waarvoor van Houten opgesteld
stond, in de tweede-plaats door
het keurig parlij geven der Oli- I
veanen. Hier w~s bet vooral de
back Haar, die door zijn goed
en tijdig ingrijpen, heel wat benauwde situaties gered heeft,
verder de hard werkende Eckhardt, en de voorhoede, waarin
de veteraan Belle uitblonk, die

me nauwkeurig den afstand
te bepalen - men neemt
het beeld door den zoeker
en ontspant den slutter:
iedere opname is haarscherp!
Die toestel is de NETTAR

van Zeiss-Ikon. Verdere
detaus ontvangt U bij iederen goeden foto-hande·
laar. U vindt ze ook in het
prospectus. dat U gaarne

......~---'-------------- v~o~:e:~~~~~a1isten ook ~~~ra~~ndeF~~:~;e~~~~I~o~~ ~f: ~::~!etijnd;s:ee~:~~~:
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _... ~:~~e~~:~~~ ~~e~j~:~: ~e:O:do!d~ d~~ceefo~~oeJrv:~ ~ao;s~.a~~tf.e!:a~~~~~dd~:i~~
Voora! omdat de Russische offi~ gal spuwt en Blum voortdurend haar best en heeft heel wat aanvallen afgeslagen. Ook de doel·
cieren, die tot duver den rug- aanvalt.
. doel
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DE ,,LJZEREN GARDE".
naar bebooren geJrweten.
ZooaLa wij onlangs reeds Tsjecboslovakije bij deze geV66r de rust waren de Olischreven, verkeert koning Ca- legenheid is aangegaan voor veanen geweldig op dreef. De
rol in een benarde -positie. Aan den aanleg van een pe- eene aanval VOlgd~ op :~n an·

d~~vi9~= ~~ant

h~t ~Z:~~~~~de;;;~~~~g~:~ ~f~~~i:c~!;~w:: z~:tc~n~ v:~

cidreifJ
iim's l~atst~ red-;vo:~~g,:;
te berde gebracht _ om Roemenie van zijn overwegend
Hongaarsche provincie Trans·

de slechts 100 km lange grensIijn loopt tusschen Tsjechoslowakije 'en Roemenie (waardoor
troepentra~porten op groote

Ruusland naar -Tsjechoslowakije getransporteerd zouden
kunnen worden; want bet zou
nag vele jaren duren, voordat
h:f:'::fij~e~:n de~=:e: det- weg klaa.r is.
IntUBBcben beeft de "IJzeren
sprak, 'deed koning Carol over-
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De kwellingen eenerrnoeder
door
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hoop vast, te houden.,Hoop is
het 'eenige dat ons er bovenop
- Voor mij heeft bet leven bou.dt in moeilijke dagen! Niets
geen vreugde meer, zeide de is ',trouwens onmogelij.kI Dokgra~ op m?eden toon. Hoe toren;\:in ook maar.,menschen;

B.. tavta~CeDtrum.

-

Verkoopt %oowel contant als in Huurkoop:
Junghans Klokken, Oramofoons,
Fietsen, Bedden en ander prima meubilair.
_
Vraagt onze condlties.

_ Naalmachines (Singer).

I

steeds op tiJd kon?e~ lDg;tJPen.
Eerst ongeve~r twmhg lUlnuten
na- de ~t VIel bet ee:..'Ste doelpunt. Plpper zeUe een hoekschop op het Oliveo-doel, goed
voor, de Oliveanen maakten
zich reeds van den bal meester,
docb de scheidsrechter had
reeds gefloten, daar de bal niet
in den boekcirkel had gelegen.
Overnemen. En zooaIs het meer
gnat in 'dergelijke gevaIlen: opnieuw werd de bal goed voor
het doel gezet, nu was het ech~
ter Kreyzer die den bal opviug

en speelden beide elftallen met

tien man verder. Walangitang
maakte dan als slot _Dog het

t~:~teflO~~elp::tsch~~~ht~~

het einde van den wedstrijd.
Door deze oven....inning hebben
Oliveo en B. V. C. van plaats op
de ranglijst gewisseld, Oliveo
staat door een iets minder doelgemiddelde thana op de laatste
plaats en de Geelzwarten er
juist boven. Oak in de onderste
regionen begint het nu wat
meer te spannen, daar S.V.B.B.
66'k twee en U. M. S. drie punten heeft. B. B. heeft echter
pas drie - wedstrijden gespeeld
en zal weI spoedig gaan kIimmen, teuzij de regen, die oak
meedoet, het anders bescbikt.

Zau ~et niet beter \roor u huis een kamer gebuurd om morgen de dokter hem stralend hand en ,ging bij haar bed zitzijn, -Jerome, a1s gjj."u Diet zoo steeds in de na.bijheid van Eli- van vreugde tegemoet.
ten.
in de eenzaamheid opsloot? Ga- se te kunnen:ziJn. Van,haar Ie_ De koorts is vee1 minder.
_ Ben ik erg ziek geweest?
op reis, de wereld in! AI dat oven bing ook -het zijne oaf. .. Nu hebben wij het zwaarste v"l'oeg zij zacht.
piekeren is' -met-goed.voor u;
En ' het--was-een zware strijd~ achter den rug.
HiJ knilrte.
daarmede kunt gij niets veran~ dien· de jonge vronw voerde teStil zat Landel in een hoek
_ Ik weet met wat het is,
deren, ! ,
gell: den _dood, welke -meeznl31~ van. de kamer naar Elise te kij- ging _zij voort, maar ik heb
Hij knikte.
,_ ,- len 'zijn 'armen naar, baar Ult- ken. -Ret was al een we1daad zoo'n dof gevoel_in het boofd
- Ja, ik 2&1 op reis gaan en strekte.
voor hem, 'dat hij in haar nabij- alSof-- ik er een zwaren slag op
trachten wat kalmer"te worden
Wie 'zou, bet w.iDnen?_
beid mocht zijn.
beb gekregen.
Want.z66 houd ik bet niet meer
Zau baar jeugdig sterke li4
LangZamerhand kreeg de
_ stil. lieveling. verm.aande
uit !
chaam ,genoeg weerstandsver- zieke bet bewustzijn terng. LahdeI aangedaan.. Spreek' met
Hij mompelde een paar woor- -mogen bezitten- om den docid te Er verliep we! een uur voordat ZQOveel, _gij moet u nog,kalm
den'_tot'-afscheid en sne1de,heen, weren?
,
zij zich eigenlijk bewust ,was houden.
alsof.hij vrees4e zijnzeIfbeheer~
De'dolrtoren'betw:ijfe1den bet waar zij zich bevond. Wat er _Zij . sloot geh~rzai:uD. de 00sching te-verliezen.
vaak, of·, Elise genezen zou. met haar gebeurd was. wist zij gen. Lande! -welde zljn hart
Bekommerd keek de_oude gra4 AIs - de,: nacht aanbrak, be- echter nog'Diet.
angstig kloppen. terwijl 'hij op
vln'··hem-na.
_
schouwden ~ dien dikw1J1s,als _ _ Bet is goed dat Diet alles haarneerkeek.Hijsidrl.erdevoor
-"Hij , Jijdt:even.zwaar als-Ik! den laatsten:.,- , tegelij'£: , .op'haar instormt.zei- het moment, dat zij zich alles

~:k~~are!~~ ~~~~/~~:~1: zij,~tf~~.-= v~~~ :,~t

,:n =:n~\e:: z: lan.=~~=.ergste :i '~~~~a:er~a:! ::1 =~ zooafsch:nv

waardoo~ S~anne herstelde ,!.. tenminste, :nog, vast:klampen en ~.heDu;oo,,~g! ,Want..alis ziJ
Jerome knikte ontroerd. In ZlJD -zijt - ,daarom ., ,rijker dan ~ Ik et ,een ander getroUWd' vergeeenzaamheid had, hij den, weg heb geen hoop ,meer; voor mij ten :":kan :2ij.Jerome-n~ Jdj
na~ .ba~r ge'fOnden. ;~et- deed beeft "het~'.; ,lewn .alIe·.vreugde' is he,ar,'eeI:Stetea<eeDige liefde!
hem:mmgleed,dat,zIJOphaar _verloren. _'
,
,','
___ '
"
_
ouden:_ dag ___ z~v~el verdriet _ Snel wendde_hJj_het~t
- ' ~Dl!l8mA.F.
moest, .hebben':'Hij_, was haar -terzijde -om te-voorkom~ dat
,
~
n
s.chtild.m
veel.~der dag.; zij de __ ,smart~1te ~enom _ Het. ,~-at,
?ChtgaanZlen.en,~u,wrokwas .zijn. -mond,2.0u;~_
_:
_' 'lUU:b.teD..'voor. ..Lmde1.--.tenjijl
1angzam.!:I'hand verd~nen. _"
-: Vol mede1ljde~'-keek -d e gra:.. hij waChtte ,01)' de beslissiiig.
..- . GIJ doet .goed••an .deze vm hem aan.
.. Hjj .had dioot biI bet -.,..

e:

gend schot via de vingertoppen
van de Willigen werd door den van den doelman in het net.
doelman weggeslagen. Ook de i~· e~~~:n. ~~ 0J;~e~:~:~~~d
B. V. C.-ers ondernamen verschillende aanvallen, waarvan ~n t~k~~~~ ~~~~w'f:nf~~~~:t
~:n~~~:ro~~u~:n~:e~~~~~~~ voor het einde nog cen ongeluk-:
er 'niet in slaagden bet doel te ~ilv~~~~inge~anb~~~~:f~~::
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