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BAT~VIA, ZATERtiAG 2"

ALGEMEEN . ·NIEUWS- ·

EN

ADYERTENTIEBLAD

Vo:rf.3tbijllt· te BAtavla. Goelloeng · ~ba.r1. 46 bIj
· oRinuCElUJ ·JOHN·KAPPEE
DllI5!lag·, DoDderdllg· ·e ll Zaterdagochtend voor B8tavill, Bultenzorg eD
.
. . OlJllltr~~en In 12000 eJl.CmplareD

M;a~happij

A. d

Wlt.) .

AOa:NTZSSE TE BANDOENG:
)lew. llloemeD.Vermeer. Sumntrastm.at 1. Tel, Nil. 3801.
AcquItJUe A. J. ).... Jot. Slotm'llu OUde HO!IpitaalweG" HI, ltd •.No. 2231,
OIr. B. A. N. A. R. H. U.

611

Oppv. van ·O.P.~Jes. ultalUlku..i IJU ,'oorult bclullng, bij het SII.ren" Ue Ade!QIlt" J{~teug 3, Tel. Walt. 2607 of SigareDmacullD
"D. TabaktlplaDt" NOONWUk 38, TeL Welt. 349 of reehllltrcelta BaD het
buf'kU op OocnotlDI( lobar!. rie,elprij!l f 0.20 per regel met 'en miDtmum
van 6 Npla, bij mOilr. Pl4at.wBcU (mlusleos 12 mnoJ oehtereeD) ]0%
reductl, op dm reao1prljt,
OPLAAQ· EN VERBPREIDINGSCONTROLE TOEGmSTAAN I

maluvn

LANDHUIS

lic~te~~:~~~e1~ .~::;

BOR-MANN

lw~, - '1'<-WJtmtVM1.OMt ~.£ItSW"'~
GnHiEN

AI\~

HOOH)WEG ()UITE NZOR..G- POENTJAK
~500 VO~T

-'"',

"r

.

Inl.

~.
,_b.~Tr .
___

. . . . Bung,lowbed",f met modem
cafe.restaurant annex betegeld
zwemb.assln iImet. sp~lnytoren aId we\] v. Buicenzorg nl
Sockilboeml, 7S .KM. ~an Batavia afh meervanTJiyombong'
GeJegenhei~ tot Canoes In. het meer..
.
, In · bedrlJfslelllog a.s.· Zondag 22. November a.s. .

OFFICIEELE · OPENING BEGIN DECEMBER

=--_.___--'___....______.....____
(NIEUW)
LevereR wil mOlDent~r ~oolanq de voorra·ad ··
str.ekc, tegen. ~ee~ ye·r l aagde af~etalfng.
.. . ...
Ook In· HUIl[ verkiijgbaar.
1·0. .;.... ... Er;e~ : 208 .8elijkst·room ... ··

·7._

Ene. K. Y: ·110 .

..

N·.

V:'

into ller defence, in her EmII~ir:;:. dat is de eenige zin, waar-

Ps_ Baroo81

tel. 2891

tegen. wij bezwa8r. hebben,
want als Nederland, zooals
daar staa.t, "geld als water
stort in .haar defensie·middelen" QaIl . zou. : hier , geen Weermacht-Comite . behooven oJ,) te
·en behoefde .Indie niet
biJ bet moederland te bedelen

treden
Q~ .

.

..
o

:

. Mee een· jaar garantie van den · Iinporteur .
.~Ij . repereeren aUe. soorten' Radiotaestellen.

PIANO: 'EN MUZJEKHAHDEL

B.t&vja,.C.~ RijsWiJk 19 _.. -:..

a;~d;;i;i;:';ki;'e;ij' ..1'ert""D,"].n-

BandOeDg, ·"""""w.,u"

I

w:::

'-~'- . ,,---.~

. PAOC.ScBRAl\IM AAN
. 't KLAVIER.
In Hotel des Indes.

Als je muziek van Bach en
Beethoven hoon in een weer M
gave als Schramm ons Woensdagavond bood, ·nan is het
moeilijk om. objectief te blijven

~~~w~a~ d~;a~cai:ee~~~:'~

:n
geluisterd gesprek, dat -de Ame- Sonate uitstekend tot zijn
rikaansche admiraal Yarnell recht, beinvloedde zelfs de verhad met kolonel Helfrich en met der zoo beheerschte en kllissiede Bri!scbe marine- en leger- ke opvatting van bet gespeelde,
autoritciten aan den maalIn de werkjes van Debussy
tijd ten gOllverneursbuize teo werd bet evenwicbt tusscben
Si.ngapore. Want ala er twee techniek en inhoud volkoIDen
smaJdee1en van vreemdc mOM hersteld. Er is iets in de muziek
gendbeden in een Britsche ma- van Debussy, dat sterk aanrine-basis bijeen komen, dan trekt en dat :is de geniale sa-·
meent iederecn, dat cr wat aan menvatting van nieuwe, arlisde hand i:::, en is de stad spoe- tieke stroomingen met oeroude
dig vol gerucbten.
.
harmonieen in eeu doorzichtige
Wij vinden, dat de mededee- compositie:.. Elke virtuoze mlingen van kolone! Helfrich slag moet tegen de klare eendoordacht en voorzichtlg gezegd voud van deze muziekjes lmM
zijn, Doch als hij heelemaal · J;Ilers weI
Wij kregen
niets zegg~n mag, is natuurlijk
elk. woord te veel.
In elk .geval· weten nu de
Britten· van Singapore butten
den regeeringskring, ·dat de Nederlanders· in qen ~rchipe1 ·.van
plan zijn om een iodr1ng~r -den ·
voet · dwars te zetten en ztch
daarbij niet op een andere we(!r~
macht te verlaten. Het is goed,
dat zjj dit geboord hebben en
met hen; de zoo scherp ~oplet
tende·heeren van het Noorden.·
Dat
geval van nood de
. weermacht to SacraM
.OJ'. . ..,u . ,,.= bruikbaar. steWl-·
zal, als de NederSingapore,· mocht
. ook weI eens met nad.ruk worM
en
den opgemerk~. .
"be.6teedd~ NederM
mcct" geld aan de verdedi~
~~li:~. :!~; ;J~i:idde: -

.

10 .._ .". Erres k.·Y; 21~ , . . .'
.
10 . ...:.. 8e!leral . Ehl~i'!c · Super
·10•....:..· ".E.rris· ·Gramo'ooDvsrstarICer
5._ . luidipreke,·s .
. 5._ . ~~a~Ofaons. :·m·~t platin -

g~en~~

Dit is zeker:geen juiste weer. · ~ ::~t a~~~~~~tie~~.~~~~:
gave van de uitlatingen- van siasme .door bet steeds nauwer
kolonel Helfrich, Maar bet ge- wordend contact ·met het geM
::a~~ d~~U:~ :~~l:ke:E;t~; speelde. Maar oak bij volle
dedeeling zeer Lasti.g kan wor.. · overgave van. het pul?liek koden tegengesprokeu. En at ~~~\::~fn kleine
wordt zij tegengesproken, .dan gehoorde en berinneringen
is het volstrekt Diet zeker, dat· vroeger uitvoeringen cryan of
dezelfde luisteraars de ·t egen· voorstellingen van ·die muziek,
·spraak zullen booren , zooClat er beide geideaIiseeid door hun
aLtijd iets van bet :eerste .bericht o'nbestemdheid.
AlB voorbeeld zouden we
zal blijven hangen.
Daarom kunnen wij ons voor· ·vooral de tempowisselingen
stellen, dat de Indische vloot- willen noemen in het eerste deel
r:~~e~t~!~m~o~~:e~e~~f~~ van ·Beethoven's Sonate op. 2,
en .dus vlug· een poging deed om ~:~:tr~o:ht he!pvid~~o~~O;~o~~
ze te verloochenen. Een felt trad en bleef.
is, dat ala de· heer Helfrich
De fenomenale techniek,
niets gezegd had, Reuter ook waarover Schramm beschikt,
geen opzienbarende mededee· om vau bet geheugen maar met
ling wereldkundig had kunnen te reppen, ·kwam voor de pauze

AGENT TIi: BUITENZORG:
J. A. C. Tdlpll - Groote PO'IItweog 34..

"ulIPreldltli' ulhlultend Tel. Welt,

.

I

v 8 f t eD tie 3 te Batavia, Telefoon WcJlc\'redeo 5041
s. B. H. GOpner, Tel. Wolt, 6050

Voor k.lachteD onr

..EAsusLi.··

·.·. S~enspra.k~ ~ ·8 ~ten.

Macht w:l eens gezegd.l
C.). op worden tot hen; die zoo trotsch

- The commandcr of Jhe;·
Netherl,!-cgs ·nayal squadron ·
which il!! visiting Singapore,
yesterday. .saii;l· that ·lu cas.e
of war England :and Holland
would · not · ·be· ennem.les· but
allies and that Britain would
find in Silrabaya a usefuU
base tor her navy a!3 Holland
would in Singapore for her
naval forces. -

t]ITGEVER: JOHN IQ,.PPEE.
l:laulvla, Ooenoeng · ;::Ieharl (6; Teletoon (j8:.l Wit, .lHuls 3667

BataVia,

B.

··. . ·.

gezag . van ~~uter over heel. de zijn oP . de kI:acbt van Singaaarde beeft rimdgeroepen, naar pore.
.het A. I. D. mel~t.: ·
=~==;~=:.=~;"';;~

Venchljnt te .B~lldoellg, SUmn.trli~tfaat 1, Zomlagochtend ·
voor .~dO~mg, · ~J~Ghi. en CJD3trcltCIl In 6000 cxemplare.lt

.REOACTEUR: J, VEERSEMA
GO'Qll.nr Se~rl (G, Tele(oDn 583 Wit, (Huls GB84

(.de B.

.In . zooverre kan kolone1
Helfrich's uitspraak slechts..een
·i:l1ittig ·"ef.fect hebben, Ook· voor
de Ned.erlandsche eer.
Hij tiet duideIijk hooren, dat.
wij ~et op een ·ander zullen
leun·~n in tijd van oorlog en in
staat zijc hulp met hu1p te ver-

Po LyFoto

!'s_ Baroe 84.
tel. 2891

Speciale aanbieding' tot eind
December_
Voor . bestellingenvan
minsten flOkunt U gratis
. in· 6nze :Studio v~n Uof
Uw kjnde~en een .niica gra. mofoohplaatje l;iten opnemen

.Ar;I,EEN

l!EDEN

OELDEN

ONDERsT AANDE

V~Q9de · p~.
KOOPT VANDAAG
Dat houd·t .U'W ultgaven , . . . .

MOLTON. zware kwaliteit, 70 em, breed 68 Ct.
SPREIENOOED. 180 em. breed
68 Ct_
CREME FLANEL, per stukje a 10 el
t ...!!!
T~f'ELOOEDt r':1~td~,?1.'~. 130 ..~m. br.ee~.. ?8. •~~.

THBBDOBKBN.
ruhnen wll et.ll
Pr\uc:he Ruu eo.

65 X

grgOl~

h;""o

piltlii op.

~O '~~~OZIIN

l.~

SPORTSINOLETS voor heerea
zonder mouw.
open Detstof
Mer••

"'.'IQ~e![~~i[;lIlus··

BABIJ-DBKENS
Me t

lla;;,X fri~~~~uren

D.W~IL~N.

5u:rke

90~

·Mo[~on .. ISf!

MARMERDWEILEN.o"
Extra

95 £!:

40~

Zwaa~

NDDRDWlJl
42

levenslustige vrouw
Zij_S.$teed!!lgeVl~rd.naedtfn;da..k·
~lh.arJl!ulldlaenonb.rI.p.tli"'~ ...ur. '
Ook In d .. tnopen b"hI.l~ zij lilt door
'I gebruU. van lIIAMMOf"ORM.

VO~~e:l~~~~~ari'
" M~drid 1;;;;~:'I;;;;;;;';';,C'>.;;;"'~"'nd;
Zooals . berichten .
de militairE: si~atie· beschrij·ven;· killl 't mig· waken, missclPen ze1fs " m,aanden. duren,
Onder

Saeroell'~ .~g. ,

. . ~er.achenen:it! het ~~ nummer. van het tijdschrift ,,Pe-rocndingan", waarvan de be--

kendc

,.B4lmltamis" ....:....

"

;,L; Ai'16sienne Suite I" .: Q. Bw:t
.,Dle Fledermaua" . -:-. Potpourri

Saeroen hoofdredacteur Is.
wordt

ge.drukt op de

'J. Strauas

~:f:n ~e,~rukke~ ,,~~r-

. ;,Mel Muo.tterl. War a We&nt;lrln"
_ ' Lied
L. Gruber

Het blad, dat op,den 5, 15 en

1..' BerDauer

25sten van de 'maand za.l ver-

IIChtinen;
druk.

.w·

maakt e;eD. goede~:" ~n.
--_
.

.

.

O. Roselni

Wal%er
F . Lebar

Inheemsche journalist

. Het

ouverture

"Gold uod Silber;' -

.

""

voordat " de"' Nationalisten :de
boofdstad . veroverd . hebben',
tenminBte als de verdedigers er
met de voorkeur aan geven, ~
van de' gelegeiLh~d ·gebruik te
maken, die hun door de aanvallers is gebOOen, en nch in Oostelijke rich:ting terugtrekkeIl.
Door ceo. recent telegram
wordt ~vcsl:igd. dat de. N:ationalisten den Iaaisten verbinbindingsweg, die nog open
staat, am Madrid te verlaten,
slechts dan. onder vuur nemen,
wann~ "zlch ,t ransporten stad~aarts be~~n. 'De transpor-ten van Ma"drid oaar buiten mo-

Voor St.NICOLAAS ontvingen wijeen mooie
collectie pleetwerk. dames ~
avond.,. taschjes
ChiffO!lS en T oiletstellen
enz.
enz.
Zeer Billijke Prijzen

.

.VOOB DE BEDDERS
..
.
,

af, hC?C lang de strijd

De Brondong-vlsschers.

Om deze ' redenen
stad dool" de Nationalisten
en nacht gebombardeerd.
houdt op. den duur niemand
en bij de ecorme ve.rliezen,
de .Rooden l1jden, is het weI t:e
verwaehten, d"at ze tenslotte er
de voorkeur aan zuBen' geven,
nch vrijwillig terug t e trekkcn.
Trouwens de situatie is voor de
R60den ta<:h . onhoudbaar. Ze
moeten de 100.000 man, die'hun
volgens de telcgrammen ter beschkkng sto.an, over cen front
van ruim 100 km. verdeelen.
De Nationalisten. hebben echter
± 40.000 van hun beste troepen
in 't Noord-Westeri van de stad
samengetrokken, .om van
zijde de stad bi.ri.nen te dringen.
No. een moorddadig bombar·
dement dcr
.waar
zieh
ben,
met

.Wij stuurden den ~ge .Nov.
nan den heer Beynon, assistentresident van' Lamongan, een
postwissel .yan 149.50, met het
venook <tit bedrag, te willen
verdeelen . onder de vissChers
' van Brondong,. die· ult zlc1:i. .zclf

hebben deelgenomen aan de
redding van de sla.chtoffers
van de ramp van de Van d61'
W6ok. .

IlODL DES INDES

VooravondOOllCOl't.
Concert Hongaarsebe .compon1Bten. Het progr&rnma van
bet eoncert te geven door
het HoDpar&eh Orkest op Zon..
dag 22 November 8..8. onder leivan Andor Fald1, Banvan..
gende 1.30 n.m., bevat a.m.
valgende:

diD,

1, Hocbr.e1trRaIzer
2. Dlo beSdeo BWIAreD

ou..mu.

8. Haty~lAt4rm._
t . PaImoDJL Uoprtacbo

UeGorknILz au dft
.
Leopo14
UqarIIc1Ie OperetteDitrauu
&lpdkU
O. KomID ZIp\ID
Kalma'Q
;.K.\II'UCIeD" Zeit

6.

UNI QU E

PostwegNoord 5

ttOKAMURA"
V oor Sint ' NicolBas poseeren wij een
schittefBnde collectie geschenken vOOr
Dames. H eeren en Kind eren.

J

Vanaf 2J Novembe.r tim 30 Dec.ember Qntvangt un
ieder. die meer dan votir F 1._ koopt, een verrassing.

Hoe

grooter

bedrag.

hoe

grooter verrassing.

GOO11oeng S.harl ·'16
Tel. 582 - 583 WI.

"3:0'00

, :~ACl/"IATIc:-s..
Vulp.nhouct".·
ECD blijvend ' gescbenk v'oor Uw leven.
Ruhne keuze in' versc:billeode
klt::uren in bet
.

.

ZILVERHUIS

Lied UlI4 CzardU

TEL • . 4aIIG

au der Operette

•.orItJDlI:Iar1tu"

Oeuqm doOr P. P. GrOll.
Q UIlIan.1lhe Rhap"ocll.
LlI~t
tJDprtMhII VoUtlJleder
doOr A. Bimoa.

SERlE-

CORRECTOR

(COURAIIT- en HANDELSDRUKWERK)
WENSCHT VAN BETREKKING TE .VERANDEREN. UITST.REF.
.BRiEVEN ONDER LETTER M. a/d BL;

VERKOOP

.

D.m.... en KlDder-

BOEDEN

Wij

BANKETLRTTRRS. BOTERSPECULAAS. LETTERliANKET. ·VRIJSTERS en VRIJERS..
CHOCOLADE en MARSEPAIN FIGUREN
DROSTECHOC. LETTERS. FONDANT BORSTPLAAT.
MARSEPAIN BONBONS. PEPERNOTEN etc.

.

~ntvi,jgen een ';eet"' excfu.s:ieTJ~ ze.n ding '

Middag- e·n Vislte Toiletten
rpateri" vanaf

38

tIm i8

El~gat Regen ' ':!~:.t~~n~f

oan ' der

NOORDWIJK 16

f

7,50 .

Weiden

.'· · ",".~." ... ,.1 31 hIThjbBultw~g '~ ' Bata"D~""Centrum. ·

CAFE

Y .

T ~l.O.P.-TJES .
5t140 · en , 5 04t
".': OQdanx" .de'devaluatie
" wij nog tijiielljk:

._

~t:~~;U::~.m.va~f '·
colbert en pantaioD

; Shlrt~ ·

..

R ESTAURANT

TRIANON
-

••

BATAVIA-CENTRUM

TELP. WELT. 350

. NOORDWIIK 2.

DA~ELIJKS

.-'-

VERSCH
HEINEKEN'S VATBIER
30 .cent . per . glas

- .~;:'

,aUB~sCl"~lk'DI
·>ttOj5i~~t . si~fj~~···-:·::·~~· ·' ·
Hletvoor .worden ' 3. prijzen
. ge'teld:
',
"
'te p,ljd 50._ <aao i,tikel;o ilit , ie zoeiCen in
' 2ep,lj. f 25.- '
- ' "dito '
. 3ip'ij'! 10.- ' . '
,
dito ,
' ,
,
..
voor degene die de , aardlg,te sis 9 z i D
maakt
OLiSLAEGHR
ilf waatln de wO,orden voorkomen v':!n
'GERO
Of
OLISLAEGER in GERO
De sJagzin mag Diet · nie~r bevatten
12 woorden.
Etn, persoon mag hOOg5t~riS 3 opl_olllinilen I
'.intenden, w~arv~n slec.hts ee:'~
kan worden.
i'~~'endi~ge~ ~.orden· het' eigendom der
BeoordeeJlng 'der i~Zt'ndingen
door .de Heeren:
J. Veersema.Hoofd Red. de, "Ochtendpo.t"
'L. J. M. Tholen. ,Manager v/b " Kero" fIIiaal
H. W. Houttuln, Chef der fa . .o1l.laeger & Co.,

.

,

goede afwerking
.

Salembapleln 7, Batavla.C. F 60.Ondernemlng -'

Rongga. TJlmnhl. . • . P 25.De Hr. A. E. Boers, Or. Postweg 2304a, TJlmahl P 10.Verde; omvanoen de vQlgend.e 50 PRIJ5WINNAARS
elk Igroo< pak MAKIPA-MAIZENA,
Mew. Abraham1 de MOherda. Pa.ulu .. , Buitcnzorg. E. L. P.

.

~~t :~=~:~t .k·~!~n.~lla~Br::.:~'. ::~:

A. Fuche. Sat.·C. ~bert Gouw. Be.t.-C. Mevr. L. J . van
Hemm, Bat.oC. T. A. van Hengst, ~doeng. A. Herben,
Bat...c. Mevr. J. Hortel1l1U8-V.d. Arend. Bandoeng. Mevr.
L..:Jaeoba. Bat...c. Mevr. C. Jansen; Bandoeng. Mcvr. Jonkers, Bat.·C. Movr. B. J. Karsf;(!n, Bandoeng. J. Kieft Jr.,
: Bandoeng. A. van der IOtts. Bat.·C. Mevr. J. IOutt., 'Bat...p.
·!de\'l'. S. B. van der Kolk, Bat..c. Mevr. A. Lanz..Welgel,·

VROEG OF, LATBR
SPAARTUWATER
MET BEN WASPA

i."1,
- ,

KRAAN

...

NIET LANGER
J. S. de Smit & Co.
Tid. WI.

DOE HET NU

nota

GALERIES

der MAKIPA M~lzena-Pabrtek bekend .cemaken.

e. AIUng-Slberg.

kwaliteit

WACHT
lng. Bar.

• Wti bebben bet genoegen thans reeds de ultslng Van de

Mevr. W.

door:

'::::::::===::::::============7=========~
=

,UITSLAG "
MAKlFA~PRIJSVRAAG
De 3 gelukkige ",'inns". det H 00 F D,
, '"
. PRI/ZEN "~n" . , .
Mevr. H. A.. C. 'J. van As-Sorensen,

.

',- savelkoul'ikleeding k.enmerkl zich
., onberispelijke co'iJpe '"
,

,Dli INSC6R1JVING wordt ge,loten Dnoderdag 3 Dec. 5 u. n.m ' l do.ltreffe~dh~ld,
DE! UlTSLI'\G ' wo,dt bek,md gemaakt In de .. Ochtend·
post" van Zattrdag 5 De~.
OP{.OSSINGEN t. , rlchten aan de fa _ Oli,laeger I!J
NoordwlJk 11. Batavia·C.
ZENDT NOG HEDEN UW SLAGZIN IN.
OOK U KUNT EBNPRIJS WINNEN! II

~vraag

-".

, "met etttopeesckcachel
-" c~lberl eri' ,pant.v;u.

_ lk zou er voor Willen ijve· lo.""",traUsatie-kantoor
lcn, dat er een carnavalsweek
voor hool de burgerij komt, je
begrijpt, hoe .ik het bedoel, de

ruenschen verkleed en gemas·
kerd op straat, een carnnva1B~
optoeht, een Prins Carnaval
f!tIz. Oat zau dUB Jets .zUn voor
Februarl. In Mel of Juni zOu lJk
een kermia willen doen houden,
nlet zoo'o Amerlkaanache ale
die va.n Mr. Tait, maQr een echto Hollandsche met poffcrtjes-

Annex Cef6 Ie Rotonda
Telf. WI. 1241 - 1242 - &262
H e t zitje. bl] ..uitnemeafiheid .Vear Dames. na het winkelen
en voo~' HeereD;' om zakenrelaties to ontrooeten.

Bezoek! ons ..Spoolaal Bltterourllo" van 11 R. 30-1 u. 30
SpedaliteJt In bet atrangeereo van diners, gcscrvcerd op
ooze terrassen met aangename. Intieme sfeer.
Uitgebreide a la calte schotels. GesoigDeerde menu ·s.
Di,r. Eug~De Hoogveld~

kramen en cen stoomcaroussel.
Een pa.ar. maanden later zoU; ik
een week wlUen bestemmen
het bevorderen van

BlUldoeng. R~dolf Latuberu, BuitGnzorg. O. van Leeuwen,
Bandoeng. A. L. ' Leidelmeyer, Bandoeng. Mevr. C. Loth·
Haar. Bat..c. Mej. F. Lucardle. Sat.-C. Mej. M. S. Ludelmeyer, Sandoeng. Movr. ·E. Marli.ea., Bat.~. Mevr. P. van
der , MeeT, Tjimahi. Mevr. J. Metsera, Bandoeng. Mevr.

E. Ch •. de Mey, Bat.·C. Mej.. D. MUlder, Bultenzorg. Mevr.
Qudraad, Bat..-C•.Mej. X Pedersen, Bat.~C. G. Pietersz,
Bandoeng. Mevr. , K .
Bat.-C. Mavr. L. De
Schepper, Bat.·C. Mas Soekotjo. Buitenzorg. Mevr. R. Soe·
tario, Ban~oeDg;.Mevr. So,ewandJ, ~at.·S. Tan Tjoen Som,

_din.

SoekaboeniL·Mevr. M. Thomas, Bat.·C. Mev,r. L.

~ Tuy~

leng.Leunlsten, ·Bat.-C. N. J. F. 1.•. Velden, Soerabaja. B ..
: Verspeek, ·· Bandoeng. Mevr. ~ S., Visser-Brandsma, Ban·
doeng. Mevr. G. van Voorthulzen, Bat. ~C. W. Wiegand,
Bandoeng. Mej; ·A. .WUlems, Bandoeng. J, W. J. :WUlemse,
, Sandeeng. W. C;.G. WUJemsen, .B8.t...c•

. De 'prIJzen worden den winnaa.rs franco 'toegestuurd.
Wij w&3;1SChen .deze Makifa·gebruikers van harte geluk met

den bebaalden,prljs.

'

N. V. REISS & Co.

Reclam'--~fdeeung.

'. ' ~. 'Uw Vrou~.

'Man

of Kinderen. een

J ,A NC 0 .- R IJWI EL

TABA.KSpfJPEN
.

.'

.

:

.

vanaf £ 0.50 tot' de -fi)nste
.
," . : soorien toe.··,
Steeds voorradigalle sigaretteilmerken.

,, 'SIGAREN-lVIAG}I.'ZIJN

"DE

HI!BRI!NIIODEL

...or

'.36.501-.5J....

garantie

II

1.50

zeer billijke p.ijzen

,

,molfeleaala menw.

I

, FABRIEK ...... ,.,;...

I

een BONBON
UW_Illond-.en een
; doosJe l!l Uw zak voor
desiosfectie van keel
en mond.
.\
Pe.r doos f. 0.20.
56
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I
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VOOR,
SlNT~NICOLA.AS
FEEST: One ultg(lbre1de collectle:
Cbooolade- en MarseplliD FigureD,
Cbooola<Ja- en BoterleUlIIl'I'I, Bonbons
In lux(l doo:en geung golmllde Spe~
culau enz., TOKO "LAY"
Panel' BIIl'Of! No. 89 en 91 T81t. No.
201 en 202 WI.
FlLlAAL: Hoekbnlg PAs.or Baroe
2 Tolt. No. 206 WI,

KINDERZILVER

TANDARTS

------

W; PER.QUIN

GE\'RAAGD door Heer, etn Eur_oP.
Dame, n1et ouder daD_S6 jer om
rnltUllens eena In de week te cont&~n tegen - Yergo..(la!g. Brlevon
onder ~o. ltEi2.

KEEP -FlT door te zwOIl1Dlcn:
auatl, eo ~er cloorloopend too·
Itdl!. Dukwillig ODderricbt onder
pe~c 1eid.£lg Vd.U D,es Boom·
klDa ZwratUAD SUNNY smm
AbllCS Lbe PbysicaJ culture
O)'IIIDutjek:
alcrtzulti1ude.

Kebon Sirih 81 A- Batavia-C.
Tel. 2620 WIt;
Spreekuren

B;;~O/r:1~6 UUf.

KUNS'M"ANDEN _ _ _ __
_ _ _ _ KUNSTGEBIT'I'EN
Eur.
teehnlek Billijk tartet.
KeboB
Birth 81a,- Batavla-O.
Tel. WI • .2620.

TE KOOP
Two Seater. model 1935
zeer speciale aanbieding

Kcholl Slr!h I." Tel. Wit, 3600.

EVEN NAAR HASRUT
Spiritist 88lroloog. die U de beste
IlQl'lo~lJn geefL omtrent het Buecee b'.1
11.\ Uw handollngen, Uw liefdea atfnll'clO, rels· en hulshoudell1kc proble·
men, benevons bet genozen Vlln
nlilcllll lllicktllU zooder operaUe.
I}Q,U\houdlug vorzekord.
:'uuRDWIJK 6 B,- TElL. 33010 WL.

pietrO.
TamarlDdeL 83.

Cl,OO

omgevtnr.
apmn.e InJ1U1g.- Outto
'rusll,e

----

J.cAo.tnpeA.

2;00 goedal, I1leuwe

VEIUit:RK. Co.

UNQE1r1~

-----"TEKoel>

MORRIS EI('BT.

lfAW.•J(uOJd " TAP DANCING
DJ~boe1Mn 6 T.tut,!KI1 Wit.

~F

ZEN. HOLLANDSCH of _
TUSSOR f 7.50 per st-el; TROPICAL vanaf i Hi.- per stet; BESCO vana! f 8.50 per stel_
EUROPEESCHE COUPEUR T A ILL E UR S "IN SULIND E".
KRAMAT 100A, TELF. 4599, BATAVIA-C.

te Mr. Cornells, op zeer netten stand, geriefelijk woODhUls niet
pllvlljoen, rubn 700 W eigendomsgrond.
PrJjs f 6000. Oak in buurkoop verkrijgb~ WI. ~612

Voor iedUf HU

KA"i.lEnaTEiiuUR7"OEMEUu.

Een uitgebreide keuze mode= en degelijk.
Goudsmederij G.FRIEDRICHS
Secretarieweg 5,
~lt. li57.

Levert LUNCHES v.a. f 17.50 en f 20.- voer I pers.
en v.a. f 25.o:-,en f 30.- v. 2 pers. per boekjevaa 30 bens.
Meerdere
reductie.
I'

In1.

MARIET.JE
tarieven.

Hu.ndl'i In:
Snnltlllre, Electrlsch,

~o~:~~~i~l~te~er ~adiO ondordeelon.

1"-''--'-________
f!ldoradoVClor biljarters'I Carambole2 PObltbiJjarts
\ '- \.11

Kra.m~~ fo. T~lt. r~o~; Welt.
O

HOOOSTE WAARDm
bU Inkoop VIlD oud Gaud
eo ZlUer geeft u
QOUDSMEDERlJ FRJImRICHS
SOCretari.WOIl G ~_ Tol. Welt, 1161

Bat(l.vln. Centrum

~
\\.

TIll HUUn -: WOONHUlS, DRUK- '
KJtlUJWICG 7 (BalcunbaJ Huurpr.;
/ 87.M Ul/Jaarcontr.-J 8~.- beY. 41"JN:~,,";;;;;-:!;;o;~~~,
rulIne Iwriotll. Te bINI'. tel. 948 Wit.,
Boekb. "De Ster", Kramat So(,
.00"0'0'"'0"0"'.', '00_000"..

i!

Voor Uw
~==

__

--'~

__

~

\\18 s\aut I. 1\

"U"1l

"\

~

~

\a

~e.l~ ~,
~ \\.Y \.~

\\i '«.b 11.1.'
G,l,.<nh<id
voo;: BrJdg..,dri....,s
Clubs Speciale condltles.
MDordwJjk 2
Tal. Welt 863

",,,1 1 •• \ b._$C

11' til"

"RIVIERA -:- HOME"
Rivlua klimaat. 850 M. haag.
GEE N MIS T. Zeld:z:aam

~;~:=d. Prima
Kam~rs 'v.a. -f 5.- p. p. p. d.
Ideaal oord voor herstell~nden.
Bij'!. gunst.'liggingvcorwe",k"'ld.

tafel.

.Bat~\Via

Kennel "EASTWELL"
Draadharige Foxtcrriers. De Kennel is Zundags VOOr belangstci.

~~~~~~~~g.~~r~:e:ti}~~~_t!ij1rffif.~
naar gelang afstamming en I«>f_
djd. 2 d",kre ueo, d"'kgeld f 50._
en f 75.- Nieuwe imporr uit

b;;~~~.la~~ m;~~t~~b!~~::~~~~:
links 2 KM. Il zar
InlichtinQen. Trlf. Welt. 505Q

10 5 Kwart p aula v
Ie (8 KM voorblj Krnlsp TJlawl) handWIj~er, ziJ"'eg
binnen.

OPRUIMING.
TE 'KOOP AANGEB: GEHEEL Olll·
REVU;IURDE MODERNBI'RADIO-

ONTVANGERS, o. R.. PHILIPS 961
A, 112 'A, 831 A;- ERRES KY 110,

~:U!d~~~n G~~~:~. ~:;~~::~:~ce;2!~~f~ i~k,~:~;;~!.!o~mjg.

209, _ 212. _Tevons radlo-gramotoons.

g~~~~LIr~uis~o~:~e:~~~J~~;
1'eJ.Wll.1BI56.

------'-----

Alles uit eigen <l.iI_npIant, wurst Hygi&llsche behand"'ling.
V~ag-t nog heden prijscourant.
Tel. WI.S38fi.

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

HEER GOEDE POS mel kle1ne auto,

AMA T E U R _. M U -S I C I.
q~vr.aagd vear de QPvoeririgen_ van _ K A A_T
M OS S E L t Dames.: en Heeren liefhe'bbers -oni
mede te,_ werken in het orkest_

Aanmeldingschriftelijk of per telefooD blh. Seer.
,
v/d N.L Tooneel. Ver.
Laan Raden SalchNo. 6. tel; Wit. 380 L

;,..
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~'',.' . 1' '.• ~~~~!:ti~ ~i!~~:~~I~Sdre~~5:w~~~~1de.1 GlITBEUft:UftIEI
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is bet niets b¢ten~~Cms. ~- rien, ";.. auto's 'ml;t offiCieren- en bIuin van . k;1eur:zijn-en -geen ; Mere , Poulani-_ op, den Mont
men men 's morgcns lijken op 'tanks . krljgen.' daardoor iets . ntIJlDll£l'bord maar het konin- ; Saint-MicheI.; waaraan ..wt)
straat ziet-liggen. ·
spookachtJgs. In het bleeke. ' klglte wapen ·dragen._ _
'.. i ~de omelette te dB.DkeD: f

,2e'.'.,~'·b''{a' d.>
·',.·" .Z' a, terd.a.·..·g'.···. 2i 'N
. ..·,'.o.. ·u.,em.·. b,e, r.·, 1936,"

DetotwerkcnInstaatzijnde lichtvan

n

van'de stad en leggen daarloop-

m.-~e :at~iders.

:grav-en

. v:olleGevang~ni;s~~ enleegeMagen'; .
Honaaye,<i. Nov.

19$6:

-'
drukt de- burgeroorlog
als een zware last op de spaansche boofJstad en haar inwoners• . of Aj partijgangcrs ~an
. rechts of van links- zijn, bren·
gan bange U1'en door - Diet

Thaos

.

~

Dieu.l.R- ·anro

die

van_-k~ i hebben.

w.acht

ve'nv~loosde ~eeding rond~

wandelen, om met als fascist
gcarresteerd te worden. moe~
·zich v6eden. zooals de ·allcrarm·
sten .dit drie maanden gcleden
deden.

I

~ .oPI

nog

PI.aqu
. , e~
-'
ver-~ I') ~.Debeschaden
.. Normandisehe
, ..~.
pers. -Voorzi$tig ruaen.WJJ .ver- -schilleJ;llh niets van die,. -welke . ~t -:- daara:im bes~ •.geen
?rmal
,'

afme
..
t.i n

der,~ -~.ari::k~Il!t:. er- ?a:~ ~ :'m~ ~ gewon,: auto's ~~t;-,I ~ .-:- op ~ boefd~ d~

Na:ast-~e!l - l!;~-~ W:. _a~ I~ ~(ldgelen ~em~_

daDt - Zltt.en. - Bov~n zgn· er verv~gd en wel m het ~
nag twee klapstoeltJeS voor een volutiejaar 1791. BoozE.: tonge~,
eventuecl ga~olg. In~t~, die d~n .:vro:uwen. den roe:m ~

~~:nzij~I~:~~t£ob:te~~J::. ~to?~=~;:t~adti!ij~enz~~ !~~de~e ui~~~~~~ ~!e~~~_~::_

• IIE'I IS' GEV AARu.m EEN . HOED Oli' DAB TE DRAGEN,

.

de_~glanzen,~-

,.,;~ g~lo
".",e',n... d,e. .,ll"";
Edn~Ook
h~.
,. n.. ..tplaatsen
,e..
<h.'..o.pen
s~wer: <Ie

nog-geenJid van-de: vakveree- en. w:u -_moe~ ~ppen; net Ia:~
nigingen waren:. mooten dit waai -van omen . motor vert}:1ans worden; · Een nachUeven schIikt ~e dlercn. : - _
bestaat er -niet meer: Alle danOVerdag rusten de troopen.

. . \ . ' B~GEDAGEN iN' l\IADRIl):
;, .'

n,.U.den :'s :mqr~

.ma.
n ne . trams n..r ' den in
de
,. le,n
, .he1m
. ...
overvolle
rand
gfuSsohijVe.n.. van'.

=

=:'

I

Ookuestraathnndel'staatmhet goed, dat Dl~ ' ben zelfs van,de .een soort schrijftafel.veranderd ·cen .geestelij-ke, die zich in hn.ar
vrorden, ,opdat de ko~g op lan-· buis v:erborgen had om aan l'jjn
teeken 'van den burgeroorlog: straat af nJet zlet.

~~ct:k~~~£n~al~i~t~rat~~~ kr~e~te~Ol~:'~~51a~~~ ~~ .~!z!oC~~~!: ~=e:W~~ ;;b=r~te_~~~~~

fe Ji:oop- aan en illJ den mars naoot gespaard. Gebeele.legers een la.tJlp aangebracht. De wa- de' Mannen verstand van ' goed
van den rondtrekkendcn koo~ schijnen dan in beweging te zijn. 'gen is van binnen met een ~au- ' eten bebben! _-. _
. '.
.

Madame ~ wt Camemtiert driI:eg op eeD: dag . bllar
h as naar de markt ·van· AIgentan en ziet. : .... haar ronde
Camemberts vielen zeer' in den
smaak. . Toen zij de volgende

man bevj.nden zich kinderpis-:

.
we· staf overtrokken: De mentooltjes.
. '."
..
'..
·· V~lde Kerken. we sta.atswagen heeft 32_P,K.
Ja, Madrid is cen proletariscbestad gcworden en beeftzijn
Hoe dichtcr men bij de hoofd(Nadruk 'Verboden).
gehcele aristocratischc uiterlijk stad komt. des te verschrikkeBet'Leven in do 8tacL verloren. De man, die cen boed lijker zijn . de vernielingen, die
KAASHANDELAARSTER

:~:~:~:ee::e~oo~::,n.e!\~

Reeds om acht tiur's s.vonds :~ar~p~~r~~.:~e~o~';=~ ~:ng~~t.ron::e~~uitbel::~

. weI wegcns . bet voortdurende

zljn de straten-van Madrld leeg zonder das; met · ongeborstelde bteeds weer op kerken, 'waaraau

.

GehuIdigd

~T , STANDBE~..

..

KLEEDINGMAGAZlfN

kaas biJ ziOO;-zoo_ groot

TOIKO

.=:

w~ ' de

' ~::~p~a;oDf~~e:~;~;t~ d~ · r:~~ o:t~:n=:::. ~;'~:~h~~:~ ~o~4~~.~~~~~ ~:~:e~~ verwoes~ingen -zjjn
.' ~. H~~6, 29 Oct. , l~~~.: ~a:.~e~a:u;~~~:~ ·I::;;
.' :~~~r hctzeIfde -' den~ei~tie. ~:n ~~;:!~~' -~u~~uill; e:~j~ op '~~:. ~~tatie ~ te, lee~~~=1ad~:ir::t diJ~i~ reU:°S~~!fd- ~~:.m=:
~~ch.r:v;~l~e~~~~~~
aysteem·~ Oat -in de dagcn van wordt aangebouden•.zondcr in

.

:h~~:e~~ 0z1j :t~a;;~~e:e:;

1D E Z O'N

garandeert

Ondertusschen.dienen de san- r.atuurlijk aM bet front de dame Barel. de uitvindster van nleuwe zuivelproduct z.g. sta~
de Ftanschc rc\"olutie met zOO- bet bezit van een pas te 2Un- hangers ·v an Jinks in bet Volka- grootste vreugdc opgewekt. Tot de Catneml:tert~kaas, ·opgericht. rechten in Caen, d~ hC?ofstad
~:r~~lij~e:d-~~~~~~!~ ~n~~:n~~ov~~:g~:~:e:: ~!n~:r~te~:~~~al:e:i~i~:~ ~gv~~~~:n~~ere~;~n -:~ ~et is : bet eenige standbeeld; 'van de provincie Cal~ .
mellsehen in banden van de po~ iedere voorbijganger, die bun voortdurend lroepen door de nationaliste~ den weg van Tolitle en de reeds overvone ge- ook maar eeDigszins verdacht straten trekken, terwijl hun po- ledo naar Madrld. ,af te snijden,
vah~n krijgen van uur voorkomt, wordt door ben .aan- Htleke tegcnstandcrs.met tegen- mislukt. Aanvallen, die door
' vd&n,n E~haJ0IUednenh·leen.venerhda0.Orrds'c·sboNte'nChetsn· zin -den Volksfrontgroet bren- Russische ·tnnks werden onder~
tb'!: u~...m~chgauIstedlgn., enV,elzoenu
EEN
~ o.v- ~.IU.L
r
gen - voor hen een wat dubbel- steund, strandden meestal op

~oede

pasvorm

Europeesche
_ Oak voor~:~; aanwerig
rnantelpakken.

I

.

ALSST. NICOLAAS· EN KERSTMlSVERRASSING

~~b=:~ ~n~~~g:; ~:e~e~~::d~e:r:~~=bl:: zin;~~ ~~~t' iMnd van den :~k=:e~~~n~: d:p' ~:t

~t ~bllk moeten de gear· ·is het een mHitie-soldaat met burgeroorlog er nit,
1't'Sta<!~ vreezeo. zond~ OD' ncrveuze vingers _ weUicht
offlcicWle
De
( Nadf1J.k verboden).
ovet\1,innendc \'ijlll1d -nan de
_ _._.. ___ ._. _ ______ _ __._._ .. __
poo""n van Madrid zou klo!'·
IN DE '~"''''';LlNIE VANMAD·RID.

::r'te ~rd~~~lenaf~ ~k ceo
peri.

-executie.

YU

NiemGnd'voelt zfch meer

-lg.
Doardoor

komt

bet. dn.t

al!c:ha wrinlga menscben deb

un.

Marokkaansche Caval erie doet mede.
DE STRIJD TEGEN' DE TANKS,

~t~~,=~a~:

(V~n onzen v.
mldcienstalld zfcb geheeJ en al
vcrborgcn houden; maar ook
llleSCa3, Nov. 1936.
lieden bevlndlll zlcb geenl1l~
zln8 in vcWgbeid. Want de poVoor de eerste maal sinds den
nUe doct icden.·n -nacbt in cen opmarscb tegen Mndr.ld Ugt ,de
nnDtaJ 'woningen bulszoeJdng
en. ~tCf'rt bij deze gelegen- ~:~~~bdeh:~e~mc~f: ~:;
heMn. IJteeda talrijke peraonen:
Be:~i
wttn . worden enkel en alleen ~~~o:~~~~~. d!lj
daarom gcvangen genomtn. te Jllescns achter oon verreldjwij1 "It hun papl,,",n hl\Jlrt. dat ker.- Nlet vcr van mij vandaan
staat generaal Varela. ZUn ge-

daze

v:::

~~':a~~ ~~~=:;

ebet hebbcn ;,cwcrkt. BUnn
nlernand kan deb onder deze
OM81.4odigbcd(tJl in Madrid velUg voeJen en dnnrom vindt men
in do Spaanscbe boofdstad vole
jonge Ill!de-n, d. Ie slechtB de mlUUe--unlform dtagen, omdat
hun ousJen, ben liever aan bet
front ~cn, dan in voortdurend
grrvur te verkccr-cn vn.n gear.;

groote gevaar te letten op de
weI zeer slecbt gereden ge_

~::~~e3:n~~~:n,~~:::

aldus de bezctting onscbadelijk
maakten,
Op den weg van Navalcarnero zijn de troepen van generaal
Yague ' de, pinata Mostolcs reeds
gepasseerd ; oQk bier werden
de Volksfronttrocpen bij cen te-_
genaanvaJ ondlmks steun van
Russische tanks onder groote
verliezen teruggeslagen.

eenige

N_ V. FOTOCO, RiJswijkstraat 28. Ba tavia·C.
N. V. -LUYKS, BataVia-Centrum ~n Bandoeng
TOKO "P 0 P V L A I R", Batavia-Centrum,
Buitenzorg en Bandoeng.

twccmanstanks;

~:t !:co: ~~~~de~~ft~:a~e::~
bl~edjge

waeht.

strnatgev~chten ver-

.

NacMaf1j'w. Tran8porten.
WIj rijden frontwaa.rt&. Een
brug, nauwelijka cen kUometer achtcr de vuurllule, is in de

~:~~\t~~U~~~:~ ~~cl~:~; ~~~~te~cVl~~~n·hef~:k·~~:t~

UN'

KONlNGS-AUTO
Van Edward vm

WIJ MAKEN

.voor de: · aanstaande nationale feestdagen

ELEGANT EN TECHNISCH
VOLMAAKT.
spoor van opwinding, geeft hfj om met zal1dzs.kkeri en balken.

~~ficre~~,e~:a~l:~nr:o~

;:r. ~~ ~~~l1~:c~e :~~jU~set v~f~:

ten dragen. Hlj ,heeft lets weg
van den klassieken veldheer op
arn bekenden heuvel.
In de verte boort men de uit-

VLAGGEN
en WI M P EL S

!6

L<mdcft,
Oct. 1986.
fronttroepen beert gehaald,
Zoojuist is de nieuwe autciden overgang over de rivier te mobiel voor koning Eduard
herstellen. Hoe lo.nger de bur~ vrn van Engeland gereed gegeroorlog duurt, des te beter komen. Dit wonder van elegance

compJeet met s tok, enz.
tegen sch.erp concurreer ende. prijzen.

in aile maten,

-:'r:e~~n do~, ::a:a;:nn:a~ ~j~~,!:~;::~l~n~J~~: :nn~~h!oge':~~~~~~

ten" ei.!n · blocdvcrv.·ant · of een den Willd voortbewogen warmend ann vijande1Jjke zijde den. Op -den linkervlcugel, ODkunnen trefCen.
geveer twee kilometer vnn oils
vcrwijderd, door den verreldjDc Leve-namiddclen-voor. ker . zeer duideIijk to onderzfenfng. ·
scheiden. Is cavalerie in actie,
Marokkaansche cavelerie op
De voOrzlening -van Jevens.. mulezeIs. Re~achtlge, · ult
mldcielcn laat thans oak vee• .te stroo gevlm;hten zadeltisscheit
wenscben over. Vleeseh :det U n beide zijden; de achoudermen bijna niet meer ; eie"ien en riemen behangen met hnnd-

naar Madrid geen' bruggen
meer liggen. Ma.ar de ' legerleidmg rekent er op, dat de Vollesfronttroepcn ill Ma.drid zelf de
bruggen over de · ~anzanares
zullen vernielen en .voor dit geval trcf men op' het Oogenblik
reeds voorzorgen. Achter de
strijdende troep8n Is men oak
ijverig ' ~ig de doorgeknipte
telegraaf~ en telefoonlijnen

:!~ 'i:,!~n'di~::n ::~o~d::nen 'fe~~~ri:~r~:~hh~~~:roh~ :ee:fe;eh~~~~~~~n.~:
I.n de· vroege _morg<!ntiren geweel', bestormen zij den vij- zijn

=~i~:e~g~:~d~n ~:rv~u\~I~~ ~n!oe~ere~~~e~e~e:i~c~~ ~1.

terlj .nog een belangrijke ,taak
te vervullen. Omsingelingen
en .achtervolgingen voert de cavalerie~ met : veeI meeT gema~

li lSO sec.

Prijs: f 46.20

P. B.-corrJ;
zien

restcerd W worden, Nu atrUdcn vcrbrande
vlakte
2Weven le afdeel]ng J;X>ntonnlers. · Zij derwerp v.a n · het gesprek val?ztj tegen de - natlonatialcn en schrapneUwolkjes ala W6l'Cn· vote-en de- oprukkende troepen, den dlig in Londen. wetcn :;!:cu· wl..:1, d:lt bun ec:ho-: bet vlokken watten, die doet hoewel er -verder 'op den , weg
Eduar d WI _was ala Prins

'keIa - wecnende huisvrouwen,
die steeds mocUijker nan he~
dagelijksch brood voor hun Ca~
mille kunnen ·komen. men ar'rne
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ROOSEVELT OF DE OVERWINNING VAN
HET OPTIMISME
De Oorzaken van het groote
Vertrouwensvotum

Een moeil1Jke Took.

OOK DE AJlERIKAAN iiULDiGT DE MYSTIEK IN DE
POLITIEK.
(,Van-,otIZBn V. P. B."Cerr.).

New-York; S-Nov.-19S6. Ijjk-sllcces veel- groater is dan

deze verkiezingsstrijd dat: van zijn partij: men _heeft
vor~ ditmaal niet democratisch, of
republiekeinsch., maar v:oor of
tegen Roosevelt gestemd. Het
programma van de partijen
speelde geen rol, de partijen waren slechts trawanten, ,technische hUIporganisaties, - het
grond. Voor de, kennel'S van ging_ er slechts om, of de kiezers
Amprikaansehe verhoudingen optimitisch genoeg waren, den
bee-it de popularileit vall Roo- optimist Roosevelt verder op
sevelt bijna. lets onheitnel.ijks, z.ijn weg te volgan, of wel dnt
want.de vormen, waarln zij zieb zij, aile gewaagde onderneminUitte, qn schijnbaar geheel en gen van de hand wijzend, Iiever
ru on..Amerikaansch. In de Eu- een 'gulden middenweg wilden
l'Opeesche politiek speelt de cul- inslaan. Zoo moest het protus. die met verschillende pel'- bleom gesteld worden en dien-:aoOnlijkheden bedreven - wordt, tengevolge- waS Landon van te
ten O'lerheerschende en-ten dee- vorcn de-verliezer: want oak-in
le ze1fs een besUssende rol. De de Vcreenigde Staten is de al-_
vereertng van _ staatsleiders gameena politieke en eoonomigrcnst daar aan bet mystieke. sche ontwikokeling zoozeer' op
Nu; de popularitelt van Roo- den spits gedreven, dat een gul80velt _la_ ook ietwat mystisch.
lJltusschen is deze mysUek ~~e n:c~~~:eind!~~~a~
rclSel gefundeerd; waals het oak mcer begaanbaar is. Deze wag
bti de practische Amerikanen leidt, onverschilUg of degeen,
behoort. De Amertkaan weat die hierop voorgaat, zich dit be~
wel. waarom hU zoo'n groot ver. wust is of met, vanzelf naar
trouwen in Roosevelt stelt: dot het verleden en wordt' dUB oak
is de man, die bem 4en voorult- tot een experiment, dat de
gang belootd beeft, een v06r- hartstochten van den tegenstanu1tgaDg op gebleden. die de ktel- del' wakker roapt en mJst
De man zeer goed vermag to daa.rmee zijn doel, de algemeene
overzien. Roosevelt heeft gedu- rust tc herstellan, Landon, hoerende de eerste vier jaren van weI zljn programma geen pun~
2ijn presldentschnp bewezen, ten inhield, die men als reacdat bU beloften," die blj gedaan tlonair zou ~unnen betite1en,
h('f>ft. ook wIl nakomen en hoc- zou toch, indIen men hem gOOo-weI bem_ lang niet alles gelukt zen had, een president zijn geIJJ. heeft btl tech getoond, dnt worden, die gedwongen was,
hJj er al zijn best voor wlIde den terugweg jn te slaan, eem
doMl. De Amenkaan bcoordcclt langzaam, dan eehter sneller
over bet algcmoon alIcs naat' en sneller.
bot 8UCCes - maar bU Roosevelt
Bij Roosevelt Uggen de' dIn:~:t1D
m~~::~r:~ gen juiBt omgekeerd; Hoewel hJj
bU reeds den blooten wll tot volatrekt geen revolutionair' IS,
SUCCOll.
weI echter een evolutionair van
groot formaat - het verschil
RoOBtweit's __ persOO1Illjk tusachen revolutie _en evolutie
BUCC08.
blljft fundamentceJ, hoewel beil11t bet bovenaUlande _ voigt de ,begrippen tegenwoordig al
reoda. dat Roosevelt's persoon~ dan niet met voorbedachte rade
nat

tOO buitengewoon scherpe

men aannam en dat de opwin~
ding van de bevoUdng weI voar
de eerate maal in de geschieden.is van: de Vereenigde Staten
tot ~et -kookpunt werd o.pgevoerd, beeft reeds zijn dieperen

Roosevelt staat dus voor gcen
gemakkelijke taaIt. Zoo, blind
is het vertrouwen van de Arnerikanen met, dat zij vier jaren
teleurstellingen zouden verNiemand weet- dit echdan Roosevelt zelf,
weet -oak _beter dan
dat bet zijn voornaamSte
is, de prosperity thans
ook tot het gebied van de 'arbeidsmarltt uit te breiden en den
10 it 12 millioen werkloozen in
het land eindelijk brood te verschaffen. Niet mihder brandend- is het farmer-probleem:
het is een - bijna onoplosbare
taak, want de' Amerikaansche
boer, technisch op zijn allermodernst uitgerust, kan nog zooveel en nog zoo goedkoop produceeren, toch kati hij _van de
opbrengst niet bestaan. Hij gaat
bij overvolle schuren ten gronde, -terwijl de- \verkloozen ill de
groote steden' voar de deuren
van de
.
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Blijft

bleem,
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om nog
maar geheel te zwijgen van de
buitenlandsche politieke problemen' en het, vraagstuk, in
hoeverre de Vereenigde Staten
gedwongen zullen zijn, aan den
algemeenen bawapeningswed~
strijd mede te doen. ZooaIs
men _z1et, er zijn voldoende dingen, die op Roosevelt's schoudara rusten. Maar deze schou';
del'S zijn breed en sterk en daarboven zit een hoofd, dat goed
kan nadenken, met een mond,
die gnarne pleegt te lachen an
optimistiseh schitterende 00gen. Dit optimisma heeft aanstakelijk gewerkt. Roosevelt's
overwinning was een overwinning van het optimisme en de
hoop. Ook de Amerikaan heeit
bewezen, dat hlj de mystlek 'in
de polltiek huldigt, zij het dan
in een bijzonderen vorm"namelU'k die _van een realistische
mystiek, die met ,beide voeten
op _den bodem van nuchtere
feiten. i3tnat.
(Nadruk verboden).
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De kwellingen eener moeder
door
I!lNRICO DE NOVAIIA.

120).
_ Hoe lang b1ijft gij hier?
vroeg zij.
_ __ '
- Slechta _ een :p'aar dagen~
Ik . k~n. het in ~n eenzaam
hUle ~l1et ~eer uithouden. Ik
. zou waanzinnlg ge~orde~. zijn.
Toen gaf tante LOlUSe lDlJ den
raad, .op reis te gaan'l en-dat
.heb ik ~.daan. . ,-'
___ i" ___
.Nu hij den naam van haar
stlefInoetier. noemde, moest No·_
fa aan, UIS denken.
:,
-1!0e, gaat hat met Suzanne .
, .. _. __ _.
."
-:"Slecht. Zij 18_ weer ill het
g~ticht en men ,heef!:. haar_
2J.ekte ___voor ongeIl~_eselijk_ ver:,klaard. De ~okter ~_he~t ~~trand ,.daar,'een-,schrlftellJke
verklRr.iD.g -~n gegeven. P.ez~
heeft dad_elijk '___ echts?telC1ing
a~.gevraa£d. IJ::dat met vrees,eIuk-,,"ooruwatlefmoeder?

dit huwelljk slechts berekening.
Nu hU ziet dat er niets te halen valt, laat hij haar meedoogenloos -in den steek.
. Zwij.gend keken ,beid~n voor
zlch 'Ult. ' "
- Nu: is die arme mama geheel allee.n! hernam' Nora be_zorgd. Wle ,weet hoe eenzaam
zij zichvoelt! ,Misschi,en'vraag
ik - mij~_man of zij_bij ODS_mag
-komen;
_:
' Jerome scbudde hethoofd.
----:~lj verIaat .haar' buisje
met, g:eloof mij! _Ten eerate is
_zij .daar: vlak,.biJ het gestic!:tt,
waar Suzanne l~, :en bovendien
voelt- zij zich in haar eenzaam.heid ~~_~eest op_haar,gemak.
Het -15' ~et:, 'goaq.;, een ouden
boomte,,verpl811ten.
_
:.',$n v:eJ:geet".o~r.at~et, !ia~_
Z!J Frans,-het k!lld van Suzanne, nog hoeft.DIe is, naar h~
.le-geluk.
'-

:..

de kleine.eEm beetje

_ Van thuis niet, maar men
moeting voor haar beteekende. zal hij de waarheid dan niet
heeft -mij uit- Brussel een tel~
Zwijgend drukte hij baar de vermoecen?
hand. _
__ .
Zij I;3chrikte bevig, angst gram. gezonden. Mijn - vrouw
Zij wilden heiden maar het stand op baar gezicht te lezen. heeft'daar in -de nabijheid een
liefstnaar huis. Toen zij weer
~ Gij ,bebt gelijk! Zoolang, auto-ongeluk gehad. Men heeft
in bun pension waren, zag Fre- hij:hier)s, 'moeten wij Rob voor haar 'naar een ziekenhuis ~
derie dat Nora bet kind met hem verbergen., Wij nemen den bracht en v-erzoekt mij nn oneeo onstuimig gebaar -"aar zich kleine Diet meer mee, alvorens iniddellblr., _daarheen te komen.
Nora keek hem medelijdend
toe trok._-,Hil_vroeg -oak thans Jerome is vertrokken.
nog-nietsj_m~r wachtte ,gedulZoo gebeurde het -ook. -Rob aan.
dig tot zij naasthem ging zitten bleef achter onder de hoe~e van
- Wordt u dan Diets beom hem alles te vertelle.t;...
de kinderJuffrouw, die m den spaard! Wanneer zult gij tot
Wederom trof haar zgn fUn- tum van het pensIon met hem rust kunnen komen! Wat denkt
gevoeligbeid! .Een beetje ver- [speelde. En tach klopte het gij te doen, als zij or bet leven
legen bracht ZlJ hem haar ge- b~t van. Nora steeds ons~- af brengt?
sprek over met Jerome en hoe ~g ala ZlJ n;et ha.ar m~ mt~~lukkig deze er aan toe gfJ'w!"u ~ ~t : : ~~r:.
Hij haaIde de schouders op..
--':'Wat zou hij blij geweest keer zon'd::.u~~ mt, ten.- Bit 1l:~t telegr~ maak ~
ZlJn a1s ik hem verteld had dat emde Jerome met alleen te op, dat ZlJ. waarschi~~k ver
J:rlj: eeo zoon heeft! voegde_ zJj ontmoeten. AIs haar man bij l~d zaI blijven, a1s
ill le;~
e~ aa.n. toe~ -Dan zou hij het Ie- haar, was, voelde .zij zich altijd b~ D~ moet -?aImaart ~ ten
ireo misscbieri _minder zwaar kaImer.
'_ __ _ wi! met, naar.. .on~
hebben- ingezi.en. lk stond reeds
Op den'roogen nahaar eerste ~~::van DllJIl ~ ~
op het punt het hem. teze~, ontmoetlng:metJerome gingzij :ruru~ =~ BrusseL
maar -op het laatste'- oogenblik d~ tuin in' am naar den kleine - Opeens schrikte N - lievig.
meld een,gevoel-van_vrees mij te ,kg'ken. Opeens stand haar DekiD.derjuffroUwwas~etden
ervanterug.
bart,bijnastilvanschrik,want Ideine:naderb"gek:omen. _
~!e~ h:~d=fgegaanm~ze ',Ik.,was bang dat_hij dan zijn joist _kwam: Jerome voorbij. 'Het hart J.opte Nota tot in
aan -haar hoogr!d7~Chi ,&~ :re:m.ten_,-op, zijn ,ZQ()D zau -latt;n Toen h.ij haar zag groette hij de keeL-_Ats Rob thans .,mamer iets bijzondets gebeurd_W8S gelden. -_ Dat -gevaar wilde, ik en_bleef staan..',_ _
mien riep. was alles verloren.!
doch vroeg mets daar hij
niet loopenLO ik.-mbet-erlliet . Om te voorkom~ dat hij in Ademloos keek zij Jerome aan.
dat- zij -"ooit ~ g"e:heun voor aa.n.. d~en,-_;dat~men_~ zau den ',:tuin._:_~ en den~k:leb:te _Die had het v~tje in het
hem. had _en hem origetW:ijfeld ~en dwingen, mijn'-;kind af zag, sneIdezg ll8.8l' den mgang- oog gekregen Em. hij_,~ te
'allesvertelIenzou.- _' ' , "te,staan!Nooifgeefikhetuit erL' reiktehem.dehand.Haar gtimlachen..,- ~
.,.: Geheel buiten--'adem vari.-op-, ha,1i.d~ nOo~! _ _ _
'__ ' : ,: eenige~~t.e~_.~mag __,..-- W~ _ :een.._schat ~ 'een
WiD,~g_ bukte zij Zichoverhem.
Ademl09S_llad Fred~c -liS,ar 'Rob met neD!"-__ _ _ -_ - -.; - kiD.d!-~bi-uiL :-,
_____ -heen~ _ _ - -' :_, -,_ _
_ _ '_ _ daze woorUen gtiitiiStem.:_ITIter-; .' Eerst waren. beiden.' Wat vel'- ,Hij stak Rob de hand toe;
_':__ , _ :~,,'_1ieflegdedezezijn.~jeindie
_ ,~Raad'eenswienik'zooeven-)ijk' ~ :w.¢ hijvoIkomeh.~ 1egen._6ntmoeE hebt Graaf Jerome-_de maar in $. binnenate woedde
- Ik. moat vanavomi,weggis,- van- den VreemdeD. ~ en
Bourdon! 1k had heni bijna-niet een.- stom-van ~Eid.
reemn'erlaten. zeide hii opeem;. - ~: hem met zijn ~ doD-_'
herkend;.ooslecht.zag h;jer Nora. _ _ aangehed.en··
-oogen.,.".t;g""'"
".
dat de oU4e heritmeringen haar
te veel zouden aangrijpen.
Nora zuchtte diep.
Intusscben was de' verpleger
aan een- bocht van den weg, gekomen en bleef op haar wachten.
Zij - reikte Jerome de-hand'
tot afscheid.
_
-,
--:Misschien zien wij elkaar
nog eens, ,voordat_ ik Weggis
verlaat, zeide hij,'
Zij lmilrte haastig en snelde
heen. Jerome bleef staan en
keek haar na, terwijl de smart
hem dreigde te overmannen.
Wat ,was !4J schoon! En he.t
was 2l.ln Clgen schuld, dat ZlJ
hem met m~.er toebehoorde,
maar voor, alti~~ voor hem v~r~
loren_ was. HlJ klemde de ~pp~n op .elkaar, e~, kea:ae zlch
om. Alles _wat hij terwille _van
haargelede~ had, was door: d_e:2e _,onhnoeting weer boven ~
koNen.
".' 'dd'Is
ora was. mllll e" weer

f-!

wist-

ui~!ThuisziU_ik~_allES~ ~:~~.
.niet'opoiWw~'l--_'

,

,'_

gezicl>t_....,_

_

-ziet.c~FruJeQo.,l<regoo.r

Zij 'kleinde_de tanden op eI1cuuOID'deopkomend.etraneninte

houden. Zij wilde_tat_hem. spreken, maar kon geen wooro. nitbrengen.

~-~_1li.f:;praken;

_".

':ad IlOOi!:-_op-

-- - ~-beinBt u-~_

houdeD..u:t.e hemmil:en!··

,- -Wannee:gijmama: ~
bra.cht:Nora emdelijk: met moer

te ~ groet ~ dan harteJijk
"""mjj! Ik zalhaar~

__

:;:g~' WasNora~~=~::.t= ~~~

,

lUI_al!'Heht'gi angstte_~l!oOr:_Jem... 'Iewen,-te~!

Nma~Yaar""l>iiUi>i.rmet _"'~ .....

...t_,

- Ge zijt cen lief klein manneke, hoor! zeide bij ~achend.
Nora gaf de juffrouw ongemerkt een teeken dat zij met
Rob naar binnen moest gaan.
Nog e€inni.aal streek Jerome
liefkoozend over het kleine kopje en keek het knaapje zoolang
na, -totda-t: bet in hIDs vert'lwenen was. Daama wendde bij
zich weer tot Nora.
- Ik keer veel geruster naar
Valmont terug, nn ik weet dat
gij geen wrok meer tegen mij
koestert _en dat gij in goede
handen zijt. Dat is _cen groote
troost voor mij.
"Vaarwel! Jndien g:ij Qoit eeri
vriend of raadgever' noodig
mocht hebben. dan 'ku.c.t g:ij aItijd over mij beschik!ken! De
Hemel zij met u!
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