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Wat het wei enwathetniet beteekent.
VADEBL. CLUB.

ALGEMEEN . NIEUWS~ EN ADVERTENTIEBLAD

DE AMEIUKANEN: IN RET OOSTEN.

DRUKKERIJ JOHN KAPPEJE

Dinada&-. Donderdag-'_ en, ZRterdagochtend voor Ba.tavl~, BUltenzorg en
Ometrcken in 12000 exemplaren

Heden -is- het Amenkaansche
smaldeel, -da.t. ook Singapore
bezoeht, te Priok aangekomen.
Nooit- te VOl'en lnvam een zoo
groet _ onderde~l van 'eenig~
vreemde vloot in'Indie's belangrijkste haven.- E'in als_we bet weI
hebben, _dan -is er nog niet een
zoo booggeplaatst bevelhebber
als admiraal Yarnell bij ODS op
bezoek geweest.
Wij behoeven niet te verzekeren, dnt dit bezoek bescbouwd
wordt ala -een groote eel' en de
komst van 7.oovele AmeriImanache zeeofficierel1 en schepelingen ons' zeer wclkom is.
Admiraal Yarnell heeft te
Singapore medegedeeld, dat
men in die haven voortaan
moebt rekenen op veelvuldiger
bezoeken van de Amerikaansche
vloot, ja, de mogelijkheid was
niet uitgesloten, dat het cen
jaa.rlijksch terugkeerend evenement zon worden.
En dus -mag Priok bopen
eveneens te worden opgenornen
als aanloophaven in den-jaarli.Jltschen kruistocht van het
Amerikaansehe eakader van het
Oosten.

Veiachtln~ te Bandoeng, __ Sumatrastrnat 1, Zondagonhtend
_voor Bandoeng. Tjllnahi en ~etrcken in 6000 exemple.rau
UlTGEVER: JOHN KAPPlllE.
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Doeh ook het Amerikaansche
belang bij China is Diet _groot
genoeg om de verwachting - te
rechtvaardigen, dat de U. S. _A.
China met de w'apeni;; .zal besehermen tegen-Japan.
De Amerikaansche beleggingen in -China worden gesehat
tip totaal _ 50 millioen pd. st.,
maar ,die in Japan zijn miar
sehattillg 90 millicen pd. st. te
zamen. De Amerilmansche uit~
voer mar Japan bedraagt 27
miJlioen pd. st. Die naar China'
slechta 11 millioen pd. st. Mat.r
ook voor de toekomst bebben
de Amerikanen thans van de
Chineesehe markt vee! minder
groote verwachtillgen dan zij
eenige jaren geleden koesterden.
Het onaantas-tbare Amerika
beeft volstrekt geen lust om
zich in gcwaagde uvouturen te
begeven. Ret kan rustig uit de
verte toeldj.ken, hoc zich de situatie in bet Venc Oosten
ontwikkelen zaI.'Het heeft geen
enkele reelen om zich daarin tc
mengen.
Daarom mcent de 8trai,ts
Times, dat de Amerikaansche
.vloot in het Verre Oosten geen
andere taak kan hebben dan die
van cen macht ter verkellllillg
van het terrein gelegen bewcsten en be:zuidell de sterke Arnerilraansche basis in den Hawaii4
nrehipeI" die del), toegang tot
het Panama-kanaal beheerscht.

Hoe dit zij, de aankondiging
van de jaarlijksehe visiie te
Singapore heeft die stad niet
alIeen verblijd, maar ook verwonderd, want bet Britscbe eaikader te Hongkong vertoont
zich zelden of nooit te Singapore, al doen de versehillende
eenheden er van op reis van en
Maar ' nu het .8ingaporesche
naar het moederland die haven
blad spreekt van de beveiliging
natuurlljlt even nan.
van verkecrswegen, schijnt het
te vergetcn, dnt de U. S. A. ook
\'erstcrldngen nnnlcgden oJ) eiDit gaf de Straits Times aan- lnndjes ver ten Zuiden von Haleiding tot cen beschouwing, w(l,H., die den luchtweg van
welke de strekking heeft haar Amerika over dcn Pacific naal'
Iezers er van te doordringen, bet Zuidell mocten beheerschen.
dat mcn acllter deze bezocken
Vezl1loedelijk ?nl dus de
niet meer moet zoeken dan cr
is t.w.: bet inzicht, dat de Allle~ Amerilmnnschc vloot in hct
riltaansehe vloot in bet Oosten Dosten ool:: dienen om met die
posten
moet varen am aBc vaarwaters ver-vooruitgeschoven
te leeren kennell en om haar het contact te blijven onderhoupersoneel te oefenen, en het den.
Overigcns
heeIt
Amerika
teverlangen am ,de hestaandc
goede betrckkingen met andere gen den boeman Japan een
landen te onderhouden en an- machtig wapen, dat -zonder
kosten aan geld en mensehenderp. aa,,' te knoopen.
Ievens ~an worden aangewend,
Het blad bad reeds in cen en dat IS het verbod of de 'boy~
korte mededeeling uftdrukkelijk cot van den Japanschen zijdevastgesteld, dat er t\jdens het import.

Oplt8ve vau OJ,i>-IJIlIt. ult.lulwud bU voornltbotallng, bij het Slgnrenrn.gllaijll ,.De Adelaar" !deolOJ1g 3. Tel. Welt. 2607 of Slp_renmllge.zUn
.. De Tabc&ksplo.nt" NOOfdwijk 88, Tel, Welt. 349 ot reehlotrecka nan het
lJufwu op <.kIe:Daeng &ban. negolpr"\ja I 0.20 por regel met een mtnlmum
\'Bn Ii n;relJl, btl
plaaUlngen (mlnBtellll 12 mne.l achteraen) 10%
redYt'Ue cop den regelPJt1e.
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aan Singapore geen onderhoud
beeft plaats_ gehad over eenig
defensie-onderwerp tusschen de
Britsche vloot-basis4autoriteiten
en-de bezoekende' bevelhebbers.
En daarom verdiept het zieh
niet - meer in gissingen betreffende de mogelijkheid van' 8a~

ARRQW ARCHER

Dit nl~uwe Shirt met de -"mllitalre" -rug
voigt de IIJnen van -uw figu-ur beter dan
elk Confectle~Shjrt tot nu toe vervaardlgd.

~~~:~~o1entusschen

de be-

.

NAGELETUIS vormen reed, jaren lang de' meest
omdat :o:lj voldoe~

pop~!afre 'Sint~Nlcolaas- cadeaux,
nJn~ schenken aan iw.ere vi-ouw.

Spreek-avond.

Verschunt te Batavia, Goenoeng Sebarl (6 blJ

FI. 1.40,

De afdeeling B~tavia van de
Vaderlandsche Club pleegt haar
vergaderingen -in het openbaar
te honden.- De 'pers heeft altijd
toegang. Maar haar aanwezigheid wordt -weI eens :vergeten,
als er _ openha-rtige besprekingell phi.ats hebben. En dan
moet naderhand_ op haar een
beroep-gedaan worden, opdat:-ij
het een: en ander zal willen bschouwen ali;; "an vertronwelijken aard.

r---..
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TROPEN·PIANOS' EN fLEDGELS l.

Het blad acht _het uitgeslo-

I

Zoo ook gisteravoud, toen er
zich na de mededeelingen van

het afdecling::!bestuur over de
"raag VJ.i1 eznlid een debat ontspon, dat zeker met voor de
openb::wrheid bestemd kon zijn.
De pers seheen dat eerder in tc
zien, dan het bestuur. Zij was
het die -het bestuur opmerk~
zaam maakte op het onge\venschte van een publicatie. En
dan zijn or menschen, die de
pers een flapuit noemen!
De avond W2.B eigenlijk besternd veor het debat over een
viertal Imrte inleidingen betref~
fende actueele onder·werpen.
En oOlk daarvoor zou het weIlicht beter geweest zijn, als de
leden volkomen "onder elkaar"
",va.ren gebleven.
De af>.Dwczigheid van de pers
wi! in zulke bijeenkomsten weI
eens een dompci' zetten op de
sprccklusi van de leden.
Dat was nu evenwel niet het
gcvaJ. Er werd zoovecl gesprolten, dut de vierde voordracbt
niet meer kon worden gehondell.

I
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de wereldberoemde BOURJOIS-creacie.
Een ruim assortiment -maakt U het zoeken van een
Sint-Nicolaas geschenk tot een genoegen.
Parfum Fl. 0.75, Fl. 0.85, Fl. 1.75, FI. 3.50.
Lotion Fl. 0.55. Fl. 1.25, PI. 2.25, FI. 1._.
Bij

PASAR BAROE 15

Voor

SINT N1COlUS
brengen wij U een
keur van prachtige
geschenken 1

Dc heer Verboorn, Ieider van
de V. C.-fractie in dell Volksrand, verklaarde het standpunt
van deze fractie ten opzichte
van het uitvocrrecht. Hem werden weI vele vragen gesteld,
maar noeh daaruit noch uit
eenige opmerkingen bleek, dat

Het -zitje bij uitnemendheid voor Dames, na het winkelen
en voor Heeren. am zakenrelaties te ontmoeten.

Ieider van de'V. C.-fractie in
den gemeenteraad van Batavia
over de gemeente-begrooting,
ook deze inleiding gaf aanlei-

Special!teit in het arrangeeren van diners, geserveerd op
onze terrassen met aangename, inCieme sfeer.
.
Uitgebreide a la carte schotels. Gesoigneerde menu s.
Dir. Eugene Hoogveld.

HOTEL DES GAL ERIES
Annex Caf" la Rolonda
Telf. Wl. 1241 - 1242 - 1262

zij~:;~~~~~\;::~ !~g~:~:

BeZDek! ons ..Speciaal Bitternnrtje" van 11 u. 30-1 D, 30

I",,::~:~:::=~~~~~~~~~~

ding
gaventotvan
vele een
vragen,
levendige
die blijk
belangstelling in gemeentezaken.
En ten siotte leidde dr. Fernandes, lid van de V. CAractie
in den gemeenteraad het onderwerp gemeentelijke gezond~
heidszorg. in.

WELDADZEI~~SPOST-

LYTE -MAX

.. Dit Corillte zal zieh in het b:ij_
zonder -verruenstelijk mah-en
voor den verkoop van die zegels
in een stand in bet hoofdpostkantoor .eu in toka, ,,De Zan"
f>~~=-:' de eer.rte dagen van

In Hotel der Nederlonden.

Gewicht:

150 Gram

in samengevouwen toestand
in _de bijbehoorende enve...
loppe ge:makke:Iijk in elke

Damestasch- merle te _v_oere:n4

Wij vememen van de vcr,;, Een cadeau~ dat e1ke Dame
koop--~trale
van weldadig~ in .vertukking, zal bi-e:ngen.
heidszeg~

~:r:v:k:::'

WEERMACHT-BAL.

IIE··r··S NIEUWS

Leger Des Heils.
voor Ne:de:rlandsch Indi(!
Naar wij v~rnemen, is pek
te Batavia cen Dames~Comite
Amerikaansche
gevormd voor de propaganda
en den verkoop van welda,digheidszegeis ten bate van het
Indiscbe Kind waarvan Mevrouw L. G. C. A. van der Hoek
welwilleild het presidentschap
zuiver zijde:n regenmantels
op ziCh -genomen heeft.

:.

gen met Japan is te groat en den Indischen arChipel geen an._
bovendien leveren deze eilan"aen dere taak Iran -hebben als die
niets ap, dat Amerika niet ge- van het vlagvertoon.
rilakkeUjker' nit --Midden·- en
De A.merikaansche oorlogsZuid:-Amerika kan- betrekken, schepen zijn bier weIkome:gasDus zullen de- U.S.A. blij zijn~ ten _en z~Lzullen naoit iets__ an~
ala zij over e~ele jaren de Phi- ders wezen sIs dat.
lippijnen - kunnen Ioslaten"
" J . V.

§t)IIIII~ I~III~ ~[)I~E

APOTHEEK "DE GEDEH"

~t ~~~~~~:nc~:ili~~~~ _~~;~

dedigen. De Philippijnsche _arZij magen er uit afleiden, dat
chiPe1. -is zeer moeilijk.te verde-. de Amerikaansche:vlogt in zoo
digen; de kans op verwikkelin- zuidelijke wateren 'als die vail

Fl. 8._

creft U een speciale uitstalling van deze artikelen aan.
Verder aanwezig: Chanel_Lanvin_Tangee_1711_Bronn_
ley - Levenor _ Lentheric _ Boldoot _ Houb(ganc_ Narcisse
Bleu _ Scherk - Molyneux
--- Tokalon enz. lotions,
parfums, eau de colognes,
zeepen, poudres, enz.

Van dit _onderwerp wilden
ook verscheidene der Ieden wat
meer weteu. Maar er kwamen
oak eenige opmer~g~n los
over _de voortgaande bodem~
verontreiniging van de gemeente. Hiertegenover stelde
een ander lid het feit, dat Batavia in hygierusch opzicbt
vergeleken met andere steden
in het Oosten een goed figuur
breken, naar Hawaii begeven maakt.
.
Het was bti twaalven, toen de
geberu:tevoorzitter drs. Korthals, deze
vergadering siot?t, waarvanhet
succes - -aanleiding __was tot de
toezeggin:g, dat er vele in dien
Het,wil ,ons- voorkomeo. dat trant zullen volgen.
deze bes~houwing-ook vaar Ne~
derlandsch~ Iezers in deze ge-

dagen ac-

~.50,

ROODE- en -GROENE stop zijn de onmiskenbare
kenmerken van CQTY's fljne BAU DE COLOGNE
~ri BAu DE COTY.
Roode stop (eau de cologne) FI. 0.65, Fl. 1.-,
PI. 1.75, FI. 3.25
Groene stop (eau de coty) FI. 1.-, FI. 1,85, Fl. 2.90,
Flo 5._.

Alleen, wanneer het ernstig
z.ou worden gekrenkt in .zijn nat!onalen trots, zon Amerlka welbeht kunnen overgaan ~ot een
gewapend optreden m bet
V 7rre Oos~en. Doeh om eeo':!-o~sche nadeelen zal het zlCh
met druk m~eo.
.
De Amerikaansche :Vloot-m

-'----,-.,-~-----'-----"",----~- ~:;:ntd~ep~%~ij~;:a:: v~~ ~~~':w~:Je~!~~

FJ.

(~ll~r1(

wi;:~. _~:ik~a:~~ ~a:J!~~ ~~S~~~f ~:n~~~Et::
rikanen in het Oosten bebben
en wat in verband daarmede de
_taak van bun daar geplaatste
vloot zou,-kunnen zijn.

Fl. 2.25, Pl. 1.-,

=

Rijswijk 3,

, tel~

h~;:e:e:: Gegarandeerd - waterdicht
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AdolfS _teekeDde voar het komen - tot een totaal, aantal
avondmaal_ tijdens - het- Weer- van-l40.000 zegels'.
macht-bal -in Hotel der Nederlanden' op _28 November. a.s.
eeo spijskaart, welke de schotels met alleen noemt, maar oak
laat .zien.
Er- is soep met- ball~ er zijn I !:~bij~~:'i~t~b::;;;.kL~'
gebx:aden,- _.achterlappen ~et Il
raasdonders en_ gebak:ken. ._ p1e-I_,.,-_......,~-'--,-.,.--..,..,., I
en
.. · .op-aangenam..ewijzeop.. .

:e'n vlekvrij_
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BIO~'ZETPILLEN
G ENE ZEN
0- 0 R Z _A A K

de

MEN TEN G 15
of _1 R M S C HER a Co.

BIO. VIT A- WATER

De directie van -Hotel des In- kens een geestdriftig applaus
hooreii.
is aan de "Soil' de

uit de volgende dames:
Mevr. E. M. viI. Bussche,
rnevr. P. H. L. _M. Spit, mevr.
M.- M. E.' Michie~en, mevr.
Brandenburg van Oltsende.
mevr. J. F. Hart, mevr. F. H.
Weyer, m~'l'. J. L. Verbunt,
meVt'o M. C. de Jong, mevr. V.

Krtiger.
Dit bal 281 opgelulstern worden door eoke)e attracties,
waarvan wij er slechts een moit'D -verklappen. VOOl' h~t costuum, dat op de beste wijze de
tube.rculose-bc:strijding propllgeert, za1 een prijs worden' uit·
geloofd
', '
,
De toegangspJils tot dlt bal
werd V8stgcsteld op I 2.50 per
pt>rBOon. waarin sandwiches c.d.
lwgrepen zijn.
Kaarten zijn reeds thana
:~~~r ann de volgonde

pl~~~~

een _bezoek -aan Hotel
des Indes op genoemden datum
bezorgt gc uzelf dus Diet _aUeen
cen gezelligen avond - want
het wordt gezellig - doch ge
steunt daannede _tevens een

pr~~~:g-~~~~'rc

bizonderheden
verwijzen wij naar de desbetreffende advcrtcntie in ons blad
van heden.
Het is voor het welslagen
van dit gala-bal, weI een . zeer

lTAL1AANSOIIF. FILMS.

Mevrouw P. H. L. M. Spit,
Zondagmorgcn Il. vertoonde
Wlt.600l!.
bet ItaUaanschc, consulaat geMevrouw J. L. Verbunt, neranl cen aantal films voor
Oranjoboulevard 77, tel. Wit. genoodigdeni cUe in grouten ge1616.
tale naar het Capitol"theater
Bockhandel Kolff & Co., waren opgekomcn.

Van, IUutszboulevard 38, tel.

Nocrdwijk.

Boekbandcl Visser & Co.,
Slgnrenbanrlcl 't Moortje,
Sluiabrug.
Sccrctartant Lb.c.-bestrljdJng.
Ascmka 32, Batavia·Stnd (tel.
Bt.No, 800).
Ojocjo.weg 15, tel. Wlt. 4630.

aangeval~_

:-~h!i ~~:~;~:n~

lenZQorus bekend, gaan op-werkltunnen_-zij
dagendrie bestellingen uit, n.l.
_E en - Inlegger in dit nummer
ten 10.~ v.m., 2_.-n.m. en 8.30 geeft: nadere_ bijionderheden.
n.m.: -op Zon" en: -feestdagen
heeft -een bestelling plaats ten

'1'

CII0COYS.
± J~~~~md~et de chef van het
hoofdpost- en telegraafbureau
Product van Nicofa.
een dringend beroep_ op de me"
dewerking van - waakhondDe heer Swanenburg heeft
eigenaars om - zoo noodig - met - zijn "choco-ijs" voor het
maatrege!en te treffen, dat de eerst bier een "eskimo"pie" op

~~~te~:: ~~~hn~~~~~~~~~dd~~~ ~edi~:~~~ J::~~~h~Uit~~I!~

koning -cen tocht- gaat maken
van's konings _ reizen is als
voigt: In de berfst van- 1937
naar Br. -Indie--gedurende _10
dagen; terug, naar ·LOnden, ,dan
naar Canada, veryolgens naar
Zuid- Afrika en ten slotte naar
Australie.

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;:;';;;;~;;;;;;;;;;;;;~

lIaar: Austra,lie. _Het programma ;;

DRlEWIEL-RICKSHAWS.

AUTO·TECHNISCf[ HANDELSBUREAU·

DOOR GEMEENTEBESTUUR

b.v. een brievenbus zoodanig op
heterfteplaatsen, datde kans
om door den hond te worden
aangevallen uitgesloten moet
worden geacht. Een andere

sche product. Hij heeft bet
zelfs verbeterd, Men kan
H t
m entebestuur van
"choco-ijs" eten zonder zijn slDg~por~ehe~ft het verzoek am
vingers vuil te maken. Boven- vergunmng voor het explolteediim wordt het volkomen hygie- ren van door fietsen voortge-

vast te leggen.
Mocht na eenigen tijd blijken,
dat aan dit verzoek geen gevolg
is gegeven, -dan -zal de chef tot
zijn leedwezen zich genoodzaakt
zien, geen poststukken meer
aan de bewuste huizen te doen
afleveren, doch deze ten post"
kantore alhier ter beschiltking
van de geadresseerden te hOUR
den.

de Bruyn Kops.
wezen
"Choco-ijs" zal spoedi~. in de
groote winkels verkrlJgbaar
ITALIAANSCHE OPERA.
zijn en bovendien in 25 dep6fa
door de stad .verspreid.
In Februari a.s.
Wij hebben het geproefd.
Het smaalde zooals John Litt9 OPVOERINGEN.
Ie's beroemde "eskimo-pie" te
Singapore.
De Italiaansche Opera onder
leiding van de gebr. Gonzales
zal in Februari a.s. voorstelHOOGE GAST.
lingen· geven.
Op bet programma staan al
Siameesclle Prins.
de oude parade-paarden.

lijf~~:IJi~~~ 3:~~~o~~nw~~~~~:

die onder Mussollni's ,bewind
zijn ultgevoerd, waardoor Ito8
illS thans een'prachtig wegennet
gekregen heeft. Er waren ook
films, die Italltl's weermacht in
becld _brachten, ,bencvtns een
film van het verovercle Abessy-

KARL IIAGENAUER.

Expositie van zijn Werken.

Ir.P; KLiNKENBERG

I

Bancammer'Veg 11 '""7" hoek P;::rkweg. """': B4itenzorg_ Tel. 11
Chevrolet personenwageos en Trucks
Reparatie atelier, Dlien, ve_tten, banden.
_

ONTVLUCHT DE WARMTE _ HOTEL .JULIANA

Verboden.

Pebaton 17

BUitenzorg

-

-

Tel. &0 Bz.

I

Sp<.'daal W eek_t rod tartef sZaterciagsDa de Il1nchtot'sMaandagstmhet

ootbljtf5_perpersaan.Overlgen~kamer~vanaff3~perpersaonperdag.

Fnssche kamers

me:,:~o:;'~':la;:; ~:!~~cl,t de warmte.

J

_

II ALGBMIEN WARENHUIS OW 4.fOBN61
Panaragan 6 en 8

_

Buitenzorg

Voor de a.s .. Sint Nicolaas heboen wij eeo groote sorteering
aardig Speelgoed en voor de Kerstdagen div: Kerstboom::
artikeleo. Dames te Buiteozorg. doet Uwe Inkoopen blJ
.H.W A FOE N G Panaragan 6 en 8

I

--=-...

TAN EK TJOAN
BUITENZORG

Handelsstraat 157

Td.316 Bag.

Brood~. Beschuit-, Koek~ en Banketbakkerij

Voor de a.s. Slnt-Nicolaas mak ... n wij prima Baoketletters-klein sI!'ec~la?s
eD Speculaa.spoppen. KleiD SUlkerwerk inalie figureo.alle eerst ... Kwahte,t.

per-'~~i;i~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het gezelschap omvat 56
Maandag 11. stapte in Hotel sonenonderwie13musici.
1~ ~~
des Galeries af de Siameeschc
prins' Parybatra, die met zi~n
familie op weg was naar ZUld
Afrika. Zooals men weet, h~d
hij geruimen tijd te Bandoeng Batavia
P1iil
vertoefd vanwaar hij per direcGroote Postweg 30,
tie.rijtuig van de S. S. naar
Door 60-jarige.
WHITE
tegenover het Postkantoor.
Batavia reisde.
Hij verbleef hier tot Dinsdag4 JAAR VERBORGEN.
"':f.~.
INVALID
PORT
Telefoon 8zg. 32
morgen.
De directeur van Hotel des
jaar geleden verdween
:::~
Portllgeesr:h ... WljO
R hk
Gateries, de h~er Eugene Hoog- er Vier
te Gambang, in de buurt y~
van de >;l1lverste
at amp,
veld, ontving' den hoogen gast
en wijdde bijzondere aandacht
goed en secuur.
aan zijn comfort.
waren tevergeefsch. Thans 18
VrOl"gt Uw lallggao8n.
Helpt U
:;~k~:xj~a~~e:~o~~~~~~:r.van _ ......~_ _ _~~~..
"lug- en niet duur.
in zijn huis gelokt heeft en het L _ _ _ _ _ _ _---'
Hagenauer's werle is in het
bekende Engelsche tijdschrift
4jaar lang in eenkelderheeft ~-~
"Stud!Q" zeer 'gunstig beooropgesloten gehouden, waar hij'
deeid.
.
met het :kind leefde.
Wij kunnen ieder kunstwn':
naar aanraden deze tentoonDUURFRUIT.
GpDote PoslW"eg. Bultenz:org Telef. t o 6
stelling eens te bezichtigen.
V ... rsehe -volle kot".lJlelk E 0.15 per fl .. f 0.13 per L. KamelDelk en YogI-IELFRICH~KLARING. , /
Gevolg van- Staking.
hurt. Versche kippen_ en Kalkoen·eiereD.
SCHILDER VREUGDENIIlL.
VOOR DE A. S. FEESTDAGEN-, Kippen, GANZEN. KALKOENEN
Geell ' Defensie~zaken
Thans te Batavia.
AANGEROERD.
Ala een
VODR
gevolg
ANDER
van de ArneDe bekende schilder Vreugrikaansche zeeliedenstaking zijn
denhil,' die onlangs op de tenDe Straits Times deelt mede, te Singapore de Amerikaansche
t'oonstelling v_a n de Vereeniging na informaties te hebben inge- vruchten duurder geworden.
vail Beeldende -, Kunstenaars wonnen._blj de betrokken _dien- Bet blijkt nu, dat te Singapore
Een L E K K E R Sinterklaas-cadeau.
met vele werken uitkwam, heeft sten (bedoeld zijn het Britscbe meer Amerikaansch dan Afrizich thana te Batavia gevestigd leger en de marine te Singa~ kaansch en Australisch fruit
Koopt U.hetbestbij SIN'NJAN FOO
(Qude Tamarindelaan 65 pavil- pore)-, dat gedurende bet be- wordt geconsumeer~.
en "vraag dan tegelijk -even naar het huiswerk opjoen).
zoek- van het Nederlandsche
Daarin zal we!-ee.n verandegegeven door, St.-Nicolaas, als U het goed maakt,
Te voren vertoefde hij lan- smaldeel ,aan Singapore,_ defen- ring -komen, als de zeeliedengen tijd op Bali en ' te -Soeraba- sie-kwesties noch direct noch staking in Amerika nog lang
krijgt U - een prijs" - ujt te_ maken door de jury.
ja.
indirect besproken zijn gewor- duurt.
Ooze St.-NicoIaas.etruage- is de moeite _ waard.
Ook de schilder Adolfs ver- den.
,
toeft thana te BataVia, waar hij
Kolone! Helfrich, comman:GEEN ANIMO.
binnenkort een tentoonstelling dant van het Nederlandsche
Voor Vrijwilligers.
zal houden.
R I E·SK A M E R-.. ART IKE'L E
BIJ ORANG BAROE.
slaggever
niets
-gezegd,
waaruit
OUDERAVOND.
men zou kunnen afleiden, dat
Va:D._de Brltsche jongetui, die
Tjemarataati-l 10 K. s~ B.~gebouw.
er_besp:tekingen_over_ def~nsie-_ in_1935 voOr het_ eerst te Sjn_
_,
__ Tel. Welt. "1:24:4- .. -4239

Bij de firma Olislaeger
Noordwijk 11 wordt thans een
exposiUe gehouden van kunst~
werken, in hout en metaal van
Karl Hagennuer uit Weenen.
Hagenauer -studeerde onder
leiding van de hoogleeraren
Struad, Hoffmann en Hanak.
Zijn werken zijn vervaardigd
uit hout en metaal en bij opent
nieuwe perspectieven in deze
800rt kunst. Zijn 'creaties hebben bet voordeel dat ze decora.;.
tief en tevene geestig zijn.
Een der meest opmerkelijke

vo;~n~~~g~;;~~e:~~d~~n to~; 1,..---------, Bllitenzorgsche Apotheek
K. P. &CO. (RATHKAMP & eO.)

.:::~:::~.

I

i

~~nignja~~~ ~t~ne;:~:ori:~~~

7-~~- o~e~w:~;:~:Jghaa.r

~~~~~~~ v~~ 6~ja~~~uJ:a~e~j~

I

BOERDERI..J GANDOK

FRUIT'I;!'~O~SP~E;EN~V~A~R~K~EN~S~'~~~~~~~~~~~~~

KANS

Heden ontpakten
wij een zeer mooie
col lee t ie

' ..

I

g~~u~~~:ikl~:~~~~d!;e:~d~r:~ :ct~:::d! zO~e 2g~~!TIi~~~~d~~ d~S~: d~ ,~~i~~fa!~T;rge b~~~~ ~~or~~se~e~~~tS~::~e °Iia~~ni:~

nog voor Tandjong Priok Hgt.
Danrann toch is het te danken,
dat dit fcest als het ware opgenomen wordt in de -ti:i van bizondere fecstelijkheden, welke
ter eere van de Amerikaansche
gasten gegeven worden. De
officiercn van het eskader leggeD zelf het verband tusschen
het een en het ander.
Nanr wij varnemen, zullen zjj
door-hUn aanwezigheid nlet wei8
nlg luister b\jzettcn aan het
feest voor de Iiefdadig~eid.
Voor het mooiste costuum
zal een "Philips" Radio-toestel
type 333n worden ,uitgeloofd;
dat door de N. V. Revimy belangeloos tel' bcschlkking wcrd
gesteld.

Voor Gcnoodigden.

Rijswijk.

Het-iS meennalen ,voorgek~:
men, dat de -postbestellers hlJ
bet bezorgen_ van poststukken,

!3pecirue lage -prijzen een hond te worden

bin.Dt'e~kv~a'~n-i~d~e-~E~bmmb:e~nagb~l~onekmO~eotllteec~

B.L_()J:ll>

~~roc:~~e~~~~:,ab'c~~a~d~

Tegen Waakhonden'-

SPEC~~A~;;';:':~~d!;A~~Z::

II

Paris"~pro-

DE KONn~O , ~OMT.
Ag. 'de Tabaksplaut
Parkweg 12 BUitenzotg.
ducten van den' bekenden par,
Vonr de, a.s. ,Sint Nlcolaas ontpakten wij _ e~ uitge:zochte col~
ftimerie-fabrikant' "Bourjois". .
In Hias.
lcetie rookartikelcD gescbikt voor Cadeaox. Voons aUe soOrteD tabu;
Wij _raden alle dames aan
,
,
Sigaren en Sigar...tten.
hier - haar echtgenooten of
vrienden eens-heen te zenden. OPWEG NAAR AUSTRALIe'I~;::;;:;::;;:;::;;:;::;;:;::;;:;::;;:;;;;i;::;;:;::;;:;::;;:;::;;:~;::;;:~;;:::::;;:::::;;:::::~
Het is met voldoende-"Soir de
Te Singapore, wordt ve!BLOEM,ENHANDEL SOEKASARIE
P\lris" op het verlanglijstje te wacht, ,dat koning Edward .~
Dultenz-org
zetten. De beeren _zijn zoo OD- de eerste twee jaren na ZlJn
kroning ook een _bezoek zaI
Bloemwerken voar elke geJegl'llht".id. Pdma afwcrkingenbil1ijk~prijzen
Dat
zal
gegar3.nd~'erd. Levert ook naar bUiteD; Annex versr:he viseh- c"
brengen
aan
Singapore.
het -Bourjois"product, dat- ge- waarschijnlijk gebeuren, aIs de
gevogeltehandeL

~~~el~~~v:~~~~r fe~ti:e'~eerv:: ~~n~~eng~~~~~U:~~o~~~e::~ ~~~~g'wo~~arme:~:e~~d , h:~

noodigde

Da't doet U goed.
, ', S,h..k, 0, LBVBNSKRACHT. te,_ waardoor _Dooddruftige tuberculose-patiiinten ,in staat
EEttUSTen
worden gest~ld, te worden verDPlABLOEM-COLLECTE
Bal in ,,Des lodes".
Nu door, bizondere omstanheden illt jaar te Batavia geen
Enunabloem-collecte" zal worden gehouden, werd ' besloten
cen gecostumeerd bal te organiseeren, hetwelk op Zaterdag
2S November a.s. des ,avonds
9.30 uur in Hotel des lndes ~al

BESQHERM DE POSTBODEN

I

BUITENZORG.

Tevetls kunnen kaarten war- graanbouw.
den aangevraagd bij de Dverige,
AI deze- documentaire. films
hierhoveri -gcnoemde.d.am:es van waren op' kunstzinnige _wijze
het Comite.
veriorgd. Ret publiek liet teldes verklaarde zich -bereid om
de bovenzaal geheel -gratis beschikba'ar te stellen, terwijl het
orkest ,van dit' hotel belange10016 zijn medewerking zal verleenen. ·
Voorts werden verscheidene
import"firma's bereid gevonden
om van diverse soorten dranken

I

Aanbevolen . Adressen 'te

~:: :.:;,n~~~~r:','::;'~: ~

51' 0 E L (i A N i(j ?
-:\

BrokkenSpecnlaasU._ p. '/,K6. KleineSpecv'aas 10.70 p. '/,K6

:e.:;.":~~~nt:';.~~~

MOEIUJKE
A;-.A M !B 16 -n IE N ?

'.

6evulde- Specalaas f 1.50 p. '/~~6. Kleine SpecuI.aas f1.-.- p •• i2 KG

ALU ~::V~'~i:: YO OR .' DE FEESTDAGEH

~:ci~~1 d~:~~a~,~l~:S~~:=

He~'.:

Acti~

V

N

SIN NJI'N '00'--'-

~~:a1!I~:hn::~~=_!:~: f:~r~~~:; :he~~:-I!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'
LS
R18.11
MAI _TE J'OO'
KAl'l Kl.O·RA·
,,_ __,-

coniite -van"vO?r
de RiJpere Jeugd zal op ,VTIJ- zoek aan Singapore. _,
willigerscoprs.:De commandant
?ag 27 October te 8.30 u. n.m. - Men_ begrijpt, dat d~ ~ede- ~'van de Britsche troeperi, ~em het K S,.B.•gebouw op hel deeIingen van de8f.rt,,'sT.m,,:, raal Dobbie; heeft van zijn onto
Waterloo-plem-een ouderavond verband houden .metdepub1J- steniming over--dit feit _ ~

g~~,,:, heer

:!~: ::!rl!!!':~~

M. Crijns ••leen
blijken.
.'
voordracht __houden over den voorkwam, 'dat 'kolonel -_He1f~
T.EXTI.EL-IMPOR.T.-,
invloed_ van-hetboek, De-heer rich geen--opracht had om be-: - ,
- - :
C': van der 'r:ott, -zal declamee- sprekingen. over '.defensie-zaik~
~ziging uitgesteld.
reno Het Canunus.:-Zangkoor-~ te Singaporete houden.---

~:g;i~h::;~o:o~t~J:

ken.

'

" ,

apotheek ';;I>e

_

_
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Gedeh" ;

RESipENT

,h.

,

. ~~_

ant

Kinder__ CaPe:t
•

Voor-d~

5

~. '

u

De betere Tandpasta.
Het. , dageliiisdl -gcilrulk-VllD-deze.
jodiamhOadend" tandpasta maw ukt

'5'.- :!:f ~~'_:~7"?:=

•• ___ .. - _ 9
kleine ,hems:

• __

.%DQah;de~

_

••.... .

DeBritBeh..re.identvans<>-

I

• •.

',·811',.·80P·U1 .I"" Imp '.ELLIRGER&Co.
__
." . . '~ ,. ' .

. . . - . . : _ . .....1IIIIIl . W~'

::::p~'Nt!'i.!'."'!,~:'=~~~j~ -,opden_,..a_II;osarBame93.'- ~t..c::.'

ingericht.lW!<e gehee1 gewjjdvalt 'NooM-;Nigaill.

.:. C

pARAriBNT~SJi.

Op_ v~-=~= H~~en_~-Dames..,Mmjes- ~~:~,_Joo-KBBl:~
~!ne~ derODls. S. de'~
en-.-}ongens ' Mantels~~:g,:~~.
in ..de
vanaf f t,SO
-.
-.
,

~-_:u~ge'~
.
. ADAMS.

"SOmDE PARIS".
De

NAAR·NlGERIA.

EnlJelseh labrlkaal: .
Gabardine Vanaf f 17.50
G _ _ M _el _
650

.bet_kWamahan l!m•. • '

,~ WA,LISIGAREN"
vanaf 8-9-'-10 cent en hCloger;
Steedsvoorradig aile sigarettenmerken .

.SlGf.REN - MAGAZIJN

·" ;,, DE ·,· ADELAAR

DUlTSCDLANDS
Ol'ZEG·
GING VAN DE BiNNEN.

SmiEEPVAARTs.·

tt

CLAUSULE.

.

"DrlllcoW'o'O'"

's zondags G • • lolan.

De Beteekenis van het Havas-monopolie.
PAUL FAURE'S AANVAL EN ILUR WEERKLANK,

Ook de vrijbeid det pers beeft.
baar grenzen ; in Frankrijk echter niet. Tot op hel oogenblik
zijn de eigenaars van de meeste
groote bladen Vlln bet land niet
slechts a an het publiek maar
dikwijis oak aan de regeering
onbe.~end, jat het is zeUs niet
eens geoorioofd een onderzoek
naar de namen van de eigenaam van een courant in tc
stellen. Er bes~aat practiscb ANKER en HARTl
geen democratische contri>le Kent U -de ..beteekenls van
over dczen zoo belangrijken tak
van het" openbare leven en men deze symbolen In het merlt
weel
de groote schandaal- van "de Kuyper ~

wt

processen - Madame Hauau,
Stavisky, e.R. - hoe gemakke.
lijk het gewieksten ~kenlui gevallen is, ·cDll.r;-anten in Franlaiilt
te koopen ~n de openbare mee-.
mng· op hoogst verwerpeIijke
wijze te beinvloeden. Achteraf
was het dan te laat.

Uf_
Eenvoudig - slnds 1695 heeft
de kwalHelt van de
Kuyper nch veran- · ~
kerd .in het hart ·
van · olle Holland.
.

sche

fijnpr~eve-rs I

-I-

. -

PROTEX

.1

..DIL·O GHTeRD · POS.T" .....
'!!~---

-.

....

'".

» INFQRMATIE BUREA,U'

Sptdaal VCXlr
PCtUbo.

Kampl,U/s

E<:h~cbcidiagCJI.

No. aI.

Rata",~.ca.t",D1 .

'

I

Acco:.ntantskantoor

Belasl.ngzaken
Accountanclf
Adndn,stral.cs

Een!JUWELIE'R IS

DOg

g".9oudsrnld !

H~t ootwC:tpeo. 'V~vaardignl ~ tepitreeun va .. j o~1m ~ QODd-~rk~1l
"~r"IKb t dlt .pedal" VZlltke u::i" va .. deo 6OUDSMrD. IJ.W.A. fRJrDflICHS ....
IlOUDSMIO . 5«rctarteweg 5.leJ. Wit. IIi;..He{ atelier foor t.l1itel~ ••'t.

';""'-~-';;"'-'-----_"""a
Voor Meublialr"' MEUBELFABRIEK "HOLLAND;"
COlllpleteY/"oninginrichtingvaoaf 395._
Laan TrtveJlI 23. T"I. Welt. 12.

FINUCIIElE

.

MUMHlE

A.H.M.

H,d, u
01
woo;!;" ...."',
hdpt U. Sp rWllnll '".<D. II-Il, •.ID." 5-6. Bndtn~ uren nB tel. afspraak.
KONINOSPtElN NOORD 13, PAVILIOEN Til. WL SOll, PoschJ 11.

Voor St.-Nlcola8.S vindt U de grootste en ook de Dloolste

Sortecrtng btl .
SCl:IOl!:NEN

I.F.ERT ZWDf)fP;N IN TJIKINI.
Gcdirl. in"lI'Ullee.... r en ICInU"III.
GEVRAAGD EEN . WINKELBE.
T~I. JOOtj; WU,
DIIDNDE, wcrkuren 1-1 (In 4""""

CHAUFFEERSCHOOL ,.DE AUTO"
Ouo.l GoD4lulSdla 11, Bat. C. RUlas'Cla:
mot. olsen auto :
J 1.150
met laauLo:
J 8.-

•

KOUSEN

Koopt tIl/lll9 l"eeds Uw St.-Ntcolaas cadeaux
POSTWEG N . .59
TEL. WELT. 4302

~~~v::l~~~e~ ~~~1;:: ~~d.

St. NICOLAAS 1 1 , - - - - - - - - RET GOUD, EN ZILVERHUIS
CADEAUXI
Cltadelweg 35
tel 4286.

Artlstieke tampea
Moderne KUSSENS en
THEBWARMB·RS in:

Groote sorteerlng J U W ' E E LEN: SchskeJa.rmbanden,
Slauge.ns..n:nbanden, Kend&riwerk, COlliers mjHangers, Oor~
kaoPlK!a, Rlt1gen met ot :EOIlder BrillanteD. 22 ka.raats of 14k araata Coud.
B1llljke prljzen..
De9gew, op Crediet.

Chlnl~~Ve[oor

Chln t 2:-Lu l'
Haodweebtof
P u u de pkhee

II:;

TAFELKlEEOEN
DIVANKl.£EDEN
. TAPUTEN

A. S. ROT H

Noordwijk

6A -

KINDERBOEKEN

hI. 1231

\foor eIke teeftljd
Puntenboeken
Kleurboeken
Kalenders - - - Legkaarten
•
Vulpeuhouders
VAN WIJHE'S BOEKHANDEL, Kebon Sirlh 9, Tel, 482.1. WI.

I

V.::r.KOPP,
Vloolleeraar, . ex-leer~

SROG~ 23~~

CHO~O-I"S
bet '
1ie~lijke
ziekte-kiemvrii product

DRUKKERIJ

verkrljgbaar

~-

VERZORGT

UW

BA.TAVIA-CENTRtn.f

D .E

LEEU·WQ. ·

•
PIANO-LEER.AAR.
.
Nog eeni~ uren BeschikbaM.
DJAGA .:>NJEr 59, BATAVlA·C: .

. hiJ
.. ~~e· JoopeI'5------~--;.J.

JOHN KAPPEEI~~~;;;~

!

. ]O
. .O ' P

PROI'.
.""""-

INlEU6ERS
'. Een ' halve-centl
per stuk ,

en

TOKO DELICE
MAMPANG
SIN JAN .TOO
COEN .
IJE LlONG lfiN

MELKl!RIJ MOriERNA.

-----

.

.

COMl\IUNISTEN.

, - '

.

.
",

'".

Ook het HenielSche·Riik krijgt ·eenVoIksfront.

. ...... Dbnder~afr 26 November 1936

'"wn.

JE STRi.mEN. !'U CHINA. TE REDDEN!".

•.HEr.
DUITSCIiE GRONDSTOFF1"~PLAN
..
.
IN UiTVOERING.
" ..
" •.' tJihittereNoodzaak geboren ......
door:'
. Dr: '0 . KURT JOHANNSEN.
Dr: ' G: Kurt Johannsen,'- 'wcten;"
!!Cbappelijk medewerkcr der Kamer.
VAn - Koophnndel en Fabrieken te
Homburg, die op het oogenbblik zoowei III Duitschland ala in Eogeland
!:eer van zleb doet apreken door een
door hem geecbreven !Joeit over bet
l!:olonJa.le vraagstuk. _
'.
~. Zonder 01:18 met I':\jn arUkel te .~:
len vel'f!enzelvigen, mcenen wI! toob,
het onzen ieAets nlet te mogeo onto
bouden, tlnar bet er (len lntereB9llUten k\jk op geett, ' hoe men in
Duitache Industriee!e kring-en over
bet vler-jllrenplan denkt.
(Red) .

. Op. de indrukwekkende . betooging van 28 October in lief
Berlljnsche ,Sportpaleis heert
minlster-prt81dent Goering nog~
maaIs deD kern vnn het vraag~
'stuk der nlcuwe Duitsche
grondstoffenptannen omscllrevea met de woorden: "Over vier
jaren moet Dultsehland volk<r
llIen onafbankeUjk van het buitenlaild zijn ten aanzien ·,'an
nile &toffen, die hoc dan ook
door Duitacbc tiekwanmheid,
door onu ebem.le en machinenUverheld en omen mijnbouw
ulf kunnen worden vcrvaard!gd," En op 30 Octol?er heaft
Dr. ·~bels verklaard: .,Het
gctheele fanaUsme van van de
Datie beert deb thans geworpen

op de oploa1ng van bet DultBChe

grond&toIfcnvroagstuk".

Het kon dus niet meer worden

betwUfeld. da.t Duitscblnnd
ernst maul. Inet de ultvoerlng

:;nhoe:n~~~a:'';:'
~a~!!i~~:
heeft
met de
berg

vastgesteld

woorden : ..Er zuUen in den
uau1eu tUd nieuwo Cabriken
ontstRan. fabrleken. waarin wlj
ODZe clgen rubber maken, fabrl&kon, wanrto wtj ult eeJstofvezela elgen kleereD vervnard!gen eD waarln wtI dan de Ita-

toeD. die 008 t.hana ·mltloenen
un deviczco kost. Diet meer
noodlg hebben".
Gebn!'k un devlezen ala ge.
vmgvun oDvoldoenden ultvoer
door de economische wereldcrl·
liB CD de 1nscbrompeUng van
den wercJdho.ndel, en gcbrek
aan C(>n elgen bula van grand::::: :~ i~~~~If~a~bdc:t °zij~
de beide feiten, die tot het

~=:f:;.~::tc!ft~::~o~~~~?~

zal op mecat ·Inten.aievo wijze
wordon ler bant,l genome", en
re~\!nt · cr op, · de.t.- hat

GoorJng

~:~~~rm:erd. o~r; ~~~~e~~;
· ten u1tvoer' zar;ijn .gabraeht:
InvJoed op de, WerCldTnarkt.

Oil programma zal natuurJijk
niet elken invocr .over60dig
maken, maar het zal op bepaalde gebleden - b.v. op dat der
texlielgronctstofrep - eeo gevoeUge bepcrking in den 'unk~op van grondstofCen in het
bu1tenIlUld meerbrengen, ' hetgeen Diet zonder invloed lip de
wereldmarkt kiln blijven.
Men heen hier .oak · geenszins
teodoen met eon slecbta tljdelijk
vet:schljnscl. Immers men bouwt
· geell mnchUge fabrleken, Oln

deze ' hiter weer af te breken.
Men 'moet er integendeel op rckenen, dat Dultschland op de
gebieden, waarop bet er in
81aa~,
e,lgen ' fabncatie
buitenlandsehe grondstoffim te
vervangen, auurzaam als kooper van buitenlandsche waren
verdw~nt. . Dnar _ ovengens

selei1, dan in' deze-krankzlimlge
wei-dd op onszelf te Zijll aange·
wezen." Uit deze woorden van
Goering blijkt, hoe Dultsehland
slechts gehoorzaamt aao . den
dwang del' noodzakelijkheld om
het bestann van zijn 67 I\lillioen
inwoners zoov~el mogelijk te
bcvrijden uit.de afhanl{el~lchctd
van het buitenland.
.

Men hecrt in Duitschlalld opo~cht gehoopt, ciat de Volkenbond zekerc bepalingen uit bet
Verdrag von VersaUies uit den
weg zou ruimen. Het is op cen
teleuI"8teUing uitgeloopen en het
gevolg is gcweest .de herbewapening van Duitschland. Men
hee(t evencens aUe economlscbe
wcreldconfcrcnties Da den oarlog mccgcmaakt en gewacht op
ecn cindelijk tcrugkceren naar
rcdeJijkc mogelljkbcden voor

~~~d~rer~~~h~~1~\,~end:~ tbdao~

merkw.ar'dl.
m·ag: De
ten hebben hun streven naar
aoeiale revolutio' en' den k1as~
senstl'ljd opgegevell of tenminste ultgeste:i1" en op hun roode
vlag de nationalistische leuze
"Redt, China Vaal' de Chineezen" geschreven.
Dele verrassellde koerswissedltllnjg.~: rne~Je:nd •hetoetbeng,itnelvdanen
"'~

was er dan nag voldoende tijd·,
am bi.n nenlnndsche meenings-

verscbillen te beslcchten. Het
Chinn ,"olgens communistische
meenlng dreige~lde gevaar en
de daaruit voortvloeiende nilm-

c~~~Oni~s:;1e do~li~~~

VooraaD~

8Laandc E ngclschc bladen wlsSGntCJlW6tldng tHltt- 00#
ten nlet anders tc zeggcn, dan
derlaJul3lfeooudc. Chime.
dot Ouit.schland izch grondstofren ken verschafCen door den
verkoop van zijn waren en dat
dlt te voorkomen, atelden
~e~lI~bnez~~tv:fc:j~o~rba~:~~ ko- de Om
communiaten een samenwerking tuaschen aIle· vaderlandsHet 1colonialc Vrua!l~ Iievende Chlneezen voar, met
het-doel een regcering van nastuk.
tionale veraediging te vormen.
De ,politiek ,van deze regeering
1.0U op "tegenstand tegen de
Japanners
redding van
natle en
.

.en.

stuks 'geborduurd en ·
bedrukt zijden

NachtjapoDnen en onderJurken

PantaIons v. crepe de chine. zoowel

I r_~nen1croepen

oak Japan steeds sterkel' overgaat van
het natuurUjke product naar het
· syntbetiscbe product, teekenen

·uch bier ingrijpende veratide.. riDgen in het . wereldbedrijfsleven voor de. toe.komst af. . :-

.....

B~ohttt· :.nciOdgedron~
· fl.en : .. · r·····::·...

Intuse:chen;·Duit8cblaoo·heeft
slecbts noodgcdi'ongen het .meu-

··:~irz:~~~~~~:r~:.a:~,

beld k:iJ.nnen ·venichten· en 'het

~are!:C::= '!!:V~:~~d\~~

. 8t~Ul~ . ~ 'ec9nom~~e ·.r6demk~
heJd :van yolk to~ volk ' te han~
, d~en : en gocd~',ui~ .:~..~~,
..,:
.....': . . . .

',

("'"'.

,.

als van tricot. met mooi. borduurwerk
en kant, georgette-.werk.
.In verschillende nieuwe modellen In

Een schtrterende collectle naar ieders
smaak.
Prachtige k1eurencombinatie geschikt
voor hier en ook voor Europa.
. Heeren bad jassen.
Heeren chamberclooks.

medium - en duurdere kwaliteiren .
Tricot - Blouses -en
Dames - zakdoeken
a.vondtasch;es
poederdoozen
handschoenen

zoo jUIST

ZOO JUIST ONTPAKT.

ONTVANOEN.

1'.............................1cen "Natioriale

r~td~~~~~ ~~~~~~jo:a~e~ij:=
te komen op

Verdedigingsconferentie"
en .;;;=~======~-:-----------:-:::;;:;::------een regeerlng van nationaJe
verdediglng te vormen.
Bovendien beeft het commu-

KOOPT geen

M~ZIEKINSTH~MENTEN

nistische programma de steun
van bijna aUe studenlcn, vele
soldateD, l1nksgeorliinteerde intellectueelen ell, nanr men ver- alvorens onze zaa"k
zocht te hebben.
telt, zelfs van eenlge Kwomiutangmenschcn. Deze clementen
Grootste keuze:
hebben zich aancengesloten tot
een Volkafront, waarvan de politiek zieh in nlets Vl.lll het reddingsprogramma van de com·
muniaten onderscheidt.
De kracht van der.e pleuwe
beweging Jigt hoofdzakeJijk opgesloten In de steckte van de
communistiscbe legers, in de
aantrekkingskracbt, die het
nieuwe programma op verschllDe:sge.we.nscht op afbetaling.
lende poIitieke groepen uitoeLAAGSTE PRIJZEN.
fent . en in de eenvoud van de
leuze: "Wll je Btrljden, om China te redden 1"
Het nieuwe Volksfront heeft (naast fa. Tio Tek Hong)
nast zijn sterke ook zijn zwak- SluIlibrugstraat 683. Tel. 362 Wit.
ke punten. Daar is in de eernte
plaats de apathie en , de weerzin tegen den ' strljd, die de
enorme ' rnassa van bet yolk eiontbreekt er op
cOI!enlo., " .een gcschikte leien nog erger is bet gebrek
aan . wapens, munitie en geld.
Sabels kuimeri nu eenmaal weinig tegen machinegeweren uitrich ten. Sceptici wij~n er oo~
op. dat slechta ~veinige perso-die op het qogeoblik Macht
rijkdom bezitten, zuUen besluiten tot een sameniverking
met een partij, wier doel. on-

M~ZIEKB1HDEL "T18

d.a.m:s · aUe .tij!IeUjke ~en

kingen, de .. soclaUstische revolutie is en btljfl
...
Men moet · dtis .
welke . concrete
nationalisme uit
tiscben smel.tkroes

mTJO~'

Een Warme DOllche
open" dll poriiri. lienl'ijdl de blocd.-nfen. ~1tr-
lichll1& werking "1I11 he' hurl ell brl'/tgl tell
blijllll1ld& vtirfrmddng t"an lirlmarn cn 15~1.
Uti: de mod ..... GAS-GEYS£flS

~oor

;..dft ..n ...ffiU......

Hillijt ill -"offut;.l..... ~ktlijt .. becal"'..,~ .. "","' k... u~,U • .,...."'t.......
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G.S'.'D.U~ DI • • ; v • •• DEa&'A.D.CH-'ND'SCHe GAS.HAATJCHA""U

TEL. WL. 300, 508 en 1720.

GECOSTUMEERD BAL
op Zaterdag 28 ' November 1936 in

HOTEL DESINDES
ien :bate .:van de Emmabloemcolle:cte
. .:: Toegangl~~ijS .' f 2.50. {inciusief ·sa!ldwichu c.·d.)
. (Velar liet, Costuum, hetwelk op, de beste: wijt:e ,de
tub~rcu1;ase-bestrijding propageert. tal een PIijS. ~ordtQ: .wtgeloofd):
.

'door

am dezelfcie redenen -

'1

KIMONO'S voor dames en melsles
PYAMA'S
..
,.
..
..

de communisi.en zich op het I ~2!~~i;!:!~~~,~:~~.!";~~~~?~~~
standpurit, dat China voor e.lIes I i
er voor bewaard moest blijven. en naar
cen Japansche kolonie te wor- taat van daze bcsprekingell zijn.
dat aan aUe Chinecscbe legem,
den.
Later, 7.00 verklaarde men, partijen e~ leldende politici een

\'crwijderd en cen zich van baar centrale exeeutieve comite van
vcrantwoording bewuste regee~ de partij in een manifest vastring kon niet anders, dan ban- gelegd. In dit manifest wordt
delen volgells het parOol: "Help gezegd: "Het is het doel· van
U zclve".
Japan, China door de benoeming van Chineeacbe schonen
Zoo besehouwd, blljkt ult de en verraderlijke dieven in leiEngelschc persstemmcn al cen dende fundies en door de inbetrcurenswaardig gering bevan geheel afhankelijke
grip voor den ernst en den " ."'. ~,_~- .. _%ooa18 den Politicnnadznal{ vlln het Dultsche
Hopei-TBjahar te
grondstoCrenplan.

4000

.Toegangskaartm veckrijgb3ar bij":

P. H. t. M. Spit. van' -Hellt.!l'l:boulevard 38 .
.
. .
_ ..
. . (telefOOD Wit. 6095)
Verbunt. O.ranje: BoUlevard 77
(",1<100' WI,. 1616)
,. Bo<kbandd KoIff '" Co. , NOo<dwijk
:.
. .
.' BoekhaDdd VWu ·"' ·C'oo. ~k .
",
.
·.Slpr.......dd ' t Moortje. Sluisbcug
"
.. :" .. , .
:' Secrdarlaat: t.b.c.-bestrijdmg. Asmlka 32~ ,8atavia-St8d ~
." Djoqa.,.g ' 15. (Td. 1.VI', '4530)
(tddoo. 80.:800)·
.
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..DE OCHTEND POST"

St.. Nicola~s vindt ., hetmomenteeI veiligerinNededandschfndie' dan in Spanje: vandaar zijn vervroegde komst ditmaa!.
Met 'toog opzijn langer verblijfheeft hij dan ook eD'Orm
veeIcadeautjes meegebracht, diehijaan Toko Europa ver~
•zocht 'om uittereiken,
'
Daar'om,hebben wijbesloten '. omaan' ieder,. die vfUlafheden
tot en met,6Decembe( 1936bijToko EUROPA inkoopen
doeteen Sint Nicolaas pakjetegeven en weI:

UITGAVEVAN

D, R UK KERIJ
,JD HNKAPPEE
r,

Goenoeng- SahiuL-46
Tel. 582 ':-.' 581 WI:

3000

een---l'akje A ~oor --i~koopen-~\j~na(l-~-:_5.--:-:_ -tIm { 10.B'
.
, f Il,_·tfm f 15.C
I 16.- tim f 20.D
£ '2 1.- tim f 30,-

EXEMPLAREN
HETBESTE
BATAVIA-CENTRUM

ADVERTENTIE
MEDIUMl

OPLOSSING VAN RET P ALESTIJNSCRE
VRAAGSTUK?

Een Voorstel van den B11tish Colonial
Service.
8m FRJL-o;K waLING \VIL PALES'rINA IN DRIE DEELEN
SPLITSEN,
(Van O-tlZCU

v.

P. B.-cor-r.).

LoRden, 11 Nov, 1986. de

Britscbe belangen niet te
kort wordt gedaan.

Er bli,ikt steeds duJdelijker,
dat het einde van de staking
der Arabieren en van dcn gewapenden opstand nog geensZi:lS wit zeggen, dat -er tbans
cen alle partijen bevredigende
oplossing voor bet conflict tusschen Joden, Arabieren en EngeJschen is gevonden, Het man·
daatsbestuur' is den Atabieren
zoo\'er tegemoet gekomen, als
:zondl't ernstlge schade voor zijn
prestige maar, oonlgszins mogelijk was, ook de Joden hebben
dUldelijk bewezen, tot verzoeDing bereld te zijn. maJU'de Ara·
bicren btij"en bij bun ernchen;
z.\i willen all(>fJ of niets. Hun
mllitaire leider, Fawzl Koekdji
Bey. heeft weliswaar bevolen
de wapcns nee-r te leggen, maar
heE'ft tegelijkertijd verboden
,wat door de Engelscben geiji8cbt W(·rdJ oorJogsmateriaal
in te leveren. Er is dua ecn soon
~:apenst1t8tand tot stand gekomen, maar ceo daadwerkeUjkE'
,"'redo 1B er .nog lang ruet gesloten en de laatste successen val"
het Arabiache natJonalisme in
Jrak beeft_niet slechta de nog
Immer tot. opstand bereid zijndc
ArabJ~ren ,te denken gcgeven~
DInar ook - en dit nag in sterker' mate - de BritBche man·
daatsreg~ring. Zoowel in Jeo
ruzalem als In Londen is men
het er over eehS, dat er zoo
J'liloedig ala maar eenigszins

Willing.
Onder deze omstandigbeden
verdient cen nleuw voorstel, dat
op het oogenblik door het Fo·
reign Office bestudeerd wordt,
niet alechts de allergrootste
aandacht, maar het heeft boo
vendien goede kansen, verwezenlijkt te worden. Het is een
rapport van den leider van den
BrUsh Colonial Service in Paiestina, sir Frank Willing,
waarln In zekeren zin wordt
voorgeslagen, het mandaatsge.
':lied in drie stukken te deelen.
Het Noorden van het land 'I.w.z. een gebied, dat in bet
Noorden tot de Syrische grens
~n in het Zuiden tot bet Kannel~ebergtc relkt en waarin d~s
'let gewichtige district van Halta gelegen is - zau uit de no~
nlneele machtssfeer van den
Volkenbond moeten worden verNijderd en In cen Engelsche
·:roonkolonle veranderd worden,
'laarvan de gouverneur tegelij·,crtUd dc fUllctie van Hoogen
";ommissnrla yoor bet overige
gcbled zou bakleeden. Dit overlge gebied zau In een aantal
zelfstandige kantona met een al nanr de meerderheid der bevolklng - Joodsch of Arabisch
zelfbestuur verdecld worden.
Aan doze kantons zou men het
moeten overlaten, of zlj zich in

Dloet worden gcvonden. En dan
ebn oplosaing, die zoowel voor
Arabieren ala Joden aannemeUJk 18 an waarblj bovendlen aan

onderllng'door-middei van den
Brltsclien Hoogen Commlasaris
wenachan te regclen, Klaarbllj.
kelljk Ugt aan dit voorstel'in de

Rapport van sil' F1'omk

:e~,el~~I~:u:a::to~:';t~k ~:~, fd~~r~~i ~~~e~e~~~~f~~~~

E·· U. · '1' L L· E T. 0 N
NORA DE VALSCHE ERFGENAME
OF

De kweJlingen eerier moeder
122),

W:

met zijn 98 c. c. b:achtige, --D. K W. tWeetact btokmot-or.
drle_ veaneliittgei1; vrijlciop en_ kickstarter. forsche- trogm~...
reinuien.: e!ectrisCb. liclit.. {Jem~elijk te-beuenen en . ~._••
goedkoop' ~_ aanschafffug.- ong-eloofelijk _ruuilg iQ -gebruik.
50 KUOIIle:ttt:
1'- Liter benzine.

op_

(De ,Kranige Wegversllnder)
m_et zijn 250 c: c. -,D. K. W., motoI-_baali P~ENT.JAK en

GEKBRONG ,op ,zijn prise. Staat voor 'niets I .lets voar
de kenners! Levering op Qemakkelijke betaiiDgscon,dJties.

IMPORTEURS,

eerste plaats ten- grondsla~ de
meening, dat de EngelSche
vlootbasis Haifa en de, uitmon~
ding van de nag vee! belang;ij~
kere olieleiding Mossoel~Hrufa
uit de invloedssfeer van bet po·
Iitieke toe-val moet-'worden ver-

mo'eilijk te beantwoorden, maar
zij blijft evenals vroeger het
kernpunt van het geh~ele probleem.
AIle andere -vra,gen,_ die tengevolge van_bet Willing-project
opduilcen, zij~ van onderge-

Wijderd- en'-':""--inhoePalestinade vet:dere
ontwikkeling
er
ook moge_ uitzien ~ stevig oJ;!.del' Britsche controle te_ houden.
De staatsgreep in-Irak,bij welke gevolgen de Britsche -petroleumbe1angen op bet spe1 staan,
heeft de noodzakelijkheid aangetoond om tegen -dergelijke
"toevallen", die zich vandaag
of morgen oak ergens anders
kunnen voordoen ._c.: en _zeker
niet in de iaatste plaats in Paiestina -, gewapend te zijn.

se.hi,kt
be.le.ng'.n
... e met
r.e.. gelin".g"v.anldi.en.
over.. he.."teeb.,o.lu,.e,_nuIPUD.
de aangeiegenheid
den Vol- zoo mogelijk
vC?leindigen. t
kenbond is een_zuivere formaliDeze interessante- _-mededeeteit. Gen've zal blij zijn, indien ling van den geleerde vestigt de
~
1936
Londen het van-de-verantwoor- aandacht weer eens op de worIn MAISON V£RSTEEG op
delijkheid veor bet Palestijnsche steling del' wetenscbap bm het
Zalerdag' 28 November
zorgenldnd ontlast en bet zal absolute' nulpunt te breiken.
even -bereidwillig van zijn man- Dit is bij minus 273 graden Celdaat afzien ala het indectijd'Ar- cius gelegen. DOOl' onvermoei~
Georgani,ee,d door de •• BLACK AND WHITE
meuii!" bet oontrole-recht over den arbeid is de wetenschap tot
CLUB" en de VEREENIGING VAN DANSbet Japansche Znidzeemandaat steeds lagere temperaturen geSTUDIO'S
Naujo-Choo, het Saargebied en kamen., Het probleem is ten
n,og andere gebieden opgaf.
nauwste met bet vloeibaar rna·
100 gulden contant geld en vele andere prij::en
Belangrijk is
ken Van gassen verbonden. NaToegankelijk voor iedereen
het rapportWil
dat men er in het jaar_1S95 in
andere aan be
geslaagd was, de lucht vloeiEntree niet ~ leden £ 0.60
overbandigde v
baar te maken, kon men tempeReserveer tijdig Uw plaatsen
nakoming yah de Balfour-decla- raturen van minus 191 graden
ratie als een vanzelfsprekend- Celcius bereiken. In 1898 maakKaarten reeds DU verkrijgbaar bij MAISON VEBSTEE&
heid beschouwt, waarover dis- te Dewar de waterstof vloeiCUSsias reeds van te voren uit- baar en kwam. daarmede op 253
gesloten zijn.
graden. Ret laatste gas, dat nog ....

Meening va.n de Bevol-

king.

Welke houding" zal de bevolking tegenover bet voorstel
aannemen? Sir Frank Willing
zegt in zijn rapport, dat ltij dit

:;~td~ab:r~ni~~bb~~ecfeW:~h~~~

te mruken. -Professor Debye, de
Nederlarider, die, zoojuist de
Nobelprijs ,voor scheikunde
heeft verworven, heeft thaD$
op desbetreffende -wagen geantwoord, dat -hij dit geldbe~
drag_zal gebruiken, om zijn stu-

SOERABAIASCHE MOTOR EN HANDEL

~an37

B, - Batavia-Centrum - Tel. 1627 Welt;

GROOTDANS.CONCOllRS
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(Nadmk verboden).
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sche groepen beeft opgesteld,
door prof. Kamerlingh Onnes
UW BESTE SINTERKLAAS~CADEA UX
en dat zijn voorstcil de instem~ ~_IJ
over-wonnen; daarmedl! bereikGlTAREN (g~wone e D hawaiian) vanaf .
f 6,50
ming van vele Palestijnen beeft
te men een temprtratuur van
UKULELES, 2.~~r k!aDkvo!
• . . . . • • 2.gevondell, Voor zoover dit de
272,2 graden. In 1932 werd het
V!OLEN (Stradivarius, Amat,. e.a)
.
f 12.50 tIm. .. 75.Joodscbe bevolking betreft, is
J'tl."'~ verscbU van 0,8 graad door
ALLERNIEUWSTE SQNGBOE!.KEN per stuk
. . . 0,50
zulks ongetwijfeld juist, want
1;50"",-" prof. Keesom op 0,7 graad geBewaar Uw bans; de grootste kooper tot 3 Januari 1931
de geprojecteerde kroonkolonie,
bracht.
kriJgt 8eR maola surprise I f I
die immers de belangrijkste
Nu zet professor Debye deze
MU Z I E K HAN DEL "P REA N 0 E R"
~:!~b~n ~~~~~Ji:~i1ee~:!
ABSOLUUT NULPUNT.
pogingen voort door het ontKramat 30 A
Batavia_Cenlrun,.
lijkheid van zelfbestuur geen!!!·
Oftcnsicf van Prof. Debye.
=~Ae:e:;:- e:a~r~~{ld~e J~::; ~=================~
zins uitsluit - lets derge1ijks
Berlijn, 16 Nov. 1986 gelukte het, in bet jaar 1935 ~
bestond twee jaren geleden ook
een temperatuur van 0.0044 _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•_ _ _ __
op Malta -, zou den Jaden be-Het "Kaiser·Wilhelm-Gesell- graad hoven bet absolute nUl-I
alist een grootere mate van vei- achaft". dat in dit jaar z\:jn 25- punt te bereiken.
ligbeid en politieke, economi·_ jarig bestaan vierde, beeft in
Om dit laatste verschil gaat
sche en cultureele mogelijkbe- het ten Zuiden van Berlijn 'ge- het nu nog. De toren te Dalhem
Wordl neg he den lid van de V .. O. S. E. G.
den tot ontplooitng garandeeren legan Dalhem een ware weten· is met de meest moderne in(Vereenlging O'ldedingeo Steull Europeesche
dan de huidige toeatand.
scbappelijke stad gebouwd, strumenten uitgerust. De expeG rOO t b aD ,tI,elsg ei!:mployeerdcD)
Maar de Arabieren? Zullen waar de geleerden' zich uitslui- rimenten afjn zeer kostbaar, omzi,j de voorgestelde oploSsing tend aan onderzoekingen wij- dat zij steeds weer opnieuw
Zij yerleenl U moreclen en. fil1al1tieeien stenl1. indien U bniteu Uw
schuld teDgevo!ge van de ~ijdsom5taDdigbeden bult= werkkrlng %ijc
zonder tegenstand apcepteeren? den. Het jongste in de r:ij del' herbaald moeten worden en
geraakt eD dlenteniJevolge In moeilijkheden verkeert.
Zullen zIj er in toestemmen, dat wetenscbappelijke gebouwen is veel tijd in beslag nemen. Laat
LldmalLt~chap 1% YaD Uw maandelijksch salads met een minimum
hun daarmede iedere mo'gelijk- het Instituut voor Natuurkull- ons hopen, dat bet prof. Debye
van f 1._ en een ma::dluu"!"'-contributle - van f 2.50 per mund.
held am later in den zin van lte, dat een ongeveer 20 metal' met hehulp van zijn Nobelprijs
bun programma geheeI Pales- hoogen toren Itrijgt;
gelukt het absolute nulpunt te
Vraalill Inllchllngen
tina bij een toekomsUg Groot·
Deze toren is er onder ande- bereiken.
PALMENLAAN 5
Arnbisch rljk aan te slulten, af· ren voor bestemd, de studie dar
gesneden wordt? 'Deze vraag is laagste tel!1peraturen mogelijk
(Noon/,k verboden).
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zoo erg Diet, nu Jerome bij baar
~'il.S en hij -haar moo naar huis
zou nemen~ Zij hoopte dat langznmerband alles tusschen- hen
tcrecht zou komen.
Eeriige ,dagen later zou Flo..
rence vervoerd worden,.Z;jJwer{i

verlamd terug zag keeren, was
al bet ,andere evenwel vergeten.
In de zonnigste kamer, die
Nora vroeger bewoond bad,
was; een bed eerg t Hi
kwam Florence~ die h~vig ve~~
moeld_van de reis -was, te,_Iig-

:~~~idign~~g~:~d~iek~~~~~~ ge~et

wekken, Florence de hoop gegeyen dat zij misschien door baden en massage het gebruik
van haar ledematen terug zou
laijaen
.
T~en' Jerome de litteekens
zag, rilde-hij even. ,Hij bebeer-

Me~ de eig~~zinni~hei~ van

een Zleke had ZlJ het zlch In ~et
hoofd gezet, dat het h~ar emdelijk geltEken moest, een verzoemng 'met Jerome tot stan,d
te brengen. DaarOl:n. de~zij, als
~ij bij ha.ar ;f~:' al~ e~~

Zij keek he~ met smachte~=
de oogen .verw:gtend aan en zel
de op ~Ielenden ~oon:.
.
- , Je~?me, Zlet gIJ dan I?-e~
hoe ik liJd onder uw koelhel~.
Ben ik geen bek,iage.nswaardig

~~a:~ r:f~t:W~o! k~:t~j

n::::a:~] zti;~~el~ :a~-_ a1~~d

~~~~:i~a:~::.nek~~w~oeJ ~i~

zo~:n

waa de tuak der vcrmet
vija;wig geZicht
gin-&" naast den chauffeur zit- pleegs.te:t' 'er VOOl' te zorgen; dat nag pun bad, verborg zij dit en ding te storeo.
.
.. . " mlJn ,kamer bmnen .
door
ten, Jerwiji een velplsegster bU. de-:af-eke volkomen rust had.
glimlachte bem toe.
Dit begon hem e~de~~ z.oo
ENRICO DE NOVARA.
Florenee plaats nam om ~e~
Jerome slaakte cen zucht
-:- Of gij wilt of niet, moet gij tegen te staan, dat hi] Zlcn met
(Wordt oorvolgd).
van 'verlichting toen hij einde- mij nu wel-op ,Valmont dulden langer ,kon beheerEl::hen.
liefde voor hem .in volle kracht. bij de hand te zijn.

Met tegenzln vOlgde hij den ~far ~fr:nd~kei:ti!l~~~~~r~e~~~ Zie~m~\~ ~~~ia/!r~:eva~o~~ : k~~~~lj~!~:~:~Dd:~:~ ~~om~'e;ei~:pU:;;~~!.~ ~""'_ _ _ _ _ _-'-~----dokter naar de kamer waar de bij haar thans, wat zij jegen§, moore streken, die ziJ doorre- Iamde &.tJ'na Diet verdragen, of- ik weer bij u ben, Jtan ik roij bapaWmtc lag, Gaarne was hij hem misdaan had, en VQAA ep den,_doch dacbt aan 2ijn leven,. ®hoon hij-wist dat alles haar ter in mijn-ongeluk schikken.
Yoor de deur nog omgekeerd. die Wl]Ze den weg ~l;1f haar teo dat hij met eigen hand verwoeat eigen scbu~d was. ~s zij niet Terwt1 ik op reis was, heb ik
Al zijn wllakracht moest h.ij te rug
bad.
_
met den vorst was meegegaan, steeds naar u verlangd en mij
hulp roepen om zlJn afschuw ta
Aeq, hoe deerIuIt verglste zij
De zieke b.i.eld: :aieh vrij 'goed., zou het .'ongeluk 'lliet gebeurd zeer ongelukkig: en verlaten- gever~~rgen. .
-' _
_ zich I , No~ nooit had Jerome De boo;p gfo\t' baar nieuwe kracb- I zijn.
_
voe1d,!
HlJ bad zlch ~en to~stand van haar z66 dlep veracht al~ nu hij ten. Jerome zorgde onderweg _Zijn gedachten- vertoefden
Bij zooveeI valschheid - kon
Florence weI ernstIg voorge- geho_ord had hoe licbtzinnig JlU uitste~end voor baar. Zij-had voorldurend bij Nora.
Jerome ,zijn woede niet-Ianger
'_ '_ ,'bet.nietbeterkunnenwenschen... Den volgenden dag lietde bedwingen.,Een schorrekreet
steld, maar,·,h~t,wasnogveel erop-Iosgeleefdha.d.
e~,er dan ~lj had verw!cht.
De dokter verkJaarde, dat zij_ Dat bij dit slechtl,:! gedwongen g1'avin bem verzoeken- bij haar kwam hem. van de lippen. Vol
Buna ,~as" hij tez:uggedemsd, waarscbijGlnk reeds over een deed, voelde zij niet.
_
te komen. Bet kostte hem iede- afscbnw _w endde hij zich van
toe~ hlJ haar voor zlch zag, Ret paar dagen'vervoerd zon kun.
Wat -een. vreeselijke -thuis- ren- keer een zelfoverwinning, haar af.en verliet de kamer,
gezlcht en de handen waren nen worden. Natuurlijk moest komst was dat! Alsof men een haar weer te moeten zien. Hij
v;rbo~den ell _qe oogen lagen dj, in een auto languit kunnen doode bracbt"zoo'n stilte beer. moest haar-echter nog sparen.! DE BRAND IN BET KRANK• dlep III bun kassen, zoodat z~ Iigge~, daar ~ij bijna met in schte er._ _
,_
Florence verkeerde. n~g in
ZINNIGENGESTICHT.
staat was zich te bewegen.
Jerome had reeds: een uitvoe~ den 'Waall, dat Jerome niet wist
een oude vrouw l~ek.
Nu :kreeg_,hij, medelijden met
Nadat de dokter even w;egge- rigen -brief c over den toestand welk leven zij geleid had en bij
haar. Zij- scheen vreeselijk te roepen was, fluisterde Florence van-- mevrouw .aan zijn ,-rent~ merkte weI, dat r,j hem. weer Bourdon ' weer' op' -Valmont
lijden, want _zij kreunde luid. haar man toe: _',
'. meester-;gesQhreven.- 'Men wist trachtte.,in te,paImen. Hij ver-:- woonden, ,heersch.te er v_oortSmeekend keek zij Jerom~
-, Breng mij zoo sn~ moge- er dus op het kasteel alles van._ langde eveuwel naar het oogen- durend ean. doodscbe stilte in
aan,_ terwijl zij_ bijna onhoorbaar lijk van mer weg, want het be· AIleen de buishowIster, de rent~ blik dat hij, haar kon 'zeggen het_huis. Florence was aan het
stam-eIde:
_
_
'
valt mij in deze inrichting ,hee_ meester. en de _bedienden van hoe di~p bij haalO. verachtte. Zij bed gekluisterd.. Niemand kreeg
Dat wij - e1kaar z60 terug len;taal lliet. Ik zal bIij zijn als Jerome- ontvingen hen.
_. boezemde_ hem een vree.selijken _~aar te zien. _De verpleegster
lJl.oeten zien!_
- _ _,
ik weer. op Valmont ben! .-- '
_- Men ': til~e de-zieke voopich~ a1ik.eer in. en tOcli __moest hlj nag was de eenige; ~e:vr:ti -bij haar_
Hij boog, ,,bet ~oofd eVen,_
Met behulp van al zijn zelfbe~ tig -nit de)lUto. Zij, begon_zaeht zwijgen en mocht haar met 0P:' in~ en. uit;ging.
maar _'was __ ~ietjn staat,_haar b,eers~g geltiktehet_Jer_ome, te kreunen.-VoL~edelijden ~_ winden __ en krenken. , _ _- _,"__
:Ai _ en. toe'~ J"eroxrie .
ean .'_ ·paar _woorden v_an troost, haar- ,_niet te, laten merken' hoe se~ouwden, -, _.pIe~-de ongelukki- -HeLva:band, ~,van. bet ~ haar_ wei, -maar :bij bIeet altijd
t~e,' _te_ voegen. Zijn ~eel ·was. v~rontwaardigd ,-hij ,was. Ret ge,
'zij het-laatste, bloeiend zieht ~omen. ,De roode' Iit~ Sl~ts IroJ:t. Bil 'VrQ6g hoe bet
dlcbtgesnoero., -"
_
- '_ zou ,'at .zeer onbarrnhartig ,ziju van__ schooilheid_ en_jeugd bad· ~ens' stakeD., scherp _tegen de -haar' ging_ en..lnIstm:'de naar_ de
Iiij_ging naasthetledekant geweest,_haarverwijt-en~-ma- dengezien.-,_ -::, ,- ": __ ,__ " bla.n1re ~:uid-af.- Bet-·was de wenscben. "\V83l!VOOl'_zij,hem
zitten, en :vroeg -~den, dokter, ken", ltu ~j, zoo diep ellendig
N!emand, 'had- k1Jnnen ,'~- grootste angst van Florence ge~ v:aak -Het roepen..
wanneerdeziekein,zaQv~,her- was.' " : '."-- -, ,"_
, __ , pe-n,,'waarom:,_zij:.zoolang--was weest,ofhaarschoODheid,ver~ ,En"_zU,_haI! -.zeerveeI_ 'wensteld;zou~jn,dat~ijhaar_naar _ Hij_ ver.borg. zi;Jnafkeerz~ wegge:bleven,_ -t.erwijl- de,gma:t ~,zoU..'DedClktet'had seh:etI.- _,de2e~,"\"el'Wi!!lde
hllis_zou ku:rmen_lateD._bre!lgen. 'goed_IQog~ltik_t~~zlj,op;vleien. Of"op_ 'reis_wasgeweest Qf'8ls h.aar-:eebtet:'_~d door vrouw! v~-lJeklaB&'Ie
De oogen' van Florence'be-_ d~,'-,~'-"teg:@..:hem. ~ te ,~-:'k1uizeimar _llp' ,',ValInont- 1& zeggen~litleebnslang;. .sQ'. zichen1iiili1emh::_ntat,m.
gonnen te_tter$. N'u.z\l J ••.•preken~hem_er~~"'lfdho.d. . . ~.... ,......................erlu!nd 'lO>Ilflen~en. -'_>ii_~l""
I'()nleweerzag;_ontWa8.ktehaar Zlj 'voelde;_haar_ongeltiklang ---~u men_ode gt'8.~mek,en
~a_~~~~t_~teJ~_ ~~

-die

