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door .de verwachting, . dat het llaar' . verhopding

te .:

groo~

aantBl menschen 'zal vermind,e- groep van "o ude. rl)cnschen. daal"
reil?
door word:t bet geboorte ·over;
. El' is slechts .eert Yolk op schot " mindel;, de bevolkings-

dam ' zal dan' ·aan -Haarlem
vastgebouwd zijn en Den
Haag bijna aan Rotterdam;
"Wie met het oog op de eeonoIllie' - van "Nederland zou
. durven I::ieweren, dat het onbelangrijk is_voor een land,
. of h et in crisistijden sterk in
bevolking - toeneemt", a ldu'5
gaat . prof. Bonger voort,
"met bem ven;cbil ik g rondig
van meening. AI onze grand
~s ongeveer in .cultuur en
er niet in · cultuur is,. is i
nze

een evenvllchtstoestand worden
bereikt , d us de r egeering behoeft feitel\ik niets te docn.
En ·welk e 'overbelaste :minis·
ters, die zulli.. een "udvies van
wetensehappehiJ k zlJde ontvan-

*~~

opzicht
bevordert het
26ste levenshet tocnemen
doen ook
barst

uitgebreidc statisticken, zullen
het op zijde schuiven en zeggen: onze plicht is wei
iets tc doen, wij mooten voor·
uitzien ! '
Geen uangenamer ad vies
voor ministers l)n n dat, \Vat b un
leert, d at zij zich nlet bezorgd
behooven te maken, vooral als
die raad wordt onderteekend
door mannen del' wetenschap.

!geboort"'ij'fers:. E~e~~~c~l:~t f:;~~I~~::~~h~~e~~;~~:n dO~~

men in
tlng IIlten, dat d e bevolkingsvcrmcerdering nu weI spoedig
tot stURn zal komcn en dat dit
voor N ederland E'en groot geluk
zo.l Zijll.
E r .zijn In Nederland groote
groepen der bevolking, die
krnchtig ijveren t egen de toenemell.de geboo:t~beperking. Eens
1.0.1 den Catvlnlsten en den Kll.tholieken daarvoor de dank de.~
natie gewordt!n. Nu worden ~

Maar nu heeft ook een mn,l
der wetensehap, ook een hoogJeeraar alann geblazen en daardoor eenlge opsebudding en
onrust · in het land venvel{t
Prof. W. A. Bonger heeft een
kleine brochure gemaakt vall
cen rede, die hij in Fehrua.ri 11.
hield voor het Nederla.ndsehe
comite del' Int. Vcreeniging
voor de Studif.: van het BevolIdngsvraagstuk en daarin zeide
hij o.m, het volgende:

het

Nederland heeft het langste aterft ecijfer van Europa.
De achtcruitgang ligt vooraJ
op het gebied van de killdersterfte. I n 1850 stierven er

nif~t

meer

dan het

land dus komen van h andc
en industrie. Voor den handel
ligt Nederland goed, doch in
dit opzieht zijn de omstandigheden in de wereld zeer on·
gllnstig; de autarkie neemt
voortdurend toe. Het zal dus
moeten komi:!n van de indus-strie. Dcze is in de laatste
halve eeuw zeer sterk toegenoman. maar of de toekomst
zoo zal blijven. meen ik te
moeten bet wijfelen. Er zijll
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Vertrouwt ons Uw Fard toe voor
eeh geregelde maandelijksche rivisie.
Ooze voarwaarden hiervaar zijn uiterst
voordeelig en onze cancen tieuse servic" zal. de levensduur van U w Pord
belangrijk verhoogeo. Neemt een proef
bij de eerste zich vaordoende gelegenheid , U behartigt daarmede slechts
' Uw eig en bela ng.

St. Nwo/aotB"./

loaD ssnVICE
R e parat i e At e li e r

len, welk ceo
vloed de uitJatingen van die
geleerd en met deze .strekking,
dDt Nederland blij mag wezen, als de bevolkingsvermeerdering zal ophouden, moelen hebberi op .de echtparen,
die hiervan kennis nemen. Hier
wordt nla het wa re de geboortcbeperklng t ot een zaak van
natilJllnal beIRng gemaakt. De
tcgcnata nders del' beperking,
met hun godsdienstige en socioloe;lsche ,nrgumenten, ·kunnel1
dnnl' moeUijk. tegenop,
0 [1 : het oogonblik heert Ned~rl :U1d nag een verblijdendel1
bovolklngsannwns. Deze _geeft
hun, die opmerken, "dat de Ne·
. derhmdSche Tegeering.· zich
niets of weinig gelegen
maatregelen
doel bebben
een talrijker
ilO',t..m"nid,lel" te ver-

F.R V E UGELE RS
C HAUL ANW I'! G 9

~erh~~~~t,e ~e;e:3Sla:ree~~ o'"'iii('fiR J E N N ISS E N
tijde!ijk Ned, lndie en
de praktijk neer op 1 Dec.
duur is gestegen van 38 tot
'55 jaar, Toeh knn de stente
Vanaf 15 Febr. '37 wordt
nag meer dalen, meent BOllpraktijk voortgezet dObr
ger. Want onder gcseleetcer.
F. J, Hilte:rmilDll in het
de groepen is zlj reeds vee! ~~f~~ri~:2~~anle Boulevard 23,
!3, De waarschljnlljlre levens-

la~~t

·geboorte.over!ichot. is
dan oak gestegen van 6 per
duizelld bevotking in "1830 tot
14 in 1934, Wlj hcbben in Ne·
derland het maximwn van

g~~ci~~.in~~:~~e:~der~~d~~~
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Speciale aanhieding tot eind
December.
' . Voorbestellingen ·v a'ri ,
. mltlstens flO kunt U gratis ,
, ,', in anze Studio vah U oL 'Uwkinderen een mica gra, : ~ofaonplaatjeI"tEmophemeh '
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Amerikaa nsche

king "een "ramp voor ops ~and
Gewicht: 150 Gram
achten want dnt wil zaggen:
vrijwel geen u atuurscboon In samengev ouwen
' meer in Nederland.
in de bijbeheorende . enveioppe gemakkelijk ~n e1ke
D amestasch mede te voeren.
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Za't e'·rdag

E'W':,"' ,.1 de, to.kamst van

Buogalowbediiif ' met ' modern

van· Tl lgombong. .
,
Scbttterend panorama ..van':lit. de terrassen·v/h LI DO over·
het me~r.
.
Gelegenheld tot cano· en en visschen in hee meer.
Opening ~~emhas~Jn word t _nad,er aangek~ndig d ,

W ij vesligen hiermede Uw aandacht
'ap het feit, datanze
'
FORD - SERVICE
aile speciai~ machines ' bezit, am in
den .k ';rtst mogelijken tijd en op
de goedk66pste manier aile va Orkomende reparaties aan
aile FO,R D-M ODELLEN
te , kuon~n . uitvoeren.
Onze werklieden zijn specialisten voor ,
Pord-reparaties , Zij werken onder
voortdurend Europeesch taezicht. Elke
repa ratie wordt door ans gegarandeerd
Aile F6rd-onderdeelen zijn in sta ck
en w a rden vaor zoaver de vaarraad
strekt. geleverd tegen
niet verhoagde prijzen.

surplus van Nederland van
2 jaar; Alles moet in Neder-

::fij~,! "S;~~:~gZOde~6e~~~~ zuiver zijde~

"
eafe~restaurant aId weg van
.
- :- •
Bulceozorg n/Soekaboemi, 75 KM van' Batavia a/h meet

.

:

FORD BIZIT! •• S!
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Yolk is, - wij scha mell ons bij
bet \'nst stellen van dit opmel'kclijke feit _ het Nederland-.
sebc.
E qge[a lld ell Frankrijk treuren am het terugloopen van hUll

levenslustlge vrouw
I" b . .
."b.,'lpIIIJ'Us""",
OCIItI,.d,tl'(l pllnblll leld -llldlld _
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iter guc:bikt .\,oor .
·SI: .Nlco!Il!l!I_c'II'ileau.

Ben cadeau. dat · elke Dame
in ' verrukking zid brengen
G egarandeerd wate~dicht

en vlekvrij . .
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Het zoeken ·van·. e.e o . passend gescbeuk ' is vaak moeilijk.
', ' , .
. Beeft " U. a1. ..ee:ns . ge~acbt .aan klein me u b.e 1 VI e,r. k-.1

Lectuuratandaard.· .
'.
Cactu8standaards
.
Cake-·. taodaards
NaaltafellJes
.
Mlml'- tafeltjes
.
Damesschrijfhureauz
Rlldende barwagens
.
.
en aDder klein' meubelwerk
U ,Iaog' bij on. altijd met e~n pas"';d GESCHENK

WONINGINRICHTING
"

bUD
~6
:.
, GONDANGDIA
.
.
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dat de

vee! redenen. dle' maken. da:1
Nederlaud. wa.t zijn

niet
oeeono- mag
beperldng en

mi8che toekomat betrefl. er
met &00 guDltig voorstaat.
It .meen derhalve. dat bet
meer daD tijd is, dat men de
a1Mmk1ok I••t luiden", - .

ouden van dagen.
naRl' moeten straven,
natte talrijker en tach ' welva~
render wordt. Zij moet voor
nieuwe bestaansmiddelen zor·

gen.

Prot. Songer ete1t dan vast

op~~{ell:e:~' ~~~a::r:;
gedachte. dllt de oatia in getaJ
zal.afnemen. m.ag door een YOlk
nlet gedl.lld worden.

dat eI' tot duaver van reg.
riDgHij<Ie aHto ged.... Is,
Maar het b1\l1rt ook aI .poe.dig, ' dat -hU 'van haar Jets .ver·

~g~t ':~a ~o;~e~~

de oemen.

~

wenscht nlet al·
leen. dat Itt met 'den zg "kin·
d~toeeIac" voor kinderea. van
werkloOzen za1 opboudeD. ·maar
ook, dat dJ de geboortebeper·
Jdng w bevorderen, ..Bij ooze

Een goed nationaal streven
ill: _ voor zooveel mogelijk
atamgenootcn bet grootate be.
rcikbare welzijn. Hoe meer Ne~
derlanders hoo bater!

==~:~ne~ed::~ IU:~08~:dDd:~k V:~Sl~;~in~
land nu

heeft.." -

zoo roept d&- wrekend nationaal streven is de
ze hoo&"leoraar uSt.
voorhanden bcstaansmiddelen
AJan

IOU

het ook kunnen om·

re8ervecren voer een kunst.

'maUl: beperkte natie.

bU ••DO,h."-gg.~:",,,!",!!!e: I

Dat Nederlondsche geleerden
in dlen tin wenken geven en
vorwachttngen ulten is ona.an~
. vaardbaar cn mocst worden tegengegnlln. Het is op zich zclf
al een bewijs VtUl den achtor~
ultgang van Qen nationalen
gecst.
Wle kennls neemt van de be·
volklngsvermcerdoring behoort
te denlten: - wet zullen we
voer de nlcuwe Nederlanders
doem. Maar wio dan. denkt: .....;,.
laten we maar nlets doen, mls·
seMen loopt 't zoo'n vo.art
Diet, - verraadt zljn angst
voor moeU\lkhcden welke een

ge'~~fkIs ::: ~d~~;l~g~~~oo
1'.00 erg, a18 prof.
~na~:e~:e n:~r~:'
zegt.. de zaak komt ~~~s
VcUl zelf In orde; 'Men beboeft Daal beztt!
.
Geen der hierboven aanger~le~e~=rre~J:: ~e!r!~:: dulde geleer:de beeren heeft or
.ehJedL, de" aterfie In do oudere oak .maar ceo oogenblik. aa.o
Jeotttfd,lJiJ8.l8eD za1 moeten toe~ gedacht, dat hot rijk der Neder~
nemen en dan blijtt' de bevol· landen . zich . nog iets verder
kJngsalDwal blnnen : de per.- uitstrekt daD ·de grenzen van
ken. het land dar twaalf provin.
ciiin.
In Dultschland, dat zijn ko-WV kunnen blet het boogge· lo~ii!n kwijt raakte, mocht men
leerd debat tussc.hen prof. Bo~- zulk ondoardacht gepraat yer·
ger e.n prof. van Vuuren over wachten. ". Maar , daar zal men
de beteekenia van sommige ·de· het niet booreD.
Maar' in ' Nederland, , dat ' bemograltschc cijfers laten v~~r
wat het. la: - een academlSch · schUrt over Suriname en Supro~ en contra, ' waarmede on8 matra, .Borneo, Celebes, Nieuw
volk
etGek verder
Guinea en kleillere eilanden'ala

tan'ih~elklind"Knap,

. ceo land Dlet ceo toenebevolkiDg en een groat
overiUsch gebled kan men
dcll niet de weelde veroorloven
van nog langer vol te bouden,
dat bet bevolldngs·eurpluB daar
niet zou kunnen wonen.
Ooze natie beeft dezen prachtigen ultweg, die' ledereen haar
bellljdt.
Laat zij er dUB gebruik van
maken! Dan behocft zij niet
langer te luisteren naar hen.
die uit pure trnagheld en wi!·
loosheid hopen. dat zij klein
moge blijven, zoodat men zich
niet za.l behoeven in te spannen.

tandarls.
aan
N. I. ' A, S, en
. T. O. V. 1. T. te Soerabaja.
. Dit artikel heeft de atrekking
te 'doen uitlwmen, dat het lang·
2amerhand tiJd wordt om .de
Cbinees"che, Japa.nsehe en In·
beem.sche prataers op tandheelkundig gebied het uitoefenen
van de . gevaarlJjke practijk te
verbleden, daar Indte thana beechikt over de Indische tandartsen van de S. T. O. V. I. T.,
dle den kleinen man kunnen en
willen helpen.
Wij vet:'Damen, dat bet Decamber·nummer van •.De Poli~
tie·gids" geheel zal worden gewljd aan de luchtbescherming.
Dr. Peverelli en de beer Timmermans, hoofd van den lucht~
beschermingsdienst te Batavia
2egden daarvoor bijdragen toe.

...

glanson cbrifectie '

Bat

EAU DE COLOGNE

via· ~ C.

. 'Daar~enav~r

~a.t . de

ijver

pc volkslamp "MasCot" ingang

flanell"n p~!i.ta,lons. 3 tint.en grijs
~.Ige .en . grljze w'orsted pantalons
crime worsted ·pantido·ns· '
cr6me .serge ' pantalons
.'
..donker.bJa·uw · colbert m.t k.olkstreepje
. grljze ' en beige' ,tweed co,berts'sport
~.,Ig. worsted co.lberb
grllze gll.b.rdln~ ~oJbei-ts

=:===~=:::========~==~
FIRMA E.C. HEIJNEMANN

geel'ing ten opzichte van deze
zaak . hmeemt. Zij schonk de
het voor-

LADIES

~

.Eebte Volkslnmp.

TAILOR.

SPECULITEIT IN MOBEBNE
AYONDKLEEDlN8

~

gevoerd,
f 85.Jacquet. vest en gestreepte pantalon " 85,Smoking-costllum met prima
satin gevoerd.
65.Dinner-Jacquet 3/ 4 linnen met
ingezet vest
.. 17.50
Zwarte . pantalon met zijden bies .. 25.Aanbevelend.

Firma E. Co BEIJNEMANN

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

waarde. Aan die voorwaaroe
is. niet voldaan.
Maar is nu de grootste lam-I
pen·importeur ontbeven van de
verpllchting, omdat lnmiddels
een Indisch produceut, aan wien
de bawuste voorwaarde niet
werd gesteld, een goedkoope en
goecle volkslatnp op de markt
bracht?

H&T KAPP&NHUIS
go .. dlC.oop.te

k..~. ' ~;.,I.,:.",...

Orao ... te .orl ..... ln~ en

r •••.s

B.'••••_c.

"".k..olllOl1,.n kappt..
.f...::~-;r ~;;~h'

5.luoan...:p..,
3.50

.aw I

De Revimij, agenten voor de
N. V. Philips, hecft ons eenige HEBREEUWSCHE DlooTER,
dagen na· .het verscbijnen van
Voordracht .v an l\lr. Cohen.
ODS jongste a.rttkel over.de
Llixon-Iampen, keonis doen. maMr.
H. M. Cohen \lit Madioen
ken met de
zal voor den Ned; lDeL Zionistenbond afd. Batavia Zondag.
avond 29 Nov. a.s. om 8 11; 30
min. in het Receptie-paviljoen van Hotel des Indes spre-.
~en over den Hebreeuwschen
dichter S. TscbernikoWBky in
Palestina. . eli tijn . beteekenis
voor de' modeme Hebree:uWscbe
literatuur,

T. . .47.~1.
~ .,

,,~"j.~_

L.... Dlalldllt~!f 14.80

GALA SAL
.ten bate .

....-

GENTLEMEN

Rok-costuum met prima satin

!:L=~~E

nE lIIASOOT-LAMP,

AND

-,:el. Wei. 1881 Batavia· Centrum. Parapattan Gambir31

' lampen~imp9rteurs

pBrlBCIBpasvo~m ...; de nieuwsle
!ndlen IJ cen p.mtalon of colbert als slnt nicolaas
o.schenk .wilt geven is ' hat vold9cnde ons &en .good
pass.nd ·. model , te ge.,.en·; e.,.entuele veranderio.gen
kunnen na " slnt" nlcollll8i', gratis geschl~den...

COTY IS NlET IN PRIJS VERHOOGD!

om
h~ar pr~~ct,lampenfabriek
~e goedkoo-' i"
van ·een.Indische

welktach
standpunt
-dewillen
Indische
Rewij
weI eens
weten.

af=llg

Exposltie bij Hulsvrouwen.

COTY

te ·.doen vinden, hoewel noch
deze ,fabdek, nach liaar agenten de firma Jacobson van den
Berg & Co. te BatavIa en elders,
daartoe eenige 'verplichting hebben In verband met de lampencontingenteering, waals de Revimij wei heeft.
Do "Mascot"~lamp wordt yervlI,ardigd door de N. V. Ned.
Ind. Eleetrische Lum.pen- en
Glas-fabriek te Cberlbon.
Het is een lamp van ' 125
en 10 ,watt. Zij wordt gegarandeerd voor 1000 braDduren. Zij
is beproefd door het Laboratoriwn voor Materiaal Onderzoek
te Bandoeng en werd deugdelijk
bevonden.
Zij is overal verkrijgbaar, tot
in de desa's toe en wordt ver«oebt voor 30 cent (de Luxonlamp kost 35 cent).
De Cberibonsche fabriek
GEOOSTUMEERD BAL
m8Jlkt overigens lampen van
aIle "wattages" gelegen tus~
In Hotel des In~es.
schon 5 en 40 Watt.
Wle een "Mascot" lamp
Voor het feest in het Hotel koopt, bevordert de Indiscbe inIndes op heden Zaterdag- dustrie.
8.vond ten bate van de Tubereulozo bestrijding beeft het coHet Is niet moeilljk te voormite
nader inzien besloten spellen, dat de "Msscot" de
. te
toekennen "Luxon" zal verdringen, want
van ,de "Luxon" wordt weinig
werk gemaakt. Vermoedelljk
zal dlt d,e Revimij niet onaangenaarn zijn, Maar DU zouden

J, V.

IND. KlINSTNLlVERHEID.

ZIET DEINLEGGER VAN DE .
BEKENDE

,;EIGEN' HAARD"

de ' onbe~oegde en"

als men wet wenacht,
ren zullen .zeggen: - van uw
grooten rljkdom niaakt gij geen
gebruik, geelt hem ona!, En nu moot men niet aan~ .
met wen ouden dood~
doener, . dat de hierboven genoemde eUanden voor een Westerflche natle geen beteekenis
b.ebben ala plaatsen voor volk·
plantingen.
Als dit tot dUBvel' niet het
geval was,. dan geve men hun
die beteekenis. De noad "{nn OilS
volk dwingt daartoe.
De tijden veranderen en de
6pvattingen met lien".
Half December zal het Int.
Arbeidsbureau . te Geneve de
studies behandelcn, welke op
bur ver1nngcn van de Duit·
sche en ltaUaa.nache volkplantingen in Brunti, Uruguay en
Argentiniij gemlUlkt zljn,
Men heeft in Nederland nogmet den Volkenbond.
er oak eens aandacht
aan zijn work in dit op~

HOORDWh/K 24

van

bet Weetmacht

Comite

FOORMAN'S ORKEST .~ BROWN'S SUBAR BABIES

' en ,de

Oenk aan'· Uw

STAFMUZIEK

O+P+~. TJE

WILLE'" VANWEZE~

o.Lv.

De

zalen en te"rrassen ' fees~dijk : ~ersierd

.CIIAIIPABNE BAROUP'S' SaERRYBAR.

en· andere attractib.

. . .AV~l1d toilet · g~weDschL

. ~e Chevrolet
wordt 1

uOr

~own

Sooan '

n..m..n;vertoot.

f· .~~~:::~~ ~ ::.:::,~.:,,,
.

-LaSBe -iette~s naar eeri druk~:::3=.:::'==::::::::::::==::::::.:::::::::;- kerlj
brengen, zou.kunnen doen
Pas onlvangen

EEN MOOIE PARTIJ 2e HANDSCH BOEKEN
Ovo, Bijbelvorklarlng on op ChrlslelljkFllosophlsch Gebied.
Zeer fijne Kerst- en Nieuwjaarskaarten
m.t Indlsch Motlo' (Nederlandsohe
~oorPraclische

of Eng.l,ehe T .ks!).
Autowegenkaart.n van Java en Madoera

in cartonnen band- f 2.25

.

Boekhandel WIGBBINK

--I

·Rlj.wijkstraat16' Batavia-C: _ Tel,3049WI.

HET GOUD

I

en

ZILVERHUlS ·

·Citadelweg 25 ,
_
Ttlefoon 4286'
Groote sorreerlng J U WEE LEN:

Schakelarm
.. banden.
.SIa.n9.enarmban.den.
Kend.arJnerk .
Colliers m/hangers., Oorknoppen, -Ringen met of, zander
. brlll.nlen, 22 karaats Goud of 14 karaat.
Billtike pnjzen
Desgew. op Crediet.
,
'

u

ZOEKT

een passend St. NICOLAAS Guehenk 1
.. de TABAKSP-LANT"

heefc 'c

810AkEN. Eeo grool-au. verpakl In klsllu van 10_25 en 50 ~tuk5,
vnnef •
•
.
P \.- tal F 10.AslQrU~I1lklstIU, In prij2en vln.
.
.
.
F -1.- tot F 35.S,g.ruuo. eeD kcuze Ult MEeR dan 100 McrkCD.
81GAR.ZN.PillVn. Koktr3. Knllpen. Dtoogflesseben ~n TrO.lllmfis,
Slglltelten~Pi,iplt.5.
Kokeu, AIlDsleker~. eDlt.
T ABAK5PIIPEN. bkkeD. Potttn. enz.
PIlPRf:KKBN _ ASCHBAKKe:N -ST ANOAARDS. eaz.
DUNHILL ArUkden :Jln aEsCHBNKBN mCI CACHET

~U~:lDI:-:~~'If:::l:~,:;~,e3~~t:en~ct grootst~ lDog~IIJkc
ZIET

ONZE ETALAGES.

.. de TABAKSPLANT",

BATAVIA, l'olonrdwlJk Jab
Telrf. W.3<19

BANDOENG Bragaweg J9
Telef.1183

VBREENIGING VAN LEERAREN IN
STENOGRAFIE EN MACHINESCHRIJVEN
GOI:dgrkeurd bJj Kon. Besl, vaD 22 Sept, 1920
AFOBB~.JAVA.

Ex. m eft., Ned. rII fIIodernr wren, nile systClUen vnll MenogrllfJe:
kantootllenogrllf, dltfllllJltnogr".f,etllll1clIgcld
r 10.haocflltlyplll A eo B
" 10.-

IImolypltl
,,,h09T1fle (11le1lehrlf!lItllChlne)
Gun tOllCO VOOt bchaaldc dlploma's

denken aan bet -zenden van
steenkolen naar Cardiff. Maar
HIS die letters van Starn - 'en.
Weyns zijn en uitgevoerd werden in letterbanket met een
dunne even gebruinde karst;
dan bereiken zij de drttkkerij ~
niet eens, doch worden dadelijk
_ .
opgegeten.' Zij smaakten voor- _chique.
treffelijk.

dessln.

NAARMALANG.

ka moe

colloclle

r'j a S 8 e

n

v/a__ 9.50
tim 30 .....

In de- Werkinrichtulg.

De eerste klant voar de we'rk~
inrichting te Malang is afkomaUg uit West Java.

dasse_n

scikken

vIa 0.95
tfm4.J5

vIa ' 0.76
tfm~1.76

s_a V e-I k 0 Ur vaor modeartikelen
el,c.lusl_ef en tach

ge~'~d!a;O~r:~~~~ j::: !~:.
ten verblijven.

de~~z~~~~ef:n~~~~~~;r~~;=

-niet~duurder

VENDUTIE

Pracht sorteering

ojl ~dag SO Not',
GOENOENGSARIW.W

gezeld van !kleine deJicten.
Er zijn veleh a.IS hijop Ja-

va; Ala de politie hen aanbrengt, dan is' de opzending
naar Malang zoo goed als zeker.
'In de werkinrichting voar WEDSTRIJDEN BATAVIA.
Oosterlingen te Ngawi zijn al
Zaterdag 28 November: Olimeer klanten. Maar nu het eerste schaap te M8.lang door de veo - S.V.B.B., terrein Decapoort is, danJi:'-zij-het ihltiatief park aanv. 4.45 n.m.
Zondag 29 November: V.B.O.van den Officier van Justitie te
Batavia, zullen er spoedig weI
elf
talB.V.C.,
- V.C.Q.
meer volgen.
rem
aanv.Cheribon,
4.45 n.m.

Voelbal

ST. NICOLAAS-CADEAUX

(late huis _van Pintoe Beml
CompJete huisinboedel w. 0
Mooie spiegelkast. Staande
kIok. 'l,'rapnaaimachine. ERRES radiotoestel KY. 108 Baby
tafel. Bak-kinderwagen. StaaIb.
bed m/veeren matras.
KIJK DAG. Zondag ~-12 en 5-8.
Vendubedr. Krijnen)

voar dames) heeren en kinderen
BilIiJke prijzen

Toko TIO UK BOllG
Z 0nda9

geopend

PASAR BAROE

BATAVIA-C.

van 8 _ 12

ter-If~~~~~~~~~lk;;;;;;;;;;~;;~~;;;;=:;:::;=;;=;;~
r

VOLKSOONOERT.

QUO's

DE RADlO·BODE

Dinsdag 1 Dec.- a.s. zal de
Bataviasche orkestvereeniging
..Toonkunst" onder leiding van
Paul Schramm een volksconcert geven. Als soliste zal optreden Llda Langerveld.

UlTGAVE

VAN

DRUlmll IOHN lAPPH

ST. NICOLAAS - SURPRISE

GoenoenUSahilrl"l6
Tel. 582-583 WI.

IIIIIUIIUlllil

Op het programma van dit
concert, dat in den Stadsschouwburg plaatS heef! (aanvang 8.30 n.m.) staan de symphonic op 11, van Mendelssohn.
Het vloolconcert op 26 van Max
Bruch en een fantasie over
twee Russische llederen' van
Glinka worden na de pauze ten
gehoore gehracht.

3000
EXEMPLAR EN

tlITII1!lIlIlIlf

811 BISIE IDiEiIIMlIl MIDIUMI
(

,,15." 10.-

&ATAVIA. Enmena19 Dec. 1936,-III1Ulmeldlng l/mSDee.blj,
t~ VOIIDBRMAN.RijNBNBfRG. VIOSLAAN 10, BATAVIA·C.

Merr., A.

Dec.

BANDOENG, Ex.men.':!"
1936, InnIDcldlD9 tim 10 Dee.hlji
Hn,InIW W. LANteRMANS, -LBSMANAWEG 2, BANDOENG

Een gezellige St.-NICOLAAS
AVOND bereikt
U met de meest

Een -oleographie naar- het olieverfschilderij van den kunslschilder Tiele.

Haarlemsch Binnenhofje.

. . zooa\s de
Shernes, .
drinken .... ,
.
Spanlaarden ze
dusde producenten en kenners in Spal'lJe

GEWAARDEERDE
St. - N I C 01 A A S
GESCH ENK E

;z:elf, waren tot dusverre nergens te krlJgen

OUO & Co.', de eenige wijnhandel met welk~ vanaf 7 December voor de afne
eigen ,kantoren - in Indie biedt _ze U mers van Oud's_-nieuwe-s_herry:soorten
o

zoals:

thans aan I

Het beste _en -n_uttigste _gescbenk vqar
St. Nicalaas . en Kerstmis is de nieuwe
Sheaffer's VISULATED Lifetime pen met

het daarbif passende podood in een keurig
etui.
Een geschenk voor het_ leven;_' wan:t

de_ UflETIME pen ~ met de witte sti!, ap
de'n dap -~ wordt levenslang gegarandeerd
tegen alles, behalve verlies.'_ diefstal of op·

zettelijke _beschadiging.

.

•

r ~~

:ti~:t-~~igd:,_~~:nr-_;7~:.~r!n:o:al~

'

OrDog en -_toch geurig,
Pitlig en tach elegant!
kennismaking met deie sherrie:s bie-

Spa njaarden - ze _dri n ken.

Dez:e sherries vormen op zichzelf reeds

:~ ;:~r~~::re:oZijn:ederen liefhebber_

den ,wij-:-zoo la~g de voorraa:d stn!kt- Zij zijn droger' nochtans milder, zij zijn
onze clientele tegen ,inlevering van -3 edeler -nachtaos niet duurder dan -de
groote etiketten van -deze sherries aan' sher'ries. welke: _toto, noch- toe hier in
Indie verkrijgbaar waren.

•

:;~ i:::~~nr~i;~!~~e:!:~~-

Allebeterelangganan'shebben dezesher-,

een Haarlemsch Binnenhofje. ~Ujk~Uh!~k~::~-:~~~Ude~~~:d~~~~~
~en :Sieraad voor '_~I~e _hu~kamer. __ b::a::'_d:~a~:!:~~5\t;ii:2i':s:~~k~:~

Bavendien -zullen-, yiij oak dit
~~_roril- uilgeven de __bekende

,,

jaar- we- MANZANlllA
AMONTILlADO FINO
_.

..... >flNO . . ~~ ._ ,"

,..

MoIamge OUO'! Kunstkalen- OLOROSO .~. . . .

. . . . . Sfillewms.

Is he! U'moeilijkeen gesehenk
Ie kT e z:en; k oop t d~a l1'e en

CAD.~EAUaOJ~

e::

PAUDO SECCO . .

f 2.50
f 2.50

12.10
I · 2.~

1 1.70

MEVR S. "VAN _TUUREN,
~~Ope~_:ar:.:~Gedtpl, Coup; -Alaydroes1aan- 81 (1e ¢f-12.5Q. -per: pers; per m.' '-Na.ar
huts. reChts v.a. Molenvl~ -Leldt.op P".Jiok en terug f 40.- P.P.: p.m.
tot'" -costuIn. en bloemen modiste; Scboolbus _-kWart _voar J. C.A.S.'-'
~!;. ~::~:: ~~j).ie~~ei:! tichtlng_ Ta.nah~Abang; .nag'.8 plaat8 lasu, p.w.,' f 7.50 p.m. BLOEMEN- sen.! 2.50. p.k,. p-.m.' Br. ondeJ:' No.

:.0;: t:i~e~~:~_~t-!rs:g~: p.m.

=:'="0-"COO=VER=N"'AME';;;;-CAAN"""'O"'EB;;;o"'n"EN"

HOLL. -_ DAME 'b.z.a.'_VOOR HULP
in D.E __ HUISHOUDING,' toeztch~ _ OP

~!'tu~:fh~;t m=!e:mj;~\~~~::

COMPLETE

EeD EIeg;mie Danies Regeajas Ditt Coupe;,

i$

m wel1:om

ST.IIICIILAAS GESCIlEIiIt

=

Oak aanfige c:idea1U' nit CHINA vaIlen
uker ill: de SlDa<U:
ja.weeku, -2:ilveRD 1moopeiJ. byouteriedoote:u" ta&Si:he!l,

"

YELLOW

m..

LANTERN

Slnisbrugsttaat 13

TEL".

MODERNE' INBOE-

50-40

-W.-

DE RBGBLPRl]S -DEZER ' ADVERTENTIES _-IS: p.
-lvIET EEN ~UNlMUM V~- - 5 REGELS.

Tel. WL 1206.

0.20

~~:tr- ~~~;g~~_: ~~t~le!VarJng.- ~~rt :!i~_-:~\~~~~g:r~r:t ::: ~~""'''''~''''''''''''''''''''=:='''''''='''''''''''''''''''''==''''''==''F"",,===='''==''''==.E'''===
Woonh\1is-te huur ~pJairtsoen
1130.-:-: per Ill88.IId.
TE HUUR:
trum der stad. Brieven onder No.
SAVOY HOTEL.
ALLE LEEFTIJDEN:
GEDIPLOMEERD VERPLEEGS'l'ER
Inf. Woningbnrea.u N I V AJan '37 Probolinggoweg v. beer ",,"co d","",bl;-c'd",.=====-= KoningspleIn
7 heeft veor direct -ZWElMLEiSSEN onder persoonltJ'ke -VRAAGT ~ nacht of dag
=::=~~~=~~=:g~~~=~~=~=~
z.b.b.h. gem._pav. voorg. 2 k. en n.g. PLAATSEN BESCHlKBAAR in het eimige goedk kamela voor_l en 2 -leiding ___van __ DIES - BPOMKlNS plegen,: _ tegen matige vergoediDg~ :"'"
vlakbij tramh. event. __met gara~e. .
KLEUTERKLASJE onder leiding pers. dlsp.
"ZWEMBAD "SUNNY SIDE" _ ou-ec.t bescliikbaar. -- Br. onder N. 0."1
~. .~:
.../1. . . •. C·.. "U.... "U.. _ ~- -_ _ - 21),

1

3

V","

Zuid

PENSION "ScaOLTEN"
DJAMBOELAAN 6.-tel.-Wlt.807. 1877. ~
--~ - - .,",~ --fIT,. ~ _ -_._~
~:=ata:e:!ui~/st%~~~~:a~~: ~N ~ _~~~L:O~ ~~~~~;. ~~ ~r?n~ ~een gOedkOope~:~~~;~h~!:~e:'~~~eeDS overtwge:!

~~L.Mei:;!h:-~~ANd::;~::V~~

TEHUUR_GEVRAAGD:

g:~P:NS~g;~!~:

Vet'-

3-11 u.- LEMBANGWEG 69. '

~~g~td~f:~n~. ~~n::;~r3~· Sig m~tN:P~~st~:U E=~E:J~~:X. ~~e~~:!e!;;ll~~!~o~rijzen. 2 minu~ ~~~ UE:O~ENZIE~~~~ ~~~n:~_g :5~2~~!! , uur. Telef. No.
U
JONGEMAN BIEDT ZICH AAN
Tr:k
TOKO PENG BUlTENZORG_ •
R
'I E
N
VOOR TOKOBEDlENING, Hohte Hong Paa. bat·oe Bat.-C. en_ Band. ;;~~~la: P~~~O~~c;::I~ta.=!. 121, japonnen laten maken.
VOLL. MEUBlLAIR; huis op goeden
een
JIU JITSU
Cbocolade letters
Slgaren, MarseHEEREN JAGERS.
stand.
'onder NO.lB65.
Br. onder No. 17:57 O. P.
Spoedcursus spectaal -V. zelfverde- painaardappeleli per ons.
Zoekt nlet tevergeefs.
GEMEUBILEERD HUIS TE HUUR

_

~~:r:t~~~ k~~;:r~~~ v:ij~as~~de

~e~ ~n.i

~~C:~~~TEU~~ I{~~ z~~~

int
t L eeraar
~~~~YO,H;!J:~vlle~r;~a~28.

VENDUTIE

VE~=~~~

dEir pension, ,'oor Heer in rustlge In slechten _stnil.t'verk. ert. en toe.
:~:ti:r~E;eotueel -mct garage gangswegen knnt U op desk. __en
rulme

;:~·~~e~~~ze

p.m.lo"

Br~

Wap
"NIWA"
•• Senen
5'6, GEVRAAGD
goeden
tel. enhandel
WIt. 1610
' voorzlet
U tegen
Brleven onderopNo.
1866. stand.

!~~~~atc~n~U:~f:e:~:~t~rijzen

NOORDWlJK 41 .:... TEL 5580.

laten verbarden en as·

!:.~~~b:/ 5~e~p: ~~~~'i~y:~I~t!~ ~: w.\c~~~~~_O~=E~~~

~~~;~TJ~~iN{ ~:.-

~,p~o~rea~~~~ -F=-AM1L-=~IE-:VRAA:::-C-·G'-T::-:=TE--'=K-:-OO:-:P~'

en

~~~: a~: b~~n:·_t;e;:;e~

DIRECT- _ BESCHlKBAAR-:

a:

L::.:

VOOR HET

~~E~~N? -NICOLAAS i~~~~ i~~i~ i~~~~

door -ous afgehaald.

~!~:~~:u~il~::e~a;~~ kinderboe_1 ,~===:-::==
. ===

f,;6

1723: 1706: 0986:

tusschen 5-7

in

ver~~ChiI1ende-model1en.

n.m.

Serangweg -t., pav.

•

- -,

"-:::,,G,::"::FR::;IE:::D:::R::ICH=S",:,::G,::o:::Ud:::,=m=id::::::S=ec:=,::eta::TI:::·e=w::egI::5::,T::e=I.=W::I::"I::I::57~
-

~~<::::

"RIVIERA - HOME"'

GEVRAAGD :
Vrnagt: MABOE MOCCA I
KY 110
I oJ"d
""
HOENDERPARK_ElE· r;;s:r;~c;;;;;<:::======== FRANSCH. nuiTSCH, ENGELSCH.
' moo g UI , overDo prlJs
van prijs onder KUNS_TT_A_N_DENKUNSTGEBITl'EN ~;~~~~:~b~~!.g e~:: J. M. Gerrit· ~l~~~~~~ zien Sig. hdl. ,,'t Moortje"

TE KOOP EETKAMERAMEUBLE- ~~~~n te~~~~ek ;a.~mij~ta~.~:

TENNISCLUB.

!o1F_'<T. Te beyr. Tel. Bat. No. 401 'rei. WI. 2620.
bL'd~nmorgen tURSCb~n 9.10 unf.,
VERHUISD PER 1 DECEMBER:
wmmEVAN
NEWS.PAPER Chf'mlC!LlI~nhnndel:" JUPITER"
MAN:
ben uitRI ~dlg gcwcellt en
nJUir PASAR BAROE 120,
Itlllll~ 1:~r \'~r1anj(l'n(1 U ' te onlmol!- TciMoon blljft Wellevreden 2981,

~:I~~ ~::!'lfll ::a~= U w~~nn~::ke~

'Iun, nr-. on~r N/). 1150.

Tf: KOOP: PHlUPSRADIO,

93. A.M., In goedm lItlUl,t, ! 40.mldn No. 1760.

--Z·IL-VE R _ G 0

~-K-I.-.-'m-ak-.-rij-T-E-"-"-"-14-"

~elsj:: (1:i~afglj~) Von~~~giel~i~: !:!irt~a;e~resMa~~~I~ ~fe~~:~j!
v.e. trainer kunnen nog eenlge leden
worden opgenomen. Liefst geen be~
glnneling. Br. onder No. 1849.
_

I

)'r;".I~ F.ng-.•

H~~~~t ~SBa:'~~CJ

.
P"r 1 Dec: beschikb. eenige groote koele zit·slaapkamers.

IIi~=§~~~~~gBilL~P~"'~"=~~~~~~~=~

RIViera kllmaat 850 M hoog
GEEN MIST. Zeldzaam

~i82.~" ~!Opg.

BrI~.m

Uw bestellingen

eo ~~?:~r~::i~~:~n~~::{~ ~i~!¥!!.~!~=t~ PAnA~;!~:~,,~;'~ANnE" ~~::~1!~~:~:~;r;;~~~p"1 ~~u;;:e~~eZrLvi':ii,'~~~~~!f~::~:~::nk:~nJ'!:::Ti:'~
~!!~~~~n;~. =elnb~~~~

'JIlIOh.

en . scbolen SpeCiale__ prijzen. Doet

van 'c:N=OOC=-CACOF'c:T=E'c:H"'AL=EN=BRIE==VEN=-' LJWEGENSVERTREKCHIQCOMPL.MEUBIL.A1RTEKOOPNos. 1599: 1615: 1590; 1:591: 1750:
AANGEBODEN,' best. uit zit·, eet· en slaapkamer. Te bez.

;~~:en :~!~:nv~ijg~O::d,v!?"O~:

HOLLANDER. FLINKE-ADMINI- ken te b~2:.
'
massage._Club- eli prlv. leasen voor HARLEY D1~r:~:~ET ORIGI.
sTRATlEVE ' KRACHT, wenscht
WI' n E H 0 N I G
NEEL ZIJSPAN, 3 -nieuwe banden
yeranderlng van poolUe. Hr. o n d e r . . .
l e Da I t b
D'
f 50.- Petodjo Oedik 37:
~=elljk -- VOed2aaIn - Verster- :e~::v2~: tet
~tspr. Jam·
ERRES RADIO,
No. 1815 O. p;
VERSCHE

~i:stellingen

I-:onln~~;r;~~~:D3U T~~~~~'1

Id~aal

v.a. f 20.- Dames Mantel Cost.
maak!. f 10.- Dr. Ouwebandweg 21.

~:!o~!!!:~~t: go~~:;g:·o;.: ~::;~~

I

Kennel "EASTWELL"

Draadbarlge Foxt~ers D~ Ken·
net IS Zondags voor belsngSZel
Ie be.zjchullm. Van tiJd tottiJd pups
aflegevrn.PnJ2:~ f7S_a flOO.F
naaf gelang afstammIng en led_
tlJd 2 dekreueD, dekgeld f 50 _
ell f 75,_ Nleuw~ import u.t

Kamphuis' AccounfanfskantooT
Belastingzaken
Accounlanc»"
Adminislralies

II

Voor MeubiIair MEUBELFABRIEK "HOLLAND"
Complete wouingiurichtiug vanaf 395._
Laa!, Trivelli _23. Tcl. W elt. 12_

Hol.-Mal., Fro .• DUI.

I'<'r pUld. J 6.'- '. Boekh. Wlllk. Bljw.
1.1. If.B.a. d. Il"<'r. M,O, Hr. 17300.P.

HiJiiF.HcH."""cHiN~ FAM~-b;~hlkh.
~r

t

f 22.50.

~.

V'''Jr

2

ks.mtrjjil.!2t.i.- ,
(hln. Jlmgl'lul m/k.

r ....·'llu!or....J»k. B1l.urt Ptt.;., BtUOI!.
Hr.on-ler No. 170'1.

KVRO~""i"i'F.HORLOOi:~iAKEit
IUF!D1' ZlCH AAN' VOOR STUK\\'F.ltK. ltf!pII.n>ffi prima en goed.
koop, Or. onder N(,. 1710.
OEVRAAOD:
YOOn J fi'Ii:BRVAlU QF.MEUBlLJ."!E.ftD HtnA MET 3 RLAAPKAlrfitRS.•
IJrievl'n ond•• No, 1610.

ntlUUR;
RUW GE.MWBlLEERO VERDI&PlN(J8}f.CIS vGOr den lUd van el!o
jPr, illgMDde 1 ltlaan <of l- AprU
1(137. Soc-kaboemlwcg 42. Tel. 4383.

EVEN NAAR MSRUT

Spiritist astroloog, die U da beste
arlyler,en geett omtrent het lIueaes bij
VOF:KR RIIlSTAURANT 8UITEN.
ZORO ttll. 4M ENORM QEREDU· at -Uw bnndelingen, Uw ltet'deB attntres, rei&- en butslioudelljke proble·
CEF.Rl.)E PRIJZEN VOOR DA01!:- men, bene\'ens het gene_zen van chroLIJK8C"HF. OERP.cHTEN,
nlllchc v.lekten zonder operaUe. Ge~
belmboudlng verzekerd.
NOORDWlJK 0 B,- TEL. 8840 WL.

'JIDJ;d J~,"
Levert LUNCHES v.a. f 11.50 en f 20.-' vaal' 1 ptt!.
en v.a. J 25._ en £ 30.- v. 2pet:s.perboekjevan30bons~
Meerdere personen :redurtie.
I

Dagelijks oak rijstiafd v'erkriigbaar

I
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b;:~~l~! B!t~~~:~~=:

In 5 Kwart: p. auto v. BataVia Ie
(~ KM. voorblJ Krulsp, TjlawI) bandwiJuf. zljweg links 2 KM. naB.r
b,nnell.
Inllcblingeu. T elf. Welt. 5050

TE HUUR AANGEB.

U D
1_
WI.
KUNST HANDWERK.
Voor Uw comfort
den zijn. Op Kramat nnbij RadellEll~
001",(' lJel{cntlc luge prijzen.
voortrefil!lljke keuken, prima service. leh. p. mnd. J 25.- Br. letter P. onI-:mlllt7.1l1l1 G ANA. Ind. Kunst.
der No. 1840.

_, ___ ~~~~.~~~_ple_lo_1~~~_

Zwembad. Prima tafel.
Kamers V.B.. f 5.- p. p. P d
oord vOOr herstell~ndeu
B!J~' gunst. ligging veor weekend

HETR.EPAR.EEREN

II

1

Jnl. Tel. Wit. 3482..

FLiNPROEVERS preieYeeren de
SUMATRA. ~RABiCA:: KOFFIE inetk_P.T. No.1
(het product Uit 'de - GA.JQ-.LANDEN), am haar VERRUJ:mEL1JK
AROMA en ONGEe-vENAARDEN SM:A.AK.
EiScht uitsluiteDd Mt. soort knffie van Uw :tangganan; 2e' _Is bi1lij"k. jn ptijIt.

BOU-WKA'-S --,,EIG-EN CHAAR-I>"
MaIaDg
. Tjelaket. 53.
De eru:ste renteIooze_hypolbe1ren tea beIJ;mge van c,a.; 16QOOO.·
worden de,VoIge:ruIe maand ~ •
VRAAGT PR()SPEC'rUS.
Inspeeteur "VOOJ:" ~
P. ,Kroese.- GoeooeDg _Sabari -66 :reL 868 Wet.
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DE.STRATEGIScHE SITUATm
SPANJE.

v~rlij~' .
seering . van
zone ZOIl
veraorloven.
naar .. ...he~ .· Jar'gts'"g<ible~
bl."'engen.
- De ·· MoSkousche .correspondent ' \'an -de "OSaka · Mai1ii3j?',
een officieus blad van bet Ministerie van BuitenlandSebe

IN.

Sh-ud om Madrid, Tijdverlles vo';, Franco.
HET;nELANG VAN DE HOOFDSTAD.
Uo ," • • u • •

Japan en'. Rusland in bet Foreign Office reeds eell zekere
onru.st beeft te voorscbijn· geroepen. Verder zegt bij ecbter.
dat de ·Iaatste scherpe venkla-

. (Van oozen V. P. B.·corT.).
. De

burgeroorlog

.

groote stedeu

Beden"
tegenover
Duitschhpid.
ringen van
de Engelscbc
staatsde tro.onrede van den Engel-

met zijn voorloopig laatste etap- in den ..buigeroorlog .een onder-

po, den, verbitterden strijd om
Madrid - veroorlooft het eindelijk een . aigemeen -.'rili1itair
Qvcrzicbt, zoowcl · tactisch als

strategiSch te.ge.l{en. 'lnmen wij
in het hieronderstaande aan-I>O':

litieke azPecten . raken, geschiedt zulks dan ' 'ook cuke! en
aileen in mlUtair-technischen
do. .. '

de~n ~.~~X:;erJ;a~sa~O:: 'V::~
:!;paanschen . burgeroorlog bet
nautal oorlogsdcelnemcrs aan
beide
zijden
sterk
over~
dreven , wordt. . Het Spaansehe leger was vaor den
burge-roorlcg 0.1 niet groot
cn hoewel bet waal' is, dat het
rneqcndeel del' orrtcicren aan
de zjjde van Fnmco slrijdt. hebben loch wle duizenden soldaten. de zijde van de regeering
g~kozen. De aan\'ulling .van de
ZOG gedunde regimenten schijnt
geeD al te homageen materiaal
in.de rijen "an het Franco-Ieger
gebracht . te bebben. DaJlrom
b1U"en de Marokkancn (regulares) en het vreenldellngenlegleen (tcrcto~ de kern der
strijdende trocpen ",·onnen. Beriehlen, dat - un belde zijden
_ de meeste .vlicgers buitenlanders zouden %\In, konden tot
dusver niet nauwkeurig onderzocbt worden. Te dien aanzien
18 het dus beler. voorzicbtig bij
dt! beoordeeling te zljn.
VoJgens . berekentngen, met
de details waarvnn lk den lezer
Uever niet verveel, bestaat het
gebeele Franco-Ieger uit boogsteD 70.000 man.

geschikte beteeli.enis. .De. "wittell" Iageri vlak voor . Moskou
cn' St. Petersburg en
zich . ve.rSchillende
Kiew.en andere l;l~augrijke
sische celltra. BelaDgrijk
de
bezetting,"
die '
den
aard van de
maar
lablel
moet . zijn,
vceleer de mogelijkbcid van cen
legerconstructie. Wanneer de
voornanmste troepen van Franco nan M:ldrid.gebonden zijn en
dit den Volksfronttroenen de
mamogelijkhcid v(;J"scbaft.
ooeuvre met verscbe troepen te
ondernemcm, zou het kleven 'aan
de .. marccl" en ook "palitiek"
iJelnngrijke, maar tactisch en
stratcgisch gevaarlijke hoofdwel ecns noodlottige gevolhabben,
weet Franco
spitat

Front?

(Van onzen V. P. B.-carr.).
Toldo, November 1936. land wcndde, voor .de Russen
aanleiding. is gewccsf, hun betrekkingen in het Verre Ooste.n
cen vriendschappelijker tint te
geven, zij bet ook langs flen
weg van verschiIlellde conces~
ales.
. In goed onderrJcbte Japan·
ache kringen mecnt men·de
verandering in
Moskou ala
uitleggen :
lid \Verd
geloofden

Ult het bovenstaande zljn

twec conelUlica te trekken:

1. dllt generaal Franco een
zeer kundlg militair Is, daar hJj

met zoo beperkte strljdkr8chtcn

een groot o((ensleI kon onder·
.

2.

dat de strtjdkraehten van
zwak zUn, ruet
orfensief in
slechta om
provlncl.es
.cla, Murcia,
,.ten, maar ~k, om
de julste wUze te belegeren. ·
Tegenovcr de trocpcn -van
Franco staat aan republikeinsche zUde een .twee a drie. maal
zoo sterk leger, dat ecbt(>1' zooweI nan hooge . officieren en
v~ldoehde oplelding als aan Yinpens gebrck heeft.
Daaruit voIgt:
1. _dat 4et leger van Franco
beel wat belP-r van wapens en
munitie Is voorzlen .dan Madrid.
2. dat het militaire potentieel der rcgecringstroepen
toeneemt .en dot het vooral rnareele factoren zijn, die beaUs·
send op bet verdcre verloop
van' dim burgeroorlog zullen in·
Franco

werl:ten.

·

De

.

.Strij4

.om Madrid.

is de

Strategiseh ' beschouwd
strijd 'om .Madrld een tijdverUes
voor Franco, want zelfs de algehee1e verovering van de
boofdstad kan met den gerings~n invloed op het vernere verloop van den oorlog ui,toefenen.
Dnt weet Franco's generalestaf maar 'a1 teOgoed. ·De nationaIisten willen slechta de
stad .bezetten, om door
Jende : mogendbeden
regcering te · worden
Daaruit-zou niet slecbts
Ie winst maar
oak de maatregeerkenning
van,eigen
financiecle
· len:. (afstempal,ing ..van. Spaan·

de
d.

~~: g~ee~~~~Lo:~~~-:e~

normaliseering van de ecoD~
rnisCbe en bandelspolitieke betrekkingen tusBchen -Japan,
Rusland en Mantsjoekwo binnen niE!t al t~ la.ngen. tijd . tot
zal komen. pe politieke
de 'pi8~
laatste re.
zich

~pgeJscbe. mode

_. _ _ _ _

.>tcttu!

HOTEL DES INDES
ten bate van de Emmabloemcollecte
Toegaogspdjs f 2.50 (inc1usief sandwiches e. d.)
(Voor b~t Costoum, he:twelk op de besle wijze: de
tuherculose· bestrijdiDg propageert. zal een prijs WOldeD urtgeloofd).
ToegaDgskaarten verkrijgbaar bij:
Me:vrouw P. H. L. M. Spit, van

Voor Bultu20rg:

lang in de dank bare

JtYpan en ecn anti-Com.die · ons
. mumstisclt. Bloc.
plechtige
.Ondanks alle geruchten, ge- onder den
looven vele Japanners dan oak
niet, dat Tokio vOOrlOOplg van
plan zou zijn. deel tc gaan wtmaken van een bloc anti-com·
munistische staten, temC"..r dat
bet
eommunistiseb gevaar
~ . het
land zelf op _bet
oo~nb1ik. nag geensziris ac~ut

Bataviascbeweg 56a. (Tel. BIg. 99)

Kleedingmagazljn
eUtopees.che (oupeut
Ook voor Dames maot~tpakkea ,

Onze
,.

Sint~Nicolaas·etalage

is gereed.

Komt U eens kijken ·1
De grootste sorteerlng.
dus voor leder lets.
Aile draokeo voar de <I.!. feestdagen tot coocurreereode prijzen.
Vrleskamer - arlikeleo _
ReD huisvrouw spaart voor baar guiD.

FRANZ XAVER GRUBER.
Krljgt cen standbeeld.

.
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Toko DE ZON

J{~6

wane", 'lj keep! hi)

Ops maoie KersUied. de ontroerende, innige melodic van
het "Stillen en Heiligen Nacbt"
wordt het aanstaande Kerst·
feest 118 jaren oud. Zooals be-kend is deze melodic gecom.poncerd door een jongcn ODder·
wijzer te Arnsdorf, Frani: Xaver
Gruber. De woorden stammen
van zijn vriend, den geestelijke
Mohr.
In het .jaar 1818 werd dit
KerstJied voor bet eerst gezongen in de kleine Nicolauakerk te
Obcrndorf. Eerst in ·1834 ver·
schecn .bet echter te Leipzig
van daaruit inaakte bet
zijn triomftocht over. de gebeoIe narde.
Gruber, die de laatste dertig
jaren van zijn leveD te Hallem
organist .was en daar:. ook in

H~utszboulevard

(telefoon Who 6095)
Verbunc. Oranje Boulevard 77
(telefooD Wh, 1616)
Boekbondel Kolff & Co., Noordwijk
Boekband.el Visser & Co., Rijswijk
Sigarenbandel 't Moorrje, SluiSbtug
Secretatlaat t. b. c.-bestrljdlog, Asemka 32. Batavia· Stad
DJocjaweg 15. (Tel. WIt. 4530)
(celefooD Bal. 800)
Mevrouw I. L

jl::;==========
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op Z"terdag ·28 November -I936 in

Gang

Li Llong Hin

Kenanga26{Passr Seoen)
Telf. WIt. no. 411-'1. 136 en 132.

Kappee ' '. Goed Drukwerk
TJOENG
BANKA TIN
BILLIJRE PRIJZEN.
PRIMA AFWERKING:

Liefhebbers van.prima

CHINEESCH ETBNl
Maar ten adres

Restaurant E.' A.

Parapaltan Menteng 1& Postweg NOOfd 63 TtIUooa WI. 3753
Ba'.~la.Ce~trurn.

\:~~~~~~~~~

.

'. aJvorens anZ!! zaak · be~ .
zocht ·te hebben.
Grootste: ·· keuze :

oH R ER......IONDHARMIlCAOS
(50
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· Ret voorbeeld geldt. slechb; ini.
lltair-technisch~',,'- daar et. ro'
.. :SPanje' ge~ ~~e..eerisgezin~e

'.. Bewaar Uw bana; da ·lIrDQta~. · bopar tot 3 j~n~ri 19:D- .
kriJgt eon m~ol. lurprialf.lf /.
.' " " .~' ... ~ ' .
" UZIEK;~·i:"-iuiEi.·):··~ .p_a"EAJlQEr '~ ' .

·:SJ[~~FfJ,~:UoMklau~~~D.~ . ~ . :

·~:~:~~. J;:P:!ntte ~~~ . ~L~ERNlEUWSTE

SONG89EKEN

per lituk~

.~ ~~

" • • . ." •

~.

soorteo)

.

r 0.60 tIm flO.":" .";.0. .
CHROMATISCHE .
H NER"TRElHARIIIDIU:AOS
(12. loorten)
.
~.a. : f:7;-:- .:Jm. f.~.- .

IS(ilAiT[AREN(.Pii<~iIE-:· S~...-;

0.50 '

Il;::::':;~_~':';;;::~;"~:":;~::~::::'Jlt..!~~~::!~~~~:::'~~:~:!~~!.:~IIlL!~!!!~~~~:!!:-JI:==::::=!:~:!:~=

... . ~:_ ~
tegen.over
.elkaar
:~~_·
~ari .staan,
_ in ' ~ .~ :'

.;"/- :- ~..-~~.~.

nlet reeds van tc "oren tot mis·
lukking gedaemd zijn, indien
er inderdaad binnenkort een
Japansch·Duitsch antt-commtinlstisch accoord zou woroen
gepubliceerd?
(Nadnik verboden).

1863
stierf,
nu de van
welverdJend.e
eer inkrijgt
den vorm
'cen
standbceld. Rct moeiste herden·
klngsteekeri.- dat men hem
ven kan, bezit hij echter '

: ; ' : : -.: . : . •,
'.
" YI0LEf-!" (Sqadl_rtus; AIDIlti. .t : a.) " .• . •• .•- f .' U.s. V,.. •• ~5"~.

. '. ~:... ~;:

volgens ... de: '-nieuwste·

in

,:?,aen. :,,>t Sl'WU," van een
dergelijk
zou natuurlijk
een algeheele omwenteling der
vcrboudingcn·- in het Verte
teweeg brengen. Na de
bet verdrag over
Sasjalin-concessie
onderteelkening van . bet
visscherij-verdrag neemt nien
aan, dat de . demiUtariaeering
van de Russisch·Mantsjoerij-

'. ache.- bankbiljetten-; eoz.-) voOrt~
spruiten.
.
In4ien men een voorbeeld
. ·willen. 3ailhalen. '...ou men naar

:· lege~ :

!I::=========ffi'=========~===~====~
GECOSTUl\IEERD HAL

"::'::''::''':::~.:======::=: Iden
landdcrgelijke
te onderhandelen.
En rou·
onderhandelingen

INTERESSAN'fE ARTIKELEN IN DE JAPANSCHE PEnS.

11150 ~

Prijs: f 46.20

_

Of een Duitsch-Japansch anti-commuitistisch

.'. ':'.
.

·N. V; FOTOCO. Rijswijk~tra~t 28. Batavia-C.
N. V. LUYHS, Batavia:-Centr~m en Bandoeng
TOKO .p 0 i' U L A I a';. Batavia-Centrum,
·
Bultenzorg _en Baq4oeng.

1';;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;

RUSSISCH-jAPANScHE TOENADERING?

.

ingebouwde zelf ontspaniler,.
sluitersnelheden: _1 S~ . :: cot

de gespi-oken!) en de wefgering
aan een anti~bolsjewjstische
kruistQ~t .ded te J;le.Qlen, .ala
cen cbneessie aan. SovjCt·Rusland beSCbOllWd moeten worden.
De Engelscben zouden er belang
bij" bebben, dat· er geen Russisch-Japanscb niet-aanvalsverdrag tot stand koml. Als eom·
penaatie daarvoor zouden de
Engelseberi bereid zijri, SovjCt'.""W,m",M. I Rusland in het Europeesche
concert te laten medespelen.
In economische Jnpa.nsche
kringen blijft men lntusscben
bopen op een dergelijk niet-aanvalsvcrdrag.
Sovj~t-Rusland
waa tot DOg too geen importeur
van Japansche prorlueten. Een
handclsdelegatie vlln J apansche
industrleelen wil nu binnenkort naar Moskou gaan, om bet
Russlsebe
handelscommissariaat over een crediet voor Ieveranties van Japan nllar Rus~

ceo

Ecn'gc COllclusiea ...

nCfl1t:>n ;

~~~~~ke~~~!r~~~~!~~~~~ ~::

'.~

Prontor 11 sluiter.-

,~'" ;::en~i:::~~v~fs~~~:' ~~:c~::

HendaYe, 11 N01J: 1936. taal minstens negen' richtingen.
militair gezien, heeft de
ontwikkeliDg va.n _den .
.
een territorium

Spaa.nschen

-.

Gebe~ , ~~~cItrocimd; ... '.:'

uitermate Ucbtsterke . lenS: '. ,

3: _.Jndustrli-iirbeideri. die onder _cantrale van -het MiIdsterie
van ~oIonii:hfstaan;
4. J:nboorlingeri, V00tnRme~
lijk transportarbeiders;
5, :Meer ontw:ik1i:elde Abes·

.~

(V"_n o~-V.

ala ZelfStandige boe-I~~=~~[;f:f,~:;
aynen, die _
:~e ,::~I~~Ph=ci~~~d I~

p~: R-OOrrJ_.

"AddUt,_Ahebr:r..t-NO'IJ':,19S6 sp_oo!'Wegnet.

__

beb~u~n.

______ _

~Wi~:. OP -het _oo~~blik_~.Ad_dis_ w~%e'!t:-~:~ei!~h~~- _~~:f:; k{jf;~:~ de contouren van ,een 11i~~~:::';'~ii.':~;:,,:~~:::t!! I
-: Abeba bez<Jekt, gelooft m een
'~, geheel andere stad te' komen.
In de breede, geasfal~eerde sua...
:ten . :v~ de hoo~dstll:~ .vaIl:. liet
EthiOp~sche ketzernJk 11l!ien
R:0meinsche autobus~en en ~~XIS .. De d?n.k.ere, smer~%e cafe.s
en , barbIerszaken ~n keUl'lg
geverfd. en ver~lerd ,met
de Italiaans_che drIekleur. Op

~ordfoek::t v:gb~:d str~~

plantages

aangelegd, ttissehen
Magdala en DesSh~-- zoekt Inell
'ijverig riaar petroleumbronnen,
om de hoofdstad. heen worden
katoenplantages aangelegd _en
de -militaire .expeditie, die -in
West-Abessinie vertoeft, deelt
mede, dat _zij diamanten gevonden heeft. Reeds zijn de eerate
onderneiningen overgegaan tot
d~. exploitatie ~ de platina.-

i:

!~ch~;::de=:O~:; ~~

Jacques Doriot en zijn Partij.

Banca d"Italia,
Overa! worden- nieuwe zaken
geopend. Een ware roes schijnt

LAVAI.. AOIITER DE CQULlSSEN ..

GEVOLGEN VAN DE SAMENWER-KING MET ENGELAND.

" ••"'".... ,.;t.'

te zijn).
Dan zijn er een aanta! ,vroe"

fi~~;eif~r:'s~~e~e~~~:s~e~

mlJie 'naar de nieuwe kolonie
zijn getrokken. Maar de- commiJ;sle hccft reeds cen commissie voor bouw- en woningtoe.
zicht in bet leven geroepen. Het
il!l de task van_ deze commissie
er ,'OOT te zorgen, dat -de nietiwe huizen en wijken maar met
ZDnder eenig ,plan uit den boo
dem- sehieten. Addis -Abeba
moet al. een ideale koloniale
stad WOrdl'O. Dc reusachtige
alt{id groene euca1yptusbosscben waartuaschen de stad
gelegtn is, zullen niet aan

(Van onzen V. P. B.-corr.. ).
Parijs, 13 Nov., 1936. 1--324, '26 _jare~ 'cud, terwijl . hij
t.en gevangerusstraf onderglOg',
Toen .. men op 9 NJ?Nember -werd hij tot gedeputeerde gehet PanJsche metrostatioD Por· kozen en de IDe Internationale
te de la Cha~elle verllet, be- vertrouwde hem belangrijke
vond men zlch op een boule- missies in Marokko en China
vard, waaraan door lichtrecla- toe; Negen _jaren lang _ van
mes en kleurige plakaten een 1925 ' tot 1934 _ was hij lid
waarUjk _feestelijk _aanzien was van het 'Politieke Bureau der
gegeven: Saint Denis, de oude Communistische Partij. 'Kort
stad -der -Fransche koningen, na den 6en Februari 1934_brak
waar de Capetingers in bun hij met de partij, otndat hij voor
marmeren graven rusten, ont- cen eenheidsfr-ont met de soving het eerate congres-van de ciaIisten was, _€len plim, waar"Parti Populaire Francais". De- van men indertijd in Moskou
ze part;jj -werd earst in Juli ge- niet wilde hooren.

er ultgestrekte - tuindorpen,
waar de Europeanen een
schltterend woonoord kunnen
vlnde~ terwij1 de lDdustric·
wijk md zijn talrUke fabrieken

meester van deze belangrljk.e
Par\1sche voorstad is.
In het stedelijk theater van
St. Derus beschenen zes reua.
achUge schijnwerpers oon dicht

r:O:e ::~~~ ;:~ s~l1J:

:~e:feS;f;!i:j m!~J~!nw~~r~ ~~j~rv~~:;ng: ~:g:~~:k~~!~ st~~t

liedcn; die met hun geheele fa-

=

e~~ ~ Of!~ts::U ~~:rat ~;:J;/~~~ja~~l~~r~;

Tnrkije en de Aziatische politiek vau
Kemal Atatnrk.

(Van onzen V.

i

Tot einde 1935 noemde Doriot
zich nog "marxist" en citeerde
Engels in zijn dagblad; zijn organisatie noemde hij nog s,teeds
"Communistische Afdeeling van
Saint Denis". Nog in Juni van

door het aoeiale conservatisme
van De la Rocque naar Doriot
zijn overgeloopen.
Tenslotte verzamelen zich om
Doriot eenige intellectueelen,
die tegelijkertijd "nationalistisch en socialistisch" zijn en
een ideaal en een "FUhrer" zoeken. De meest bekEmden onder
hen zijn Bertrand de Jouvenel,
zoon van den vroegeren Fran~
sche~ gezar:t in Rome en de
schnJver Drleu la Rochelle.
De gedepute~rde en burgemeester van Nizza, Medecin, en
de vroegere gedeputeerde en

~~:eS~:~e~i,v~~ears;~JBe~i~

machtsfactoren in Zuid~Frank
rijk, behooren eveneens tot den
generalen staf van Doriot, die
zooals - men z~et, weI uit zeer
bonte elementen is samenge-

'I:::C~~~~e~es:~veb~J;:~

~-' B.~corr.).

AnkamJ 28 Oct. -19S6. tegen het westen optrokke,n.
. Reeds - zuiver tertitoriaal
schreed Kemal van overwinning
tot overwinning. En ,om den
kroon op bet -geheel- van zijn
werk te zetten, kreeg hij kort
geleden toestemming tot remilitariseering van de' Dardanellen.

Op 29 October is het 13 jaren
geleden, dat de overwinnaar
(ghazi) Moetapha Kema1 Pasja,
op het oogenblik Kernal Ataturk, voar. dte eerste maal _tot
president van de Turksche republiek gekozen werd., Drie
lI).aal tot president van de Turksche republiek gekozen werd,
Drie maal herkozen, heef! Kemal van den "zieken man", om
wiens bed .zich het gebeele Europa van voor den oorlog
schaarde, met het doel de erfe~
nis in ontvangst te nemen, een
"turk" (d..w.z. een sterkel gemaRkt, van het object van de
politiek der groote mogendbeden een kracbtig politiek subject.
Na de beide ongelukldge Bal~

Turkye omvat 763.00 vierkante kilometer oppervlakte en
telt ongeveer 15 millioen inwoners. Maar tocb oefent Ankara
invloed nit in den geheelen
Orient - zoowel aoor middel
van het statenbloc Turkye-IranIrak-Mghanistan, aIsook door
de vriendscbappeltike be~ekkingen met Egypte, Arabie en
Noord-Mrika. Bovendien bin~
den de banden van- het bloed de
Turksche stammen in MiddenAzie aan Ankara. De pan-Turken spreken immer over een
"natie van 60 millioen zielen". En dit _ zeggen zij met
recht _ is cen' groote mogendheid!

kanoorlogen en bet fatale verbond met de Centrale Mogendheden in den wereldooriog beeft
de "dsjumhoerjeti" (republiek)
aIle onnoodige ballast van zich
afgeworpen - zooweI bet oude
regime. (su~tanaat en kaIifaat) i~
als den Duitschen invloed
(Jong-Turken), titels (pasja,
bey, effendi, agha) , harem en
tulband.

work!.

schr:ijver
te"Parijs in de
verschenen bro:.
waarin· hij ZiCb---met Eu"
ropa en_de-politieke sibtatie)~
Azie bezig ,holliIt. Het is geen ..
toeval, dat deze brocbute in
Turksche -loingen gro.ot optien
heeft gebaat'd~ Dr. Yakoeb wijst
met- nadruk op de toenadering
tusschen Ankara en Tokio. I;
ziet daarachter bet werk van
een andere:groote mogendheid:
Engeland.
De Balkanreis, die de jonge
Engelscbe koning in den .zower
ondernam, heeft het, Foreign

IN

ornale _di Addis Abeba" ver- :~:u ;~~~~ ~g!~o pa:as~~~
kocht. V.oor het enorme ~antal
IntusschE!n heeft een regee- terwijl de .......=,.., ......,
automoblelen. en motorfletse.D. ringsdecr€let bepaald, dat er vijt ren; die 'ook
::~~~~~~fo~~:e~~~~ categorieen arbeiders zijn, n.!.: i~~ van de
smd bij bet aanbreken van de 1., Deelnemers aan den Abes~ ZlJn, slecht5 onile","i,e"e.""
duisternis siapen. -Nu beschi} sYI?-schen yeldtacht !
... hebben.
nen de sterke electrisch: lampen 2._" Kolontsatoren U1~ Italie, die
de nieuwe straten en pleinen. land gepacht hebben,
De geldmarkt met zijn schreeu,........~;.............""'~.........""'~
wende;- ruziem~ende en metaa1~egende wisselaar. is. verDE OPPOSITIE IN FRANKRIJK.
dwenen en, reeds, verrijzen de
rouren van een statig gebouw,

:eC: :~:::~t:fi=~;ek~:;~

ae:=Ukasische emi-o

:-:.-':-''''---::0:..-_''"-

vetTeweg.
r?eds in _u.ttvo~
ZiJU -er oak -scholen ge"omvdl ;;~::;:~
voar de kinderen der
-en van de inlandsche
De blanJ.[en en zwarten .zijn
-deze scholen van elkaar gescheiden. De kl~ine inboorlinge~
tjes, __ hun balillahemd zonder
eenig
zoo'n beetje
als. ' een
zwarte
d

kort in Azie uit, te spelen. -Ellgeland, dat het-fijne diplomatieke tact ~vloed op Ankara
te verkrijgeni_ heeft den
van -de, Dardanellen te
aan de Turk-en terugDe vriendschap tusMoskou en Ankara beeft
- temninste van Turksche
zijde ~ als een zuiver verstandeltfk ,huwelijk met scheidin§oSmogelijkbeden ontpopt. En het
schijnt, dat men te Ankara een
oplossing gevonden heeft, die
een
samenwerking tusschen
en Turken op het Aziacontinent voor langell
duur mogelijk maakt.
Eden

in

het voetspo01'

van Di-8Taeli.

Hiermede treedt Eden in het
voetspoOi' van Disraeli Ell
Gladstone, die heiden veel voor
Turkije voelden. Engehmd ziet
in de samenwerking met de
Turken de beste mogelijkheid.
Iudie en Bagdad (petroleum!)
te beschermen. De Turken hunnerrijds meent!n in dit geval
met veiligheid den weg na<>.r de
hegemonie in den Orient te

__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihii;i,iiiiiiii.iiaoiiia~i.;~iii;i~
Wif ontvingen een nieuwe zending

'!'wee bljzonder lom_ dlgers van 100.000 partijgan· Eerst in Juh, na de stakingen, maakt het "Partijhuis" in' de Kemal, die bet land wilde momerrijlc'e boulevards zullen de gere, die ,uit aUe deelen van nam hij een fascistische hou- Rue de Lanne bekend, dat zich derniseeren oin Diet -bij de an~

Stroo, Vilt en Velours Hoeden
zeer chique modellen 6. 50
prljzen vana!
-
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de aanhangers betreft,

De hervortningsplannen van

VttTijst.

vrot-gere kelzerlijke p.a1eizen, Frnnkrljk naar hler gekomen ding aan en stichtte de "Parti daaronder bevinden 65% arbei- dere mogend1heden achter te

~u
,""
WlJHI
1
staat, ~erkeliJk zooveel leden tuin ongeven is en dat koctgeM vooral het percentage arbei~ den d!i.ctator zijn weg wees.
Pruject.en, .. projecten ... cUt telt, dan moet men toegeven, leden door Doriot werd nange- der13 !zal
aets overdreven

:Od: ~~v::e~:::k~: ~j~em~~U~:rf::re~: ::!a;~:

lonisatorep, Z1j welen welis- Utieke leven van Frankrijk te

w~l

Zij~e P. P. F. geeft iedere we~ oud~Turksch
de

kocht.

DoriLJi!s Progrannma. een groat blad uit, dat "Eman- :::re

wanr,
dat het btfna
moeilijk
zal zijn, doen heeft.
ht.'t _.woeste,
onmetelijke
Terwijl
!-lOB de P.P.F. ontst01Ul. weging"
geblcd van Abessinii! te koloni_
Be.Crcn. maar juist, omdB.t zJj
g~res de Franscbe
weren. hoe bard voorloopig het getig~~om,,~d~:teJ~o ~~~~nvmljer~ boelr~n vertegenwoordigt, '- terbrood za!. zUn, ,dat zJj In illt JJind
wij uti "Parti Social Francais"

te cten krljgen, maken zij het laat,

am minister te -worgaarne oon weinJg smakelijker den, zullen wlj je niet be:"
door toekomstdroomen. Het striJden. Maar wanneer je
stoutmoedlgste project Is ,wei ~:~,. n!~~~~ pwljartij e=:t o~~~:
de :verandering-van de-tot DOg
toe onvruchtbbare Danakil- e~~~~~:n D~~~ :~:e;~~' !~~
woestijn . in bewoonbaar __land. fJict, waarin hij zich met de lei(.'Cln:enorme clectrlsche centrale dera.van de Fransche commu~
een gebied, 'dat ongeveer zoo nistische partij , bevindt.

On~

e:~ ~:m~Afa~:.~ek~~~~

cipation
Nationale"
beet. shigis een bInd
met veel roode
zinnen ,en veel illustratie van
een :uitgesproken -"inipressionis~
dtiSCh '" karaktter: Men dz~gtd; dat
eze couran , dIe spoe 19- agelijks _zal gaan verschijnen,
60.000 abonnees en 220.000 Iezers beeft. Intusschen wordt
... ;:a:r;zi~~lijk -deel.der oplage
gral.U:l m ui: straten van Parijs
ve~~el~ d····
da
" b 'l~t ~e "ca':l:di at:~-

van overste De 'In Rocque' in
het strijdperk streedt voor zekere burgl1rIijke lagen der bevol~
king en den geruineerden' adel,
steunt Doriot op de arbeidersklnase. Zijn programma was tot
.kort geheel negatief.
Het liet zich in enkele.woor~ ~~~g e~eeeri ~=:~~:C:ik~~n
den- samenvatten:_ "Bestrijding De vIag is de eerste vlag' de;

hart, dat_ hangt

i!a;~t::arJ: s~r::~

::~o~:~:~~r~~:t~:~:nh:~t ~~n:e~ ~~~~~:i~e~t, :'a~d ~~ i:ar~~~~ie~::n~ich
wegqnnet en den aanleg van een communiatische

jeugd.

als

voIgt

1 Zaotechtalseen'plank

Geen

kuil

.c __ ' . ,_ .• _,_...• _.

een

~!t~t::p=~~C~~!ij~ej~;_~~

aanhangers -van-' Doriot hebben
Bmnen'la-ntl8cM POUtf.ek: "Zui- tot-nog toe geen '-uniform,: zooverlng der democratie"; "Einde als andere fascistische groepen
van d~ pa~ijheerschappij"; "Re- in Europa;
orgarusatie van_ den staat ,op
~ basis van standen"; "Bestrij':'
drng ,van het marxiSDle en, het
grootkapitalisme". (Meil -zal
toegeven, dat aI--deze formules
niet bepaald precies te noemen
zijn.)
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en
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Noordwyk 31 hlThibaultweg - Batavia-Centrom.
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project wr beschikking woiden dersfamllie, zelf in zijn jeugd voor de eerste maal getracht; stad - Parijs
gesteld, Minstens tien maal metaalbewerker, later soldaat een constructief programma' op De _- hynine
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b~ide landen bewipend. Cp' het .Tokjo bee.ft toch~ jeder~n ver- volk tegeD de regeering ehi.. De
. .
K I'N" O B' R' '8"0 E' KEN
'
oogenbllk komen.lecbt. Enge!' ,asl. ·Well"""r is 'de lekst der
NO 0 R D W IJ K 2. _
sche raadgevers en fabrikanten overeenkomst' zoodanig·. geko- ~~~S:Sh~ e~:g:~~Uke:=
_ afgezie~ dan van de Russi- zen, ' dat een directe bedreioging
voor elkcn leefcijd
Aangezien de partij der Koselie _ in aanmei'ldng. De bei- aan Rusland's a:dres vermeden
de Turksche maarachalken Ke- Is,. maul tusscben de regels door minteren. waarvan in de
prentenboekep • . . . • • • • Kieurboeken
Dui.~-Japall3che
overeenmal
en
F
ewzi
bebooren
tot
de
klln
men
lezen.
dat
beide
landen
Kaleaders ~ Kerst- ' en Nw .Jaarskaarten
.beste militairen der wereld. Het vastbeslo.ten zijn, elkaar ingevaJ komst sJechts sprake is, woals
.Legkaarten ~ FJgaurzaag woorbeelden
'Ieger - 'met een aterk kader _ vau ooriog met Rualand, weder· de Russen. beweren, niet identiek is met de Rus,qiscbc regeeVulpenhouders. Wandverslering
vormt reeds op het oogenblil ztids tij Le staan.
10 de handen van deze ervaren
Er is niet van Ruslnnd, maar ring, Is in de overeenkomst
30 cent per glas
een krachtlg instru- slechts van "Kominteren" spra- natuurlljk met geen woord gevan Wijhe's Boekhaodel Kebon Slrlh 9 Tel. 4821 WI. 'gcncl'aals
rept
over mHitalre maatregeJen
ment. De oud-Turkscbe propa- ke, nlettegenstaande iedereen
Zonda&mor&en geopend.
ganda met slerken mystieken weel, dat de "Kominteren" is de d.e door Durtschland en Jap~
_ _ _ _-' loslag, vormt daarbij cen mo- Ioternale Communislen-partij
~~~e~~:n~~e;o~:~~~:l:n~e~
Sensatlonesle Uitvlnding
~_________ ~:i. wopen van den .cernten ~~::!ud~~~~d:~ ~:~\~v~~ ';e~
bond tusschen belde landen,
Beef( De Antt.ereld In Beroerlog 6ebracht 11 1
Zoodoende kan de machts- heele wercld-propaganda del' ~:::t ::;:~ e;~~o~~f: vte~~~J
gil
t.cIlDisllemc~cNT~~~L~:crilMATIC :CARBURETOR
vcrdecling in Azi/! door de sa- Kominteren door MosltOu genEer>. II1lrakc\ automa.tillcb Ilpparollilt voor r lkc ,ullolllob,cl. dat kool _
menwerking vall Londen en nllnceerd wordt. Maar aange- DOlt verandert natuul'lijk direct,
zoodr?
Rusland
op
de
Duitscbaan~hlg
10
de
cylinders voorkOlDt Ge-eo lll~l metr va.., verduod" ~ mnr_
Ankara bealissend worden be- den het officieele Ruslaud
0
olle door de oovCrbtulkte ::oe~;~;~~;~~O~~tte::crdoor gemlddeld 70 /. op
Invloed. Het z.g. "tradilielooze" steeds bcweert, nieL verant- Japanscbe demarches reageert
E!!II Slotrrkl wlS udcIIU hi! uifD e-mcll dhfl d 11 1
_
Turklje knoopt thana vast aan woordelijk te zijn voor de daden e<l. :!ich zoodoende mct de KoVukril9baar 900r t1t:<:hu f 12.50 .:omplcc t bij:
zijn middeJeeusche tradities. die der "Kominleren", beboeft bet minteren Identificeert. Dan zulin EUI'opa gchccl onbekend zijo zlch ook n!els aBn te trekken
Toko 011110 Bat.-St
Toko Tan &: Oef Soekaboemi.
__ in Azie cchtcr tot aan de Ja- vun het Dmtsch-Japansche verToko Alaska B.uitenzorg Toko DIana
Bandoeng.
panache cilandcn toe nog steeds drag. dat imroers slf:chts go- l'C ovcreenkomst (J.angaan, om
hun jnvloed doeD bespeuren. d cht is tegell de "Kominterell".
bolsjcwisme
••
Kern ai, de "grij.zo wolf", leidt ' Rusland kan daarom moeilijk
\Vij ~n benieuwd, wat Rusde Turl,ache ziel naar de step- ~',eageeren op de Duitach-Japanpen t.erug.
he demarches tegen de "Ko. lan:3. snl doen Zal het eindehJk
Hel belle g8JChenk " .en
J
nteren", tenzij bet thana voor bekennen, dat het tot dus\: er een
(Nadr1lll= vcroodc:n).
e heele wereld bekcnt. venmt- d"bbelc rol gespeeld beeft'
gOad. Ichoen•. In groote
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ENGELAND'S NIEUWSTE ZORGENKIND.

De Staatsgreep in Irak maakt Londen
ongertist.
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~.~.g in. h'ak gevestigde Assy.rlers en Joden weI ceus een.zelfde vree~elijk'lot zouden kunnen
ondergaan. Hel kitblnet Yaasin
Pasja was reeds recbtsradicaal
'en men verwacht, dat bet nieuwe kabinet DOg heel wat meer
extr.eme wegen zal malaa.n. .

kunnen
inboezemeo. Want
reeds d~r zijn onderdrukking
van de revoJutie der stammen
aan den ~phraat en den opstand ' der Yosiden. in dejaren
1934 en 1935 bewezen., dat hij
nimmer terugschrikt voor bet
geb~uiken van geweld.
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en de .Mossul
De tweede reden echter is er maken . aan alle pogingen,. o~ j e u g d.i g uiterqjk t e . behoueen van' strategischen aard, '"de banier der democratie in de den .is bet dagelijkseh gebruik
want Engeland bezlt in Basra rio~a~::.~:;. :~:et~ van 'BEnAK ..PAGI~SORE"
~:nR:;~n~j~o:!=~npunt van d.at men Ban de rueuwe verkie-
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noodJgc cnergie toe te pnssen,

winding gcraakten. Maar Bekir
Sidky . ·znl zeer beslist nlet terugschrikken voor cen strenge
toeptlssmg van deze wet en de

Algerneen. beschouwt .
'cessles in Irak: De Irak Petro- den staatsgreep ala de voorbe-
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op eersten stand. Rlant uitzicht. Uftstekende
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(Vu.n onzen V. P. B.-corl'.).
Landen, 12 Nov. 1.936. 1933, terwijJ Hiknlct SoeHoewel In polltleke kringen ill.imnn, die ook al geen Arabier
te Londen de opwindlng over maar ' een Turl( is, blj die geleden onverwachten staatsgreep genbeid als Minister van Binvan . de verdere · ontwikkeling
van den toestand in bet Tweestruomcnland toc:h zeer oDgerust. Wllnt men moat bedenkeD
dat EngeJand twee goede rede~
nen '.Toor . zijn belangstelling
voor lrak beeIL
.
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Zoolang . eehter de aliantitl het· ·n.ieuwe . parl~ment : ceo getusschen . Engelat;1d en 'Irak hoorzame dienaar van zijn .miblijft bestaan, beh~ft Groot- Iitairistischen . beer zal blijken

-
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Batavia-: = = - -

toek:ennen;

IS l:lET DE TIJ[) VOOR

~~~!sS~=:ni~nt::i=! ~~r~~~= te:~~~C::g!~~:

men

.Nicttegenstaande '. dat . betreurt
t:och ten zeerste de vervanging. vR!l zoo 1l;itgesproken Enge~ gezinde,persOOnlijkheden:
: ala ' qeu' Minister :van ·Oorlog

BOTERLETTERS

leger, .

gelegen in 'den we.i:l.sch van bet
'Diet slechta de eigen
macht, maar boVei;ldien' het gebee1e land teo consolideeren.
Verzet zOu dan ·met geweld on~

VOOR PRIMA IWALITI!IT NAAR .

~::~~~~~~a:da~:. ~:.: f~~°stc:;~~~:~ ~es, ~e bond.

Noen. Pa.sJa -:- de V!oegere ~nister-President Yassin Paaja
werd llimmer ala zaer pro-En.ge1scb beschouwd _ door meu-

liet neersabelen, scheeo hij. dit
als , eeD noodzakelijke ~attege1eu te beschouwen. Om een
eind te maken aan wat hij de

etc. Ver-

r:ard=~u:=:n:: ~~~:.nde ~:=~der~~

~c;en=~en~:=:'

::;esin;:~wben~~e S = : ; ;

'

~vldelrot~ ~!~;:;:;:neToko~S of

~

STAM &. WEIJNS

I

dWIJDen bmnen 8. dagen.
Overtuigt U. Vraagt gratis
monster.
PAGI SORE BEDAK .is:ruim ~

.,FOP~

Bet
instrument bij roao
Zicli geenszins lD. de ~ voor de onderdmkk.ing VRIl o~ Bata.via-Centrum-~
.sympathie van Engcland mOo standige stammen z:al 'VOor de
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>spada ....,. !"M~eeI'- ~~. der

. ··Does ~nt .naar v.oren.. w~~ . hij.

··; :z.~t&!.r~~;~~~;~

. ". ·ren. gel1,llddg 'getrouwd ' "bent;
·. dat er eenige kleine verr:assin·
gen zijn. Met eell ~ blljdsebap
stralomd gezicht komt hij in ~e
binnengalerlj, in de ' linker~and

~ ft~~~j~~k e~. ·i~ · ~~ rf;chte~

Spada ... ... ! De uitrocp .

. "Marie, Sintericlaas is er Ce- gcn1ijk overbodig, ~t
kijk eenB, twee pakjes vI'Ouwtje' staat al )daar, om de
heeft hij voor je gebraeht!".
twee pakjes, ··~ee ze haar
. Met gretig gebaar n~emt zijn luau verrassen wil, in ontvangst

weest.

GROOTE ST.NICOLAAS i'!J KERST UITVERKOOP

geschen~en aan en ·te. nemen. Ze huppelt er vi:oolijk
bePD:t'zenuwllchtig de touwtjcs mee naar binnen. Wat leuk, dat

vrouw de

V.naf 28 November tIm .24 ' December

zc eerst van het Ikleine po.kje
bet papier af en zi.e t een doosje, dat een pracbt van . cen diamanten ring blijkt te bevaUen.
Er zit een klein papiertje bij,
WDrop sta.atgeschreven :·"V<!or,
· de vele' bewijzen van 'Herde cn.
· de . 'tahiJlte gelukza.lige :uurt~
:j<>, je tecder beminnende Hans":
.: Dc - . beer van ."del' Docs, . die
vao cen diamanten ring Diets
nrweet, kijkt vreemd op bij bet
lezen van het briefje, trekt cens
met zijn wenkbrauw en zegt:
.,Zoo. 1k wist met datje er zul;
).:~ rillee Ir:ennissen op na hield",
Zijn vrouw maakt zenuwachtige
gcbnren met hur eenigazins In~cva1Ien mond. maar IRcht plot· ,,('ling bur man .vriendelijk toe,
w:mt zij denkt aan een pseu4°ni('m met bet oog op Sint Nice'i:las.

.

~ maakt · dan oak boopvol
hd tweede pak open, w4arult
l'Cn reJa.n6cessaire te voorsohlJn
komt, die VDor leclere vrouw cco
~l room moet zijn! Ook bier cen
klein brietje: "Als voorschot
\'oor loekomstig ~n innig geluk ;

H,IIl....

Oat. wordt. den beer "an der
l}of-e een beetje te bar. Ook van
dc I't'ts-n~ire weet hij niE'ts
d . ,,)farIe", zegt bU. "dat bad

Iknooltvanjegedacht,ikschUn
toth In je verg.iJlt te hebbcn,
Hilt ie IDe bekend dat 80mmige
j(lhge snakeD er plezler In beb·
IX'n, ecq gelukkJg huwelijk ' te
\'Cr8lorcD. maar van jou. op

J l1 t~

)(Juw leeftijd. bltd Ik zoolcls ruet
\wwaebt. lk za1 je verder geen

tweeden trouwdag! "Caar" zegt
ze met een zucht van enthousiasme, "Sint, is er geweest. Ik
wed, dat je nooit raadt, wat er
in zit!"
.
. De: jongeman, die zl$ .twee.
.
.
.
.. ' . .
. .
ja.ar: geJed.en in het huwelijk
'~Geven' beeft en tot zljn vol.:
d~cning. bn yastStcllen, dat
~){periment geen. nadeeUge .'
volgen heeft opge1everd,
angstvallig de presentjes
Binnenkort kan de ' opvoering
en begint deze van het papier
te ontdoen, Uit het eerste komt
tegemoet gezien worden van
een mooic dna, zeer tot venvondcring van Mevrouwtje, want
zij heeft in de toko beel iets
anders uitgezocht. Dat m,oet
'd an zeker nog komen im ze is
benieuwd van welke vriendiil
naar
bet bekende werk
dit geschenk is. ..Dulzend kus.. EASY VIRTUE" van den geviersen, "Mimi", staat op bet papier
den
,cb'ijver
NOEL COWARD
'gesehreven en zlj Is woooend,
Deze voorstellingen zuBen plaats
al zegt ze nog niets.
Het tweede pnkje gnat open.
vinden in CITY THEATER ..
Et'n fijne lotion to gcbruiken
oa bet soberen' is het cadeau
en' .....eer toont Mimi bur Helde,
door er tweeduizend omhelzingeo bij te doen. ·Da.t doet de ' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _- .________- '
deur dJcht! ,,Bedrieger! Aarts~
Jcugenaar! lit zaI jc Jeeren! "
En met ceo rulC bceft mevrouwtje baar avondcnpe omgcslagen en met ecn slag
de deur dlchtgeamakt. Ze
Annex Calol! la Rotonda
is op weg naar een vr1endin en
het Sint Nlcolaasfeest loopt op
Tell. WI. 1241 - 1242 - 1262
niets uit,
Hec zltle biJ ultnemecdheid voot Dames, na het winkelen
en voor Heeren. om zakenrelatles te ontmoeten.

O",ID

In den

. Odeon Pla.ten :
p.,rlopbone . • .
His M .. s!~'s Voice
Harry Roy Plilten ~
Mal els~he Platen ' • •
Plirrol: Naaiden (HMd)
Plillen ' Polisb.
Platen Borste!

·THE·· B1TAVIA · PLAYERS··

,171/2
15 ct.
ct.

~-II

• 20 ct.

• 55 ".
• 75 ct.
• 20 ct.
• 20 ct.
IS ct .

• .
.- .
.
,

Tasch , Gramophone
•
Gramopbone
"Charnllng"
Gnl1:copbol>e Tafel MOOt-I . .
G"mopboo, Colomb!. No."
Gramophone 'Columbia 203 . .
BltctrlM:he Tasi:b GnunOfJ.oone
. His Ma.!:tu ·s Voice GramopboQe

~

.30.-

.. 15._ 32.-

00'

;, 16.50
OOK VfRKIU)GBAAR OP ~A f BET A tiN G"
" 2.25
3 Platen voor 3' x 1" 2." 5.S Platen voor 'I X 2.50
Prijzen
.
10 Platm voor 5 X " 1.HOI~NER ·MOND~HARM.oNICA'S 'vanaf 50 ct.
K 0 M T ." E NOV E R T U I G T U

Brllliant Camera. .
'.
Kodak BOl!; Camua
.
Kodak Box. No. 620
••
Rol~Fllms, • • • , . . Speciale

....

M

TAN 'S GRAM 0 PH O ' N E HAN DE L
a . . . . .·
llIata'llla_C.nt.un.
_
Tele'DD

saae.

Doaraen kunt U medcwerken,

door

Uw deuren, ramen, koyen en loden
steeds goed Ie sluiten. Te sluil~n met
veilige 5101170. Oat wil dU5 ze9gen
sluiten met lipssloten I

HOTEL ·' DES GALERIES

w~g

P
8.15
.. 15.50
_ 12.50
_ 19.-

MINUS lOo/o · KORTtNG

LET OP VOL6ENDE UNKONDl6IN6EN

hem, met wlen je mij opgemankte

• ,
••
.. •
.
. :"
•

DE 8()VJlIiGENOEMJiil .GRAMOPHONe" ZIIN ' OOLVERKRIlG8AAR OP .AFIlETALING··
Agf~ 80S: Cam~rp ..
. F 2.50
Oet a (; BrtlDSwicJt Platen . • . . P 0.70

"TBEPIST IS FINISHED...."

Spada. ....... ,,! Het duun een
Jeg. bectje lang, voordat ceo zeer
jeugdige vrouw
hur bock verlaten cn kimono
~r:!ht~ ~~raie~ ~~nfkec~~ omgC!slagen hecft, ten~lnde te
gann zien, wlc hnar zoo vrij~
~'r in berusten".

l ~ oc:UUkbedeD

;:l:n.

'.

Van PLATEN _ GRAMOPHONES _ FOTO-TOESTELLEN ':';HARMONICA·S.
P RECIES. DE JUISTE ARTIKELLEN VOOR UW "CADEAUX".

108 te maken. Voorzichtig doet 'd it uu juist samenvalt met hun

Wie met Lips s[uil. sluit immers veilig !
Lipssloten zijn goed en goedkoop.
Daarbij von Nede rlandsch fobrikoot.

Kenmerkend voor aile .Lipssloten ziln
de minutieuse inwendige ofwerking
van one onderdeelcn en de juiste

Bezoekt DDS "Speelaal Bitteronllje" Jan 11 D. 30-1 u. 30

keuze van materiolen

Spedalltelt In het ' arrangeeren van diners, ueserveerd op
onze terrassen met <l:mgename. Intleme sfeer.
Ultgebrelde a la carte schotels. Gesolgneerde menu·s.
Dlr.
Hoogvetd.

zijn vervaardigd. Elk lip»lot beteakent doardoor een woarborg van

wooruif deze

groote veiligheid voor menschen en
90eder~n.

Lipssloten geven een afdoende beveiliging en helpe n zoodoende misdaden voorkomen.

Een

Uw keus zult U zek@r kunnen makeR
"<Jit de slotan in d en lipssloten-cota·

log us, op oon v~o a9 verkrij9boar bij

::7:i1iiJ--II....CUMATI~
Vulpenhaud ....

lINDETEVES-STOKVIS

Bel1 . blijvCDd gescbenk voor Uw leven.
Ruhne keute In versc:hJllende kleuren !o bet

GOUD· en

vaar veilige slalen.

ZILVERHUIS

CI'I'ADBl.WBO 'all
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NORA DE VALSCHE ERFGENAME
OF

De kWelIingen .eener moeder.
door
ENRIOO DE NOV ABA.
123).

gaan rljden en juist wilde heengaan..
·
.
- Ach: graaf, deelde zij 'bem
snikkend mede, mevrouw is gehee1 ' buiten zichzelf! Zij heeft
m.ij een bock naar het hoofd
gegooid en ' wil mij niet meer
zien!

I-

~e

Veel goeds schljnt
r,eis sproogen de tranen baar in de
u niet gedaan te bebben, zelde oogen. .
zij hoofdschuddend, want· dan
_ Ik was gisteren juist bij
zoudt . g~ er beter moeten uit- · baar, doch zij herkende mij niel.
zieo.
Lichamelijk is zij weI wat ster-·
Jt!rome had den kleine .op zijn ker geworden, maar zij is nog
schoot gezet en liet hetn Jllet steeds van niets hewust. Ik heb
zijn horloge spelen,
den dokter gevraagd of het

- Als de innerlijke rust ontbreekt, dan helpt het niet of
Jerome had medelijden met men op reis gaat, antwoordde
Niemand .hoorde de verwen·
sehingen, die zij 'ultstiet, en de het bevende meisje, dat het hij bitte:r,
eeden die:zij 'zwoer; dat zij'zieh wcb ·al Diet te: prettig bij Flo.:
over deze vernedering op Jera· renee had. Hij trachtte haar
ffij begon van .zijn reis te

;~~~n:o~~ern ud:!i~~~rV~ ~e ~:g:,::~~e~:~~~: ~~:~:~~~::ei~~t d~~::' .~~"!~~ e~o~ ~:,;~=

"Gij wudt mijn eHende kun- ·opengegaan.! Wat u getroffen
.' ~:':t~lj~~~t~g:~.o~rtnt:e~:.. beg!~:lij; .v::?;:~~e ~~~! . zij
Kunt gij uw .wrok ,.tcgen mlj naar, hem, geluisterd. Haar ge<illn ' nog steeds niet vergeten? zleht was vaalbleek gewarden.
Runt gij nog altijd, Diet milder lnnerlijk kookte zij van woede,
'over mij denken, ·zelfs Diet nu maar zij moest zich bedaard
lit zoo diep ongelu~ig ben?
.hou~en, daar ~ij volkomi'm hu!,_ N~n! antwoordde hlj op peloos .was,
snijdenden toon . Intescndeel,
Het was JeroMe alaof er een
· mijn.. :wro k is nog veel grooter. zware last , van :hem afvfeI. nu
.' ~C:°~~~i~~m~rv:!s:~~~o~: h!J lueht h:;' ku~~n ge;en: a~
ta
Ik
t h
hand l"k :f1n ver~n t aa~ gt;.~' u ~
e
t
~o.·te M:~: ~:r~ hebt
o~ ~~ ;~.' ~.~~l!ij
dragen!, Gij waart tota"al verge- hem. ·nog stee~' ianataa.rde,'
tcp dat· gij mijn naam door bet sprakeloos en' SD1lkkCJ.l.d naar
~Jij.~ . g~sleurdhebt1 ..:·.· .
~~, .. ,b~gaf. ~~ . z.t~ ~aH:r de
_ :.: "Ik weat dat gij mcyrouw.·· .. ..
"-:"'"
:-:.: c·,
~andel. bijna in·den ·dood.gedre:-· ... ::-,"~ N~. zult 'gij jvel:' ~peri
. veiL : hebt ·. en de 'rllinitaies van. ·waarom lk geeI! ~e_lij~e~-met
· den. Spaan.schen ~rst zljt ge-- ~:kll-ll. h~bben. ~oepde. hiJ er nog

:lj

k:'::;-:~;:~-'die ~ch ~angekleed bad om te

De deu'r viel
hem in het slot.
Een verstikte kraet van woede ICwani van de Jippt'n van
Florence. Zij was bulten ziehze1f van drift, maar kon geen
lueht . geven ann haar woede.
Gekluisterd was zlj aan hani'
bed, als een geyangene:.

kasteel aan aIle vier hoeken in vin zoo woedend was omdat hij
brand gestoken. ,
ha~ i~tS geweigerd had. . .
Alie::! nad '~ ~~n doen ·om. :~e~erPI~gster bedaarde.·~el
hem. in h~t ongel~ .te storteo. wat, maar toen Florence beIde,
en he~ . ~ep eU~ndig te maken: ging zlj ·toc:h 'slechts' aarzelend
AI, haar .booze instincten ont- naar btiincn. ·
waa~~n; . ;}h.had , de zw~te
De zieke was intussehen oak
<. '

' =d!t:Otsc::nb~~ ~

ken en' zijn ~ ~DQ.r net slijk

te sleuren. : .. ~.
"
. Tot;n de '~erpieegsuir binnen"7
kWam, ,ontatelde zij over .h:et"
~~~o.~gen · g~zicht van.,:' .de
- Wat is 91". gravin? riep' zij
verschrikt 'lit ·Ja de pijn weer
erger.~e~o:r.?en.? : .. ~..
.'

ie.

Juisterde de gravin. Zij las hem
~s ~~~~~~d":t d~~t::
groeten ,van Nora bracht. .
: Haar gezicht werd eclitcr
ernstiger, taen hij over Flo·
renee begon te spreken.'
~ .sloeg van ontzetQng' de
:'~g. =:taf~;~~a: banden.in eIkaar.. toeri zij hoor.
oogen, die bet meisje' noopfe op de hoe 'Florence te Monte-Carlo
'een .ve\ligen a:fstand, te blijven. geJeefd had. Oak van het aum..
Jerome was inmiddels ui~·. rij- '~~::~~~~:~~e;
den gegaan. ~ moest.iemand v9nd bet :yreesetg"k voor J&o,~~~~:ln:n: :g~ m~ dat zijn vrouw hem zoovce1
naar
. gt'~ViD: .LOuise. ~
verdriet rumdeed.
'
,
'
witt Wad
·.Tot dusV&-re .. had lrlj Dog
VaI~
geen ·tijd kwmen.vind~ om:e
.,

de

misschien eenige ultwerking
zou hebben als zij hair kind
zag. Hij schudde evenwel het
hOofd.. Men sehljnt dit geval
werkelijk als hopeloos te be-schouwen.

_

mijn · vergiffenis . behcieft '· gij

., ~~ . ~t.~u.~.z:g.~ hD:lS.waar .%lJmethaark1em~

.. ' schei~en! .Indie~ .gijn~(g,ez~nd g~sche ; m~te ..Zijn1 "'.;, ".: ..~' .; .}~al1g : ~'. z:ti , ~ ,, ~;

..:.

praatie zlj er tegen iemand
over. Sehuw vermeed . zij de
aanralring met andere men·
schen.

:t J:t

~~Jn::~en.~~er: ~ ~~ .scheiden~ d.aar ·~~7:dan ~.een
Kleine' Frai:tS leidde hun ge~
dachten' .'eehtei- af. H.ij sp~de
met het horloge tan Jerome,
luisterde naar het ' tikken en
maide van plezi~.·
. - Bij ~~. fliDk! zci.de .Jerom~, t~ hij het vcntje~:koozend over het baar:rtr~
Ee.n . groat verIangen ~t-

s.oort.. , van ':azCrIlJ] v~el~~.
A1s zg de klem~~. ech.ter b.g Zlch
hadden. waren zij stil. en tevreden.. ,
. Op eenigen afstand keek.Su-

~Een~:~r~e;

vaag

lag' op haar !;eztcht. Heel
scheen · zij . zi~ icts te herinnereo, maar zij lfon' haar gedach·
=he~mj~::::-~ ten ,met bij .elkaar houden.
gen te hebberi. Hij zuchtte diep.
ZOO, sleep1:e de On~ukkige
Voor hem was dit geluk nict mer haar eRendig · bestaan
weggelegd." .... ,
.'.
:
~ :. :::u:=:.

.

:Voord~t '~j Wist ivai er" ge.;
Then bij eindelijk: ~d .zichzetf ge)reefd. Zilherkende
.beUrde,: ~eeg 'Zij. een. boek .te--. ~v:nteN::naan ~~ De~ m.u::~~~. Van de. gravin ~, litoest ~ de gra~ ~ . ~ ook niet .
.~ ~et· ~~ffJ~· ~et·vol,le~~~ . begrijpeti .' hOe . diep~~g .:J~:::t Ongehik mn ~ haar belo~ spoedig.terug.te t.egen . ~; . ~ W1I:S a1leen
' ~:de ~.e~e ~et -!laar ~~ . hij zieli .t.hiins voelde.:
.
.
stootca.. ·nat ·kin ik:niet! ED. komen.
.... .
.;.
~. Zoodra', de graviD.
.

·' ninimerter~kenen! :
" '''::
~~lQldzi~·!. ~'~"hjuJlie,
.. ,,~ij hebt het alleeJ,l .a an . uw "
, ~emaa:J..! ."
"
"''':-'' ~ -:
· origeluk te : d~en"dat' ik '~ ~cht:-D.ooitwee,rtoeiladering .:. y~ .vluch1f:e oo~
niet :: dadelijk· :~an . li. .4e~ .Jattm tot:mij te .~oeken1 'D at l1;otrv.er- pIeegster: .d eJauner uit.: In'~

'.' .~

:a!afe;~~ef~e~.'=~~~

Hoe diep treung! ZClde
Vaak keek zti naar de beide
J&o~e med~dend.. Zij i5 nag ::!e:en. dieM oo~ hhet
zoo Jong!
.
. '. . van h~e ~:rs ~en

: :e~S~e~aa=~~~e~!~~' aan~ toe:.~et ''Y~s,,<&kJ~~~· .:;S:~~~~ee:·=;~~nm7: . ~ .; ~~~.·gmvm·~"~~ ~;~:~ ~~.~_~~~~~_

'.

taren waren vriendelijk tegen
haar. want zij was kalm en besche.ideu.
Niemand kon zander mede-doogen kijken naar bet arme
bleeke vrouwtje, dat .schichtig
door de lanen van den tuin
sloop. Er lag iets aangrijpends

"

..

'

.'

~~ .iii " de :'.2On :~e. . Dat ' begi:eep degra~~
Zichtbaar :. ,ver:b.engd kwam ..zO goecL Zij ,tra.chf.te ~. ~
hem. , ~'Nadatzij'hem mo£elijk tetrooslet.
~ had. ,keek .zij ~em: 'on~ temIOtte ook geIOkte.
.'

....
',

aan.. ..,:'., .. '

.., ... :

Wat.

'.
'..
. or.ee:. , jaar : ~ do ~
~ ~ xu:ds m het krauk~
~~
WBS.'ee:n~ z:achte .patiiSnte. ,'VaD. WE

-zu

~'. · Toeo.~uaar ,~~, iedeft'JeDyeel~Ook.de~~·

. .. :...•.:..

=:rt;n.. ~ :~zij

