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gaande -aan_ den val van het
Bourbonsche :k6ningshuis. is
het dansen,'op vulk~en een geM
liefkoosde, prikkelende bezig~
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naderbij komt. Maar- een handig, zakelijk man te Batavia
beeft, nu uitgevonden, dat -me~
oak ZOll_ kunnen dansen am het
gevaar af, tEi wenden, om de
uitbarsting te voorkomen.
Dat werd Zaterdagavand 11.
voar- het eerst in practijk gebracht in een op kunstzinnige
wijze _toepasseUjk versierd Hotel der Nederlanden. Men'danste er voor de versterking van
de weermacht. -Dat kostte
f 1.70. p.p., maar men kocht
daarmede oak een kans op een
Chevrolet Sedan. Het was er
vol, maar er was geen gedrang.
Het is mogelijk, dat er eenige
beeren van het weermacht~
eomite zijn geweest, doeh die
zijn dan in de menigte schui!
gegaan. Van de weermacht zelve was de regimentsmuziek
aanwezig, die met vaderlandsche liederen de nienigte in beweging trachtte te krijgen, wat
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gaon wlj eenlge exc1usleve
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De toegang ko~tte een rijksdaa1der en daaI'Vc}or kreeg men
iets te eten eiIte "drinken. Maar
wie later kwam, omdat hij ook
eens had willen zien hoe de
weermacht·dansers in het andere hotel en de auto-aetieve dau·
sers van Versteeg, het maakten,
kreeg niets. Het was dan een
schralc troost, dat, er een
zwerm T. B. C.-verpleegsters

vljand zallaten huppelen.
In het "Hotel des Indes" was
het "bal des petits lits blancs".
Men danste er ten bate van de
tuberculose-bestrijding. 'Doeh ;ea:,h~i:s~~~e~p d~~:a;u:en!~~~
in "Huize Versteeg" danste
men louter voor zijn eigen ge- kloppen om hem daarna op den
dansvioer te begeleiden. remand
noegen.
Het was niet mogelljk in de met een zwaltke borst, vond
houding en gelaatsuitdrukking
der dansenden op deze drie e~er'd:a~~~sre~~~~~::id~~~:~~
plaatsen eenig verschil te ontM Naar onzen smaak was dat een
dekken. Die van --"de Ne- uiterste consequentie van de
derlanden" keken en deden moderne arbeids-therapie, welniet martiaaI, die van "des InM ke zich op den duur wreken
des" niet liefdadig, die van moet. Een met eigen oogen
"Versteeg" niet zelfzuchtig. waargenomen feit is, dnt de paDansen is dansen, dnt wit in tienten _aau de bars geld opgadezen tijd zeggen een ernstige ven tot'zij Diet meer konden.
Er waren drie bars met -daM
bezigheid, waarbij menj eer het
middernacht is, praten noeh mesbediening, -die niet bar~vast
was. De dames zwermden gaar~achen mag.
ne
uit llaar den dansvloer om
Batavia kan drie van die
dan'p.rtijen weI op de been klanten aan- te halen. Wie kon
bij zulke "Animier-miidel" nog
~~~g:~ d~sm::n~a;i~~~h~~: de teting naar de nering zetten? Hier was het trouwens een
~:n ;~!'d~~:.:':i~~P:~;~g~~: deugd de tering naar .de tering
te zetten.
"C'est"pour Ies,pauvres que
me3pmerkeliJk was, dat op slag
.
van middernaeht de ,temmmg nous payons."
Men kon door zich te verldeevoor de weermacht lusteloozer

en nadrukkelijk op attent. dat wlj

-r.

C'est un plnlsir_ tle faire. du bien,
Surtout si en n!l coilte pre:~~~
C'est pour Ic!! pauvres que nous
payons,
All! c'est un grand consolation:
C'est pour les.pauvres"
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au l'on apporte sa galette.

Zoo zongen jaren geleden
Pisuisse en, Blokzijl hier -.)
En het is waarlijk, nog
altijd aldus. Ais eenige namen
van 100 P.K. zich voor zoo iets
spannen, dan loopt het, onverschillig voor welk doel, zooals
het Ioopen moet. Dan wordt
zooals in de slachthuizen van
Chicago het hoorn'lee door gedresseerde lokkers, die hun
beurzen openen, naar_ de gevaarlijke plaats geleid, waar zij
offeren moeten. Dat doen zij
met vreugde onder de oogen
van de lokkers, hoewel hun offerande hun zwaar valt en in
verhouding tot hun draagkracht ook zwaarder weegt dan
die der lok-dierell:

het bevredigende gevoel, dat als
ooit de poppen aan het dansen

WI; maken onze geachte clientele bele.ld

Noordwijk 6

charlt~
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Dames kousen
Hooden
Corsages
Syouterlel!n etc.

E

Dans un cas de

beter wordt.

(uitslultend fijn zjJdcn stoffen)

.

gemobiliseerd door een damesconlite. "Ce que-femme veut,"
willen:- ook-de ,kopstukken~ En
de,kudde-Ioopt-hen. blatend na.
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Dames kragen
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He:t teeken' van dezen avond

volean". 'Sedert dat den 5 -Juni dernemers, ,hoogescholen, jus~ was _h€t, dubbele kruis van de
1830 voor bet eerst werd vet- titie en oak vele leden van het T. B. C.'-bestrijding. Een klein
nomen ap eeD - bal, vDoraf- weermacht-comite_ bijcen; _allen danspaar, dat_aldoer rondtolde

Ve1'!lchijnt te Bandoe.ng, .Sumatrastraat 1, Zondagochtend
voor Bandoeng, Tjlmahl en Olnl!treken in 6000 exemplaren
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bieden de
CINOVIS preparaten

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Verschijnt te Batavia. Goenoeng' Sehari (6 bij
DRUKKER!J ,JOHN KAPPEE
Dinsdag-, Donderdag- en--Zaterdagochteni:l vaar Batavia., Bultetl20rg en
Omstreken in 1200[) exemplaren

Batavia,

Welke

OPLAAG, 12.000 EJ(EMPLAREN.

onder'een_krampachtighooggeheven N,e derlandsch51aggetje;
dat _ nauwelijks boven de hoofden van de-andere dansenden

;:!t;~r~a~o~rb~j!~~~a:~i
beoogde te protesteeren tegen
de concurrentie de weermacht M
beweging aangedaan. Men deed
of men hen niet zag, maar was
blij, dat een Hawaian-danseres
met haar stroomlijn bewegingen de aandacht afleidde.
Men kent dien dans bier uit
Tait's show op de Pasar Gambir, waar de nadruk wordt geM
Iegd op de vergroving, welke
hij heeft ondergaan voor kermisdoeleinden. Hier werd het
liefIijke en fijne er in naar voren gebracht. Hier werd hij gedanst zooals Hawaian-meisjes
hem voor haar eigen genoegen
dansen. De Bataviasche dame,
die dezen dans hier vertoonde
had hem in het land -van her~
komst bestudeerd en nam vandaar het geeigellde costuum
mede.
Maar daarna toog men zelf
weer teu dans.
Elnsu!te II fullut danser.
Pour les pauvres on peut

voor de
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BOOGE VOIDINGSWAARDE door
rijkvitaminegehal te
PIBANT! SMAAK door
zuiver plantaardige, geraffineer~
desamenstelling
OOEDKOOP door
buitengewoon economisch
gebruik.

CefWNU

Soeparoma
Bouillon Blokjes
Bouillon Poeder
zijn overal verkrijgbaar

Imp. N.V. Bandel Mij. Arcana Bat.-C
Distrib. Wed. G. Oud Pz. Ii: Co.

bien

suer.

De opwinding veroorzaakt
door dansdrift en drank en den
ongedwongen omgang, tusschen
personen van beiderlei kunne
bracht hier ten slotte de hoogst~
bereikbare stemming te weeg,
dat is die, waarin mannen van
f 2000.- p.m. praten met
mannen van f 1000.- p.m. en
lager. De hoogst-denkbare
stemming, waarin ook vrouwen
van die belastingklasse spreken
met vrouwen van lagere orde
wordt te Batavia -nooit bereikt;
maar het wiI weI eens voorkomen, en dat was ook ditmaal
het geval, dat vrouwen van de
hoogstaangeslagenen
dansen
met mannen, die op hun inkomen Diet trotsch zijn.
En het werd laat en later.
Het uur kwam, waarop de
dooreengeloopen kringen zich
weer dienden te herstellen, opdat-zooveel mogelijk de mannen
met hun eigen vrouwen naar
huis konden gaan. Maar er was
ook een dame, die ten aanschcllwe van iedereen haar
man, die dr,uk met andere vrou-

DOHTER JENNISSEN

verlaat tijdelijk Ned. Tndi~ en
lege de praktijk neer op I Dec .
a.s. Vanaf 15 Febr. '37 worde
de praktijk- voortgezet door
Dr. F. J. Hiltermann in,hee
zelfde huis: Oranje Boulevard 23.
Tel. WI. 2230.

In ".10 verschfllende modellen
T~:h d:'~re~le erv~rd~~,£;:3:;;~ ~:naI:I~~e~ri~~;_r:f!:~~~~~~:~ - - - - ' - - - - - - - - - , vanaf .. f 0.25 tot f 10 _Ilanden" meer menschen en er ambtenaar mooie prijzen verdienen.. Maar' Batavianen houden
was ook meer muziek.
niet van' verkleeden-. Ei waren
meer prijzen dan" gecostumeerM
MuziBkhan~el
den, maar die er waren hadden
•
BATAVIA~C.
RIJSWIJK 19
Maar de kans am een auto een prijs dubbe! , en dwars verdiend.
.
;;;;;;;;~;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ nu
te verdienen
weegt
te
Batavia
'eenm.aa1 niet op tegen de
~kans.-om zich te-mogen,koeste:- ~our les Pauvres" van Chau~
(N lEU W) ,~~~_:ri~~~~h~~'; ~a:re~e,~~: ~~: woorden van Briollet en Lelie-

I ..Vraagt

U ook eens JAVA-DONKER!"

I

"

t

'"

N. V. Piano- en

K0K

,

I

1'-

D 1,0

...

I

Leveren _ wij momenteeJ zoolang de voarraad
strekt, tegen zeer VERLAAODE AFBETALINO
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Oak in Huur; verkrijgbaar.
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F 1.--: tot _F 35.-

~igil.Ht'ten._ Een kew:e, ult:MEE:R _dan, 100 Mukai.
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Met -Au.:.~llllIDIIlm' van
Time bevatte in de rubriek ~
nceskunde een artikel over twee
oogenschijnltJl!: vrouweltJl!:e athleten, die, door een operatie in

kerko shirts (nederlands
arrow en ide shirts

labrikaal)

~erken -m;th"et - - -

Iwonder~
kerko noemt het
trubenijs
" - - aroset
Ide
" " - , ' - - perman Ide
dlt wonderboord is :coodanlg Ingebur,gerd dat voor Iten
slap board geen koper' meer te vinden is, omdat dit
wonderboord :
het-aanzlen heeft ,Yar1 'een stljf boord. maar het gemak
van 'ean slap boord, nlet fleuw velt, niet rimpel~
stilisel mag hebben en: den helen dag prachtlg in vorm

bill/I.

I

-

ellen shirts 4.fantasle shirts 3.75.

4.50,

5.50,

7.-.

7.50.

een Ideaal slnterklaas_geschenk
ean sorted"!) van a"gevaer 100 desslns- eil kleuren

tel;;;ooo a'va sto res

rijiW~~straat

Zij, -die de laatste veilige ha~
ven verhilen hebben, ziell
voor hun lodderige oogen opeens verschijningen, ,uie doen
denken aan vrouwen in:-gala~Ja
pOlUlen. De begoochellng, d~t
dlt vrouwen zouuen Imnnen zlJn
van het feest, die haar wonmgElh
niet kunnen'vincIen of op avontuur uit zijn, duurt niet lang.Zoodra zij spreken is illt misverstand ten minste opgelost.
Maar dan is er nog een misverstand mogelijk, dat ontstellende gevolgen hebben knn, Vie
verschijningen zijn namelijk niet
aUe ecute vrouwen ..... ,
Er komen te Batavia steeda
van deze namaalt-vrouwen.
Ue politic ontdckte er kort ge!eden acht tegeJijk, die woonuen
in een huisje van de berucb.b::
buurt Kebon Djeroek. Een van
de acbt deed het huishouden, de

::e~~n Z:ij~llzo~~a~~~nbe~v~~:

1:=:-::=================' ~;;t~:~~:;nd:e~~~~~
wen had gedaJist. en misschlen

oak wei gellJrt, een klinkenden
zaen gnf. vermoedeIijk om hem
baar eJgendOJD&-atempeJ op te
drukken.
Oit lleflUk tooneel deed ODS
denken aan bet roerende Ne·
derlandsche lied met het be·
roemde retrein:

Mleko. hod Je

vaat &an' do tl.kkcm van do boomen,
Mleke, hou 10 wit 81D de IUp·
peD VWI mUn ,taa•• ).

Jonge paartjes" waarvan de
jonge man _cindelijk toestemuling heeit gekregen om baar
thuis te brengen, dRlen nu
gearmd de trappen af, Maar zlj,
die geen aansluiting hebben ge·
vanden dwalen naar Kakkerlak
en Kleine Rua.
ZIj willen een laatste poging
deen
het, thans opkomende
van verlatenheid in een

Zulke tooneeltjes kan men
Dok mot den mantel der Uefde

:~~'
=k~1. ~~rai
bet de stemming van het geheel
Jeenschetat.

OVer de kuasen, welke wij
vrouwen zageD geven -ann mannon, cUe ~P geen recbt had~
den of dre door mannen werden
gedrukt op vrouwen.monde~ of
IlChter vrouwen-ooren (waruom
emeren ZI,'I dnar ook baar duur• le r.artums!) zwijgen wij be·
~cbe denUjk.
Die eene vrouw, die het durf~

~~n:~~an~~~U:J~Ui~!:::,

Maar hoe moe en landerig ze
ook nan die nacht-bars hangen
aIs, vleermuizen nan een dak~
goot; _er komt een oogenbUk,
waarop zlj dezen lnatsten steun
moeten' Ioslaten. Gelukkig hij,
dIe dan juist bet stadium heeft
bereikt,_ wao.rin hlJ, no. door een
taxi te zijn' thwsgebracht, als
een blok op Boia of bed kan
ncervallen om vast in te slapen.

anze welgemeendc hulde.

Dtt is bet tijdstip, waarop de
oudere dame tot den jongen
man zegt:
C'Qat pour lea pauvres,
Ongelukldg bij wiens Behaam
loom en lam, maar wiens zenuwen of hart -overprikkeld zijn,
Strantlled" bluJ!l, M. zoodat hlj weet niet te zullen

Venez me voir demlli.n !\ 10. mal-

C'eat pour lea pauvreB !
-)

ZJI! "Hilt

Idasse nl
iii' io'n prachtige sortering,' dal er %eH~ veer de
meest verwende koper een, Tuime' gelegenheid is
om keus te maken.
popeline -

-kun.stzijde _,: zijcle- en de nieuwste
combina~en ,zijde.

de: allerriieuwsle 'patronen: en effen klel1ren uit de
beste_: zijde' fabrikeri.

ne~erl_ands fabrikaat' en -",it engeland - frankrijk _
~ duitsland .-:.. ,oestenrijk .:....' ita lie.

v~:

h:;t
af:mouden van de japonnen.
i lW:ij zagen er eens op !Cen
morgen een opbrengen tusSChen twee agenten. Dat was
een wonderlijK gezicht in het
helle Jicnt van den dag. Het was
alsot e1' een afzichtelljk nachtdier uit een hoI getrokkeu was.
Van alle kanten liep het volk
toe, omdnt het meende, dat er
een l!;uropecsche vrouw werd
opgebraCllt. ~laar ala de OOStt:l"ungen dichterbij kwamen,
behoecden zij nlet nader te worden ingeUcht. - Bandji! Bandji! ' - riepen zlj. lJoch dit
maakte den dommen, nieuws. niet wijzer.

mannen waren veranderd. De
eEll- was de Czechoslavaaksehe
hardloopster -Koubek. die het
w€l'eld~record: voor- Vro'uwen
800 meter in 1934 bellaalde, :de
under WtlS -de __Enge!:sehe. speerwerpsteI'-_Mary Weswn.:Na de
operatie htiwde deze laatste met
Alberta Bray.
Vetmoedelijk zullen de,Bataviasche -gelijkwaardigen - dit
voorbee1d niet -willen C volgen~
omdat, zij er geen yoordeel van
kunnen -trekken, - zooals de
Westersche, Want dan" zouden
zij werk moeten zoeken' op de
c..ver\1oerde arbeidsinarkt of
zich nioeten voegen bij een ook
reedS te talrijke groep mannen,
die eveneens met schouw 'nachtwerk aan den kost trachten te
komen.
Wie in het bovengenoemde
artikel (verlucbt met foto's)
leest.. dat volgeus_ biologen er
op aarde -niet zoo i.ets bestaat
ala "absolute sex'\ 'die zal' ze~
ker met -genoegen vernomen
hebben, dat-er op 28 November
te Batavia in twee volle
ten -bate -van:een- goed doel :de
aantrekkingskracht; ___ die _ de
echte man en de echte vrouw'
op elkander uitoefenen, kon
worden uitgebuit met bevredi~
gende uitkomsten zoowel in gel~
delij~ als in ander opzicht,
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POlir lloulager l'Anle aimante
De l'humanlte souffrante.

EEREPOOR,TEN
J. E. JORDENS Jr.

Van Leger des Hell!;.

KANTOOR-RGUTINE-

CURSUS,
Van Institllut "Blom".

Met verwijzillg naar den inlegger in ons blad van heden,
waarbij het bciteilde JngtitU~lt
"Blom" den aanvang van een
nienwen cm'sus aankondigt,
kan hieman nog worden toegevoegd, dat in 1929 bet Instituut "Blom" door mevr. M,
Slom - Scheepmaker werd opgericht. In 19_31 ging de leiding
over in handen van den tegen~
woordigen directeur, den heer
M. J. W. Regenshurg, leeraar in
Stenografie en Machineschrijven aan de C.A.S" P.H.S. en
M.H.S, Dank zij zijn onvermoeid
werken, hierin bijgestaan
een staf van t.oegewijde
ltrnchten, is dezc instelling
gegroeid tot wat ze nu is, n.l.
de grootste tel' plaatse. Na de
verplaatsing naar het zeel' rui~
me pand Rijswijk 18, dat zes
leslokalen bevat, werd verdere
uitbreiding gezocht en gevonden door het stichten van filialen, n,t. Sumatraweg 50, Matramanweg 167 Mr. Camelis en
Binnenweg 2, Buitenzorg.
Het streven van de directie
is steeds geweest een daadwerkelijke verbetering van het
handelsonderwijs te verltrijgen
zoodat nooit vakken werden ingevoerd, welke voor de praktijk
geen waarde hebben.

Morgen, Dinsdag, 1 Decem~
ber, ziju -de weldadighcidszegels
verkrijgbaar aan het Hoofd~
postkantoor en hulppostkanto.
ren,
Bijzondere stands zijn opgedeht, o.a. een aan het Hoafdpostkantoor en €:en in Toko De
Zan op Pasar Baroe. Deze
stands worden bediend door
een Dames-Comite, dat zich
onder leiding van Mevrouw van
der Hoek daartoe bereid verklaard heeft.
De volgende dames maken
deel van het Comite uit: Mevrouw -Sarton, Mevrouw van
Peer, Mevrouw Tulp, Mevrouw
Knuttel, Mejuffrouw Wolf, MevrOllW Arifin, Mevrouw Raden
Ajoe Abdoelrachman en Mevrouw Soedjono,
Door bijzondere welwillen'dheid van den Chef van het
Post- en Telegraafkantoor, den
heer Catalani, zal in de stand
tevens een postambtenaar aanwezig zijn voor behandeling van
postwisseis en aangeteekende
stukken. Door Uw cOl'respondenUe te frankeeren met weldadigheidszegels voorkomt men
het lange wachten aan de lo~
ketten voor postzel,elaan~,oop
en de
.
kende brieven en
Dames, die op
hun inkoopen hebben te doen
en tevens postzegels noodig
hebben, kunnen zich daarvan
voorzien in Toko de Zon.
Bovendien zijn de zegels ver~
krijgbaar aan de volgende af~
deelingen:
Tehuis voor -. Maatschapp.
Arbeid.
Tehuis voor Meisjes en
deren.
Tehuis voor Maatschapp.
Hulp.
Korps I Sluisbrugstraat 24.
Korps II Molenyliet West

Bij het 7 Y2 jarig bestaan
kondigde het Instituut "BJom"
den
Reclame-Teeken-Cursus
aan, die thans evenals de cursussen voor Stenografie, Typen,
Talen, Handelscorrespondentie
en Boekhouden, groote belang161B,
stelling geniet,
Ook worden de zegeIs gaarne
indien men de
Warineer uu bij den 8sten thuis
opbelt, telef.
verjaardag een aanvang wordt
gemaakt met den KantoorRoutine-Cursus;_ heeft het 1n~
stituut wederom een- belangrijke, schrede voorwaarts gedaan
in ,de richting,van het Handels~
onderwijs. Ongetwijfeld zal ook
deze -leergang de waardeering
genieten, die hem toekomt.

JANUARI

1937

GEV ELV ER II ER INGE N
WAPENI & EMBLEMEN

kor!om alle'mogelijk~
versieiingen, smaakvol uitgevoerd en to~'
redelijken prijs, maak! voor U
ZEGEWAGENS, "

RECLAME STUDIO
KONINGSPLEIN
TELEFOON

NOORD 22
WL
1500

Kappee = Goed Drukwerk

THE FOUR LASALLES
Wereldberoemde Kunst- Ro15chaatsenrijder~

BIT GaOOT BALALAIKA. OBRBST "BAYAN"
debuteeren
heclenavond gedurende het

SOUPER DANSANT

SINT - NICOLAAS
GESCHENKEN
Wij ontvingen een prachtcollectie
POEDERDOQSJES (nieuwste' modellen)

NAAIGARNITUREr,I en MANICURE-SETS
ODE\lRSTELLEN
PEIPINGJUWEELEN w,o.
armbariden- -:-- - biocltes -, __

EEN SYMPATHIEKE GESTE.

Van- de Nirom.

HOTEL DES GALERIES.

Zander Bebeerder.
Raar wij vernam~ 'is de h~_
E'.Jgerie Hoogeveld,- de ijverige
beheerder van: het Hotel des
Galeries, als zoodairlg' afgetreden, omdat de vertegenwoordiger Van-de ArahisChe stichting.
welke dit hotel bezit, naast
hem~een ChinCesch gevohnachtigde had aangOstelil.
Bedoel.d hotel had den

zeer goeden.

sten-tijd,eeb
gekregeu ,en

vol. -Bet stond

Thans
zijn _
zijn
voortreffelijke

_

dips - ,-:'", ringen

GOUDENen ZILVEREN KENDARI-WERKEN
CEINTUUR-ARMBANDJES
'
FANTASlE OORHANGERS- ARMBANDJESCLIPS met imitatie Brlllanten

SIGARETTENKOKERS en AANSTEKERS
CHROME FAl'.'TASlE KLOK]ES
BIG BEN WEKKERS
Dames- en, Heeren' P :OL5---HO,RLOGES
MANCHETKNOOPEN en DASKNI]pERS

SHIRLEY TEMPLE
VOOR

RiNGEN'.
~GERS.

BROCHES_

BLlffiN" PRI}S, lETS GOEnS!

Firma'KHOUW & LIE

..DEOCHTEHD

v,an de

doelpun-

makeD; De laatste-was
blunder van den doe!OUveo, dOch door goed

van Tomodok -werd
d~punt;

van den

strijd

In" den ~ginne
partijen-aardig tegen
en beurtlilings_ waren
aanval. waarbij Belle

Wij vestigen de aandacht op
. advertentie . van KhOllW &
direct pech !,lad "met een hard
in:dit·.bla.d:; ·welke een op-:
bevru. ~an verscheiden ~ achot dnt buitell . bereik van
st. Nicolaasgesche~· cloelmun ~r8the!s tegen de -ls.t

-JT .

i.. -,i.

'-

t

-:.11

.It~ elL U!lBC-

L "':'
l.b5
·1.10

tingen
·broches

hangers
·colliers··
1.75
. ·.irmbandeu.
' 3.5Q
~ Uitge ... oerd. ln.ccqt zjJver ' mId ·afbeeJdlng \', Shirley Tempi!.'!;'

. ..

,

.

.

,. OIislae~er &~O...
Doordwijk II

.bee hals' y:oor ge.scheoken

"... NAAR
KANTOOR
WI, leiden gP Yoor
~ntoor · en vcrleenen
on.:e· bemfddeiing
~o or

p!;uu lng .

La8gst~ lesgeiden
H~ofJste resultat.e n
ROM EEWS MET
ONS SPREKEN, ·

• 8_12 ' .:n 6_1 pur
Seolttrtg 11 , B.lUI. C.

T.I. WI. 3)33

.'

T

','

.

Vildbal
WEDSTRI.IDEN BATAVIA;
OLiVEO - S.V.B..B. 2-4.

Onde~

lelding "van scheidSWnttimena \Verd hovenwedstijd . Zaterdag~
het terrein 'van het
. ~~. was
belangstelling
vaor deze olltmoeting. doch de
wegblijvers hebben ditmaal
geen gelijk gehnd. H.et was een
spannende strijd en er mag dan
niet al te fraai voetba..l zijn vertoond, aan spanriing heeft het
zeker niet otitbroken, Vooral de
Oliveancn bebben eeli zeer ent·
housiaate partij gespeeld en
ware Vrouw Fortuna. niet tegen
ben geweest dezen middag. ze..
ker bOOden zlj de overwinning
in de waeht gealeept. In de eers te pluta wjIJen wij hier den
spil van Ol1veo Eekt:,-ardt noemen, die dezen rriiddag cen
pracht pa.rtij midhalf vert~nde
en bcide Bchitterende doelpunten kwamen dan ook van 2ijn
voet, Hij 's tak ver boven 'de andere speicrs uit. Keer op keer

lell "leverden geen succes .l?P·
Oak B. B. wist eenige -gcvaa!l ijke" situatles ·\'Oor het Oliveo
doel te schcppen. Uit een hiervnn kreeg B. B.- ce ll hoekschop
t e nemen, Onong - plaatste
t!en bal hoog voor h~t
doel, de bal ' werd. sleept.

.~~~~?we:::rgCZecnt. ~:~d w~s~

.~~·. ~~~r:~l !~~7~~~

had B..B.
B. B. wa's hierna weI iets ill
de, mcel'd~rheid;
De - achtcrhoede van Oliveo
mOoSt clan 0011: 'nlle zeilen bij
zotten. om doelplmten te vaorkomen. Een paar malen kropen
zij hlerbij door het oog van de
nnatd. Doch OUveo had ook
geen geluk aan den anderen
kant. Toen het bijna. rusten was
trok Oliveo nogmaals ten aanval en goed' combineeren.d ging
het op het B. B,-doel af. Belle
gat cen mooien plaataba1 naar
den rechtervleugel, waar Han
den bal meens voor het doel.
plQatste. deze. werd tot een
hoekschop gewerkt. Goed voor
het doel geplaatst, bleef de hal
even voor het B.B.-doel zweven.
waarna de bal bij Eckhardt belande, welke speIer met cen
daverend Bchot hieruit den gelijkmakcr wist te maken 1-1.
fiierna was het rusten,
Nadat B. B, wedel' de bal aan

steeds als zesde man medc ten s lrijd om de leiding. B. B. was

J;:~ecl ~~~~~:~t v~:; ~~~~Jje w~~:eto~ktl:f:: r:ng h~:

hij tegen de paal,
aile keel'en buitell berei'k van
den doelman ell was bet zeker
niet gelt gewecst als h1er cenlge

BII'

: Lu)CE!-AR'flKE!LEN

Tomodolt wist van eell missen
der nchter.spelers van Oliveo
gebruik ta maken en opnieuw
B. B. de leiding .te geven (2-1

· HOE YER ~;:'~P:,1~;,~~\ ~:~·~U~::::~ ~~ra~~J· kO~~gb~:~~~~g~~:
.
S
.C
!!!!!!!!!~z1~.~n~.Dc~,,~.o~ar~h~acd~.~w~n~.~h~i.~r~wel
!

Mathe!s.

Ana~~~~a.~: SJe~~~\~~ Jllhn . .

_

•

lijzijn wedlllil III RUIMSJ GESOIlEERO in

SPEELGOED
va. BUROPEESCH PABRIKAAT voor

jongena en melsJes van aile leeftiJden w. o.
viln f 2,25, f 3.75 en f
SCHOMMELS.
.
.
"
AUT01' oDS
f 2.75. f 4.-, f 5.25 en "
VLleceNOe HOLLANDERS
"
DE KLeINE KLOKKENMAKER "TIK TAK""
poppeNWAOENS
• . van af "
ReUZE SORTEERING POPPEN vnn f 0.30 [a[ "
GEKLfU.ROf!. 8ALLf:!N
van "f"
8LOKKENDOOZEN.
KWARTETSpal!N .
HAMERTIE TIK
ZANDVORMEN
MARKLIN TREINEN
SPl!AR'~ SPEi.EN •
..n af.
KINOERSERVIESIES
PfGUURZAGEN
van af"
ecc. etc.

TU RNAPPARA'rEN

5,10

2.6.90
14.85
1.90
R,~

8.80
0.10
0.3U
0.30
0.40
0.30
b.60
0.40
.2.45
0,85

in handen van den
Hlerna. was het woord aan
veo, BelJe bad wooer pcch met
een bard scllot, dat juist er
haast giog en even later achoot
Dc Willig!!n tcgen de panl. doch
Oliveo gaf het niet zoo gauw
op on door stevlg op den bal
21ttcn, wist Eckhardt voor de
tWecde mnal d.en bal met eEm
harden koge! in het B. B. doel
te deponeeren, wederom waB de
slana geJijk (2-2). Zooala men
ziet, nun splUining ontbrak het
zeker nlet, Ol1veo had nu den
smaak to pakken, maar eenige
franl~ kansen werden niet benut, dccls door pech en deels
door minder zuiver Bchieten.
Tweemaal bracbt de .paal_redding voor B. B. Werna wist de
B. l:l. aanval weder los te komen
en verwoed togen zij ten aanva..l,
Een vrije trap even buiteri de
beruchte lijnen leverde geen
S IlCCes op; de bal werd tegen de
paal geschoten waarna eell cler
B. S. seeIem buitenspel stond.
Dus was doze kans vedoren,
S, B. had nu wel .het. baste
deel van het
en weldra wist
Tamdodok door goed doorzetten
bet erdc doelpunt voor B. B. te
nlD.ken (3-2 VOOl' B; B. ).
TO<!h kreeg Oliveo wooer een
kana am gelij]{ te maken .Eckhardt. gaf .keurlg door n~ar de
. vrijstnande de :Willlgen, dach
~ijn achot giug er naast. B. B.
deed het betel' aan den overkant,:.een zacht schot dat

sper

Boelaid van Tuyl
Pattiwael Onong.

Ill' -de voorboede zat niet het
rechte vcrband, Zamen is nu
eenmaal geen voorspeJer. Hij
weet den bal nooit op tijd naar
den vleugel te speten, waardoor
de rechtshuiten Knape te weinig te doen kreeg v~~r de rust.
Na de rust toen de invaller
Taihutu rechtsbinnen speelde
.... iel dat oogenblikketijk te canstateeren, geregeld zag men
Knape langs de lijn snellen. Er
ward dan oak een vijttal dOel~

.;:;=======;:;;;;====:;::;=====""==========
BIlIONDElE U 81EOII IUID 11111"IIAIS
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'I . pasr .• .1 0,25 ,I.chls

3
4"

" ·

0.60
0.75"
. 0.60 ,I.chls

0.90

in
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Aangevuld en Toegelicht.
WAT IS "KOMINTERN"?
Zooals te verwnehten was.
is over de vraag, wle bcdoelen
ell Japan met
"l(omintern", waartegen zlj een
verbond . gestoten hebben, een
lelle strijd ontbrand. De RusslBche pers beweert, dat de beide
staten met "Komintern" gcwoon Rusland badoaten, en dat
overeenkomst can milita1re
Rusland tegeOosten en het
to vallen.
en DiJitsche
, dat
DuJ t.schla~d

het antwoord ha..ngt veel
namelijk: oorlog of vrede.
het Duitsch-Japansche
verbond inderdaad rus een militaire alliantie ·~egen RusJand
bedoe1d, dan moeten wij het ·ala
een voorteeken van een oorlog

~~~rid R~:~~deCh~~Ot~::~

vene steeds verklaard, dat bet

. Daarin kwam echter spoedig
verandering, toen de bolsjewisten in l\usland aan het bewind
kwamen en Lenin het hoofd
der Russische regeering werd.
Een der eerste daden van
Lenin was, eoo lnternationale
school vool' propaganda in Moskou op te richten, waar van
het begm af aan 500, later ze1fa
(5,000 agitatoren uit alie landen
der wereld hun kommunistische
opleiding genoten.
De Kommunistisehe Internationale had ncOit ce middelen
kunnen bijeen brengen, am zulk
een reusachtige. propagandaschool te kunnen bekostigen.
De. agitatoren worden' door de
Russische regeering niet slecllts
gratis . VOOl'
de Komintern
(Kommunis~he
lnternationale) opgeleid, maar Moskou
hetaalt ook nag de kosl.en der
propaganda, die zij namens de
Komintern in aIle landen del'
wereld onderne.men: Weliswaar
staan 7<ij formeel onder de Kommuntstische
Internationale,
maar. aJIe kos"ten worden door
Moskou . gedragen. De Argentijnsche en Braziliaansche r·egeering hebben, door arrestatie
van agitatoren der Komintern,
DUS "PRIMA'·
doc~enten. in handen gekregen, . waaruit . afdoende blij.irt•
dat aDe propagan.da-fondsen nit
Moskou koman. De Kommnnistische . Internationale leeut
slechts.haar naam, om de propaganda. die door Rusland bekostigd wordt, op een onafbanke1ijke. internationale actie
te
Maskau I , ,_ _ _. . . ; . - - - - - -. . . . . .
!?Ok in Frankrijk. vooralon~l.
de' solda.ten. - een reusa.chtige
boIsje~tisc~ · propaganda op
tonw kunnen zetten, niett.egen.staand~ de RuSsische .regeering
zic~. verplieht had, zieb. van, aDe

g;:;e~k~heeft

··

=ldc:~:~~:rPfrc:n:~ =~:!m~~~~

tische .partij. In· hoar hoOfdbO- Fonneel is bet de _UDistidat
'
.
sche : .Inteni.ationale. :die · h~
Fl'aIische Volk Opbitst ' - de
'. Socialistische':regeeriDg, en de
Russisch. reg<!Oring>Ogt heel
or'Diets mee uit te
In

,Polllwe. Noard 59 .

ZAL UGAARNEONTVANGE!N
'S MORGENS 9 TOT 12 UliR
'S M1DDAGS 5 TOT 8 UUR
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JI!II

niets uitstaapde ' heeft · met · de
wandaden, m vele landen der
wereld gepleegd door de Komi.r,tte~-,:. Daarom is be.t . on~grlJpeliJk, dnt het zich DU meens
Batavia-C.
getroffen . voelt
d~or ,'. de ·
Duitsch~Japansche demarches
...._ _ _ _ _• •
_ _ _ _ _ _ _. ._ _ _ _ •
ver~ tegen de K~mintern.
,
..
keerd door de Oliveo-doe1man
Het
woord "Konuntern
~= ;:~~~~ ' gToote beteell
II
Wat beteekent .,Komiutrn"
" .
I
••
letterlijk?
.
...
DAMESKOUSEN
Het .'woord. : is ·samengesfeld
3 paar
0,90 ··.I.chls" f 2.50 uit - de eerste syUabes der
·3 . "
beide- woorden: ' KornmUnistiLlO
3_Internation8Je. Deze werd
3
.1..90
."
5.50 sche
als -•.me lnternationale" (de
eerSte .en .tiyeede :r;ijo socia.l.Ur
HEERENSOKKEN·

. N. V. INDISV8 VERZEND8U1S

Met deien
starid
rust aan. Men
de
eerste helft
eenige doelpunten meer 'kunnen
maken, doch enkele gemakkelijke kansen werden niet benut en
ol:)k de Cheribon-doelmim hield
er ;::enige verdienstelijke schoten
keurig ult. Na de hervatting
v<tn het spel was. Pattiwa.el vervongcn door Truhutu, dIe nn
recht;sbinnen speelde, waardoor
G!! recbtervleugel productiever
\Verd. Cheribon had practisch
niets meer in te brengen en de
er.ne aanval volgde op den -an<te.rcon. ~urtelings werden d~
vleugels aan bet werk gezet en
geJeideJijk aan voerde het
bondselftal den stand op tot
&--1. Het laatste doelpunt werd
er door den invaller-doelman
van Cheribon zeIf ingeslagen.
Zoodat bet einde kwam met een
vcrwende 9---1 overwinning
.'001' de gnstheeren.

de

.. . .. __ .._". __ ... _ .. _._._ .....
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.--MOD.ERN ·tEER, BN. KOPERWE·R K ··

niet . gek geweest ala ic rl}et
dllbbele aantallen. punten badden gcwonnen. Deze ocfcnwedstr\jd heeft dus niet aan de vetwachtingen voldann. Batavia
verscheen ill de volgencle opsteIling:

Knape ' Zomen

ALS

LEE!RD.AM - GOUDA _ GE!RO.

::~::ij~·~09;e!n::r~

dan verdiend. Ook B. B: tiet cen nieuw een kans; ditlnaal scboot
zaer cnthouslosto partij voetbal hiJ vrij voor het dool

•

.

·r:ti~~~~e ~~el~j~b~~I~~~r~~~ ~~l:l z~~d:1n

~~tt~ij~~ ~~ v:clr~:~:~ r:oek :;~nro~~~ h!~d::b::hJi~~~
aam'at.

·SPEELGOED.

kwam.
".
-Eeilige corners op heide do~

werlreIijtheDl

CA.OEAUX: ·

vanaf J 21.50
.Theetafels .
Stci.a:nc;lelampen
1&,50 . "
<rri( aangeb, ·tafel ..
4;75 '
Biueau lampen
.. . 4.75
Nikk~lenkandelaarS ..

TOKa' PENG Buit:eiwJqt.

Voor de Slnt-l~lColaa9. -_FaDcy-bOX\lS
bonbons, _ Mn.rso;!pain, en Chocolade

fiiuren. _ Boterletters ___~_-Lett.eI'blU1k_et, Borstplaat.

--

.

Mo"rl'

,tow·lng.1929.~

HOTEL SCB.UTTE -RAAFF
Tel,-Wl; 1548.

~~:k~~ies;:~~g::;:d~_aj~:.5g

c;::,'--"--"'c~:",Cc",c'c-.,:,.:--"::,,::,,,:=

..c,,'

gaugen; verkort menu: 1 hoofdgru:'g
mindel'.

TAN DARTS
W. PERQUlN
KebOB Sirih 81 A- Batavia-:C.
Tel. 2620 WIt.

REER' TE ,HUUR. GEVRAAGD GEM. P AV. OF ZITSLAAPKA:MER met _aparte voorgalerlj met vol pension. Tel. 5722:
DOOR

Spreekuren

Maar Bois,s ouder dan U.... honge ja,enl;ll!

VAN - WIJHE'S LEESINRICHTING
best i)eheerd en _verzorgd Leesgezelschnp. Trommels-van f 5.-:-- f 8.50
en f 2.50 p.m. -Portef , paar keuze

HEER, - 28- JAAR, AUTO ,BEZITTEND, ZOEKT beschaafde en charniaute __ VRIENDIN,_ Br. _Hefst m.
photo welke worden gel'. onder NO'I,.:;"_.:::":·""

Tel. 4821 WI.
.
RECl..AMEPRlJS
PERMANENT
WAVE, compl. m. wntllrgotr f 7.l'iD
~garantie )
door HE:NRI _I{OCKX
dip!. Pan:!. Gedlp }.ioienVliet ,0. m.
Bat.-C. Tel. 730 Wit. Van 16 Nov.
tot IS Dec. a contant!

Dames- en Kinderkl. Mode Atelier:
r:ir~~~!~;~ .Matra:manweg 37 (pav.)
VLUG _ BILLIJK,- COULANT.

Ooze Sinterklaasverrassing
200
PAREN
UlTVERKOOPSCHOENEN f 0.90 en.! 1.50.
iD verschillende modellen.

~:~.-~ l:.~'OUI~~~~~~;N~~~2:~: "~"":tl~.V_~..,.d~"':-::-:·e--:'-;:"""""v-:c.~.aa:-=:C.=:v. ~-'-'~':"::=~==---I ",tVVit:'48';;~''''"'

GEVRAAGD
HOLLANDSCHE verkoopster

TE KOOP :
GOED ONDERHOUDEN B.S.A. MOT0RRIJWJEL 1934.

M. v. d. ZEE- HOFFMANN, Gcd\pl:
Lrl.'ral't'i!, Coupeulle. en bloemenmodillte, Kroe8l'npleln 13, tel. 6237 WIt.

AANGEBODEN
PER ~Reu) Goenloerweg 37.
TEL. 2987.

::'~~;;ril:.lQ

---W-E-R-K-KR-I-N-G-G-E-ZO-C-H-T--I~e~c~f~~ O~o~k!:~e~ta~%.

EN

m.ODfF_·'tAJOD. Ocbtend-, mlddag· Chin. jongmcnech oud 2B j. bekend
met admlnhltratleva werkzllnmh. en
voordlen reedll gewerkt heert, zag
kern. Dip!. ltI 3 a. ~ mod. Zeer bill. zich guame geplaatst. Verlnngd satarld.
lurla f 39.- a ! 40.- Br. onder No.
1932,
SAVOY HOTEL
I.(,v~rt prima hmcll. ot dtne-r In goed
Ge~eheldt!n F.llrop. dame veel vrljen
a(ge!-l<>t"n b1wtll voor f 22.50 en lljd ter bC!lchlkklng, l!loekl
, 30 ~". reap. 1 f'Q 2 per&. fro thu\S.
KENNJSMAKING.
tel. 9%6 Wlt._ _ _ _ __
Brleven No. 1936,
en- avondl~ Club- en prlv61e.sllen.

"'unwc. ~nv.. meUt'-'!I.e. Sueces verm-

wrLDE MONrO

TEKOOP

VrDllgt: MADOE MOCCA.!

~~. ;~,beVrngen van,RlelJlehotenweg

De meestgea.ppreclecrdc

TE ROOP :
2 eigand. perc. a.d.
Zorgvlletw. Bandoeng A

St. Nlco1aas· eo Kerst·
CADEAUX
vlndt U bli
LEE

n~weg nablJ Grand Hotel a. !
per :t.:t~. Te beyr. onder No. 1958 v.d.
blad.
___

CHEONG

RIJWIEL AFDEELING

===___

ZEER RUlME KEUZE

HOLLAN DSCHE

"'lIiilllliiilliJlj• •iiiilll

.•

VERKOOPLOKAAL

NOORDW~~~'~

5580.
OOl'deren welke- voor do a.lI. venduUo
mo-eteD worllen bljgevoegd, worden
dtll)r onll atgohaald.

..Nederlandsch

fabrikaat"

RALEIGH - BATA VUS - HIMA
MANSONIA - CROESCO
in prijzen vanaf FI 50 _

KOMT EERST
KIJKEN BIJ

~~.-.-Iop-'-viND=UTIE=--'--'1

R IJ WIELE N voorzien
van hN waarmerk

Ruime'stock va:l aIle goede merken zooa)s:

~=~elijJI -- VoedUUlDl ~ Verltel'- EHl'Iex. model 1931 In pracht eondi-

SAVOY 1t0TEtr.
KQniDlPplcln Zutd 7 bl!cfl \'oor I!lreet
(Iniga soedk. komerll voor 1 en :I

LANTERN

drankell
ziJn l'!oelbire vruchten.

_B_,._on_'_"_N--;:::·E,,"K;;;':,,·OC:

P___
DUITSCHE HER-

YELLOW

Sillisbrugstraat8
Tel. ,WI. 1206.
JOSBPHtN F.: toi]eUeo. oogeeveoaard in coupe en kwaliteit :Zijde
Ook ooze St. Nlcolaas·, eo Kerst.Cadeault olt CHI N A zuBen ZEER·
io de smaak valleo.
Juweelco, pyamas, tasscben, bYiouteriedooz~ll, knoopen en:z.

Aan te meldeo' 'savonds 7 _8~

~g~m:~sgi:~~LGEA~:
COUP.

~

Mr.- Comelis.

VERGEET ST. NrC. NIET.
lnlwopen voor Holland de.ze maand.
Wij cmballeeren en zorgen gratis
voor verzendlng.
"GANA" IND. KUNST.

ALLE LEEF'l'LJDEN :
ZWEMLF.SSF..~ : onder peraoonlijkc
Jeltlillg
van DIES - BOOMKINS
"ZWEMBAD "SUNNY SIDE"
pjAMBOELAAN 6. tel. Wit. 807.

COST.

Haarlemmerpoortl Hoe.elen ,;~agl gil al
Onder U doorgaan, doop- en 'terige.al.
Oproe' en br"id,partii
Zij tro~~en U .oorbij'

:leOre::~6::~

BABV_SCHORTJES
DABV,JURKJES
CEtLULOIO.GARNITUREN
ZAKOOEKEN
IN FANTASIEDDDSJES

snljwerk.
Ll!o CabrloJepooten met klouwvoeton.
Pracht exemplaar. AfgebeeJd
In' Platcnnlbum "Oud Batnvla"
C,19.
BrleveD onder No. 1937.

ZlJH

ALTlJD .WELKDM

80nefaas

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiiii..
ST NICOLAAS CADEAU.
Elaetr. verllcht , popp~nhuls, Geh.
compl. met meub. enz. plattegrond
132 X 100,
BatoetocliB_27 pnv.

JAAm.lJKflCHF. OPRUIMING
van 1 [.I,,~cmbt-r '36 _ 0 Januarl '37.
TID KOOP:
Bij confnnte betallng 10 tim 30 -'If,
Dog 2 jonge Boxers. Te bcvragen
kortlng op nile (lnderdet'lcn.
SpcclaliJlt In F.:uropeesche en Amer!- J. F. SIMON Salnkweg 35.
kannllche toclltelJcn.
RADIO SERVICE STATION.
Sawah Bellnr, No. 31. Bat.•C. Telf.
2326.

"KASIMA"
Uw Sint Nicolaas
opnamen maken,

Influenza?
Neusverkouden7
Hoesten7
Spicrpijnen7
Waterlge ontlastlng

Influenza-Biochemie:- Ge n- e e s

DE OORZAAK
~enceng

15.

LUY· J[ S

WEGENS VERTREK COMPLEET MEUBILAIR te koop,
bestaande uit ZIT-, EET- EN SLAAPKAMER AMEUBLEMENT. Spotprijs. Te bezichtigen tusschen 5-7 n.m.
SERANGWEG 4, PAY.

II

,,!NFORMATIE BUREAU"
Speciaat voor ' Ecbucheidingen,
Postbox No. 81.
,-

GeheimhoudlD9 verzekttd

Batavia.Celltrum.

D.L. AUSSEMS

Mampangweg 50. Tel. 5512

·Tell. Welt. 4265
Ojoharlaan 21.
Batavia Centrum.

RADIO ~ INSTlTUUT
E:u.meriopl._radlote-legraflst
Noordwiik 35 _ Ba:tavia·C.
Te1.2599 Welcevreden.

SI. NICOLAAS

MI\,RN,X-COLLBGE
VoUedlg leerplan H.B.S. 5 jaar
TeL SlndangJaja No. I

CADEAUX!

EURDPEESCHE LASERE SCHOOL

Attlstleke La-ropen

Moderne - KUSSBNS en
.

TH f! E WA R-MI:!.RS -in';
Cbintz-Velout

iI-~"' ~, Peau
~~~~~'j:tof
de Pidll'e
~'~-"';

--------

vim het Marnix-College. Intern
Lager Oildeiwlis

Sindanglaia Tel. No. 1
ZEBVAARTSCHOOL

enz..

=======,--",,-11 6fJ~~~~g~~
TAPIJTEN

"HEr ZUIDBRKRUIS"
Opt. Stounnan Groote 'Vaart
Programma op aanvraag:
Postboll: 8.
Batavia_Centrum

A.S. ROTH

J..amphUl' .-lcCOL'ntan/,/mn/oor

Besrel' ,Uw "BOterletters en

5int . NiCoIaaSattikeIen . bi] :
• TEIlIIAA.TEN.

~9..;,.tlYr_~:rd£;52S ~..c..

II

':;::.

., &,

'.;Parker
~Arn.un....e..
VUlp4i!nholld.er.

2e' Blad.

big'V~ru:i geschmk VOOI' UW. leven.
~.z:a~ .~~~ fn .:~"e':>c.h.illeude kleurcD in liet

.Et:'it

.. .

.; bin~~~~ _ LD~cember

GOVD.,.en . 2;ILVERHVIS

n:L. ~

'. CiT'."D£I:-WEO._

Geheel verchroomd. :

ultermace lichtsterk"e' l.ens~
".; Prontor ' It sluiter.
. .
·.·tngeboLiwde ·zelf. ?ntspanner~

E~n gebled ;net groote Toekomstmoge· .', ... ... liikheden,
-.

· gIUltersne.!heden ~. 1·, sec . . tot

Prip: f 46.20

JAP~~IO; VOLKPIMmNG BIJ TIENTSIN,
' - '- .'-

(Van Ol'lZtm V. P. B.-corr,).
H3inking, N"ou:"1936. hevig, - ~aar

1/150 sec.

N. V. FOTOCO. Rli~;"ijlistr~at28. Batavia:C;
N. v. LllYKS, Bat'a via.Centrum -eo Ba"ndpeog

vele .katoe.Dl?lan~-

TOHO

PO po U L A I R".

CARPENTIERALTINGSTICHTING

H. B. S. met drie~ja~igen cursu:s voor . Jonge.D&, ·
BATOEWEG 3.
. (Haifjaar-klasseD).

. Mrt I Januari 19~!kk~:: ~~ell~g2:DI:~;;!:~.toege:lateD tot de

;..,._.;.;._..JI:.--------------,----;;

Ba~avi-a-CeDtrum.

2e klasse Ie: eo 2e halfjaar,
·
.. .
. gea lange de Hoangho-nVler
e'n
.
Jolicbtlogen ell aangifte:bijden Directeur vocr 15 Det:embera.3 .
opbouw
Mantsjoekwo gen
wijIsen
groote
bet land
.,ache
,TerwiJ1
de van
mlhtair-economl<fete deelen
zooals van
bekend,
dik- I:.
______
steeds venier schrljdt .en door overstroomt. Verbouwd worden ...::..:...'-_....:...'--'-~'----_ _-'-'----_..c:..'----_....:...~"'-:...._"'-__~~_'----_....:....:.....,______'-____________

l~g-

BUitenz:o;~

Ba~doeng.

----~;..,..;.;.-.:::-~-----.;..;.-_.;.;.

~:~~~;~~~~i!~a:e60;tt ~:f!;~~e~~k eeni~~~~~:

. nentale Aangaleg~eden VOO~
de kolonisatie van d e Noordelljke ~D~ebfeden ~en ni.e.u~e t.m~
pbls heeft gckrcgch, COl?-c~~tree-.
ren , bet partlcullere 'Ullhatief
. en het partieuUcf<! kapitaal zlo~
meer en meer op Noord-Cblna.
Rct "witte goud" der. ~f
~oord-Chineescbe
proV 1nCU$
~t ill' de fantasie van de
b,eede volksmnssa's· langzs.merband dezt>lfde rol te spelen ala
het Zuid-Afrikaansehe goud in
Europa' omstrefka de eeuwwisMIlng. Volgeus ~n mededeellng
van bet PeRalenlschap Dome!
is de Jap8JUJCbe bevolklng van
'I'ithtsin en Pclplng binnen ee·
nip· maabden · tot boven de
lO.OOO ,zieJrn gestegen. Dat is
bet ulte:rltfke tet'ken van een
kOortsftchtigcn run, 'die wei
nJet. In de Jaaute plMb aan de
"opeD dew" van Tientaln te
wijttn II.

Snds de smokkelbl1l1de1 in
Noord-chlna ecbter ten,evolge
van ('Cn vt'nadlgiDi van de
markt tot .tUatlnd "ckomen is,
'Norden in Japon wederom stemmen hud. die er 01' aandringen
bet z.g. I(awagotprogramma
VaD den ' buldiJ{en Jl\panaeben
ambueadeur te Pelplng tot uUvaerlnl to .brengen. Oit progrnmma el8cbt. dat Japan , zUn
aedt' In Nocm:I-Cblnn tot econo·
mlJebe dotle'tndcn beper~t,
waardoor een fltabllisntie van
de poJlUt>ke vt'rboudlngen mogeUjlc zou worden. Dlt Is zeker cen
gM'oIg van de o,-crwlnnJng. die

soorten. De zaadverdeeling ge_
schiedt zo'nder overleg; de boer~n zijn onwete~d; en zij, ~e het
zaad yerkoopen. denke?-' ~n ~.
eerate plaats aan hun elgen zak .
Zoo komt het, dat de qualiteit
steeds vermindert en gedecltelijk reeds degeneratie-verschijD:selen vertoont.

De vooruitzichten van de
Noord-Chineesche
du"ctie hnngen van twee
ren o at: noodig is een
giDg van de opbrengst en een
verbetering van de verbouw- en
marktverboudingen ..

zijn
de creaties in
de"q.711"Tosca
schoonheidsmiddelen, Aile
hebben het
Tosca parfllm,
dat zoo gcwaardeerd

Klimaat en bodem zon -uitstekEmd geschikt voor den verbouw van katoen. Noodlottlg Is
echter de invlocd van 'de locale
autorlteiten, die zooals in geheel China ook in het Noorden
de autarchie prediken. ,Daar de
bevolking betrek.keUjk dieht is,
staat de verbouw van voldoende
voedingamiddelen op den voorgrond. Wil men op een grooter
oppcrvlak katocn verbouwen.
dan ontstant cr tegelUkertijd
cen ernstig voedaelprobleem.
Weliswaar zijn er nog reusachUge gebiedcn onbebouwd land,
maar deze kunncn slechta gceulU\'ccrd worden met behulp van
enome kapltakl1. Wil men dus
de katocnproductie aanzlenlljk
doen sUjgen, dan la bet in de
eerstc pleats noodzakelijk een
.oploaalng voor het voedsel.
vraagatuk to vlnden.

!:/!:~ ~~"J;\:~:lIn:n

Do

Hi; laebt al in zijn

baard,

groot6 Japamcho

Spinnerijen.

van hot Zuld.. bocft behaald,

Verder za1 het natuurll,lk '
noodig zljn, eenlge verkeerde
dingen in de produetfe te verbelcron, de qualitelt tc verboogen en de zaden volgena ccn
vnat plan te verdcelen. AI doze
::1:p~~~ ~~4~t!demr:1tIl~;! ~e~r~: kunncn natuurll,lk
metho~e l'TOpageert, nemen de ult . . den .
planneD tot de cconomllChe onto- ook at
autowaardoor hU In bet Noorden nu
JIIet'r vrijbeid van handclcn
he...rt gt'knogen. Nonking scbijnt
dus .th.an8 In de oogen van vole
Japan,\cr'8 rtp tc worden voor
oDd~rbnndelingen. In dezelfde

~~~:!::nt8~n ~JO~~~h!~ka a~: ~~~ileenv::Sterc

Inter; dnnr de gcdachte aan cen
Japnn.8Ch - ChlnC!'esch-MantsjOefyJCb eeonomlsch ~toc steeds
meer aanhang vlndt.
Problccm der Voedaelvoor:fcnlng.

•

l~ndeS~~:

ductie tc brengen· en het zaad
door arficUlcle Inatellingen te
laten ' verdcelen. IntusSchen bestant er geen twijfel aan, dilt de
Noord·Chlneesche katoen bin-

'~:~be~~~g: d~a;e~:~~ie~
~::~~~rbz~~ddi~a1Cti~=:~

Welke econmnjschc mogelijkbedim bledt NooTd-Cbina nu? product" een groote roI op de
lI~kt zr:h~u~oord~hi~:~ ie~reldJnarkt· kunnen gaan speala bekend. over de vijf provin.
cles HQpel. Sja.ntoeng. Sjansi,
Tot nog toe wordt -de NoordHonan en Sjcnsi ult. Reeds in
de jareD 1932 tot 1934 lcverden Chineesche katoen hoofdzalte_
land zelf verwerltt,
de kntoenplantogca 5.145.566 lijk in
Amerikaansche
picols OJ.!, Oat is 40 70 ,van de speciaal
het
totalc Chlneescho kntocnproduc_ liteiten,
tie. D~ 'opbrengat is cchle!" nog deel van de
,uitgevoerd wordt.
al aan achomm~l1ngon onder- sen
1934 waren er 32 spinnerijen

di'e beste ollde St. Nico·
laas, H ij verk:nellt~tt zich
reeds in de blijdschap,
die zijn mooie ges~hcnk
zal ge';en. De echtc"nit"
Eau de Cologne. Welk
een heerlijke getir en hoe
. echt verfrisschend: wie
ZOll niet verheugd zijn
met zoo'n welkom gee
'schenk! - Leve Sinterklaas I Schenk ons en
allen. die wij liefh'ebben,
de echte "4'711" Eau de
Coj,9gl')e, - hetw.er~ld~
b~ioemde merkl

,@
"fomotIs Rhine Lavender'
. De z3chte welbekende Lavendel geur
k~tI1t 'hie;in '~pzijn best tot uiting,

;;;;;==;;;;;;;;;;;;;;== ~g~/~:i420pi,:::ge;~~:~kt~~~

KOOPT geen ~ra3~~~3~O":r~~~;~~::~genaars.'

M~ZIEKIN~TR~MENTEN !~\::l;.~~t
!;hi~~~~ta;;
krijgen op de spinnerijen te

a I v O.r eo n s .. onze zaak be- Tsinan en Tientsin, wijl in de
zocht te bebben~
proviI!ciale sJ)jnnerij-organjsa~
. Grootste' keU%e :
ties een. groeien~e anti~Japan-

,;H 0 HH Eit"
·

M~NDHARMDNIC"~' =gs':e~:~~!mb;~l~~~:!:,

(50 50ortep).
voor Japan om met Nanldngtot
t!w . f 1.0'- w. o. een simenwerking in NoordC ,OMATISCHI!
. China. te komen en onder ' Ja... H 0 ~ HER" "rREKHARMONICA'S parische' Ieiding de ontwikke-'
" " ,., (12 aoorten)
.
ling van de zich nog in eon pri- ,
v.II:; '£"7,_ tIm J · 250.":' .. D?itiefsi::ldium bevindende ikav. a· f. HO'R60

2hd'..··& n!euw Men mag te diEm aanzien geen
. SAXOPHONE'S
,GITAREN - , uKuLei.E's
-:- toencultures ter hand.te.neman.
Desg~~eDscht ~p .~ib~t~lil1g: k~esi:r~n~~:nt v~a~e:

. L~G.STE. P~IJZ~N.

' •MUZIEKHiNDEt "Tm

nnJOE"f.:"lin';;~~~~I:t=·t:
Ch!-neeschen boer•

. (naast' . fa' b Tlo . Tek . Hong)
.

~::================::~ii=;=;;;:;;;;~r:~=;::~=:~~;;::;:~=:;::;:=~~~;j

kolonisatoren zullen moeten' be-

Slulsbrugstraa~ 688. Tel. 362·Wlt.

de~

(NlId:r!fk

WrbodenJ-. ll.!!~:1~~~~~~~~==:::!~!;:!:;jIW~:::;;E!!~~;:?-JIIL.~~___-:-~.:. ~. .~:::..~A!:'::.=,,:::.~___:. :"'~" __"~';?""'~:> ..\'.

"OE. OCHTENDPosr

en ...

Politieke en economische Veranderingen.
WAT OP DJ'N AOHTERGROND STAAT.
(Va.n O1lzen V. P.

ersil

B.~corr.).

Bombay, Nov. 1936. Want de instelling van de
nieuwe politieke ordening valt
In geen ander land tel' we- eamen met een zich scherp afreid i8 bet politiek gebeurcn teekenende beryorming op zuitOO aan tracUUes gehonden ala .ver economisch gebied. Het
In bet wereldrijk . van het tneest kenmerkend is wei de
Brit.Bch imperhmi. "De ontwik- geleidelijke

_

iodustriallseering

Het

Ideale

zelfwerkende

waschmlddel

~f~~gd1~to:~tb~e' b;~ ~ahe~~e~~~g!~:;~le~az~~

den opgewonden, eeuwigdurend autarchic ten aanzien van de

ve~:':~r~~r~;tt'hi~e~7chNihc~elt

loapt en zoowel VOOI' de boudlng gewone gebruiksgoederen voar

van bet moederland alB voor de de breede massa's , del' artnel'e
dominions en koloni~n scbijnt" bevolking. De qualiteltsproducde weg nauwkeurig uitgesUp- ten zal men echter uit het buihaar

Dil beteekent, dat Engelaod
zleh ook In zijn kolonlaJe poUtick ntet door 'sentimcntcele

Op eenigc speclale gebieden
hebben de structureole veranderingen, als resultaat van genoemde tendentie, reeds tot een
omwenteling In'de vroegere verboudingen geleicL : de ljzer- en
staal1ndustrie beeft zieh, dank

zij _~e protectie van den staat,
voortdurend ontwikkeld en zal
binnenkort in staat zljn, ook
zonder bulp van den staat, de
door haar veroverde posltie op
de IndJsche markt te behouden.

0

Diet gehouden bebben. verlaten
zell zijn. Men meent, dat deze

kolouiale poUtJek

heett de Eofelaehe rcgccring
van oudBber het zelfstandlg
worden van de koloruale bezit-Ung beschouwd; het verkrijgen
van den raDg vaD een "dominion". wat overcenk,omt met politick en economiscb zelfbestuur
en aan de kotonie de waardtlgheld scbenkt van eeo eigon na~
tie. die met aile ovenge deelen
van het Britscho empire alechts
door het uiterlijke teekcn van
, de Engc1scbe koningBkroon verbonden is. Deze symboUecbe
band t'Cbter Is st.erker dQn elke
opgelegde dWllng.

T k O K A M U"R "At>

t~ft~~an::mma~~l~n,t:i~e~t~Il~~

Veld le zUno AlB hoopte doel · tenland blijven invoeren.

van

:-------------

over gegeven, omdat bij door

~:~a~reg

(Na.d.ru7c verboden).

OPSTAND·EINDE.
In Liberie.

:::::;t ::n D~~I~~c~:d

drie jaren geleden naar Liberii!
gczonden
werd, deom
dllar de
vrede
tusschen
Kroe-negers

~~e/:e l~~~~:fl~;

:

~:::~~~~

I

0

tt

•

Voor Sint Nicolaas poseeren wij een
schitterende collectie geschenken voor
Dames. Hee .r en - en Kinder e n.
Vanaf 21 November tIm 30 December ontvangt een
ieder, die meer dan voor F 1.- koopt. een verrassing.

Hoe

grooter bedrag.

hoe

grooter verrassing.

weerd • .dat Dr. Mackenzie Nim- ' - - - - ley zou zou hebben beioofd, dat

g::b~~~~~:fi!~~~~d :~~ 1...- - - - - - - - - - ' - - - - - -

de regeering mishandeld of las·
Hg gevallen zau worden. Tot op
Monrovia, NOI). 1936. het laatste oogenblik zou bet
stamhoofd op den blanken man
gewaeht hebben en over zijn
uitbUjven bitter teleurgesteld
tijn geweest.

overwegingen lut leiden. De
,P.:ngeJsehe koloniale poUtl~k
wns .v~n oudaher cen doelmatigheldspoIitlck en is oak ten' aan-

den 'Y(IJl IndUJ een doolmatigheldBpollttek van hot ruJverate
water en ceo voorbeeld van belder . staatsnianslnziebt. Want

ook

in '- de

toekomst bmft

Indic . Engeland's kostbaarste
koloniale bezitting ~n de
heerschappij over dit door' de
IIlituur zoo rijk gezegende ge-

hied niet zwakker te maken,
ml1H.r integendeel t~ verankcren,
. is de 'lin en het doel van de
nieuwe grondwet. die lDdie
krijgt. Voor Jndie ecbter is bet
de groote kans, in ·het ka.der
van den "Commonwealth of Nat1on/J" practisch den ~Ussen
dell stap naar bet BOuveteine
.!:Itaatwezen te doen.

I
VERZORGT

Ware," juist I PAN A ?
Niet ",Ur rn (1m drn f" $$Cbf!n smaolk. mer' Dog (I~ bet lu.gelwltle.
IPANA-vebil. docb bet lIIttSt (1m het vczonde. Sle rke ta ndvleesc h.

da.t ",lIreD IPANA ~dt.
.
.. . "
Durom ook U voortuD IPANA.
Over.tI·~"1erkrjj9b,.(U'r

Importeurs:

Firma LAUW TJIN :~~mANG.:~~~::i~

.

D+K+ .W+

--

(De Klelne
:Wereldveroveraar)"
..'
.".
met zijn 98 c. c. kracbti"ge _0: K. W. tweeta'ct bl~km~tor.
doe versneUingen. v'rijloop' en kickstalter. f.orsche 'lr~mm~l~
·remmen. eledrisc:b licht. ge.mall:elijk te- bedleoeo ttl •••••
goedkoop in ' aanschaf£ing. onge:loofelijk zumig 10 gebiuik.
'50 Kilometer op 1 Lft~ ~~e.

Een goede-" Brandkastjs~ goud

DEUDIO-BODE
· WTOA.Ve . V AN . ..

DHUlIERIl

YERZORGT

Jm lAPP!!

uw SLOTEN. -

GoellO~Dg

S&harl46
Tel: '82'- 583. WJ. ..

-""·linl~ -

3000

•• Drlllc'o" .-

EXEMP LAREN"

linnen~cr,:;~.;~lf,~g

ft.':,,_ IfoeI.

~

w~bbu.~ · - \~'-« f~~'" '

<I, t Idtcdt

NlTSiST[IOI£RH!fI[ -M[llttM!

::::'~.Dandy-'·=·
h ~df ,jeze

allerlei
I o,m '_,ev'-v<"''''''~' waarin dikI gesproken .wordt over ~.v.
geh eimzinnig · geklop, el~c:
trische. lading of zel~s dyua-

.
• YOOfflldl1l

- '0

rl~et, eli: m:~ f': v~ro ~e~0::.e3~

-Een Milifioen _kunt U wlnnen
ill 'd~ u ekking "lin 2 Jllluarl 19'37 ~tr g,.QDte' FrllD5che loted] 5% 'PFR~" 500."';'"
CREDIT NATIONAL 1920 (Prcl'lllt..gbllgltln). Hoofdpu:mltn: I til M1LLlOEN:
I ~ 5(I(I.OOOj "2 oj ?('().OOO; J /I 100.000 Clio 6 6 5O.{I00 PP,cs, till.,
•
Vol, ..... 'b.. ,ar'nlt. Woll.IUk • • oortDDld.
Cn. ii, iO<" a~diQg der trtltkl n.g~IIjJltD. L'IIIl1lc dug Viln ID~chrlj ... ll:lg_ 25 DKern,b tt
.... , Koop! nog htdw duc "prcmle-obltgl'lea; Met ceD storrlng pt r poslwlnel van
j J.-.to .. U rteds mede" . an de -2 :JuDulrH rckklllll; de.,c I'0af wi.sci Ie "l?-dCIIlIHn :

Ageotscbap : HOLLANDSCHB ADMINISTRATiEBANK
Nadf1l S.lrhlaaa 53

Balll/la.C.

E1"gerlijkc 1lOIIChalallce .

Zoo ziet men zelfs in zeer
goede huizCll , d:J.t op een lin~·
sehe deur cen rechtsch slot IS
gemonteerd- ell andersom, met
gevolg, dat het ondel'ste-boven
gebru lkt WOl'dt; men moei dus,
om den slcntel tc gebruiken,
dczcn met de board nuar hoven
in hcL slot steken.
Is het cen z.g. "lichtveerslol"
ell breekt in een dcrgelijk fou ticf gcmontecrd slot een veer,
dan kon men met .den bij het
slot 'bch oorcndcn slcutcl het slot
niet in- of uitslu iten, en dug de
deur niet openell. ZcI [ s cen
vakman beschiklwnd-e over een
~oc.d pussendell slCl1tcl, en goede loOpers, zal tot vernieling van
het fl lot - en dll'wljls oak van
de dcnr - moden ovcrgaan.
Slaten, waar de sleutel geheel
door het slot heen gestoken
,kan worden, zijn leg-io. Ge e n
,;I ot word t z oo in
den hi~ndel gebracht;
11ct moct dus uitgesletcn zijn,
in:lllr 1\1(.'<.'8Lal is hcl 7..00 uitge"ijld.
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Dl'lUtl<.
7.cer dikwijls :tijn ".g. "fi guur!dolcn" :umgcbntcht, welke met
ecn gcwoon hllnk jl! zijn tc ontsluilen. Begrijl}Clijk if! het, deL
hel openen van een gcsloLen
deur, waarvan het Hlot nlet
dcugdelijk is, 1.ccr worrlt ver~e
mllkkclijkt. HeL is nog vcelul
gcwoonte, dat, w~tnllecr cen
alculcl bU cen Hlot g(~maukt
moet worden, men do "toelmnglw ~ i" vall de stmat roept ell
hem cen sleutcl hij het slot laat
l~m !tCI1 . D ~l!e l\l'bci~ mod met
d r. noodirrc vakltellni!,; geschieden. Wordt het slot, zt)()als ai lijd gcucurd, u i t ~ c v ij I d'
I:n i~ de Hlcutel Jan z.g. pas,
(lan if! het l'Ilol onhcrstcJbaar
hctlon'cll ell de kuns om h et
mel cen vreemdl! Blcmtel of looper opl'!n Lc Blu itcn aanmenk elijk \'cl'groot.
SmllfllicTC

Bcvciliyi:n!I·

Dikwijls ;dct men ramen

jari g ervar in g van
mij n f abriek is nog
nooit voorge k omen,
dat inbre!kers een
so lid e
br an dkast
ko nde n op en e)J . . En
althans hiel' in Indie , waar de
inbreker op geen stukken nn
die boogle heeft bereikt als in
Europa, is het inbrekersvak
maar Idnderspel. Gelukkig, laten we hopen dat ontwikkelen
in vnkkennis 011 dat gebied bier
niet noodig is, want"dat men in
Europa. over dergcHjke vaktui
in het inbrekersoorps beschikt,
dnartoe heefL de werkloosheid
lliet weinig bijgedragcl1!

o pemich'("'Ju'eJI Rotl11!pwut.
De rompplaat moct van een
dllsdanige dikte zijn, dat openscheuren rlilmogelijk is. Is de
plaat dun, \Vot bij minderwaardig werk voor.komt, <:Ian gebruikt de modcme inbl'cker cen
groot soort bJikopener, van prima staal vervaardigd, welke
voorwerpen eenige malen door
mij zijn gcvonden bij aehtcrla.
ting van gel'cedscbappen wan)leer de inbrckcrs gesloord werden bij hun nachtelijken srbeid.
Het is gcen zins noodig dat een
7..g. "combi nntieslot" wordt toegepast op de brnndkastsluiting.
Een eel1voudig dubbe! of enkel
baardslot is , tenminste nls hel
van solide constructic, is voldoende.
Het sprcc1<t vnnzelf, dat, wanneel' een g oed slot gemonteerd
i!! 'daarbij door een cijfcr- of
leltercombinatlo dc opensluitingmogclijkheid van de kast
wordt verklcind, want wanneer
rio slellLcl een pODS zoek 18 geweest ell, door cen ander, met
1I 1~ model de zo(,kgeraaktc sleuleI, is nagcmakt, Imn men dan
de l<:l.st nog niet openen, d.na l·~
VOOI' heeH men nog hct combill\.\.titgehc!m llocclig! HoL mal:.en
vall cell 810lltel of looper voor
cen bt'undknstslot van solide
con:::tr\lclie is zonder bet gebruik van cell bijbehoorende
sletlteJ als model. onmogelijk.
En 't mnitcn van cen wusufdruk
of fotografisch overnemen van
't model, om naar die gegevens
cell sleutel tc· maken , komt 11.1leen in ddcdievcverhalcn voor.
Bij de honderdcn gev311en waar.
in ik als expert van
rlngsmaaif;ehappijen
wns, of door ol1voldoende
l eit vt\n kast of slot, of door

of
hU'/CilliehLcn met ~n hckwerlt
t{~~~e n inklirnming gewullrbot'g-d.
Bij nnder onderzoek hlijkt
vaHk, .daL het hckwerlc ecnvoudig houten !ltijlljes zijn, wclke
met cell t'llJc lmnnen worden at'ell de dikwijl s Iwstbare inhoud
gebl'oktll ell de wUl1rborg is dus in andere handen overgegnnn .
manr schijn.
Is een sleutel zoekgeraakt. dan
is de bestc weg, het slot te laten
De Bmlldkast.
veranderen; men weet immel'S
noait wie · de sleutel gevonden
Aan wcU,e cischen moot eell beeft! Door hct omleggen del'
brandltRst voldoen?
veeren is het niet meer mogelijk
met de oude steutel bet slot
open te sluiten. Het spreekt
v8.nzelf dat er dan nieuwe sleuleis bij hel slot gemaakl moetcn
worden.

genheid om cen
na~r zijn karviei mee te nemen?
Afgezien nag van de hierboven genoemde bezwarell, is alles fOlldom in .donker gehuld , en
dan trekt cell ~chcl'f> licht heel
spocd ig de aan;:'la.cht. Ben dergelijke ondcrneming berust in
hoofdzual. op frmtasie; ill de
pract\jk is het opensnijden met
cen :JUijapparat1.t nog niet voorgekorr:en.
Nat:uuL"lijk is a Jle;, wat gemaakt is, ook weer tc vernietlgen. Speciaal als men voldoeude tijd heeft, aIle gcreedscbapken gebruiken en ongekan werken. Maar welke
inbrekcr heeft dat, hij moet
steeds bedaeht zjjn op cen mogcli,iken overval lijdens zijn arbeid, met in het verschiet de
gevangenis!
Zcl( hob il;, meerdere malen
kast door opensnijden moeten openen. dlls ik ken .de bezwarcn bij ondcrvinding.
Ik hcb een kluis op die manier moeteu opencn, omdat het
slol weigerde. Door de fabriek
was verzekerd dat opcllsnijden
mel een autogeenapparaat
mogeltilt was. Hiermede was
nutuurlijk hedoeI.d, dnt cell angewensehte inbrel<cr dat niet
kunncn ; ik , als "gewenschiubrekcr, had nnen tijd en
beschikte over alle materia lcn .
DC! lx!zwnren waren olllelbaar,
cn hel ltoslte mcnige flesch
zUUfstof, maar de aanhouder
\vint. en nn 12 tlur snijden en
smelten. o\lcrdekt met brandwondell ; was de I<lllis open. Hct
bodrelS" was wei .de mocite
\vaul·d. '''.'o nt de illhoud hestand
iliL ru im 40 millioen gUlden.
In Europa I':ln men deb vel'zckerell legen brand en inbrnak.
De premie WOI'::i t bepaald door
de maatscbappij nn. ontvangst
van het rappor-t van den expert
die de Imst onderzoekl.
Ais wenk voor Icken op dit
;ebied het volg:ende :
1{(Jop cen solide brandkast,
haL deze door een onpartijdig
expert nnderzoeken, shtit een
\'erzelcering nf tegen brand_ ell
in br~,a lt. en Uw bezittingcn zijl1
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Natuu rgeDeeskundlge~

IND. KRUIDI!.NIt •

Mevt'. A. FRANSZ
Oude Ternarindel.53. Setal/ia-C.
Nadat de Maha.tma Gandhi
nu definitief het 1>L·itieke too- l :i=~~~~~~~~
neel vel'laten heeU, houdt hij
zich thans zeer aetief bezig met
de z.g. natuurgeneeskunde. ZonfOOl
der eenigc medicijn heeft hij
Pas Ollipakt, groofe colltcfie:
Zijll seeretaresse miss Madelei ~
nc Slade en eenige andere menl'beelepels,
sellen van typhoiden koorts geSig. kokers
nezen. Naal' hij verklaart, he.. pijpen (zllver)
stond zijn behnndeling uitsluiSc.halen
tend uit een 7.orgvuldige verServetringen
pleging. (V. P. B.) .
Broodstandaard.
PorrretlijsCeD .
Byouterieen enz. enz.
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vailen waren het ge"olg van
cerste infecties.
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DIERENKKERHOF.
In Frnnkische Jura.

Neurenberg, 10 Nov. '36.

V ersj01.l1ven Brandkast.
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waS. Nu 2;ijtl geologen

·zoO)ogen met beh~p van
touwen i..n: den· kIoo! afgedaal4In bet licht van schijn.werpers
deden zij een aan~ ip:teressante o.ri.tdekkingen, · waarover . .zij
bet" ·een en ander 1iebben
medegedeetd. .. . ..
.
In . de eerste plaatst . hebben.
de geologen ' .Wstgestel~
bier met.,
uithoUing
had.
die reeds
-g.leden
moe< d
-zijn _
_ ,
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de " I"ij ' ' met ' bet cijfer S vu boven
DIUII: bened8ll ell de rij md hOt eijl'er
van 89 ~ naa.t"- recht geleglm toJW.lDeD den naam. van ceo. lIef.~
lnslellinl" te lezen.

~e-h '~l~~'~~~ p. stuk

(otkortlng).
3S. Gat in den grond.
30. Gerucht.
41. l-lootddeksel.
43. Boom.

9S. Wlersoort.
94. Het (DUlt.9ch).
9~, Bergplo.ats.
96. Go&Jn (No orache)

44. Vultnl.Ei.

98. Flal"d.

100. },1W!leknoot.
102, water In FrlCllIIlDd.
103. Rlvler In llaUti.
10f. Voorzetsel.
IOe, Wei', vandaan (Engelacb)
109. Tllel.
111. K1eedlngstuk.
113. Spnansche vrouwenttnam.
114. Slon~.
110. LB.ndRtreck In Afrika..
111.

Ver&ehwn!nd (FrtUl&Ch).

119.
121.
122.
U'.

Romelnsch Ketur.
Jongonsno.o.m,
Ultroep.
Gek.

/

~

6. Streek mct;de ' tOllg lan&'D. ieUi.
'1:. Muzieknoot.
S~ Lldwoord.
10. Famll1elld.
11. Jongenllnaam.
12. Ontk~rig'.
18. A!nernen van zeewater.
14. Jimg .schaap.
:
16. HooglQlld .1n AzlII:16. Man uit den odelstaDd.
23. Nlet ~ager.
2:5. Betougelen.
27. Medletfn.
80. S cherp voorwerp.
31. Vereeniglngsgebouw.
32. Onbepaald.
33. Vrouwtjc, wijfJe !Ena"et.lcll).
36. Noodsein..

37. Gouvemementsdiesut.

90. Nooddruftlgen.
91. Onlkenning.
92. V66r.

46. Her.6 tel.
48. SlIel.
00. Lood:l.
:52. Voorzetael.
&4. Sptjstn!et.
!i6.V1oeistot.
58, Hardo delfstot.
tiD. Naam van een muud.
(Dultacb ).
62. Wenden. keeren ~),:[alellcl1) .
64. 8elemmerlng.
6G. )feis jesnaam.
68. Kleine gewtchtjes.
71. Romeinscbe vooruaam.
72. AltbBna.
73. Drank (meervoudavorm).
74. Voegwoord.
75. Ultgleten.
77. lI{el,jesnllltm.
7S. Oroot nIcuwsbureau.
70. Hulp.
81. Gehledende wUs van een werl!:·
woord
SZ.
8S.
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S5,

SO.
87.

88.
00.

dat

10J . M4.lLr.
lOS. Slronkje.
106. Effect,
107. GllI.s9cbulm,
lOS. Govleugelde termi et.
110. Annstannde, verwacbte.
112. Water (Molelscb).
11G. Palm.
117. BtJvn!.
11S. Duw.
12G. Rivler in Dult.cbland.
121. Inwoner van eeo groat rijk ten
ttJde van Cbrlstus.
12S. Aldus.
124. NcderJge onderworpenbeld.
120:. Pret,
127. Loot.

Prou Frou
Mocca Tnc Trac
BotetlprlUl
BlItcrko<kl"

11"",,1.1.
Cbocolade wafe" (Zwllco)
Imp.

BIIDII8a Verwey I 110. N.V.
doch dlt plan werd ver\1deld.
Hij had den vergiftlgden drank
n iet gedronken, omdat de
vreemde geur hem' opgevallen
was. De daad werd ontdekt en
de jongevrouw naar het 1:a'ank~
NORA DE VALSCHE ERFGENAME
zinnjgengesticht gcbracht.
OF
Eerst had zij geraasd en getlerd. Langzamcrhalld werd zij
De kwellingen eener moeder.
eehter ruatiger. Voortdurend
door
zon zij op een mlddel om.vrij te
ENRICO DE NOVARA,
komen en zich -op haar man te
wreken.
124),
Eens op 'n nncht, toen de ver·
schappclijke maaltijden deeIne.
men en met de anderen in den pJeegster vast sllep, ')egde de pa;.
De doktoren deden aUe moge. tuln wandelen,
Ui:!nte in hailr kamer vuur aan.
Iijke moeite om Suzanne ult de~
Ondanks haar ziekte was zU Bij de verwarring, die de brand
zen-verdoofden ·toeatand op te nag zeer schoon, Als eenig kind teweeg zou brengell, hoopte zij

FEUILLETON

ongem~rkt. te ontvl.u.chten.
Het plan gelukt~ 'in zooverre,
d,at bet vuur zieh zeer Bilel ver.
brcidde. _De ' on elukki e had
feb beneden in d~ ganggin een
~oek verborgen: 0 het juiste
oogenblik .wilde zIj ~aa:r buiten
8ne!len en .dan.·ergeos over 'cen
hek of 'een muur klimmen.
De . verpleegster werd ' door
den rOOk bedwelmd en kon met
mecr vluchten. ."
.
·

'. . .

..'

,

.

kervlcugel ' van bet gestieht in
lichteluaie.
Van n1le kanten schoot men
toe am de zieken te redden. De
bcwustclooze verpleegster werd
door een toeval gevonden en
naar buiten gebracht.
Eindelijk ontdekte em andere verpleegster de brandsti.e htster,. die met waar~
zinnig. glinsterende
oogen
uit haar. schuilhoek naar
de vlammen keek. Met geweld moeBt men haar oaar bui·
ten. brengen. In de duistet;lls
gelukte bet haar eehter, Zleb
weer los te rukken . en van toen
af was rij .verdwenen.

Eers~ later vond men baar
verkoo.l.de l.ijk.onder.de puinhoopen. Zij was 10 bet brandende
gebOUW .teruggeloopen zonder
dat iemand het gemerkt had.
rr:~n . d~ muur instortte, werd
Z\l er.onderbegraven.
.
.W~ was Suzanne ~ter ge.
bleven?
De :ve~leegsters hadd~.haar
naar. ~~ten gedral'"=n~ Bij ~
aanblik. van den brandenden·z:gP
vleugel ·.stiet.zij q luideD. gil
uit 'en viel bewusteloos ~eer_
'Men bracht Suza;me in het
middengedee1te. van het 'gebouw,
dat men .' tegen . h~t Y1:llll' ~
kupnen beschennen.. ~ en m
d~ . r.echterzijv~· w:er4en. de
:verp1eegden - yoorloo~ ~
gebracht.. ,
.:.-. ... -"
. Geruimen tijd.E1eef Suzanne
bui~ bewustzijii. Bet. .geIukte
den . dokter slechts met de
groo.tate· ·moeite haarweerbU

De ·· .k8.m.er '.VIlD. 'Suzanne lag
het dichtst bij net verti-ek, Waar
de brand was gesticht..: Zij voelde
prikkeling iD. de keel.en
'moest, vOort"durend ,hoesten..
~lOtte '·merkte zij, dat er"iets
Riet in den haak was, Zij sprong
:uit ·· ~ . enduwdehetvemrter
open om lucht :te' ~gen. daar
zij slechts met m~te · kon .ad"demhalen. Snel .liep· dj de gang
op en riep om htdp:' ~
"\\I'erd de brand ondekt. "
. ' te·· brengeiL

een

~ ~ ~ :~ liIi- ~_ '"

laat geen Tandaansl~g
het aantrekkelijke van uw lach bederven .
HOUD UW TANDEN BLAIIK EN FOIIKELEND MET PEPSODENT

.,onderwijun" be-

teekent.
Wondvoeht.
Mei&jesnaam.
Ultroop.
Ontroerd (FranllCh) .
Groote tU m.maatacbappU.
Wederhcltt.
OnwtuLtheld.
God Y8.tl de wind.

07.
90. LC<!ring,

.....:....

.

':

Ii. Het z\:l zoo.

~~Iiheld

70.

:C~~~~;. m~ he~ was a_lIes ~ ~:~ 1~~~i~~~~ ~!~~e:,t~~~
Wat hun evenwel niet":mocht dot zjj getro~~'fd wa~~.
Het hu'!ellJ1Jk was een blttere
getukkerl, dat br~cht ,een w~n~
der teweeg. . . .
teleurstelling geworden. :.
: Er was een nieuwe -'patiiinte . Haar. man k.o.oopte voortdugr.komen, wier toestand z66 ern· .r:end .: h~fdesbetx:e~ingen me.t
stig ,was, dat Z\1 een verpleeg· hchtzmmge .dametJes Mn . .Iru
srer VOOl' zleh aIleen kreeg. Men atoorde e,:,. zicb met het ~t
. bracht ' baar nlet tezamen met .aan,. dat'z~n vrouw er vreeselijk
de' andere vcrpleegden; , daar' v~l :,";rdrlet .v.a~ ha~. Zelfs namen bang wu da.t .zij onheil zou d~t 31J een kmd tel' wereld had
stlCbteD:
.
_
gebra$t en : weken1ang t~~
. Ze ll1.De8t:veel verdriet .g~~.. sc~en .leven : en . ~<X?d zweef',.' hebben•. Men had baar bier ge- .de, . liet . ~ ... baar . .gebeeI
bracht :.omdat zij.g~tracht .ha~ un. haar .;lot · ove-r .en.' zoe~t
haar.:man te ~ergiftIgen; Daar- steeds ..-.. ZlJn ver~aak bw~
om Weld men ~aar vOOr ontoe. t~.n8hUIS... . Tenslotte. . ontdekte
rekenbaar;..... . _
'. . ' ~\l, dat hiJ zelfs .nl.e~ geschroom~
.' ., Daze · ongel~k.ig~', had ·echter h?-d me~ , haar .verpleegster. ~
"maar ~~ gedaehte;: weer vrij .te .een. ,ve~d:n .·. ~tandhouding
.. :k0men.Zijwas8~- zooals der~·.te .staan. · ,
" . . . _ ,',
' .. ' gelijke zieken . gew~lijk .zijn. . :; Dat zij hierovtr bniten zich:.,
.' . Ee~~aps'. :veran~erde z.ij ge.. zelf was, is 'niet ~ ve~on~eren.
heel en. Yferd sti! en handelbaar Haar haat ·tegen den man was
. zoodat . ~ haar .wat minder z66' groot, dat zij nietmeer met
·.· streng~:,"::·~~akte. . ·. Tenslotte li~ .1even . ~e,, ·Daarom.'ha,d
'. m~t Zij ze1fs ~ de geme~e zij , g~traCht ~ ~ vergiftigen.
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Witt gij ow landen blank en glimmend, uw
Jach aanlokkeJijk doen zijn, dan dient gij den
tandaanslag van uw tandem tE< '1crwijderen.
W ant tandaanslag maalet ze dof, verkleurt Zft
en tast hun natuul"iijke scboonhcid aan. En
de hetrouwbaatde ••• oJdocod3te wijze om
t andllanslng van de tanden t e verwijdueu ia
met Pep.odent Taodpal;t ..

Pep.sodcnt is een &peciaJe landaanslag.vetwijd crende tandpasta. Zij bevat een ongeevenaard reinigend en polijstend b~standdeel
om de landen vrij t e bouden va."'1 d ie: gom.
echtige, k1~ver ir.e anesS8, biodaa,:,&lag genitem.d. Tocb ge.scbiedt dit veilig, Want Pepso_

PEPSODENT
Df SPECIAlE TANOAANSUG·'J[RWUDEREHDE TANDPASTl

Den volgenden dag verklaar .
de de dokter, dat zij zenuw~
koort8en had. De aanblik van
het brandende buis en de uitge·
stane angst had~en baar hevig
geschokt.
Daar de toestand ernstig
was, werd om gravin Louise ge.
telegrafeerd. Zij kwam dadelijk
en bleef voorloopig, daar men
vreesde dat Suzanne te zwak
was om deze ziekte t e kunnen
doorstaan. Doch den twCeden
dag kwam. cr, wonder ' hoven
wonder; verandtting. De koorts
za.kte en de .z.ieke werd rustiger.
Zij Ia.g m~t8.1 een beetje ·fe
suffen .en toonde ncrgens be~

de.
'
.
_ Mama.: zeide :zU . t2.~
waar .beJl ik? En hoe komt g:g

'hier? '

..
.Met een schok keerde do gra~
vm zi~:: om. en JteE.!k SuJ:a.nn.e
.met . ~~ . oopn. &an.
Toen boog'. ZIJ ~. ~ ~
heen.. t:.erw.gl ZU .. traneo-: ftD.
vreugde stortte. .
i ~ hili
- SUmnne,. ~..-.u her.ten. zic::h.zclf van. __.".---1'
kent gij ~ OIlde moeder ~
was vreeae1ijk: Iijk! .
.. ~.
.'
.,Hoe ' d8nkbaar 1Irs. .or
.'"

Probeer Pepsodent Tandpa.ta nog heden.
Merk op hoe s choon uw landeo aanvoelen , ••

boeveel blanker zij uilzien •• ; zelfs na een
bor"$teling. Gebrnik daa~ Pepsodent geregeld tweelDaal daags.

~
..

,.g\

nUineen

IIIEUWE

~ ',:, 10% GRooTER&:

dit geluk! Waar gij zijt'? In ~n
ziekenhuis, want gij zijt zwaar
ziek gew"eest. Maar de J:{emel
heeft u bijgestaan; nu zuH: gg
spoedig genezen.
Suzanne glimlachte.
- Gaan wij dan weer .D:aar

l~J::eliJ~~or~n ,den .dokter
v~ied 'stee~ een zekere spanrong als ~ aan het bed van
Suzanne ,wil:!Il en haa.r onder.
zoekend in het ge1aat keek.
. Einde1ijk was de koorts vcrdwenen.. Op een morg~ zat de
grn~ t e handwerken naast het
ledeka,nt, toen Suzanne ·. eenskJaps de oog~ .ops!~ CJ;l .haar
moeder gerw.men tijd aa.Mtaal:.

-"

dent gevat geen gruis, niets dat het bmd.
glZlZuur zou kuonen aantuten of b eschadigen.

fil

TUBE

M!:ER TANDPASTA

VOOR MINDER GELD

h~is, mama? vroeg zij op kIaren toon. In ODS huisjc is bet
zoo stU en vredig! Hoe gaat het
met kleinen F rans?
(Wordt 1:'£n.'olgd).

