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roand iets vernomen.
Het eene artikel is meer in
prijs gestegen dan ·bet andere
en een enkel artikel staat nog
op ziJi? ouden prJjs, ~aar dit
kan nooit voor de boogere .inko-

ZEVENDE iAARGANG No. '96

eeuganscheree3l:svan 'aTtike1en
stijgingen vertoonde van 8% tot
10% en hooger.
Maar behalve om deze rekenkWldige onmogetijkheid, is de
in de nota vermelde conclusie
ook nag onaanvaardbaar am
een andere reden, en een zeer
gegronde reden.
Zij klopt nlet met de crvaring
der huisvrouwen.
Wie haar op het oogellblik
wil wijsmaken, dat haar uitgaven voar het levensonderhoud
met niet meer dan 1 %
van
het
inkomen
van
haar echtgcnooten gestegen
ZUIl, mag maar een antwoord
verwachten, llamelljk een smalend schoudcrophalcn en misschien cen minachtende uitdrukking als "Iaat naar je kijken !" of "ea nou gauw door!"

(Van o"zen V. P. B.-con',).

~:.ndO!~nVd~, ~~r::fee:i~:n h~~

Rus-

v~e~ .29,% van het be~ag, dat
ZlJ aan hun bewaperung besteden., yoar cu1t~eele d~~lei~den wt. In Dw~schland IS dlt
percentage, . gf;Zlen de haoge
bed,r agen, dIe men vaar den apbou~ van het niell:~e leger
noodlg heeft, natuurliJk lager.
Het J apanscbe percentage bedraagt 13. Ru~!and ze~, dat
bet voor dergeliJke doelemden
55% van het bedrag, dat het
a~n zlju' bewapening besteedt,
Ultgeeft. Maar het behoeft weI
geen betoog, dat dit percentage, dat moeilijk te controleeren
yalt, zeer en :zeer overdreven

gillg',

~~~!'::iar~ In~~at~~::~efiJ;; ~~Ut~C g~~~~~l d~~r~~~e~e 1~: ~~~;:f~~~~~~~ ~:~ktad~nh~~t

~~~ ;;~h ~~b~:~~~f;a~'!n~~~: ~~~~~~j~~r~ij~: fe ~:~::~I~~: r=======",J;;.;;v.~ ::he~~~~h~~~~ero;a~fi~~;~:
van het jaar nog in versneld
.tempo beeft voortgezet.
De prijzen van vel~ producten a ldu8 de nota, _ - zijn niet
atleen gestegen als gevolg van.
de deprcciat ie, docb vooral door
ecrt verbeterde vraag op de
wereJdmarkt.
'.
Daarbij kumt dan DOg, merkt
de nota ep. de fnvJoed van den
poeasa~tijd.

zen invlocd hebbcn gehad.
Al treft het zeer ongelukkig,
dat de minst draagkrachtigen
de hoogste stijging ondergaan,
die stijging is op zich zelf niet
zoo zwaar. Met een duurtetoe81ag van 6% voor de greep der
Jaagste inkometis:zou het gouvemement haar kUnnen goedmaken. Voor de hoogere inko-.mens zau zeker niets behoeven

Er zjjn dUB. drie oorzaken voor . te ¥~;~~;I:e~~~nriu let op de
een prijsstijging, die aile tege-· prIJ.sS~lJglll gs-percentages voor
lijl{crt.ijd w~rkcD, !,!-oo stelt de arbkelen, die voor het levenson_
nota vast.· Da!].rvan 'werkt de derhoud in . aanmctking .komen,
poeasa-invloed siechts tijdelijk. verm'eld in de "publicatie van
Aan di~n 'p'!easa-invloed het · C~ntraaI Kantoor van' de
schrijft .~e nota de stijging van 'Stntlstiek, percentages, die'aUe
de~ prlJS ,van gewone pasar- b~v!n de 5 en voor een niet gearbkelen, zooals .eieren en kip- ' rmg deel ook boven de 10 uitpen t~e, 'm~ar de prijss4:jging kWamen, dan zeu men aIleen
van dIe artikelen -was door het aanvaarden,. dat· de- in de ..nota
Kantoor voor de Statistlek genoernde gemiddelden konden
reeds opgemerkt v6ar de poeasa worden verkregen,' als men zou
begon,.zooals blijkt uit het.' bo. · kuwlen gelooven,'dat de.prijzen

blik voor zijn bewapening uitgeeft, waarbij men echter moet
bedenken. dat dit land in tegen~
stelling met de andere Staten
een geheel nieuw legerapparaat moest opbouwen. Het
Duitscbe rijk had in 1914 voor
zijn bewapeniog 95 _mil1ioen, in
1931 42 mllliOen en in 1936
zelfs 940 millinen pond noodig.

4400 Po-Ila

per. M'inuut.

Van onze fraai e n rijk geiJlustreerde
prijscourant 1936/37 "D E G E 0 E HBOD E". hebben wij nog een aantal,
waarvan wij gaarne e n gratis ieder ep
aanvrage een exemplaar toezenden.
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keling 75% Ineer llltgeven dan
voor hun bew.~perung.
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weI Vruchtbaar leven aIs den I i
dO~ inhouden. Terwijl men dit
artikeJ Jeest, mag men niet vergeten, dat er wederom rond
44 000 pond'sterling voor oor~
logsmateriaal, wa.armede men
het leven wil beschennen, maar
den dood eigenlijk oproept,
werd uitgegeven.

v.an TjigolDbong
·B.UOillllowbcdrlif met

m6deni-'cafc~

::. ;~~iS~:k:~~':~I~' ~e~Ma~.e~u;~~~~f..;·
aaD ' h~! me'.,. YlllI Tjigombong:
5 mlOUlen Val) spoor haln:' Tjigombonq.

Sch itterend p;\nOrama vaOllit
de cerrOlssen "lit L [D 0 O\'er het meer.

Com fortabele. direcc iI<ln hee meer gelegcn bungalows.
20 cano's rer beschikking.
CanG-en op het schilderachtlgc Ineer van Tjigombong is
eon 8ttractia op zichzelf.

HOTEL DES GALERIES
Annex Cal~ la Rolonda
Telf. WI. 1241 - un - 1262
JAVA'S VLINDERS

Belangwekkend Boek.

ker,Dupont
een en
kloek,
rijk-geilluF.
G. J. Scheepma.:.
streerd bock, dat voor vlinderliefhebbers van groote waarde
~al zijn,
Het bevat ook een hoofdstuk
over het kweeken en conserveeren van vlinders.
Het boek is uitg'egeven on~
der de .auspieien van de Ned.
Ind. liis torisehe Vereeniging_
KALENDERS

de~:~ ~gf~:wij::~kde~.~== kal':~d~:,n;~:!f~37~e
tig jareri ua den oorlog, die

.

Een troost, maar een voor
Europa
zeer
beschameude

prijsstijging van vele grondstof. prijsstljging op de kosten van op bet oogenbUk doet.

v(:nb(:doe!dc overzit!ht van dit
kontoor.
Maar dit. dnnrgciut.en, ?oijn er
dLII~ t.wec v/)()l'ldurendc ell cen
tijdclijke oor1.nnk voor prijsstij-

'VI'"'W

GEHEEL ONZICHTBAAR. HET HOUDT
UW BOEKEN IN DE BESTE STAAT.
'/2 bfl. FI. 0.50, 1 /1 bfl. FI. 0.90.

~~~t~ h:~rd~~ ~~;:::=:

Bij Visser & Co, verschecn
in 1936 592 millioen pond uit.
Deze. enorme sam' is' intus- "Uit Ja·...a's Vlinderleven" door

!lIB. HART WEET nET RETER DAN MEVR. HART

De nota IllZake bel J)rijsverloop in Nl.-d. IndiC, door de reo
gl.'cring lumgC'boden aLln hel
College 'Inn Gtd('lcg~crden. is
t en eigenaardlg fJt.uk. Nlet, omdut er in de (''(Inclusle een em.
~lJg~ (',ut »choul, die IIf cle
nota u,'lv(' or het. onlangs vt!rIIoCheo(>n uverzicht van het. Ceotraat K.ntuor voor de Statts.
bek t nt M.'n It!ugenaar maakt.e,
WRnl tlie fout is inmlddcJs
bcrate!d . dotb, wfjl huar con.
tluale OJI haar betoog vl/lgt Ills
cen anti-climax.

3J"'II ._
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Bovendlcn wordt tocgcgcven,
dnt er Ineidlmteel gevllllen van
bij:wndcre opdrlJvlng van prijl.en
zlch hebben voorgedaun.
En dan wordi ala het. conerete effect van de prljsstijging op
de kostcn van levensonderhoud
mcdcdecld, dnt voor de hoogere
inkomensgroep de stijging be- sl::fs\I~~h~ek~~~e:e~ ~:~1 ~:!
ga~~,d~:~l:e ~;:;);:~:;gd; ~ar~p 15~lo/" e~a~oO;et~Ci~~~~8: doen. Men kan er mlsschicn ook
deprcclllUc van den gulden op 25 September 1936.
het College van Gedelegcerden
voor de }.lrijzen waren.
""~,
mee overtuigen. Maar ean ding
Dan wordt er gewezen op
AlB men nanneemt, dat dit kan men er stelIig niet mee
loet feit, dat In den loop \Ian juist is, Is er geen andere con- doen en. dat Is : - de huisvrou-

Oe weggetooverde Prijsstijging
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~
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IS HET PROBATE MIDOEl "TEGEN SCHI~MEUNWERKING EN ANDER BEDERF

is.

zend pond sterling!
Hoe ongekend hoog dit cijfer is, ziet men het best, indien
men zieh eens voor de oogen
boUdt,. hoe deze uitgaven in de
verschlilende Staten zijn geste~
gen. Wij nemen daarbij als vergelijkende cijfe!;,s, die van de
jaren 1914, 1931 en 1936. Engeland gaf in 1914 voor bewnpeningsdoeleinden, 77 . millioen
pond uit, in 1931 waren het 92
en in 1936 ongeveer 161 milliocn pond. Frankrijk gaf in de·
zelfde jaren 72 millioen 134
millioen en 185 millioen pond
uit. Voor de Vereenigde Staten
luiden deze cijfers 50 millioen,
140 millioen en 202 millioen
pond. De Italianen hadden in
1014 37 mUlioen, in 1931 59
mi1lioen en in 1936 150 millioen
pond noodig. Japan gaE in 1914
voor zijn bewapening sJechts 19
mUlioen pond uit, maar in 1931
wn.s dit cijfer reeds tot 26 millloen en in 1936 tot 60 millioen
pond g,estegen.
Nu kamen de beide mogendheden, wier uitgaven het sterkst
gestegen zijn. Rusland gal voor
zijn bewup'ening in 1914 92 mil~
lioen, in 1931 156 millioen en

Departement van Economische
Zaken herkende. Dllt moge waar
zijn, AI blijrt men In tWijfel of
de gespierde, doortastcnde, dan
wei de vingcrvluggc met cijfers
goochcicnde hand van dczen dil'ectcur bodocld wordt, wij hadden liever de hand van mcvrouw
de dlrccteursche In de nota herkcnd.
Dnt die dllilrill nlet te ontdekkcn valt is een veeg teeken.
En daarom Is het te hopen,
dat ala straks de gedelegecl'den
deze notu..in bespreklng willen
Ilemen, ZIJ eeret eens te rade
zullen :zUn gegaan blJ hun huisvrouwen en VOOr zoover 2ij vrijgezellen zijn, bij de Vereeniging
vlln HuI8vre~":"en.
De Vereemgmg van Inheemsche Huisvrouwen tat weI in.
lIehtIngen wlll~n verstrekken
betreffen~e de prijsstijging van
pllsaf-artlkelen vopr de groep
met he~ Jaagste InKomen,

de

ift,

WETENSCHAPP~ WORDEN STEEDS LAGER

De begrootingen der zeven
groote :,?ogendheden Engeland,
Fl'ankrlJk, de Vereenigde Staten, Duitschlan~, !taUe,
land en Japan toonen nu aan
dat men 'in het jaar 1936 euge:
veer vijf maal zooveel Voor bewapening heeft uitgegeven aIs
in het jaar 1914.
De zuivere _bewapeuingsuiten
In sommige ~qbJaden is de ~~en ont;:::!r t~e:etm~uf:d
opmcrking gemaakt, dat men in tweehonderd en negentig dui-

EXEMPLAREN.

tLkt 6.0~!

BEGROOTINGEN VAN ONDERWUS, KUNSTEN EN

Lond

nooo

3J.e'~t

Legerultgaven smds 1914 met
500pCt. gestegen.

et1~ 26 NO'IJ. 1936.
De begrooting van den staat
komt ongeveer overeen met de
balans van .den koopman. Beide
toonen het streven,· zekere feiten extra te onderstrepen en
andere ap den achtergrond te
laten treden _ .en daarbij behoeft men geenszins direct aan
vervaIschte balansen te denken.

'.~

GEGARANDEERO'E OPLAAG:;

DE BEWAPEN]NGDElISTATEN

~~:!e;:~, .~~~ ;::~t::~i:~I~~
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volgende
Een kalender van de Erven

volgens de"de
.. staatsliederi
van 1d e''e N.Wed.
J: kleurig
V'a n" schild
'Neltoendertijd'
Iaatste oorlog"
V. met een
zou :· zijn,- de kosteu .der bewa- (tooneel bij eeu ·voetlialwed~!~~eff~~' andere' uitgaven ~~:k!~!=~o':~ ~~o

Het zitje bij uitnemecdheid voar Dames, nil het winkelen
en voor I-Ieeretl. om :zak~mtelatie5 te ontmoeten.

Bezoekl ODS "Speclaai Bitteruurl!e" vim 11 u. 30-1 u. 30
Specia~~;~ i~r~:~se~r:~e:~:~e;:e~i~:t~~m:e:;::r~erd op
Uitgebreide

a

Jit can e schotels.. Gesoigneerde menu·s.
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"ONS HUIS"
VLAGGEN II f3.50 ) ~:~~oW"'VI:~~~~ ! ~".:',~
VlAGGENDOEK. l~danchrea80cM. bc•• d 75 ct. p. M",
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Oemakkeli;ke Betalingscondities
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THE BATAVIA PLAYERS
.

.

.

Slechu 'tW:"ee opvaerin~ op Vrijdag 11 en
Zaterd.g 12. Dec.
in ~ei C~.fY TB!I.lfBll

.

a.s.

9.30 des , avonds

.~

... .

Aanbevolen' ,Adre$sen. te

BUITENZORG.
-TECHNISCH HANDELSBUREAU

Ir. ;F. KLINKENBERG

te_ problemen- een snelle oplos*
sing te vinden; -maar dosondanks is hij staatsman genoeg,
om geen definitieve besluiten te
nemen, alvorensoverleg met zijn
~:~~~~. omgeving gepleegd te

GENEZEN
de OORZAAK
MBNTBNG 15
of IRMSCHBR.& Co.

I~~~~~~~=~~~~=~=~===~,
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R,

van

GILS
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GedipJ. Leerllres_coupeuse
Parkweg 52 Bllitenzorg
QPLEIDINO TOT COSTU\UERE OF COUPEUSE.

~lr~6~E~l~t\i/l\~APA~_I~'~RITR~,5~~~~:

Generaal Franco, die in zoo'n
Dezefde Franco
-is als ander
gene- ~~M~A~4.~K~T~~E~N~~V~E~R~M~A~4.~~T~~H~.O~E~~E~N~
korten tijd tot een ,belangrijke ralissimus
-een geheel
in de Europeesche poli- mensch. Soldaat in bart en oieEr is niet zooveel rneer van lii:;k'i',,-,;;o~d.'~is; bezit twee ti- ren, man vanweinigwoorden
Va.lsche Erfgename over.
den Spaanscben en korte bevelen, werkt bij tot
Gt'oole Post'VU'eg. BUitenzot'g -Teret. t 06
hebben weI eens dubbele
en "Generalissimus van
gegeven, nu moeten we het Spaansche Ieger".
~aaa:r:~n de~nnac~o~~~~~, ov~!
voU" koemelk f 0.15 pe~ fl .• f 0.23 per L. Kam'"-melk, en Yog_
zuinig zijn, want zoo'n feuilleEn alsof hij.reeds van den be~~~~e;;~b~~_~:~nE~~T~:~~n;t~i;·pen, GANZEN. KALKOENEN
ton vinden we nooit meer. Zoo ginne af tot deze -dubbele func- voortdur:!e !~~f~;~~~~~. ~r~
tegen bet eind moet de span_ tie was voorbestemd; bescbikt
in zijiJ. band tezaning toenemen. Het geduld deze kleine, dynamische man
bevel ell worden
wordt neusch dubbe! beloond; ook over twee verschillende perop -grond van de algewij verheugen ons over uw be- soonlijkheden: een staatkundige
miIitaire-sitlJatie gegeONTVLUCHT DE WARMTE - HOTEL JULIANA
langstelling en weten 'zeker, dat en een militaire.
geen afdeeHngscornman_
Pebaton 17
Buitenzorg Tel. 60 Bz.
In de Jury- zuIlen zitting ne~ gtJ ons met verlaten zult, eer
Een ieder, die met den staats-'
mag zelfs onder de meest
men de Heeren:
glJ weet, hoe bet afJoopt Red. chef Franco in aanraking komt,
~::~~~a: 5~~:~'"-~!~z~~~~g~~~gll::~a~:r~ ~:D~~~~~~~:r~~~~~~e~~:;:
R. B. W. J. Deppe, Architect O. P.
i veIlklaact met overtuiging, dat gunstige omstandigheden op eigen verantwoording handelen.
Pri.sche
met strooOl"Dd water. Spedtuiu:
•
Baanders Deppe, Ir. J. J. JisAis soldaat beeft Franco een
NOQrnaals: Ontvlucht de W<lrmle.
koot, Chef Fa. Selle en de
Bruyn, L. A. Stokvis, lng. Reijzeren
hand
en
dult
hij
niet
bet
minste gehrek aan disciplinie.
DE NIEUWSTE NASH.
vimy, H. Moen, Chef Afd. AcAls particulier is Francoeen
quisitie Ned. Ind. Gas Mij., H
voorbeeldig ecbtgenooten vader
Builenzorgsche Apolheek
Hofstede, Chef van Gerzon's
en zijn weinige vrije uren brengt
Tel. 32
{Ratbkamp (if Co.)
Bnitenzorg
Modemagazijnen.
Teneinde de Jury en het pu~~jh:~~~ ~~~s~:~~ e~ n~~~~:
Asef kunstmest V':)O[ bloemen-planten-vruchtboomen em:.
bUek in de volle gelegenheid te
dochtectje
door.
Hij
is
eCI1
In
zakjes
vanaf
f
0.55,
en
in
vaasjes
van
f
0.65.
stellen de etalages beboorlijk te
katboliek, beeft ecbter
Je ziet ze groeien I
kunnell beoordeelen, wordt allen deelnemers verzocht hunne
achting voor andere '-=:::::::::::::::::::::::::::::::==::::=::::=::::::::::::='
I ,U"""<o..,,,o.. en heeft een zekere mede te dingen etalages den
het
woord
"dicta_
geheelen avond, tot minstens
. geeft de voorkeur aan
11 uur, te willen verlichten.
..staatschef".
De etalages dienen gerced te
Bnitenzorg Parkweg 12
Te!eIoon Buitenzorg 120
(Nad}'1tl~ 't'ei"borle-n).
zijn dell 5 Jan. '37 des avonds
Nil. een Iekker Kerstdiner een goede Sigaar van de Rookende
half 7 uur.
~Moor. Mooie K:::~N:~::jaa~~a~~:j;:oprookgebied.
~~~~_~_~
__=_=
__~_=_=_=~=
VLAGGEN

BOERDERI..J GANDOK

V"r!cbe

SCHERMWEDSTRIJDEN.
Nedt'rmnw.cbe en Fransche
Officieren.
'rer gelegenheid. van het
Fransche 'Vlootbezoek, tijdens
bet Grand Bal de Gala op' Zaterdagavond 12 December a.s.,
zulIen er scbennwedstrijden gehouden worden, tusschen door
Fransche en Hollandscbe offideren gevonnde ploegen. De
Hol1andsche ploeg zal bestaan
uit de heeren: kapitein Giebel,
kapitein Gerharz, luitenant
Bakhuis, luitenant Treffers, luitt'nnnt Maurenbrecher.
WAAR WOONT U?
Doelmatige Beclame
De rec/arne van de Net.l. Ind.
Gas Maatschappij voor de ver~
lichte huisnummers, het groote
hurd aan Parapattan Gambir
met de door vierkante nummerballonnen gevormde letters, die
de woorden: Waar woont u?
samenstellen, trekt zeer de aandncht.
Het is een doordachte, oar_
spronkelljke en doeltreffende

reclame.

~~'"iS~PE~E~N~V~A~RK~E~N~S'~ii~iiii~~~~~~~~
kamers

IiI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- 'sr~CIUL SIGlREN MAGAZIJN DE RmENOE MOOD -I
1
I
I

lmMmRIJ (;UROPA-Am
g>JWJt 37-66

Hel rec1ame bedrijf "Predoaa" heeft zijn relaUcs cen
VI'OO!.ijk Kerstreest en cen Vooravoedlg
Nieuwjaar toegewenscht met een practlsch ge.
schenk, cen dubbel vulpotlood,
ef'n precicuse gave, geheeJ in
den stUI van "Preciosa".
ETALAGF~WEDSTRIJD

Van ;') tim 10 JaD. '87
Hel besluur van de MiddenI!Itanci6vereeniging
"Batavia"
werd door bet "Comlt6 ter
voorbereiding van de te Bata-

.-------------=
Verwey & Co. N. V.

J~

flETFEUILLETON
Bat~1}ia.a., 8 Dec. 1936.
Mijnhecr dc Rcdacteur,

Onder j u r k
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AMSTEL BOCK BIER

PRESiOSA
Mooi OescbeDk

,,_"

BLOEMENHANDEL HERRMA.]}IN

Telefoon 73
Buitenzorg
Hospitaalweg 5
NASH brengt voor 1937 dric
De fa. Verkeerk
& Co.uit,
noodigt
series aan de markf:
echter
gaarne ieder
deze
de Amba8StlMl' Eight auto persoonlijk te bezichtigen.
"THE BATAVIA PLAYERS" voorzien van een 105 P. K. kop- Als bijzonderheden noemen wij
o.a. de ruime aangebouwde kofKomenda Opvoermgen
~::~r:;,n~oJo~e:~~i~b~~f~c ~~~ fer,
het fraai afgewerkte inteVrijdag- en Zaterdagavond 125"
rieur, het in zilver gevatte
zullen de om hWl vroegere
_ de AmbaBsador Six voor- "dashbord" lnet groot vakje
prestaties zoo vennaarde "Ba- zien van een 95 P. K. kopklep* voor het opbergen van pakjes,
averal verkrijgbaar ~
tavin Players" in het City penmotor met dubbele ontste- imarten enz., de horizontaal onTheatre opvoeren "The Past is king, en een wielbasis van 121" der het. "dasbbord" geplaatste
Finished", een stuk getrokken
_ de ,,400" voorzien van een handrem, waardoor men gemakuit Noel Coward's "Easy Vir- 90 P. K. "Monitor-Sealed" mo- kclijk kan ill- en uitstappen, de
tue".
tor en een wielbasis van 117". auLomatische snelgang, welke
De firma Verkerk & Co. te bij hooge snelheid automatisch
Deze voorstclling, die zooals
steeds voor cen licfdadig doel Rebon Sirib 1 ontving inmiddels in werking treedt en waardoor
zal plaats hebben, zal stellig, de Nash Ambassador Eight Se- het aantal toeren van dell mo- ..._ _ _; ; ; ; ; , ;_ _ _ _ _ _ _ _ _
wat oak haar kunstzinnig suc- dan, terwijl andere kleinere ma- tor belallgrijk wordt vermin- ces moge wezen, zeer verzorgd dellen binnenkort worden ver- derd, wat weer ten gevolge - - - - - - - -_ _~-----~-----------
zijn. Daarvan imn men op' aan, wacht.
heeft eell besparing op het ben~:~!u~~ heel' J. L. Parren is reEvenals de andere model- zineverbruik.
Een aantrekkelijk tekBtboekje len heeft ook deo Arobasador 8
Evenals het vorig jaar kunvoor deze opvoerlng werd ver- ~~s~~~ie ee~e~eh::~I:;al~~k, c~~: nen de zitplaatsen van aUe Se*
J~~~dW~pp~~.or de drukkerij splinterbaar glas rondom, hy* dan-modellen in een minimum
van tijd in een geriefeIijke
..........._ ...........
~ ~"'
~ _..~~__...._....__ ,_.,.~~_"'~_""'._ ~a~~~~e e~~~;~~~~a:~~i~ ,slaapgelegenheid worden veranrltU'd.
Ugheid geven.
De foto geeft eenigszins een
Ko~tom, nieuwste Nashjs een
denkbeeld van de soepeJe lijnen wagen, die de aandacht van
van de Ambassador Eight.
aile auto-rijdenden waard is.
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Toen ik dezen Dinsdagmorgen, mijn voorga[erij betredend,
alB naar gewoonte, en nog met
hee/emaal wakker, naar Uw
Ochttmd Post greep, moest ik
tot - -mijn ontsteltenis ervaren,
dat' daarin ditmaal het boeien-_
de .-feuilleon -van "De Valsche
Erfgename" niet was- opgenomen. _ Mijn vo/gende ganK -:-ik _door dezen sehok ineens
beelemaal-- wakker, was geworden"":" was naar mijn sehrijfma~
chine _om U _bij daze van mijne
ontstenuning te doen b1ijken~
Ik_vind bet dan ook geen manier van dcen! Eerst boudt U
Uw uitgebreiden'lezerskring en
vooral het -vrouwelijke gedeelte
in spanning over de gerechte
straf,' die de belaagde onschuld,
SUzanne,- den bigamistischen
schur.k. zal --'toedienen - men
popelt dagen lang naar het koe:..
len van de opgekropte, wraak-:"
gevoelens _en ,dan.'....._ _niets,
heelemaal niets! Het is misdadig!
Want vergeet:_ u' e,e~ ding
met:, dat e/astieken feuilleton
van- U is voor de -meeste lazars
de attractie van
groene
De
onlangs

.DE OCHUND .POSr
. STAKlNQEN ..
Om ~eet .Loou ..

_0BKE8T ·

.
. 100 Peo&o!ion . .
AFSCHEID MEVR. ZWAARDEMAKER.
Onder leiding van" den
E : A. Brown hebben meer daD
100 musfci een coneeit gegeven
in de Victoria Memorial Hall.
De . musici - beboorden tot "de
Singapore.."_ MUsical .:. ,society,
',ray ' ~n Teck's. archest, ' -bet
orchest van. de onderwijzers, en

dat-van de kinderen; te samen
6Q -pers~men ' en daarbfj kwamen

d*n nog 40 milita"ire muzikan-

De re~nigings·~enst wor-dt nu
verricht door gevilngenen. Aan
de stakers is een ultimatum ge.
steM; als zij daaraan niet voldoen, zullen zij worden ontslagen.
De stakers eischen looDsverhooging.
QOk in sommige ·mijDen van
de F. M. S. woLdt gestnakl

:STERK EN KOEL

Kloosterlinnen, koel en sterk
Oeeft rust na vermoefend werk

·-Z40 em. bned 1.65 p. al.
SO . ..,
" .' 0,55" "

KOrter weril:tijd cn hooger
is daar de eisch. Zij vragen
loonsvcrhooging en de divan de Tong Snng Mines
Serdang wil15 % geven,
.
willen zij een werkvan.8 UUt· in plaats v:m
van 9 .uur.

ten.
Het Concert
behoeve van het
mas Fund voar d~
ren van Singapore.

.

~e . hav"e

wa~~!.a~:BS :!~~~te Renat~'
Zwaardemaker
(echtgenoote
vall dt!n K. P. M. kapitein
ZW:1.ardemaker, die gepension~
necrd is) als solo-violiste medc-

..~ccledleld

GEDlfRBNDB

Imptafel aan.

'brC[MB(R A 5 YLRKRIJGB~AR
WAARDEN 2'5'7~'121 [N 15 ctN!
-- ' "
,

""~D

MllllWg
Bo.l.O.v1u

:m Dc<:embcr
K<een ()llhl erll' wedBtrijd.
-1.30 n.nl. D jOCji\ _ Soeraboja
Mllli,n,·- Bandocng
26 DCl·CmllC'·
7 uur V.II1. S\~1"3b!lJa - BlI,lldoeng
Balovla - Malang

til cents

ciH!.n S

n.m. SOOr:!.bajA BarU\UoCIIg -

VAN OUDS BEREND
;)fo; hct b\:sfe en hel f'insl/!

per buc kje \''In 80 vcllcrjc5
DUS I~ JEOERS IJERE1KJ

•

,~ 0 'B UI • I N a
10-11-12 Dec.
DAMES.ARTI ! HEEREN-ART I
Japannen
Hoeden
Ondergoed
Kousen
Tasscheo
Bu·stehouders
Shawls
Clips- Brocbes
Rels- en
RegenJassen

.~

~

Overhemden
Polo-shl'rts
-

i

Pyamas
Bretels

Sokken
Ondergoed
Dassen

I Bad man tel s
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KAREL I
SIGAREN
vanaf 8 - 9 - 10 cent en hooger
steeds voorradig .alIe sigarettenmerken

ttDE A DELAARtt
Tel. 2607

's Zondags Gestolen.

VOLKSHVISVESTING.

Volgens de laatste berichten
zijn op initiatie! van PrinsRegent Paul onderhandelingen
VERDIEPtNGEN.
tU8schen de Italiaansche en
de Joego-Slavische regeering
Tr~t. ~~lgfl~~~,mJ:~~:m~~ begonn:n met I het doel,
ning verbetering in die stad
far:::tstge~oem~ans ul~~~g v~ij
hand ncemt, heeft undere het
Italiaansch-Duit3ch-Oos_
over volkshllisvcs- tenrJjk8ch-~ongaarsche bloc te
ting dan de gelijksoortige Indi- bcwerkstelhgen.
fiche instellingell.
Zooo.ls men weet , Js J aegoHd Singaporeschcn instituut SJavle het eenige land, dat nog
:tel groote gebollwcn VillI 3 vcr- altljd weigert, de Sovjets te erdlepingen ncer, waarin "flats" kennen, niettegenstaande dit
v4.'rhuu rd worden.
land lid van den Volkenbond is
rc:~r ~ca~~~,~OOJ~fc~:~~ g2c gewon:!en. Nadat Tsjccho-Slo-

a

"flats" en 4 winkcls.
Dc gelijkvlocrsche "flats" bevaUen 3 vcrtrckl(cn, die op -de
vcrdieplngcn 4. vcrlrcklwn, alle
"f1nLB" hebbcn cen kcuken en
cigen gemakken.
De gcJijkvlocrschc "flats"
kostcn 20 dollul"slJCr nUland, die
OJl de vcrdieplngctl doen 22
(lollu ra huur per maund.
MIJNENVEGERS

9 TegclUk
VAN MALTA

·0 P I .A
TR

!

DB LABARAN GBOPBND

Menteng 3

TOENADERING VAN JOEGO-SLAVIe
TOTITALIe,

DJocJa

ea"llah

SIGAREN -MAGAZI}N

Aangevuld en Toegelicht.
24 December
i uu,' v.m. Bntavla -

~f

Iq,aare&

If:::=:::=~~~~~~~~~~~~~~:::=:::=~

werktc,
Zij sl>eelde het Largo van I.
Vel'acini en Caprice Vlennois
van Kreisler en werd geestdriftig toegejuicht.
Dnarna sprak de dirigent
Brown haar toe en bood haar
118mCIlS de musici cell stel zilveren benoodigdheden voor de

.. Rae r.uge

tiel frOID .h.aAd~oven splttilficld a I

Vaor de marlnc·basis te Singnpore zljn 9 mJjnen-vegers bestel'l1d, Zij zijn el:k 840 ton
groot en kunnen 16 knoopen

Joego-Slavische regeering oak
reeds onderhandelingen met
Bulgarije en Grieken land zijn
begonnen. om ook hun deel+
neming aan het nieuwe front te
VAERT
bewerkstelhgen Men boopt lar
wl~~~n'I'urkye voor dlt plan
Aangezicli Joego-Slnvie even. BaslsvDor ail e plllalsclI III
als de Balkan groote commer~ I :;::========~=========
ciecle belangen heeit bij cen Ii
goede verhouding met JtaJie
Duitschland en de Donau-Iun:
den, is het zeker te verwachten,
dat bedoeTd vcrbond met die
landen oak tot stand komt.
Vermoedelijk zal dan Roemenie

NOORDER SPAARKAS

i:

~ea~~~j:~ ~~li!:~g;=~:n~nm:; ~~~ el~v;;~~;e~:~ teo~8~!gd~;~:=

ook een mi1itail' verhand
lus8chen
Tsjeeho-Slowakije
en J oego-Slavie tot stand
Is gekomen, werd. het laatstge.
noornde land voor het aIternatiel gesteld, Of zjjn bouding tegenover Rusland t e veranderen
Of aistand to doen van het mi~
litalre bondgenootschap met
Tsjeeho.SJowakije. De Joega~

genstanders van het Bolsjewis.
me scharen. Dit vreest ook de
Fransche pel'S.

feJende bouding van Roemenie
tegenover Rusland, was ook
een nauwel' contact met dit
land onmogelijk. Joego-Slavie
was danrom genoodzaakt, toenadering te zoeken tot zijn
Westerlijke buren.
Volgens goedingeliehte Joego -Slavische dagbladen, is de

want zijll aetic in'Spanje, die
een ongestoorde verbinding
door de Dardenellen vereiseht,
is dan heelemaal onmogolljk.
Het znl weI nog een tijdje du·
ren, voordat bij de onderhandelingen tusschen ltalie en JoegoSlaviij resuItaten worden bereikt. Maar nu al kan men zeg.

In ieder geval heeft de
Fransch+Russische politiek in
Midden-Europa een echec ge-I ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!1I1
leden, dnt niet zoo gemakkelijk
hersteld kan worden. Veoral
wanlleer ook Turkije toetreedt,

~;~~h:e:~;::~i~~zi~~e~~ :e~~ ~~t ~:~ frz:~ g;:~e~~[tf:

~~~~e~l':~~n ~~w::~tp~~~ ~~r:~ifI~nga~;, ~~~rUkme~ f,~':;!~~~~~~ ~!~~\~;~bJ:~:

dcr. Z\i 'komeH van Malta en Duilaehland een antl-Bolsje. tJsche front toe te treden, van
7.ullen stralm IiggclI in de Straat wistlsch front te vormen. Vol- groat belang is voor de toe-

.~.-:_:_:_~~::.W¥::_:__
::_:__:._:_:_: .:_:_:_:_:_:__: _:._: _:..:. ::::::~.~_~v:nn~J~:h:~:_~:.~::~::::~g~e:n:~~:d~~:~~~C:O_u:r:a_n~t:e_
n~Z:OU:~de~~k~om::st~v:~:O__~E:~:~:Pa:':._:. ~
__ __
~._~::::::::::~~~~~1

FEU I L·L ETON
NORA DE VALSCHE ERFGENAME
OF

Oekwellingen eener nioeder
·door
ENBIOO DE NOVARA.

129).
jaar ouder.dat! bet uwe· Toen hij
_ :Wie ?,ijt gij? vroeg zij ang- met u in het huwelijk trad, was
~tig. .
bij nog ruet ee08 van mij geSuzanne gat geen antwoord. scheiden. - I k was destijdB nog
Zlj keek nnar bet kind, Oat haar zUn wettige cchtgenoote. Uw
lacbend de pop liet zien. Even- huwelijk met hem is dus niet
als kleine Frans, had het kind geldig!
de oogen van tiaar, vader. · Zij
Carola sIaakte een doordrin·
bedwong de opkomende tranen, genden wanhoopskreet, die Su~
bukte zich over ·(Ie kleine heen zanne door merg en been ging.
en sti'eek hur over _de blonde
-:- Blijf . kalm, zeid~ zij vol
..
. medelijden. Het i!J beter dat :gij
lokken.
-"- Ik beb ook :zao'n lief kind alles weet, al . zal bet u ' ._pijn
van-- hem, ·eveUl1ls gij, een· -jon:· doen! De, ellendeling heeft u
gen~-Hij beeft pre"Cies zomi.ls de· sebaiLdelijk ·bedrogen!
-ze -- xleine· . de oogen van Ber·
."Terwiji hij zich met u vertrand. Acb; ·die beide .E!chulde~. Ioofde, hield bij mij ~p een_afgel,?ozc sc:he~tj~ ·· yermoeden ..egen plekje gevangen. Het ge.
·gelukkig nog Diet, . welk cen lukte m.ij tenalotte te ontvlucb.
ten -en ik ben bier gekomen om
.vader zij beb~nr
_ .. Groote Hemel•.stamelde. hem .te ontmaskeren. Hij noemCaroia ontsteld, hebt gij '66k ·een -de mij ecb1:er· ceo waanzinnige
en liet.mij tia.ai.·4et-'OCraDkzinkind van··hem.? ·
' ..
-~ J~; !let :~ .. tw~e~en-~ti~~~ nige:n~~st!ch~, ~r~~. . .

.:.

~.

.......
~ ...

"Mier, ging zij . voort, terwijl
zlj snel cen papler le voorscbijn
haalde, ovcrtuig u er zelf van,
dat pas cen janr geleden de
echtscheiding tuaschen ODS is
ultgesproken. Toen waart gij
reeds een jaar getrouwd.
CaroTa keek lang naar het
papier; daarna verborg zij het
gelaat in de handen.
Groote U emel, stamelde
zlj vertwijfeld, kan bij mij z66
bedr9gen hebben! ·Dan ben ik
ook niet zijn wettige vrouw en
mijn dochter is niet zijn wettig
kind! 0 , aLs mijn ·oude -vader·
dal wist! Welk een schande!
Suzanne _kreeg de tranen in
de oogen. Traostend sloeg zij
haar arm ,om de snikkende
VI'OUW heen.
-:- Wij hebben · beiden .cen
zwaar leed te drageD! Deze man
beeft l?DS diep ongelukkig · gf'maakt. Schrei wet zoo! _GeJoof
mij. hij.is uw traneu niet waard:!
Ik .wil"dat gij weet wat ikdoor

maar thans verafscbuwdc zij
hem.
.
- 0, hoe vreesel.ijk! riep zij
ult, toen Suzanne gcreed was
met baar verhaal. Oat hij z66
lnag en.slecht was, ha.d ik tach
ruel gedacht! Hij heeft mij dus,
evenals u, uit berekening ge~
tro,-!-wd. omdat m.ijn vader rijk
is: AI de m9Qie wOorden, waarmede hij mij inpallnde, waren
gelogen!
Zij begon wanhoplg te -snikken. Toen barstle de kleine
Rosine in tranen ui~ en ~emde
zich angstig ~ ha~ ~lOedertje vast. Deze . deed nu -dade.
lijk aIles om ·het kind tot beda-:
ren te brengen.
.
_ Wij hebben b:ciden een
greoten troost in onze kinderen, zeide Suzanne. Wij heb·
ben . de "taa:k. hen tot ,flinke
mensch~ ·op _te voeden en te
verb.U;lderen, dat .t.ij· .rpo wor"""'den als bun _V2.der, dien ik. diep.
heb leerenv_erafschuwen.
tig

~~mn~:~=l~~~U;t~~' a~ola· - -keek::..~~.
denis! ·
-........ ...
.
...Terwijl Suzanne b~on te vertellen, _droogde ~la haar
traneD. Met ingehouden · adem.
luist:erde zij _naar de treurige
lijdensgeschi..edetrls. .
Was het mogcl.b1c:? ~as.de.z.e
man zoo'n schut'k? Zij had hem

reedS lang,.......

Vei:achWi'

::ugs

_ Wat zult gij nn doen?
vroeg zij., Wtlt_gU Be:rt:r8n_d ,_bij
bet gerecht aanklagen wegens
bigamie?
. .
- Suzanne _dacht even 'na, eer
zij . antwoordde: . ..
_
. :_ Terwille_V8n u zal ik dat
met aoen. Watmu het. mlj oak

lo.ren heb, krijg ik tltch wet misdaan bad! Waarom zou Sumeer tentg! Maar wat deokt zanne dan haar ongeluk opep_
baar maken?
Carola tiehtte zich op. Haar
Voor haar was het immers
oogen fonkelden. van haat.
de hoo'(dzaak. dat Bertrand ge. - Ik verlaat nog beden met straft werd. En dat gebeurde
mijn kind zijn huis en gEt terug als zij"n vrouw hem verllet en
naar mljn vader. Eerst zal ik zijn ouders hem. weer .aan ~e
zijn oUrlers ecbter gaan vertel- armoede prijsgaveu.
!en, welk een ~rk. hij ·is. . ~j
......:... Gij hebt gelijk. verklaar~ullen er weI vocr zorgen, dat de zij oa .{!en poosje. Ik 7.al ·de
bet uit is met zijn zorgelooze le- zaak Diet bij de justitie aangeventje.
yen. Ret is mij voldoende· als
"Tussc~en hem en ll1ij is al· hij- op andere wijze gestraft
les ~t. Zijn ouders zullen ook wordt.
weI Diets meer met hem ·te ma~ : _-pa~bruu: vatte Carola hair
willen hebben en hem. bet land- haDd.
.
.
good . weer afnemen. Ik denk .- Gij bewijst mij bier perdat hij dan. weI ~ld~e ge--_ soonlij"k: ceo dienst mee. Nn
straft is.
bIgft de naam. die mijn kind en
,,Ret zon er Diets beter op ik· dragcn, tenminste voor
w~rden als gij de zaak. &an de schande gevrijwaard.
gr~ole klok zoudt .hangen, ~g- : .,Pleciltig beIoof ik 110 ·dat ik
zij voort. 0Iize naam zon door ·DJ.ijn woord zal hooden
bet slijk: gesleurd warden. ·Ie- hed~ zijo · huis : zal ·
dereen zau _over u sprekElD: en Ook zijn.·ondeni zullen
gij . moest ,voor het gt!l'Erl1t nog " aJles ' vememen.

gij te doen?

~~-~t·.=: d~ ~~
voor u.:. een vreeseIijke kwel- nemend de hand.
ling. D~t wilt gij t.och :niet,. is ._'- nat ben·ik., zeide
't wei! ·
. ..
doet mij
. SUzanne klemde de lippeD. op
zoo'n
.
eIKaa.r en· .keek voor ~ - 1Iit. ooen.. Ik a~ bet
.Wat . CaroIa. zeide. was waaI'.
.VOIle
DeJOnge"Vl'01lW bad haar hartl~::';:=~' ~::~
veroverd,·Die had-iIr1:IdfsS geen!(

batenY. Wat i!<doo\'hemvel'- ......uid .

&an

hetgeenl>oar .man

.

...,'lOI!Jd). .·I_ _ _ _ _ _ _......

m1nlP .

mill

DB REGBLPRIIS OEziiR AD.VERTENTlES.IS p, 0.20
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..
. - . '"
.....VAN 5 ·REGELS
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I.g.:0:;ro~!~~e:m~g a;~~~en:

IND. TANDARTS: LIM. B1AUW
EWAT ParkWcg 80, gUitenzorg, tel.
380 Bts. Spreekuur g·10 v.m, en 15-1
-

11,111.

Hotel Daendels klUner 26.
. Brleven-'(lnder No. 288l5,

•

VERM
Grtjze. Anggora poes omtrek Citadel. Waiu..
'schuwen (eventu~el belooning)
-Mev.: loaklm ·. .
Tel. WI. 5421.

·GRAVENBEZOEK
· KERSTDAGEN
BESl'ELT NU REEDS iJWE

Belastlngzaken
Accounlanclf
Adm.nis"·ahes

BLOEMEN

If'''~'''EO

,!

~"U"

MEDEDEELING

~'[~Tf~O

,1<•••••" •• 1I.'.,,,,,,,,

H.... ("".",
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TE KOOP GEVRAAGD

Een WlndbUks lIetst merk B.S.A.
I Sr. met prljsopgav~ onder No. 2062.

De hOOfdverte&enwciOrdli'er der SEPDELEN-WERKE, cie heer A. Lelbbolz,
Bandoeng. zal Dp Zaterdag 12 \lazer
Zonda~ 13 dezer weer ten kantorB
GEVRAAGD:
der
'COMPAGNIE ..VlTALINEJJ
Europee~che Dame voor wlnkelbeSlwsbrugetr. 48A - Ttll. 6184 - Bat.-C.
dlen!!l!:, on admlnlstratie. Sr. onder annwozlg Zijn, tenelnde ,belallgetellenden alla gowenschte inllchUngen InNo. 2891.
.
Z/l.ke de SEPDELEN.THERAPJE to vllrstreilkep.

;

.

HETVERSCHIL
iIiprijs ENKELE GULDENS
in kwaliteit 10 JAREN.

INDE,RDA AD
een

en

gezoodhtids mat [a's
is nog oie:uw als feeo
ander bed reeds lang

10

. W. PERQUIN

K.bon 'Irlll 81A_ Illlvla·C.
Trl. 2620 Wh.
Sprrrkurf'rI 8·10 en
uur.

,.6

Complet" woalDglnrlehtlDQ vannf 395._
LlIlIn"rlvdIi23. Tel. Welt. 12.

TE KOOP- AANOEBODB:N :

Econ z.g.a.n. rood gelnkle ,BENKINO.
OABFORNUtS tagen halven prlJ9.
Te bez. L. Holkemo. 1 pav.
aliemhalingll.orgn-non
heJpt vlug dar
eo
aij hoellten en' aandoenlngen
zeker KRESIVA~HIROOP
I'l'\ls verlnagd tot f 1.fH5

~?I:~~Ch :f~~~~ a~~;O:~:e~f:~

~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~llr;~~~;~;;'"1
RECLAME BUREAU "STAf""
LUll Holl~ 38 - Teld. \VI. 5111

omgll.llg. Sr. "I(cnnlsmaklng" Sig.
Mllg. dO Adetllllr, Mt!nteng 3, Bat.-C.

Schtld~r·"fduth' ...

DRUKKERIJ JOHN KAPPEE

:iJ",iIiI iTrio--fiwr ..
1;,," ~'l/f~1

VEl'o'Dum
VERKOOPLOKAAL
.,NIEBORO··
NOORDWUK -n - Tel G680.
Goe4Dren welko voor d(l a.s. venduUe
rIlOetM wordoll bijgevoegd. worden
door o~ aI.-ob:ae.ld.

Ooenoeng Sahari 46 ~ Batavia.C. _ Tel. WI. 582-583

. WllpellS van H. K H. PTillsu
JullallO ~!'I Prlos 8crn~ard wan

trlplu.hout iO X :iOcM .. c"ul..et:lullbeidc:'ld, "bc! chlllk. d.
F .5.- cn f,7.50 pet Sink. ,

Yoor d,

a.

S. buwelijkshasten t

..:::...:..:.c::...:=-.::..::..:::=-_ _

nF..ZUlNlOING.
I{oopt 2c11J bnndlch bookeD b~
PadllJl"Sthtl · BockbllDcltl.
· Hawllh Bo,ar 2 I.
Kunshchlkler tevenB ie6mar M. O.
Hand· en lijnteekenen, priv. lessen
teekenen ' en' schUderen. ' Br.. onder
,'fl{;r Illken lcellijd' : PltENTEN- ell
motto "Kunst"" Big Mag. de Adelaar,
I{LEURBOEKEN, lI'IOUURZA,AG"
_ _ _ _ _ _ . Menteng S,
VOORBEELDEN, 1..EGKAARTEN;
TE KOOP ':' "
\TAN WlJHE'S BOEKHANDEL
VELDBLOEMEN
Kehan-8lnb
Tel. (821 WI.
Austin Tom'. '3a %.g.9..n;',
900.Plymouth Sedan '33 ,1.g.c. f ,900.- U~tgebrelde FrtlbeIprogramma. Gur"ne v66r dll KerstvaclI.lItie a!UlIOwdlng
Inl. TjlklOi 53. -Telt. WI. 5(;24.
.
der Iqeuters voor de n~euwe CUrIlUB,
aanv8.I:Ig ..Janllari. ·
T;E--K 0 0 P:
VJosl8.8J1 28. Mevr. Th.
Wn..LYS SEDAN- '
4e· Wlldl
~~~;'=:~~W;C;;;-;'
STUDEBAKER.
SEDAN.
.. AANST.A.ANOE
FORD SEDAN. '
zij, . dlt! V. woalng
FORD SEDAN: '
atld; weoclt U tOt
ALG. BOUW. HUDSON TWOSEATER
. . &: WONINq-SUR. · .. ' .: . : "
FIAT 520 TOURING
19SO.
'P&rapatlaD II . . Tot: Wl. 11M3. '
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