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'Bt~(ljt~nbJ1ost "Bataviase ·

brengt bout en andere- aandoe:ningen der adeabalings~
organen lJ:!.ede.
l;)il dergelijke kwellingen . ook blj KiDkhoest, Althma.

ALGEMEEN NIEUWS· .EN AOVERTENTIEBLAO
Vu~ch\jQt te BataVia, GoenOC:tl&" B~ "' bij

DRU1:CKERIJ JOHN KAPPEII
I "u..w..g-. [)(Iwelllag- eo Z&torda~tend voar Batavla, Bultell.lOq 011
Omillreken 1n 12000 ell:flmplaren

Voel'ccbijnt til Bauducn&", Sumatrallti'aat l;'"30nllagochteDd
"Q(or 8&ll!loeng. Tjlmahl en OlWIUekOO 10 6 !OO eXemplar...

l1lTOEVER; JORN KAPPllll£.
lI~lIn'I", GOllnueng SelJort 46. TeletOon Ml2 WIt. (HUiB 8667 WIt.)

• REDACTEUR: .1. Vli:i:RS1CKA.
l!tot.d.vl, lOoenoeng Behan 48. 'l'eletoon 683 WIt. (Hu1s 11884. Wlt,)

A cJ ,. e t t

II

0 tie. te Batavla, Telefoon Weltevreden aou
8 . B. It GtIpner, Tel Welt. GOM
Aa~

Til: BUlTENZORG:

J. A, C. Tempel _ Groote POlltwlli 8l.

Tel: Ult.slU1tend O..P.tles li()lO WI.
Admll1IItratlo!5CKl WI.
AGBNTESSEI TlC JJANOOJDNQ:

"'evr. HlltemUl·Vermei!r. Sumatraatraat 1. Tel. NG. 881.
.\.equisiU. 10. J. 1... H.. 8100Dlen, Oude Hosplt&alwe, 11J, tel No. 2231.
0I.r, B. A- N . A.. R. B. U .
V,.vw 1I !I\l'hte-n over vllrspreldlng ulUlultend TI!J. Welt. 611

MAISON YVONNE
Wit onr~ingen dezer dagen een groote EXQUISE.
coUeCtie Damesboeden, in prJJzen, welke biDDen
jedere bereik JiggeD: W.o. :

mumoma In sIroo en wI! vana!

Uit de

duieternis van de
ecbaare.verlic.hte wegen in de
woonwijken achiet nll en dan in
den vooravond een wezen te
vqorschlju, ala er een Europeeeche vrouw voorbijgaat,
AI· duNen zij des avonds Diet
het voorbeeld te volgen van
baar Westersche zus~ers, die
zander mannelijke begeleiding
schouwburg, concert en·
gaan of politieke. ver-

~~::~!;~~~~r:"hoU8e-partie8'"
van theosofen

~

spreken door een blik van her.
kenning, door een lonk of eeD
lach' of ccn omkijken, zuBen ' de
vrouwen . geen last van hem
hebhell. Iiij .vol&t baar Diet
hinderliJk. Het zal 80ms lang
duren, eer zij iets merken van
zljn voortdurende aanwezigheid
·in haar. . nabljh~id op straat.
Hoe~el de .openbare dansgelegenheden en _de geme!J,gde
zwembaden de kennismaking
tusschen mannen en vroilwen
vergemakkelijken en in de hand
werken, Is bet aantal van hen,
die met opze.t 4en moeil\iluite.a
weg bew8ndelen, omdat zij eeo
tek9rt aan geld en aan vrijmoe·
digheid en een teveel aan romantiek bcbben; DOg altijd zeer
groot. Het heipt Diet of men dezulken al zegt, dat iemand in
een dansende qf zwemmende
menigte geheel' verloren gaat
en ongemerkt door andcren het
contact met cen vrouw tot
atand kan brengen, zij achuwen
zulke vroolijke, rumoerige me·
nigten die op hen den indrult
maken, dat alle menschen elkander kennen. Van het slagveld der lIefde en der erotip.k
zijn zij de ..maraudeurs". Voor
weinig gewin loopen zij vete
kwade kansan,

J.

van Gorkoms

fJ.ectoAoi. J~.
Het is eeD b\!proeCd · preparaat en in \!Ike apo[heek
eo droglsterfJ verKrijgbaar.

;, . _•. .,...'O-~.haar
·en strak-geregen 2ijn, of van
haar kuiten dan wei van cen
gesp!eten rok, maar ' die zJjn
slechta
voor ?.ieh zelven.
Daar
I

bijwonen, tocb
zij oo.k bier op straat
GnIDd.ngd~ ••1l"jikini.Mel)te<lg
een' avondwandeling met
het hondje, voor een haastige
boodschap in de buurt, voar een
bezoek aan een vriendin of aan
de buurt_bioscoop. :Een enkele
waagt zich op de fiets of in een
tax! wat verder. Ook hier warden de sB.nlenkomsten in den
vooravond van godsdienstige
en 8oo181e genootscbappen vooral door vrouwen bezocht, die
op den heenweg biJ voorkeur
loopen of fleteen. Schoolmeisjes
vliegen uit om met vriendinnetjes over buiswerk t e spreken
of ze komen laat thuis vnn ten_'
nisveld of zwembad.
Op deze meisjea en vrouwen
loert bet wezen, dat geJeund teeen fiets in cen donkel' zij, staat en monstert,
Onder de mannen, die te Baden beperkten licht- tavia vrouwen en meisjes uit
de hoek.lantarim schuilhoeken belagen, neemt

f 2.50
f 3.50
f 6.50

...

cen ondememendcr jongmensch
een uitzonderlijlte pO.!Iitie in.

Zij hebbon nlet aile dezelfde Want hU voIgt haar, komt dieht
bedoelingen, die uit cen schuil- bij baar en voegt baar dan eehoek Ioerendo wezens. En zo nige Uedcrlijke woorden toe of
MIBD1GBO!DKN
2tJn ook van ' verachillenden maalct een gemeene opmerking.
aard.
"Oneerbare voorstellen" in den
Daar is in de cerate plnats de zin der wet daet hij baar niet.
man, die, zooaIs dat in adver· Oak beleedigt hij haar niet op
WiJ raden U in Uw elgen belang aan, alvo ..
tenties beet, "geen gclegenhcid recbtstrecksche wijze. Zooals
rens ~en boedJe tt koopen, eent onze winkel
beeft om met vrouwcn in ken- anderen vieze woorden scbrlj.
mel Uw MIoek te vereeren.
nis te komeu". ZUn zlnnen zijn ven op den binnenwand van
normaal. H\1 hoopt op een openbnre waterplaatsen of op
nvontuur. Hij voIgt de door hem muren in de buurt van meis·
uitverkoren vrouw eenigen tijd jesscbolen, .l!OO werpt hij wat
in de verwa.cbtlng, dat hij baar vulligbeld in de lucht, maar aIVOOR BBN AAROIG HOBO)B MOBT
weI ergens zo.l kunnen aanspre. leen dan, nla hij zeker weet, dat
U 81) MAISON YVONNE ZI)N,
ken. liij hecft geduld en tijd en een vrouw hem zal hooren. Ais
meent, dat hij al aardig is op- blj dat gedaan heeft, dan vel'gcsahoten, ala hij den eersten dwijnt hij even geheimzinnig
avond te weten komt. waar die ala hij gekomen is. De politic
A.Qbevelend ,
v}'{)uw woont. Er Js dan ge- beeit een vrij nauwkeurig signawoonllJk meer menschcnkennJs lement van hem, docb kan hem
en voora! meer kennie van niet op heeterdaad betrappen.
l
vrouwen noodig dan waarove.r Zij neemt nan, dat hlj een zekere
deze ~nzame, button de samen- opwinding en spanning op deze
Tel. WI. 2212,
Mevr. Tboma
IoviDg ataande man beschikt, wijze "afreageert". Zij acht
hem ongevaartijk al Is bij on·
bcschamende
uitkomst
te vcr.
bij zijn verdere
pogingen
een smakelijk. Hij daet de vrouwen
mljdcn. Hij vindt ecbter reeds sehrikk(ln en ontstellen en in
cen zckerc bevrediglng in bet elk geval ia, wat _bij zegt, aannaloopen en bl!apieden. Hij stootelijk voar de eerbaarbeid.
Zoolulst ontvar;gen:
speelt den rechercheur, tracht
Het is eehter, zonder dat men
Wat di'! Ker.9tman bracht .a~n MarJoJiJntJe en . Martijlltle .
van de vrouw, die hij op het nader met · den man heeft ken8ep Incn. Prachtlg geIliu9treerd door WtlIy Schermelhl!, f
oog heeft, meer te weten te ko- nis gemaakt, moeilijk te be.slistlOtl:KltANDEL WIGERI"'K .
men en is daarmede geruimen
tijd doende, omdat hij alles :~t ::n ~:r~~e~dteV:~e:a~~~
Rljswljkstr"at 16
Telefoon Welt.
of ziekelijk fetischisme dan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ en
langs uitvorschen.
een omweg moet
vragen lijk
Intusschen
weI van exbibitionisme.
.volgt hij baar n.ls 'ceD schaduw,
Wilhelm Stekel noemt in zijn
Ben
oak als ze in gezelschap uit·
lDj verliest baar in een ie~f:Chi~~~r v:ti;!~:::s:o~~:

UlKDBBtDER

Bronchitis belpt uitstekend

.

Bi; ons zult U zeker slagen I

l*
Van- gebeel anderen aard,
maar niet minder onaange·
naam, is een ontmoeting met
de krankzfnnige Inheemsche
vrouw, die zich bij voorkeur ophoudt in de straten, wanr nog
gebouwd wordt. De Inlanders
zijn doodsbenauwd voor baar,
omdat zij eenige jaren geleden
op het Bisschopplein cen moord
op cen landgenoot zou bebben
begaan en nn haar atraf heeft
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wien zeifgeleekende gemeen.
prentjes .een' fetiscli waren;

Vulp_nhoud_r,

Een bllJveod gescbenk . voor Uw· leveo.

an~a~dfvf~~.p~~:rv~~; ~:~

Rufme k"eu.%c 10 verllcbIll.ende kleurel1 in bet
GOUD~

en

Koopt. men bIJ voorkeur
ceo ' op dat
gebled oud geve'tlgde Zaak, ...elk. ook in
.9taat is aile reparatien uit" t~ vaereo
Ro!!I dlQ laat men :tid'- oiet tbuis deJDoD-

worde~

:

=~!',\i, ~~~ !'''k\ij~:':J

is met een zieke1ijke ~king.
.:;~ J;:t =::,~J;;ej',;

( B" "d

narmalen. mensch

ho'eJ me:\ne wrmen

versie a.an:".~
zal hem dat,

eea.

streeren evenmlo
Piano, maar:komt
IDen 'eent een keu.e doeD, ' ~lvore"n!l een
bt!lli~siDg Ee n:~meD: .:
.
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Bij . ~ns. heM' U.... eeft ·huze·.· ul.t
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en Uwe gas ten cen geslaalJde Ketstavond

is voor U

ZATERDAG
26 Dec.

ZONDAG
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DagellJks matinee

Uitgebreidc rijsttafcl

(t.o. Cinema Palace)

TBL. WBL. 1058.
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welk, als men het · te pakken
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Ja, we kondeo ten slotte
klepperen· metdrie kleppe'" en
. cowel. 'rechbi- en lirikshandig
cnzelf•. met .lx:.id.ehan.de." teg,,:
liJkmet tw.e~ s.te[, ~
Kom daar, Jner eens om!
Ala Hildebrand in zijn "Jon·
gens"~ . (eerste opstel vande
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' ~~~ _'"

.....

!

.

H U..1. .._. ,,~,,~ ~,. .

RECLAMEWERK

I

Moe? Lusteloosr In de put
geraaktl De afvalstoffen
wO.rden, door BiO~VltA~
W ATE R : gekraakt. Een
f~e:sd, per dag-. geeft U de
kracht: Veer het dagelijksch

daa~ d~nkt. ;09k

a.i:heeft zij

.Diets" te maken..

.

~treeks :

Iso k ken I

interwoven en phoenix_
l

4ltijd

oan

welkom

kerst

geschenk

I

4~50-

zocn-verschijnsa Er went met

tijd geweest, dal onder Nederlanders op ondubbelzinnige,
rechtstreeksche wijze werd kenbaar gemaakt, hoe men over
bepaaJde personen dacbt. Nll
nag krijgen in sommige dorpen
van Nederland menscheo, di ~
op de een of andere wijze unstoot hebben gegev~n, een bord
voor hun huis, dat dnarvan getuigt, In Limburg wordt de
man, die overspet gep!eegd
heeft op ketelmuziek getraeteerd,
Doch de Jaatstgenoemde meA.
thode urn uitdrukking te geven
aan de open bare verontwaaaHging !ijkt ons voor Batavia minder geschikt. De ketelmuzlek
ZOll er niet van de luchl zUn. En
als de feesten Behter ons Jiggen
meeten we waarlijk eens
ernstig beginnen aan de bestrijding van het lawaai.

~~'l h~~Jf:~l~~O~~!~h~~~e~o~~~

--

5,50
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JCl'm~-(;lltcver()rdening

;lllj::~'kt~'Vrtktl
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bclra(;ht. nie~1J
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DE ETAIAGE-WEDS:rRIJD

r,

14.40

12. _
24._
13._
21.-

22.21.20. 30. -

Piesporter

Oude jenever in krulken van t/I liter uit de gerenommeerde distilleerderlj

BISIUIII' (Scktedam)

Beter heefc

U nlmmer

GB.lIlPiINI

iliilil.· OIBOIl

4.50 ..

(lPIINA1) (>ec. d.mi >ec en bmt)
1 fl.

I

3 25

p. fl.

Whisky
Olld~ I"n~ver

I
I

f 11._ .
fl.

Rood~ Port
Witte DouroPort

Cherry Brandy
Voorburg
Sherry

r:

Mad~ira
Bord~aux

Sh~rry

Malaga

B

2
2

Tokay~r

Vaorburg
Bordeau1t

I~oug~

,,
,

C'

II.
••

"

f 17. _

i

~:r~~~s

2
2

Pommll.d
Nkrsleiuer

Nierstelner

I
I

Citroen Jenever .. H"5~k l1.lI'p"
ktulkOurle..
..
Gognac (Go,o Saunier)
Whisky
Voorbw-V

I

I

"
I

f 17._

I

I

f 18 ._

I

Bl'stell!ngen voar BuitenzaTII ilullllto %olldu
pnjsvernoog!1I11 worden opgellcVt n bll den Hter
A. T_ Roos v .d. Berg, Loan v.d_ Wijk 8. Td_
131 Buite'l.:!:org.

J

f 20. -

Pt~,porter

ft

BI

2 flo Prou~ac
2
Cauleouc

I

~~~r~umilch

I
I

f'ron.sac
CllDttn&C
Gtl1.vn
P~It._Bour!l0ae.
Pamma rd '
Toka yrr

f 18.50

Blanc
Grelvessup.

2
I

Rouge
blanc

Bord ~au1t

fl.

o ~2

f 13._

BlaDe

2 fl. Pronne
2
CauteullC
•• Bnrdeault blane
.. HllulSatlltroes
.• Barne
,. Cbambeilio

_I__M_.I.-=,_,_____

p~~Ii~kemo~~~l~~er ZlJ~

per flesch

4.35
3,25 .. '

ASSOBTIIIINT IISTJlS

2
I

tcnde. dat zijn beschermheeren
~n ~f ijzers, d!e hij ir,t. h~ vudr
an e
Wat heb"ben sornmlge werkgevers gemaald .?m de veroo~:
deeling van de wlJze, waarop ZlJ
hun pe~?neel bebandelden ?
WaarhJk. in zulke gevallen
lean er nlet genoeg kwaadgesproken worden. Hoe l:mger bet
duurt en hoe heftlger het
wordt, hoe beter.
Thana Is er weer een zaak aan
de orde, waari~ veel k\Vaud~

3.21

geproefd _

longe jcnever in potten van 11/ , lite r.
Citroen jencver (in witte flessc.hen van 1/ 1 liter).
Aalbelsen Jea.ever (:waals U Ze in Holland dronk) .

D2

ta:~:[:;'~JC~~~r:r ~~~n ~~Il':~ci ~~a;,~~~~~~~~ti:~~~dtr~~!3
nll~k ~~::ta~: s~~~~~tn

30.-

Nierstelner
Liebfraumllch
Stelnwein 1921

ruBseRY

Steinweiri 191 7
f 36.
24 _-_
Madeira (Funchal)
19,20
Sherry "Gold Cross"
WhiSky "House of Lo;ds"
30. 30.Cognac "Geo Saunier"
Tokayer (in tonflesschen)
12.Malaga
12.WiJnsiroop
7.20
Vennouth (Italiaansch)
15.Cantenac (Wit etiket)
6.60
Fronsac
6.60
Mediclnale bloedwijn
.. '18.Llkeuren in Witte f1esschen van
]/~ liter (21 % ale. gehalte)
" 18. _
Marasquino; Creme de Menthe.
Special Brandy: Cherry Brandy.
:f1alf om Half, Schilletje. Voorbmg, Persico.

10.80
9.60
24.22 ._
22. _
21 . _

Haut Sauternes

2
1
2

Wie geeft hun les in het heel ver mls. De betrokk~nc
toont eehter een hoogbartlgc

vl'rJlchenCII - cn de In· dUllrt(Je opgerocpcn?
J{lepperen verleert men nlet.
11 iellWc illlltruml:nten met knoJ'-,
ik':nOe:
1(lCi-, tuut· en fluit-geluiden vens de gewone en de Zolldagmogcn beepelcn ()ok ails daartoc sche reveille, "Turf in je ran~
niet de minate a~nie lding be- sci", "De tent--commandant" en'
Htaat.
"Naar de kamp van Zeist" kan
Maar scdert ecnige wckeD kfepperen.
mo(!Wn de scbolicren ook klepEn hebben wij coit lea gehad
Jl<!l't!n leeren.
in .klepperen? WeI neen, we
Dat nieuwc lawaai m()et men Iiepcn mee met een militaire
wei vcrdrngcn, want het dient troep en luisterden goed toe 'e n
tot 9[llulstcting van hel Oranje- dan probeerden we het tbuis 10
huwclUksfe(!stt doch bet is de holle gang met manneren

9. _
11 ..40

Graves
Barsac (iets fijns)
Graves superieur
Moselblumehen

Voor elken Willkelier

~~i~p:~e~:; le~~ c~a:~: ~!t p~blr::e ~~p~nf:zb~~u~O~1:t

kOlillCtl'l

~~~~~h;ij ~~~U~f~~: ::t~~V~t

DCiZWI BIILI

Telltool!stelllng
"The Oriental Arts Academy," gevestlgd to 'l'okio, zal
eell tontoollstclUng houden van
spccifiel{ Ja.p:l.llscho schi ldet"ijcn in het gooouw van de J apanschc Vcrecnlglng, Chaulanweg No. 29, Bntavia-C., op 19
December van 1 uur n.m. tIm
II WH' n.m. en 20 December van
9 Ullr v.m. id, 9 uur.. n.m.

d~'~:::"~:ij~,t1~i:~~(: ijl4karron mtlt klcpperen?
I"I1C1,cnd() (m gong-lilkandc wr-

ra
Port Kroon
W iue en tooele Domo port
Camenae (blauw etiket)
Fronsac (bJauw etiket)
Bourgogne Chambertin
Bourgogne Nuits St. George
Petie Bourgogne
Pommard
Chablis

JAPANSCHE KUNST

~~~=:neen h~t st~~~k.bamboetjc :~l~~err ~~:s;~!e;n~ij~:~'iC~:~~

Hh'IU1UUWIUti

Deze aanbieding geldt uitsluitend voar bestellingen welke zijn opgegeven v66r 30 December
a,s ~ 'I: uur n.m . Telefonische orders: Batavia 278

de

J , E. JORDENS Jr.

Java stores

.

tOuden

ee~sn v~~al ~~t tek~~~;:;n b~~ ~_~.~~....,"""~==~

Ik bet gemeentebcstuur wj]]en
vragen om ~n zaal met goede
'acoustlek nan te wijzen, waar
ecnmnal I.ler jaar de jcugd mag
komen klepperen en trommcicn,
zooals op de Beut·s tc Amsterdam.
rlJswijkStraat 14
Om in den stijl te hlijven, zou
men het door eon k!eppcrmml
UiL ~l"zt"tt!n, AI. %ij het Ill' baur lc lulsteren In doze dagen, ou kunnen laton omroepell.
h,·\II ..' 1) h" i~fl * :hn..... ~ lIwl ell de fccsb:ltcmming nug muet kohmll ~ij Jl.' hUlH1· lIij dkuar, men,
l'lli ,jl~ EUrlIl" un"n, dl'! kamen
Wic vrougel' in Nederland
Er zullen menschen zijn, die
kijll""11 wilt. (~r :WII do hllnd 1M, nnar nile rcgclcn van de 'kunst zeggen, dat er hier al genoeg
lJit te ~:hl·ld'm em onder Vl!T- geklcpperd heect, knn gean ge- geklcp en gcklup in de stud is.
W..rl ~H: hinJ.: (: 1I h: \'I'llgcn.
noegen nemen met hE:t UIe,
MuaT dut iB een tijdverdrijf
nil: d "n \{ f: l"[' Jitr.. h·n mc:t hun Hcbralc geluld, dnt de Indlschc van oudere mcnBchen en men
"1 1I!1l Tu illlh:Il , wU:lr minncnde kleppcrtl geven,
kun er nlets mee beginnen tot
::~:~:'~~7/~ :~~~~~n j~d~ ~':~~~
verhooglng viln de fcestvreug11h.'1I . ho~hhe' n :.1 hUn ollntrckDe Hollnnd&ehc klclJIJera wo.- del d ttl d
.
1 kl
kc.!ijkh"id \.(.tl ..n:n. ..Inds die:: ren VUII elkcnhout. Dat gar een
n e IUl er 19 vee
up- en
UI"'t-\~'ji!1dt'n vro u,",,' zicb dallT dar €!n loch V1ltlg gcluid en om achtcrklap In Batavia. 1
."
die Ilittighcld nog tc verhoogen,
Maar lk vraag me we cena
''',-'·(·;·a;t.
werden ondcraan de klep- af, u/ dit niet he!- gevolg is ~an
Ih·t ",,·,)I·tlt in tit! woonwijk (leta koperen k0p811ijkcrtjes er het fclt , dat memand cr Zlch
IMj uitllt:mcndhl'id \'an Batavia in geslagen. Hler zouden, dunkt oak maar let~ van aantrekt.
I.:I!II Ilr(lhk't'm \\'nl1r mfn nog onl!l, klcppers van gooo djatlEr ziJn hler mensehen m~t
"(·iIi):. ru.Ug ('n in de friuchc hout of nog heter van ebben. zcer b~denkenjke reputaties, die
hwhl knn ",anddell.
hout hetzelfde breedkllnkend'e gelegonhcld krijgen om umhoog
()s:,tbij komt, dIIt men vun gcdragcn geluld kunnen geven: te klautcren en danrvan grctig
~~~~"tr\~~~~~t' ~r; m(.~8~h~f,~
Enlu:-Ie dagen gclcdcn trok cr gcbrulk mal(en ondanka alles,
\'1111

Overigens

• ..... 1... 1 '",,' " ij".ho.,,"d. linne" 'po,lkaU le" ~ iels lIi.u ...~
~"l
14.25 per stel

I·:~~·O·"

Om een ieder ' in de gelegenheid te steilen kennis .
te maken met ' onze · prinia . impart wijnen. besloten wij ter gelege\lheid .vandea. s. feeStdagen.
q,NZEWIJNEN EN CHAMPAGNEStegen
..introductie" prijzen in het bezit van het pu-'
bliek te steilen,

"men.··natuui-·-

men over hen denkt.

gen om het beste klepperhont,
dat er in Indiij te vinden is, en
ik schreer cen weel, war het
feest begint, cen klepper-wedstrijd ul t om het peil van het
klepperen zoo hoog mogelijk op
tc voel"en.

1,15 -1,25 -1,45 -1,60
"011. ..

"wi!

~~ideg~a~o~~e~a:~ebe~~~~~

.kleppers nlet in den broekzak
van den H oUandschen jongen
aantraf. Kleppers droegen wij
bij voorkeur niet in den zak,
maar gestoken in den sportrlem.
Ik hoop, dat het Indische geklepper op het feest indruk
maken zal. De massa kan bier
goed maken, wat de persoolllijke prestatle te kort komt.
Maar als lk iets te zeggen had

de aUernieuwste pas uitgekomen dessins. iets ~
anders dan vroeger I
--

--

dan

geldt voor bestellingen welke v66r
30 December a.s, zijn opgegeven,

lijk ' voor :de: perceeJen vaD · ~e
firma's, die " met medededen, .
~::~e:i: ~!3e~r:dke~env~~~~ geen bor.dje~ plaa.tSleg. -inet
het -opschrift: ~ "spelbreker!"
Zoodat het 'maar. geed is; dat
pars te noet;nen. Misschien het pu,bliek' langs een anderen
heeft hijze gere~end onder de weg wordt iugelicpt. Want de
"enz. eoz." die hlJ aan de lang~ spelbl'ekers mOtten: . t qch "op de
opsom~lng. toevoegt_ Maar een of andere Wijze waten, hoe

nieuwe sortering van uitmuntende

woli;,;pullov;':;-

-Maar

.DEZE .aanbieding

wisselde met de seizoeneIL En voorkeur geven ·aan het plaat.
ook de ·kleppers waren cen sei- sen van zulke bordjes. Er is een

een overweldigend grote

een geheel
kwaliteit.

gevaJ
.'

ren, . en ~ de .Pa.ar. gcv~~de
'zaken . erkente1ijk:: Zijn, omdat
die ter verhoogin'g van de !eest·
vreugde: iets moois hebOOn ' ge-..
achapen, dat koStbaar -ii;: ~.-

TELEF. WL. 5 8 2 ~~d. g~:[: j~~ri:~ij ~~~:
eens op bew nnen beb, beiw;~e§rk~.~d§a§r~U~w~·a§c§h~t'~=~::;;:::;;:=::;;:::;;:=::;;:==; grijp
ik waarom Hildebrand

coil ecti e

met . het

. "Natuurlijk komt er "tensJotte
toch .een versiering. .Eli het publiek .zal die komen bewonde-

.

r.:~~,::,:::,::::::=:::::::~~::::::::::::::::::::~~:::::::~~:=::::::::~~::::::::::::~:::::::::~~

Sherry
Wille Douro Po ..
Ma lep
Madeira
BordwUilr. Rouge
P elit Bourvogne

{ 22.-

f 27._

3
J
J
J

fL

Petit Bnurgogar
Pomward
Ch&wbrrliu
BarSIIC

3
1

n.

Cnllmpaga~

Andre Caron_sec
dewi see

3
2
3

Cban:'bertlo
B:orsac
C.nlen8C

3

fI_ Sleiuwdn 1921

I. ~ .. Nier~lelntr1917
J

..

LiebIrauwilch

f

30._

f

37.50

Ian de Firma SCROTBL &: Co. lalibesafW. 32 Batavia
U gelieW! mij Ie zenJen :

NAMA ,
ADRES, - - - - DATUM, _ _ ._ _ _ _ .__ ._._.. __._ _ ____ .________._________

._------------ -

OMSCHRljVING,

- - - . - - . - . - - - - . -..- - . - - -- --.-.- - - - -- -

W~~.:rl:~k=g.:e:n:ge:n:oe~g:en:e:r:n:a:ar=V;:loo=r=,:w:a::ar:::h:.:et:.:zo:.:::o:::h:::el=de:::r~
en ~~~~k~'e~~~~h~a~~n. nut~igen

Het :blljkt, dat de buurtcomite's vOor de straatversieringen
in het centrum van de stad ter
g~legenheid van het buwelijks-

~d ass e n I
. .

'

Na.tf.onaJeDrank.

~~~s:r~~~~e!¢6~D~Daangename

.

: -_ _ _ _..._ ...._ _ _ _• •_ . . ;_ _.....-::I~

Er' zfjn groote, draagkraebtiWij onMngen ·vnn "DeBron
Instltuul de SMIT_ItUBBNET
01lDGONDANGDIA 2
.
ROBIC V_ RBUTZPL
ge firma's, die ceil rijksdaalder del' Jimgd" fabriek 'van 'Bio
bljdragen, en sommige buiten- Vita';~dr~nken' eeo aaota! lIes~=!,; ~T~~~~g~~~
lands.e he firma's willen. in het
'gehecl niet :ro.eedoen_
popeline
k.unstzijde _
zijde "en de nieuwste
:Ann . de versiering van'
Noardwijk en ' Rijswijk; welke
combi nat~en zij de..
natuurlijk het · pronkjuweel van
Batavia. mo"t',worden, doet een
de 411ernie uwste patro~en ' en eHen kleu'ren l.Iit d B
~inna wet mede>omdat'haar de
.
besle . ~rjken .
.
leverantie van deze- ve~ering
.'
'. ,: n!,!derla~ds {a.b~ik.,at · en uit- _'_engeland .-- Ir~~krijk .~ ' , Diet werd ·gegund.- _
Zit, . 2;ulk . on~sociaal_en on.. -,,','.. g u J.ts'an ~ "·",;", .oostenrijk ." __ . italie_
: '
'ruiti.O!JIlpl. ' C?ptreden : kan. met"
. de rUlrna'a
scherp genoeg·.v eroordeeld wor. leen '.
welkomkerst geschenk '
d.e n. en alB de man in de straat
IN I'OTO
i:Iill~ TOESTELLEN
de .namen· van ·de ·firina's er bij
D~t, (wat· ·bier nog wordt"
m, m~ KODAK- BELL 1'; . HOWi!U. _ . KEYSTONE '
nagelaten., , omdat .de betrokmOm. ElIMIG _ClNE-NIZZO
k~en mogel~ik ' tot inkeer kun:'
. in 2:0'n prachtige so~terrng, ·dat er zeUs voor de
meesl ve r wende koper een ruime gelegenheid is
om keus te maken.

,

~~~id!i~'i'·i~iet~,;~Fru~je~.tt~·i·~or~a~nge~·~~~~~~~Bn~g<I><h~~.~Ihnd~~ol~,~:
_·"'~d~~··~~~iii~~11
'1

·.BIJLUIJKS

a!tijd'

I

a
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. . 1700.
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', ' st or
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Wederom onivangen : .

ZI L'IE REN

·

DESSERT COUVERTs

~~::~7~~N:~~~
S1aARETrEN KOKeRS-

AAN~ - PIJPJES

JULIANA ~ 1iERNiWm,

INSlGNBS ' Dart ORAN]E UNT

%5~. p ••tuk
1'a.' KHOUW. & LIB

~a""l
=b~t~~":n::l IL.i~±~~~~~,,~a~.k~~k~u~n~d~i~g~··~!5~~~~~JII:=:22:S:~
Lut : de',: hetro1tkenen mat,Ir
.);oo....;_deburge1ij ,

eeDS

_;L", ~<

_~_

"DE

~~~td:0e~e:r~~t,is~=;_'t ..Mte... J,d :n~~ ~4~:.an

',. voor

rusr hierna

~nr;n~~:~' -~ .~~~JclJ;. U1' . ___:

' kerst~is

Welt.70!>..

, enige geschen- ,
ken suggesties
uoor James:
_
__
..
. ,ztlver· toih~tst~I · .3 dIg: vana-r .
orecle ' ztlveren':armbandlm
'
' . ' tafelpoedefdoz~n:
VOO'

q<;:,HTENJ:> POST'"

t

'

g

..---

Na de

.~ielerspoT!

er

f:el,d!as~:f;w~~tl::

op' ~~~~7 '~ceJnber.

me"n en o~er de gebod~ kwame.D', te etaa~ .... _ ~ '. , ."

weld

bervatting van bet

een schot op doel dat de d~lman van B. . V. C. opving dorm
wedel" liet glippen en zoo

-

:e~~~r:u~~!~D!:Op!:n:~.

16._

::ti~~e~~~~. ~d~!~ t~~

voor Vias). Een hoog schot vB.? r-'--....,.~----;
Arie-t1atl Vliet noor A'U8-. .Boelaid. -goed gericht, -braclit

st~~~~:~~';~:::~JC;::a:
troZie. · · · .
. r!~s ~~~~~h~~1i~~~ ~:~:f
;~~Ui~~i:=fD~:~I:ti~ sc~~e;ee~~~~~Ch:twie%J~&a: :: S~~~d =i~~eV: t~t.~~~

,12.50

enz. ~nz:

vi;.AGG~ uUJ .

Lie\'el' ~ va_ak .dan teozelden
Zaterdag "H. was M dag wa~rop ~rins~_ Juliana__ ElllJ ~

' 37.50
8.25

h;~~~;en :~6~:i~"~k~::
maochetknopCil:'

. DE

_•

.,7.25
' -2.75

door weinlgen gevolgd...
Is het niet opmerkell]k, dat
bet zoo'n moeite k08t de Olebscheu er toe tc krijgen qe vlag
uit te stcken, de eenvoudlgste
g~nerlei o.poffering ?f. inspanmng vorderende betuIgmg van
rlationalel1 trouw.

V.OLlSLAEGER & Co.
NOORDWIJK 11

bet buis , voor 'geschenkeit.

iiZ;===============: I

in het Deca-Gambir park op Zaterdag 26 December a.s. - aanvangellde 8~ uur n.m. - wielerwedstrijden zulleri worden
gehouden, waaraan de beste
renners van West- en Middenen Dost Java zullen deelnemen.
Het programma omvat - o.a.

met zjjn handen. De strafscbop
werd in een doelpunt omgezet
(4-1).
Hierna had B. V. C. practisch
niet veel meer in te brengen en
speelde hoefdzakeIijk de veorhoede van Vios tegen de achter; -_ _ _ _ _ _--,
hoede van B. V. C.

angst
veel
vlaggen
wedstrijden - afvalwedstrijden
den Vies
gee1 oak
Menvoor
zou te
tOO
zeggen,
datbier
de sprintwedstrijden'
premle wisten
Hoe hard
wcl ceus zou mogen worden o~- - motor-rennen- koppelwed- man niet meer te
gezet in een vrees voor te wel- I'ltrijden.
hoewel B. V. C. Dp

ni~~I;~~,

;;',)~JU~t D~~~a¢~~l

het er toe, dat er
Moehlen de wedstrijden door
aan
eells cell keer te veel gevlagd zware regens op Zaterdagavond
B. V. C. moet zich thans wewordt? Dan is men in ~l l, geval nlet kunncn doorgaan, dan vin- der met de onderste plaats op

~~~er'~:Je~=~dO)) e~e ~;~~~g~~ ~~~gr~~~ ~ g~~e~~;~~ij~
\'log uit heeft.
Luchtpost voor Nederland.

Op Woensdag 23 December
.tal een Illchtpost worden geslo·

nus

"PRIMA

ten voor de gewesten Pulemb::mg, Sumntra's Oost- en Westkust Tapanoeli, Atjeh en voor
Penfl'ng, Singapore. Siam, Ind,?China Brllsch-Indic, ACgbamstan Iran, Iraq, Syrie, Turkye,
Balk'an, Egypw, Afrika, Europa cn Amerika per "Perkoe-

M
.'

EN "NIET DVVR"

tO~'laat8te

lichtingen op bet
Hoofdpostkantoor Batavia-Centrum zijn vastgesteld voor:
hulpbricvenbussen
Woensdag ten 7.- v.m.
~~~~~ee~:~nd~:~~~kken en post·
Woensdag ten 8.415 v.m.
gewone stukken (kantoorbus)
Wocmsdag ten 9.- v.m .
Op de bijpostkantoren Kramot, Gondangdin en M~lenvliet
voor aile luehtpostzendmen
Dinsdag tcn 6.- n.m.
Op het bijpostkantoor Mr·
Cornelia voor:
aangeteekcnde stukken
Dlnsdag ten 6.- n.m.
hu1"brievenbussen
Woensdng ten 7.- v.m.
gewone stukken (kantoorbus)
Wocnsdag ten B.- v.m.
Op bet postkantoor Batavia·
Slnd v~~r:

COMPLEET BED
KERO 100/200 c.m.
m: geweven staaldraadmatras.
klamkoe. bultzakken. enz.

VANAF,

f

67.-

de ranglijst tevreden stellen.

dig zal dan eell en ander door

POSTNIEUWs

de ~d~~l;:~~~~ d~e~~e::j_
den zullen renners worden uit.
gezocht om in aanmerking te
komen voor een training voor
mogr:lijke deelneming uan de
Olympiade in Tokio.
De wereldkalnpioen wielrennen Arie van Vliet mankt thans
een tournee door Australie; getracht zal worden om _ bij zijn
terugkeer Daar Nederland via
Java _ den wereldkampioen

~~iae~:~~~v~~~~~i~~~n,te
WEGWEDSTRlJD

Onder
ling had
genoemde
rein van den ,
plaats. Tot aan de rust was bet
een aardig gelijk opgaande
strijd met B. B. iets meer g.evaarlljk voor bet doel, docb 10
bet veld waren beide van gelijke
kracht. Er werd in een goede
Ba- stemming gespeeld ell dus had
scbeidsreebter Foltinsky geen
moeiJ\ike taalt am dezen
strijd te leiden. Bij B. B. wus II

Zon,dagmidldag

Wed-I'IIIIII• • • • • • •
~~ ~fo;~o::.~~l~,: ~:~~ ~~~~~:~
K ERST BOOM VER S I E R I NGE N

spelers Onong en Meeng als besten. Van U. M. s. was bet juist
Alhletiek. andersom, de voorhoede
onvoldoende ell absoluut oopraHierblj bebben wij het genoe- ductief. De vcrdediging danren~
gan U uit tc noodigen tot het tegen was vrij goed te neemen'.
bijwonen van den op 20 December a.s. te houdcn 10 KM. wegEet begin was erg slap.
we.dslrijd. ·uitgcschreven door werd aan beide zijden teer nOllchalant gespeeld, de bal werd
de N. I. A. U. Afd. Batavia.
De start heefl plaats ten 7.30 in dc meeste gevallen maar Iuk
van het B. V. C. ,clubhuis en rank weggetrnpt. Echter na ecn
deze wedloop eindigt voor de kwartier spelcns werd dit veel
tribune op het renterrein van beter en liet de B. B. voo.hoede ~ns aardige staaltjes van
de B. B. W. S.
snel.eombinntie apel zien. Vooral Dnong op den vleugel was
buitengewoon goed op dreef.
Uit een pracht voorzet van hem
nnnget~~~'t.~ .t;:'~ke~._
wist de midvoor Tomodok dl\n
ook het ';!erste doelpunt
htllpbri~~~:sdS:~~cn 12.30 V.ffi. \VEDST6IJDEN BATAVIA. B.
B. te malten (1-0).
gewone stultken (kantoorbus)
Wocnsdng ten 7.50 v.m.
B. V. c. - VI"" 1-4.
geen
beide partijen
nogwist
cen
Totder aan
de rust
Op hei p~~tltantoor Tandjong~
doelpunt te maken, ,zoodat bij
prlok voar:
Zaterdagmiddng had boven- het verstrij.ken van het eerate
oangctookcndc atukken
genocmdc wedstrijd op het B. gedeelte de stand 1-0 vaor B.
Dlnsdag ten 5.- n.m. V. C. terrein plaata; door de ge. B. wns.
hulpbrievenbussen
wddige regens van dell vorigen
Woens-d9g ten 7. - v.m. naeht WDS het terrein ontzetNa de hervatting van dell
gcwonc stUkken (kantoorbus) tend glad geworden en de bal strijd was het direel zich~b8~r
Van N. I. Athletlek

de ort!li- loop ell tIt! V/ln blC)"mstukl(cn
/In'/(: {' II fij", · sirumn yan d(~ getuigdcn van beiangstelling in
\"I:,i;c:h~· nUl:hl J,n",vf:n,
hl't wchdagcn van deze zaak.
r)('~l' IJUiu:nj.;'i:wonc.· tlfflaak 18
. iloTEL"
vl;'fiU't·t.:"'-'1I fI.lI , duur \'clnll'nging
DER NEDERLANDEN
\'NII ZUl\" 'I·C \'yuthh:!lIUI'PCII uil
Kel'Htmis en Nleuwjaar.
"W,\·I.·l'tH_ Y.k"
CalirnmilWlle
F.(!n nantrekkclijk bo<:kje
Sinl1ari:' I'II'.')j:n ~H1 <':lllncctichc rJJ(~ldl weill(! feestclUkhcdcn er
Mllrlllarijntp'Ii ulllj(."1' bijvt;(~gillg IfIl.!t KI~rHtm18 en Nicuwjnllr in
~~~,~~.::~. HI"."t:iah,· hot.·\,tdh oid het Hotel der Nedcriundcli .zul-

Vltl,~t:~'~:':~.~))~~~~ ";~;,:~~t~: IC~);'~:C~L~cf::~n~cn ma.IUjd

kt'll

nillllutdl'alt~ \Ie n:1:un J;cgc·

biJ kU8J1dicht in uc Rtcmmige

~~::;~~n~c::~ar~~l~lfll~j'~~~~'La~'~ ~:~ ;:aI~~!I~~~~C~~i~~~~h~f:;

\'4'11 win: ,,(Jl'ungc! Cidc:l"',
'
lit
orkCIlt.
" fl. l(}ko'K !If jired van de Li·
OJ. Vrijdug 25 Dl-c. heeft t:r
f:lmtichcluderH "Dc BI'on del' l:(iI) gf'OOlll I(erstmn~ltijd tasts
Jcugd" . Batavia·C., Menteng- met bal cvcnnls op Zilter ag 26
15/ 17. Tcleph. 4378 Batavia-C. Dec., wanneer er eell tweede

1:'~:'~:~j~~~:~I; ;~ll~~n~~~::.~~

V~rs~:~~~I~~dag8_

KEILSTFEEST.
Hct
school (voorhccm ondcr leiding
VEl'I Zuatcr Cuudsmit) wordt
gchouden 0(1 Wocnsdllgavond
23 December 1936 in de Wil- '
lemakcrk tc Batavia, aanvang
"XII uur.
Dc jeugdkorcn zullcn worden
gedirigcerd door: Mej. G. Blom
(kinderkoor),' Mev. Elize SnijdCN! (meisjt.'lIkoor met mezzo
sopraan solo) en den heer L.
lie Sia~ (gem,engd· koor) .
De heer va n A 8 zal bet or·
gelspel verzorgcn.

~:~::::h:e~~i~o v.m. ~~~jfoo~:~~;;~a::;~zen wed- ~~n:pu:;g~I;£g v~~~:

Oil Wocnsdng 23 December

Yi.'InBf:

4ct.

PJEKEN •

• 2(k1.

VOGELTJES

7el,
. t5ct,
· 20ct.

SUNGERS.
FEE~NHAAR

K E RSTBOOMEN

60, ..

t!.!!

2~

Er!I....................

n.m. Voelbal

~j;.;- dl'lilrin

BAllEN.

~~r~ ~e!:d~~v~~~n~~g ~~~

-don oolt ten volle verdiend. Van
Japan) , Afrika,. Europa _en het begin was eT al gevaar voor
Amerika per m.s. "JOH. VAN ~et ~eel ~~vartc dO~I, doch c~~
OLDENBARNEVELT".
~Chfi srte~ e: f~~~fet::::'r bui
Eveneens worden binnenland- ;e pur t ~f~n Ret was echBehe posten geslotcn ,voorde ge. te~S~~st~ van e~kele minuten~

I.-------------.-------i
BELEEFDE UITNOODIGING
Hiermede hebbeo wij de eer ooze geacbte
clil~o tele en belangstellenden uit te noodigen tot
het bijwonen van de opelllng op bedenavond
van ODS nleuwe gemoderniseerde pand op
Meoteng 35
Beleefd Aanbevelend
BLOEMENSALON EN ORCHIDE£EN KWEEKER/j

MevpouW' A .. IIJIlL

I:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

{f£

F. Meeng

punt

bet tweede doel.
had gemaakt.
zak-

~ie~~~;~~;~~::· v~~dedf~

ging het gemakkelijk en kon
steeds de voorboede op goede
wijze aan het werk zetten. Toch
wist de U. M. S.-middenlinle

:~~~~:~:'~~Ji~2~~:t~~~:; ~:~,;,,~~~~~t:e~:E:l ~e
e:'De~~a~~:eJe
~~le~; ~~~:-t;! fg~~.~:~~'=i:;r£~~:~~
d~ B~l~~d:wer:
01> ul de genoemdc avonden en Atjeh.
Laatste Uchting van aangeteekende stukken ten 8.30 uur
V.lO. en die del' gewone stukken
(kantoorbus) ten ,9.30 uur v.m.
Luchtpost voor AustnUc.
Op Maandag 21 December zal
eeo luchtposl" worden gestoten
voor Laboeanhadji, Koepang,
Port Darwin 'en overig Australie per "Qanlas".
Laatste lich~ing van. aange~
teekende stukken fen 9.30 uur
v.m. en die der gewone stukken
(kantoorbus) ten 9.45 UUT v.m.
Luehtpost .v oor Pal'embaDg,
. DjaritbJ CD - Sillgapore.
Op Dwdag 22 December zil

dng:i
lOS e el mg a m
.
Direct hierap zat Vios weGer
voor het B. V. C. doe! maar nu
scboot Boelard hoog over de lat
B. V. C. kwam fiU ook een keer
in de aanval, doch het .aangevcn van de n:i.idden : linie was
te slap. 'zoo kregen.,de voorhoc.
de spelers geen kans om eer
behoorlljke aanval te ondernemen vooral de be.ide kanthalis
van -"B. V. , C: waren meer dan
onvoldoemle. Ook Minos als
middenbalf was, : _daar met op
2ijn plaats. Hij is nu eenmaal
een achterspeler. en daar is hij

Singapore pe-r KnUni.
Laatste l1ehting van aange.
teekende stukken Maandag ten
6 J.1ur n.m.
.,
Laatste Uchting van hUlpbric.
venhussen' Dinsdag ten 12.30 u:
v.m. ~ die der gew.one stukkeIi
(kantoorbils) ten .6.3_0 uUr ·vin.
,~ _
, : .- Luchtpostvoo:r SIngapore.
9p Dinsaag 22. December zal
een ,luchtpost wQrden geslaten
voor Singapore, ,siam, BritsehIndU;, Egypte .en Europa per
"QAntas". . ';. - . . " c ,
"
, •• _
, L~atst:e ,bchting : van aange-t~ende I3tukken. ten8.l5~
v.m. en die der gewone stukken
(k2ntoorbuS) ten 8.30 u~, v.m.

en indeidaad m·et sucees; De
Unkabutten van Yios zette goed
Voor 'en, Boelard kopte :. ov~r
den Ui~geloopell:' B. V. C.·doe1man !n het net (2-0 vaor

d~IJCII bijzondcre men us opge.

lend worden.
HANDEL.S-GEilMPLOY.
EERDEN.
Ledenvergaderlng.
De Vcreenlglng tot OnderUngen Steun aan Europeesche
Groothandels - Ge~mployeerden
houdt een ledenvergadering op
Maandag 28 December a.s. 's a·
vonds om 9 uur in cen der zalen van het B.eceplie-paviljoen
van Hotel des Indes.
.
Op de agenda.. staan o.m. de
volgende punten: mededeel1n,SCHILDERIJEN
gan van de commissie van be-'
EXlKISitio Vreugdenhil ,
De bekende schilder , Vreug- oordeeling, mededeeHng van ,dedenhil 7.0.1 van 24 tot en met 29
~c. cen lcntoonstelling van
Zijn 'wcrken houden' in het 10- deelt mede dat" t~nelnde aan
het meermalen geUlte ,verlang,:n
kaal Porapattall Gambit 58.
tegemoet te komen, besloten IS
aan beiangstellenden gelegenftfODEHtmi 'WEISSBERG
heid te geven om het bestuur
Zaterdag geopend
dar vereeniging}e raadplegen._
Zaterdagavo'n d'ls In het 1J e,rJ? verband ~ermede ' ~~en
eeel .N"oord\\1jk 3512 het m~~. eemge ~u~leden Zltting
. huis Weissberg geopend.,
bauden iede~n Woensdag ,van
llet is eeo ruinI en licht paod 61f:! - 8 uur ten huize van den
.met ,.gluote . efaIage~ruimten, heer · J. v.d. . Woord, penningwaarin d~, uitge,~ t_alde goederen meester, Rijswijk_8, boven , d~
volkomen tot h\Ul recht ,komen·. winkel ,van de ~irma Savelkoul.
.. ,De zaak : is .keurig ingericht
De Propaganda-Commissie
eo-zij bleek, zoohls was aange. vertl'~~wt; .~at hierdoor , het
kancUgd, iriderdaad arti.kelen ·te eon~act tusseh.~-,groothande1shecl?e.n, die Iiieuw VOO~ Eata- geempioyeer4en-_ en ~e y~O.S~
-,
E.G. in mime mate zal worden
. via :ware.n.
',: .: Er_ ~a.s · al d~~elijk ~e~l a,~';:. bev~~era. -, .

1~ en

den, de voorhoede was te onbe.
nullig en wist de geboden kan.
sen niet te benutten.

Aan 'den overkant wist Onong
den bal voor het U. M.. S.•doel
tc pfaatsen en daar stood Manusarna klaar om dell bul "oar de
derde maal langs den U. M. S.dOeIman te jagen (3--0). We
zouden in herhaling moeten treden am al de' aanvaUen van B.
B. op ·te sommen, doth het was
een spel van aanvat ·tegen ver.-,
dedi,~g, waarbij de acJ:aterboede van U. ~. S. Jang met voor
de poes bleek. De druk was
echter zoo zwaar dat er mc.~r

pr~b~gan:r~;~:a:~~~mmi~ie ~:~lU~~~:~v:.r~m~~:ot:~ oo::~:r~~ ~i:h:t weder ::P::fe:o=:eef~·'~

':"..

" __ :01 :";'

Meeng wiSt Heine nr.unmer vier
in de touwen te jagen (4-0).
Hiennede was bet pleit voor
U. M. S. beslecht. Dc U. M.. s.
doelman had het nn zwaar te
veran~oorden. (loch ~em. !tOmt

Hi~a ~as VIQS st~~
in de ..~eerqerp.':id ~ .daDk: ~ ceo plu~m: toe ~ zun mtste'het wtStekend w~k ~er, B. ,V" ~d ~erk. dat hij per slot van
C: achterspelers ~ WlSten ·de ~ekeJ;U.Og tach nag eenmaal vis-\iossers ~ 'doe1punten meer schenmoestIaghenscb.nietaan
tc · ~en voorli?oPig. B. V:-c. hem. ~aal · was het ~usaVIOS).

viel. sparadisch: aan,' doch, uit rna, . die llf:t,een voorzet van
€en d~ - zelilpune aanvallen qna~ met een pracht ~
wist Knape den: bal :roOr bet het : vljfde en' te"iePs laatste
<ioeI ' te '.~" :'de Rooy _en d~~t ~ ~ ~ Direct
de -uitgeloo!WI:' .Yios--dOelman hieroP., ~ de ~t.eI;"
schOpten . gelbB:...~ de _. _~•. het_ ~ .voorhet~de. ' . .
waama deae met veet effect m .
.
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Kortino-Royal-Selector
,een Koning onder de radiotoesteUen.
Ongeevenaard in de absoluut · 'na~
tuurgetrouwe weergave geeft het aao
de' muziek bet plastis~he en aan de
taal het persoonlijk , karakter.
Het is een fO lamps alstraom·toeste!. geschikt Voor alle oetspaoninge-n,
zoawe! voar wissel. als gelijkstroom.

Speciaal voar de tropen gebauwd
en minutieus , afgewerkt.
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GoedutD welke vocr de L B. veDduUe Hulze .. Nogrok" baven Soekaboeml.
moet'p. ·worden bUcIlYOeld. worden Droog kllmaat - mlBtvrU!
~~ . ~ . at&el:laald.
Pr1j%on vanat 14:.~ p.p.p.d.

Spechlle allabJcdi a9 \<oor dc •. s . Ker s tdagea
.Nleuwj a:J. r.
OalDu" HeereQ_ ~ K lader·lDod.eart1kel~a. Pacfumeriti!1l,
z. a .. HDubIQ.nt• . Coty. e. a. Tolletartlkelea. elU.·e.az.
.
Stock Ker s tbo·o m k.a r lco. BilJlj ke prljZCD, vluQge.brolenlog .

leyens een zoo geed WI nleuwe kindtrwe~n vocr I 20._ 'l'e beYr. GeDCri!.!11 SlaalhuUll1. Yr. Comel1a.
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WEOENS VERTREK TE
. _ ,_ _ KUNBTOlIIBl'l'TJIlN I5cbap. Trommeia van, 5.- 1 8.50 2 peril.• ~ compl. mod.· Kel'O.f 12.1iO,
teclmJOk _ ·Bl11tIk .tartet. 011 f 2.50 p.m. Ultal. ·l'OmlU1ll (Nw.) djotlb eltje (4 steelen en late]) 115.Kibotl 8ll1h 8lL- · B&ta'ria.Q, 2 p. w. f 1,50 p.m. Kebon Slrlh 9. groott djIl.Uh •. kU!lt, bIllf·.hang-lio.l.t
TeL WL S6a).
.
Tel. 4821.
leg f 7.60, djo.tlh. ctenaklist, f 7.110
~_~_ _- ' -_ _ _ I:t.S'.a.D. loudspeaker In djaUh. kast
AUroKISTEN MODEL 1937. J 20.-, 2 mnd. oude TengereBllcne
blllijk to koop. Btl gcregolde coutrac- pup, reu , 12.30. Te bevr. v •.8-10
tueele afname b!lr.ondere, prllzen I v.rn· 15-:(\ n.m. Dlere.ntulnlaan 7.
N, V. VELODRO:ME (Tel. WI. 677).
_
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2 JANUARI 1937
Allen. DRar Maison VERSTEEG.
HAWAII.ANBAND CONCOURS
POTPOURRI BAL
mss CONEY'S Di\NSGEZELSCHAP
Dlt aUes voor lIlochts f 0.75 Incl.
Gem. BeL
Voomet U tijdlg van t.oegangskaar_
ten. !:lET LOOPT BESLIST STORK.
Kaarten verklilgbaar btl :
Malson VERSTEEG, Noordwijk
Muziekh. PREANGER, KRAJ.1AT !O
A. LAURENS ner. v. d. Bo9cb " .

Serieus Heor. goede po!!l.Ue, .mIddclb.
zoekt ken.nlemo.king
on4th. EUROPEEl:l.CH.I!l jOllgedam.e,
weduwo at a-eacb. vrouw - nlet OU<lu dan 30 jaar :.- goede verBCbijnlDg. Srleven. event. alleen met waar
to OtItmOtlten onder No. 29lB.
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Pass~r 0051 No. 19

met

W~I d .. "".heid heeft de we reld aJ ~ebDdenl
Ze "jn begr" •• n onder \I'Dene',oden.
De dra ~e " "An ·t ge ..... aad.
Dal np dil plaalje slililt.
Meer :n ~un I~d ai, nu was Bois reed. in de mode I

WI! olll "lng(lI · voor de a .s.. fcesun :

verpleegater blodt z.a. voor
I 1M per dag; / 2.lO per nscbt.
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DE 40-URIGE :WERKWEEK ~ IDEAALEN '
,
, ' WERKELIJKHEID.

..

Gebeel-- verchroomd.:
u~termate .IIchtsterke lens,

. Pronto!: II- sluiter.
j ngebouwde--. :zelfon tspanner,

sluitersnelheden: - 1 sec. tot "1/1S0 sec. -

Ret Fl'a'n schesoCiaJeHervormings. Experiment. .

Prijs: f 46.20

OPDRACHTEN "ONNEN NIET OITGEVOERDWORDEN

N. V. f~TOCOt RijsWijkstraat 23. Batavia-C.
~.V. f,.UYKS,_Batavia-Centrum en Bandoeng

(Vall wIzen V. P. B.-con',),

rOKO "P 0 P U L A I RU, Batavia-Centrum .
Buitenz:org en Bandoeng-. _ _ _ _ __

PlSrijs, 9 Dec. 19.'6.

Houdt men rekening met dit

TQen de .regeerlng-BI~~ haar :!11~~~:::poWl~!k,b:~ ~g.:~9~~
groote sOCl"~le hervormmgsI?lan V(et op de 40-urige werkweek
~~d.doorge\verd C1.l er ·o.arwen van kracht te doen worden,
luke loonsverb~.ogln~cn ' .wa~n want dit zou de Franschc .pro_
toegestaa~. w~r:d Fr~,nknJk, diletiecapaciteit ongeveer met
naar ·den mh~ud yan de desbc- een zesde deel verr:ninderen.
t~(fc.l1d~ ,wet .te. oor~eelen, va~ Weliswaar zou men deze afna(-eft. !laclaal acht~rlijk tot cen
kUnnen opvangen door verrationnlisatie in de bedrij.
socw.nl. vooruitstrevend ..Iand.
Fran~rijk hnalde. inde~bJd:- ven, mnar zulks zou eerst no.
te1Ul1UlSte op pepler ~ ~n, \l.o.t verloop van eenigen tijd zekere
he~ . tot op det ~.genbhk ver- resuttalen kllnnen opleveren.
zulllld bad cn.. wat In de mecate Verdere opdrachten zou men
landen reeds Ja.renlang eeD van- dus moeten weigeren, indiel) I
~ltsprekendheld was. Maar het thnns volgens de voorschriften
g~ng nog \'crder; het ver_ van de wet in de metaal- en in
~~~tt~.aD d::r wethe~p d~anf8: de textielindll~~rie alamede in
urige arheld.week ook belang. het bOllwbedrlJf. de 40.urige
rijk lJlonll~rawerk, Bijnn zes ~verkwe.:.k werd mgevne:d. De
mnan~en zijn e~. thanll verStr~. :e~~~~~lee~~~:r~~~ ero:e ~=:
:::; 8lr!tde:r!IJ~!~t ddee ~~: maak~, d~t het onder de huidl~e
M

:,~.~ant::: ~(~~":=nc~:~ ~~:~;rn~~~~ d~e~!t Z::g ~~

dele wet" dwongen , maar de 40- mgen tlJd' wt tf! 8telle~. D~ ~et
'lOge werkwt-ek zel! is tot nog zelr houdt d~ mogelljkhet~ tn,
toe ale4:"hts in weinige wapcnI your den tiJd von twee Joren

fllbriekf'n ('n kolenmijnen inge- te doen. Naar cen en ander
"oerd. En het blijft nog atcedtl ~telt men thanM cen onderzoek
de vrnag. of het. mugelijk zal tn. W:no.nncdc weer e:ns bew~.
sijn, haQr v\!k in de andere
IS, dot het wehswaar In
grtJOle OIldcmemlo,en in te

EENS 6EPiioSEERD
STEEDS
GEPREFEREERD

Voor de a.s. FeeJtJagen:
DIYBBIB W1lliBN (Bicker en Modderman)
1928 Margaux, 1929 Cancemerle. Hant Sauternes,l928 Pecit Bourgogne. 1928 Pommard .
t 928 Chablis. Rijnwijncn.
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Speciale Kerst- aanblediD~
10 tIm 50 % Karting

Gerookte Paling, Paling in gelei. Mosselcn
In zuur, gerookte ZaIm. AnsJovJs. Holl.
Zeetong, Tarbot, SchelvJsch. KabelJlluw.
versche Z.,lm. Heilbor. Stoo£palin~, Fliers
van Hcilboc en vetsche ZaJm.

NIEUWE GEEST IN BRI'fSCHE
PARLEMENT.

Ruime kcuzc leuke ar[ihlca
Ker~[-gcschcakea Vaae
Jang "a O u d

TUKO .FA VUBITAS"
(Juweliers)

IERSI8ROOOIN 1M URSflRAMS!M, WHIMlCHISS10llIN

EenRgezindheid tusschen Pal'tijen :::::~;.~n ~t.t~de~ ::~
tegen Regeering.

Pasar Ba!ae 55 _ t/o .. De Zan"
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0.: SI.APERlm: 1I00DlNG VAN 1m REG,!ERING

de kamt"1"1I .·t'rd v~!rg(>Il'c:d ,
had m ... n dnarll\'('r e-lgtm1ijk wt'i~
nig 1t1IJrok..-n. Dc groOte tank

(l'l/II OU':(:II

Bat._c.

Oor~om:ol;s.

DIYBBSBII,

-_.

!: r~~\~~en~'t'~!g:~!':,~3~

ondervlC.'k inateldl'n nODr dl!
('Conomiache en techniache uitv{!t'rbnarbeid . ToeD de wet aun

Oude T anurillde l. 53 -

Bavarian ·In Cups, verder Roquefort en

""'1 :;'o,Mhi 37 6~

YHeren. "m nu no" maar te zwij.

geo "an de kleine bedrljvl'n, die
deb afan d(' soeiale wetten wt'i~

IND, KRUIDENH,
MEVR. A. FRANSZ

Austral. Kalkoenen _ Eenden _ Fazanten _
Patl1j:z:en-Hazcnen Konllnen. Voan s I ndi~
Kalkoenen. fenden. Ganzen.
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H e t is een dwaas, die van bet slapen

von de c:t;(JMmilH:he politick,

n.1. dr. bt.~YrijdinK: \'8n dl! wer.
kendt fncM(:hf:n ult de ketenen
d~r ttoc:hniek en de mcrgelijkheid
bun zooYeel nw.gelijk vrijen tUd

op 't veeren bed iets goeds verwacbt.

Sltcbt.

te ...... r1ICha((t"n. atcmd duor in

~i!,t~,!~!l::a;:~,ij:: d:,!:f~~(>~
Vera.ndtrdll(lC 1L i'l lief
is V!)/)r c:t'n itdcr e~n yonzelf.
De oorzaai( van dezcl1 nieu[Cabinet'!
Iprekt'ndheid . maar de groot::
op het 00· wen gecat meet men zoeken in
vrug blijrt, in hu",vl'rn~ dit send lals ~~e;v:.oon ~ij~~ ~~r~:~: e~~r~r~8~~~v~l::tJo~~~~ee:e~
Nog gebcol afgozicn van den
~n~~~e~c~~:~:I~':!,r::nn ,~j);; tijgcacblllen zljn bijna gehcel op volking. Het Lagcrhuis gaat nfloop van de consUtutioncele

'I

ru.ten op een ORIGINBBLE

AUPING'S MATRAS
herstelt Uw kracht!

~:I:U: ~~~~ki:fo;:rn;e~ uJ; ~ijnd~cg!f~;;~ij:s~~~~~~!~:~~~~ ~1~e~e~,il~:~~c~nStr~i;h~oO~~~d~ ~~~:l~~,h~~td~~ O:r~e~d~:dl~~~
~~~~(ft'n v:~n ~~t:l!f:~~ll~n~j~ ~:~t!:~;~f:;e~~ e~~n~~~i::~~ ~:~~:~~gel~~~~ h~et~~~e:~re~ ~:iak~;;V~:t i~fe~~;~~~nwo~~

dl!n van t rials 1.ijn "Veten ge.
l1L'igd, in ilL' beperking van . den
nrbeldstijd de 1I"lo~"illg van bt~.
lungrijkt! sueilile vtaagstukken
te zien. Maar komt cr dan f!C1l
cconomlschc npJeving, vcrdwijnt de werklOO8held bijna
ge-h~l en wordt de situatie ge.
karnkteriJIecrd "-oor h:!t (mtbrcken van vakarbclders, dan i8
men gedwllngen met overuren
tc gnan werken.

ve rct.lenaara wenschen Labour·
ofgevaardlgden gcluk met door
hen gcuitc meenlngen en de arbeidcrs op hun beurt hebbcn de
hoogste lof VOOt de uitlntingen
der conservatieven. Kortom,
.
en vrede hebben
in.het parlement ge·

bijhout.len en daardocr is de indl11k ontstunn, det de jonge,
progrcssicf-conscrvatieve vIeugel, nls w~lks exponent sir Anthony · Ed!.'n kan gelden, niet
tegen de oudere en minder
vooruitstrevende leden van het
kablnel kan opl'oeien.
. Het is veelzeggend, .dat de
Nlet minder merkwa.ardig bclangrijkste geschHlen tUgc~ht~r- is het teit, d~t tegelijker- schen Lagerhuis en regcering
t~d 10 het Lagerh~ls ~e betrek- zijn ontstaan over de sociate

" Dc TOClltand in ' ~:~~~:ljk. ~ij~ge:e~~~h:~ dd~ h~~::e~i~:
slcchter zijn geworden. Deze
Zoo is het ongevccr in Frank- vcrslechtering gant zoover, dat
rijk. Weliswaar vjndt IJlCp ,ook:' zelf.s de.meer.derbeid.dcr .conser_
daar nog wer:kloo2en, vulgeulj vaheve parlementarlers het op
!~~~~i~Jiec:~ s~~I~~~ijk~~~~v~~~ h.et oogenblik met het overwe
L._

M

~::~V:o·u!~t~ljri·c:~, ~::r~ ~~:~
tne'er geschlkt om te werken of

~;l ~e~~ro:lne~( o~e;:e~:~;

een andere betrekking. De
groote bedrijven da.al'entegen
·kJagen over gehrek aan vaklieden, wljl zij 'thana werkelijk
veel meer bestelHngcn moeten
uitvoeren. Deze verbetering van
de·situa.tie Is O.a. toe tc schrij_
ven aan de gevolgen' der wer.k;
veruchaffing, aan het. feit. da~
. '.
credieteti" NOCr: . mili~
bescb"ik.

ae

~:r::~~:~ ~a~ ~~~ l~:ar=-

:v~t:e:~~~'he~~tb:~:n ~~nb~~ a~rd .~e noeme.n, de spoorweg
constitutioneele crisis eeo wet ~et z~ zon~er ee~ge .oPPOSitle
door het parlement aangeno- oar Sl ~ts arer s ~a.ngenomen, die een vereenv,?udiging r.?e.o.. ~
~n a.a~lcn van
van de echtscheiding ten doel -Qe ~w~e ..~.rls.1~ ~as er
had en door de regeedng wells- r~r ~:t -.~~rie:en: maar
M

het
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den aangebraeht, m len de
"links-centrische" eeusgezind~
heid tusschen ~e p~rt ben hIijft
voorldllren. . et IS Ijzonder
merkwaardig, dnt deze ha.nnonie in het Lagerbuis volstrekt
nie~ bepe:kt
~l~~tn::t de ibeW~g
PSerun , e dDle -lood I~denndte m
panje en e n
IJ e e ge~
bieden ; zelis het nie'dwe Anglo-Egyptische verdrag, e bandels-
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opwinding
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Fnmsche 'volk opnieuw VOO1' bet
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van.

ootlog
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be-

veiligd
115 . .. ·Een
aantal
Parijsche dagbladen. van de ver·

schillel1dste richtingen' houdt steeds de trouws te en velbgste
!':ich sinds \veken met dit
bnmdende probleem bezig.
Frominente FrRnsche persoonIUklicden, zooals gcneraals, politici, 'schrijvers, economcll en
journalislcn nemen aan de dis-

bondgenoot. Engeland's bewapening zal in den tljd van drie jaren zoover zljn. dat geen Eurostaat den oorlog tegen
land i'.ou kunnen beginnen,
zander het rlsleo van een ver·

cussies o\'cr dit tbema deel.
Is 'Frnnkrijk ·tegen een cventlleelen aanval voldoende bevei·
Iigd? Tot 1935 . berusttc het
Fransche" verdedigingssystcem
in de een;te plaats op politiek·
nlilitaire bondgcnootschappcn,
in de twcede plaats op de be.
langsrijkste militaire clausulc8
van bet Verdrag van Versailles,
en in de derdc plaats op de supperioriteit van het Franschc Iegcr.

nietigenden nederlaag te. loa·
pen. Daarom zal Frankrijk in
de buitenlsnd$che politiek geen
acties ondernemen, dJe niet de
.
van de ' Engelscben
eritieke jaren voar

VURIG

volgens de mee·
Frankrijk en Engeland

als llc sherrie.; zoo"ls de Spanjaarden l.e drinken.

19;:17 en 1942 liggell.
Omstreel{s dien tijd zullen bef·
de mogcudhc1den hun bewape·
ning op E'en nlveau gebracht
hcbben, dat de kllnsen voor hun
tegellstande l's om ren eventuee·
De opzcJ;ging \Ian de mili·
oorlog te winnen, tot ceo
taire c1ausules \·8n het VerdrRg minimuum gcredueeerd zouden
van Versailles en de bczelting zijn.
yan de Rijnlandzone door de
Duitscher!; stelden l<'rankrijk
Er bJijft nu nog de vraag, of
\'oor nic\l\ve feiten,
Frankrijk tot dit tijdstip vol·
doende beveiIigd is. Men vreeet
fle-eds dl!' regccring·Sarraut in Frankrijk - zij het wellieht
nam hel initiatieC. door de ten onrcchte - dat in Duitsch·
voorbereidendc maatrcgelen tot land eell dcrgclijk aanvalsplan
cen nieuw Fransch verdedi· bestaat, Zoo men de sensatiogings.<Jysteem te treffen. Ann neelc publiclltie in den ,_,petit
dc regcering Ikon Blum, in het Joufllal" gelooft, bestaat dit
bijzonder aan den ministE'r van plan uil de navolgende bijzon·
Oorlog Dnladler bled de tank, del'hcden. DC' aanval zou tege·
dit ,'('["tlediging!J.~ys(ccnl vcrder lijkel"lijd door Belgie en Neder·
ilit h: werken. Door het decreet hmd eeneJ7.ijds en door Zwitser·
\'an 6 Juni 19J6 vormde Dalll.- land andcrzijds plaatsvinden.
diet «n pcrmanent com itt!, dat
uit de \'crtcgenwoordigcrs "an
Tn hel Noarden zOl1den Lim·
ministeries van Oorlog, MlI.rin~ but'g en Lulk, in het Zuiden St,
en Lueht\'urt was sameng('· Etienne en Lyon het doel zljn,
st~ld. OndC'r de controlc vlln dit Daardoor rou de Maginot-1inle
(.oomiti! stalin: 1. land·, ' zee· 1m van de flanken af opgerold
lLlchtstrijdkraehten; 2. de ult· kunnen worden. Tezelfdertijd
vot.'ring van het bewapeningM. Z(JU een frontnanval met 120
programma, 3. de mobilisatic hm!{s per kilometer op de ver·
van de industrie; 4. het sehep· schillendc vcatingen onderno·
pen van een budget voor de men worden, lndlen dit nu wer·
lands\'erde-diJ!:ing; 5, de b('stu· kelijk mogeJijk ware, Z01l inder·
deering van de internlltionalc dnad het gevanr bestaan, dnt
bewnpeningsprogramm:t'R.
de Maginotlinic binnen den tljd
\'an 24 uur doorbroken zou zijn.
lIel Wcrk tlall nnln(ticT. Maar dit is natuurlijk sleehts
lheorie,
Frankrijk vond in Daludicr de
~esehikt~ peraoonlijkheid,
di e
Hoewel een dergclijk plan
danl, zij "ljn moderne opvattin· waarschljnlijk s!echts in de vergen in het Fransche
beclding vlln den ,,'peUt JOI/I"
gingsysl~m
in de
Im l" belltaat, gcloorl men in
munden van z:ijn
Frankrijk zooaJ!t gC7.egd toeh
~root('
\'erbetering
in de thoorctisehe mogelijkheid
brcngcn, Oaladicr is ... an mee. dnllrvan. En derhalve bereidt
ning, dat Frankrijk nog steeds men ldeh op de vcrdediging tedllidelijk bewijst, dat hct den gen een dergelijken gigantJ·
·"·~de wens(:ht, Anderzijds is hij schen aanval voor.
l'l:ht(~r de opvatting tocgedllan
_. ell met hem de reg-cering en
Het is dan ook begrijpclijk ,
;Ict gchl'ele Fransehe ,"olk _ waaram Frankrljk in de Spann·
dat de vredc op dit oogenblik sche kwestie zoo voon:ich_tig te
IIleeht.B ~egarandeerd kan war· werk gnat.
dvn, mellen Frankrijk ook in
De Fransehen zijn bang voor
de toekomst militair sterk den ooriog, maar zouden zij cr
blijft.
eenma~1 toe gedwongen worden,
dan wtllen zlj ook tot het uiterHet minisleric van Oorlog en stc voorbereid zijn. ·
de Fransehe regeering begonnen
derbalve met een modernisee·
. (Nadnfk vcrbodcJI),
ring van het oorlagsmateriaal,

In de sherry vindl U Spanje terug. Het
VUUT van de Spaansche ~O". die de druivcn

Dere sherry is nu oak in In die verkrijgballr '
in de valgende soorlen:

101 fijpheid stoofde. de mildheid 'tan de
koele' 5paansche· nachlen. die het 'ter-

AlllolHiJl:uio Fiilo
rood om/f!r.etjb~ 1 - .

koelende dauwkleed o.. er de lwellende
ranken legde, de droogte Ylln de ~.Jrige
Spllansehe bodem, die <Ian haar dr\,liy(!n·
kinderen niels kon meegeYen, doll nolar
%oele O'tl!'rdolad rweemI ')

~~~ien. t~n gh~~d~~ o~~og J~

allereerste plaats -echter tracht
Daladier, den arbeiaers duIdeliJk te maken, dat de
SOc18le vrede in 'het land z:elf
absoluut ., nobdz:ake[ijk is, om
de wapemndustrie tot het maxi·
mum op te voeren;
.

Ev~nals in het jaar 1914, na

den moo,rdaanslag op Jaurl'S, 'de
t~nmalige , F'ransche. minister·
president Viviani
de' vaaerlandslieven!ie·
van de
Franschc arb"lderskl ..se

U1TOAVi!

or i gin eel e,
Spaansche sherry.

o

3000
~

......

• •

r

2.50

tl,~~?1I' our/t'r.eriker

.

f

2.10

- ••

Squibb is de A,l/acid TflIldpasla.
Da:tr het cen groole hoc\'cclhcid " milk

uf magnesia" bev:u, nelilraliscert hel de
mmuJzurcn en reinigl de mnmlhoite
volkomen.
1'0Cls no iederen 1I13:tliijd Uw
mel StJuibb, voor hel hellOud vall
gchil - t:"ll V:tll Uw Gezl)ndheid.

.fl-

SQUIBB

It ,

u

S fl e d e

fl

WAT BETEEKENEN DE ROODE PUNTEN
OP DIE ZEISS IKON-CHURA?

D
~

SAlAYt... _

Met good lic.ht, des ochtends of In de namiddag.
men, worden het diafragma
en de afstandsschaal opdeze
roode puntell ingeste!d.
Her gevolg is. dOle de scheep.
[e {J.)ar Win 11/ :1 M. t o t
. oneindig. Her is dus nlee
! noodly om blj iedere opoame nauwkeurig den afstand
tc be palen _ men neemt
hct beeld door den zoeker
en omspant den sluiter:
iedere opname is haar-

MEOAN
ZoolanD de vool'l'oad Ilreltt IItolien wlJ beeohlkbaar blj Inzending van 3 sherry_
etlkotten eDn fre.1l1 IngollJ .tII otuollr~lIe 'toorelell,ndl lIn Hllllrllmsoh BlnnenhOfJe
In bll Intending ... en 1 IIhurrr ·ellkel, Oud'a znbilldlgo kun8lkll.nder '1001' 1937

'I'

Denk aan Uw

scherp!

o. P. - TJE

D it toC!tel is de NETTAR
nn Zeiss· Ikon. Verden!

details onc\'angt U bij je~
dercn !:Joeden foto-hande·
1;I .. r. U "(nde ze ook in het
prospectus , dOlt U gaarne
worde ccege:!ondell door;
N, V. BORNEO SUMATRA
HANDEL MIJ.

8UTE RSPECULUS
in luehtdiehte hlikken
OVERIIL VERKRIJGBIIAR
. BROOO- BESCHUlTBIINKI!T- & KOEKBAKKERIJ

Thio Bok Seng
ge...escigd sedert 1885

JIl, ~oeders". reilliseer! U zleh dilt kinderen

Kral1lat 84

gCFlllkkelijk ziUende kleertjes het preHigst
v[nden 1 Wascht die daarom met Per'sil. 2e
blijven· ~aardoor %~O zacht en ~oepel
dill ~e he~rlijk zitten en nooft sch.rljne~,

wm

· f!XEUPLAREN ·

0 n ..

SOfllABAJA _ SEMARANG

VAN

. ~mlllmlliP

f 2.50

Door hel pefsooniijk conllct dill de firma
Dud e[~. wijnkooperslirma mel de Spaan.
sche wlJnbouwers heell. is zij et in geslaagd .de export Ie Yerk rijge n ..an de

GoellQCn<;j S.~h;orl-16

Tel. 582-S!l3 WI.

:/J;C1rl C)IU/er er;I.-ct •

~it Ii de ~herry ~00a[5 da Spanjaard hem

DE RADIO·BODE
ORUIIEIII 1m

. •

l\Iu07.:milla

llefheelt. mlar die door de groote EnoJelsche sherry·exporteuf5 wordl verme'lgd
mel l este w'jnen 011'> Ie yoldoen itan de
smaak van het puhliek in En geland.
Dc ~ e hie, d r 0 g'e sherries, zooa[s de
Spanjllarden ze drinken, waren tot Yoor
kerl bl.ljlen Spanje nergens Ie krijgen.

~~~f~~ss~~~~:~, v~f:t~~e:ta~~ 1;=::::::::::::::::::::::::::::::::::;

mocten z:ijn, de vcrbindingen
tusschen het moederland en de

t1al Uw IlIndell wit 7.ijo. ook de momJ.
huhc: moet gcrcioi~d ".ijn_
De ,.~e"aar-zone" in ('Ike mondhohe
ligt op de grcns \':In het tand\·lcesch
en de ulnden. in dc ~plctcn IIJjischen
de kiczen en in de groc\"cn in bet
gbi'_lrur. D(I:lr , 'orm ('n de spijsn:slcn met.
hel speckscl mcIkznre:ll. tlie hel gl:lZIIUf
\·ftn In:( gebil \\"CI~bjjlcn. Er IInLSla:11I
k!ci ne hollen in he! gchil, die: Jonr de
mOl1dbaCleriCII slced~ f,troolc r worden, ..
de ,:I:mslag op Un' gezCJndhcid i~ gt:!ukt.
Er bCstaat maar cell middcl om ..lit Ic
\·oorkomen - ceo nll/ucid om de mondZllrCrl te neulralisecrcn.

m
w

best m'et'" P e rs iJ gewasschen worden: En
de \hide~en zlen,'er allijd ev~n rl~tje~ en
helder ' uit.
.

Persil

!!!lli

Afd.

'~'

BAT A \' I A
Itruull12.
Td_ WI. »&1· 7

SOJ!R.\B.\IA

Scc_·,trsatt·3
•

·Tri.N: 15S6 ·W

M:ecsleropuamen maakc U met:
ZEISS I K0 N-camera, Z E I S S-objeCticf, Z E! S S I K0 N-flIm .

Tel. WI. 777' ' - - - - -

. . , . ...

Ook zijden en wollen jurkjes kunnen · het

I

dp

Diosdag.' 5 ra n u a ri a. s. gaat, ai, inz.t van d.
Huwelijksfeesten , te Batavia, in de groote zaal van den

T U I N (CIT Y.. THE ATE R)
de premiere voor lndie van' bet hekeode Oraojeblij.sptl '"H A A T M 0 SSE L"
'. Dpg~yoerd. ~oor de ·N.l.. Tooneelver;, onder r~gie vaD ' HENK SMIT.

Persil

Prijzen' dec plaatstn f 2.10 iodusfef belastiog.
DE KAARTVERKOOP IS RBBDS AANGBVIINGEN, VOORZIBT U TIJDlG!
Vulcrijgbaat ruj bet k.antoor der N.I. ' Toobee1ver .• Laao Raden Saleh 6,
en bij ~en PI~ten- t:Il Dlereatufn.

te, l';"oept op h.et

...

fI02.50
.. /10,..;.·i7.50
.. 10._
.. 35._
.. iO.- ·
' w
32.50

_ 30... -20.:....

." 17.50
_ 12.5()

,

.

Hif die van BIER houdt ..:is verblijd; .

Toko

D
::,

Voor

d~ feestdagen poseeren

Wij

eeri '

scb~tte.:~nde col1~~die. g~chenkeD ~oor .
Dames, Heeren eo Kio·deren. -

D
'

Want·t is weer AM~TF.UIOCKBIER.Tl)D;
overal~erkrijllbaar

. ,'.

·To-t en,' ~et 3O'- Dec~~b~r 'on~~~ ,';;' : ieder;
. die meu~ dan. ~oor.f. ,i ._. koopt. . ee:n, vtttasSinQ_
HOI! groorer bedrag~ ho~ ~ter
.

: IMPORTl!lIIIS:

"'

.

..DE OCHTENDPosr'

OPTIMISMEIN DE VEREENIGDE STATEN.
- -

~

HOTH.REST~URANT

~

Aangevufd en Toegelicht.

'::. GistcrClI spraken wij eell En-!
gelschell ','journalist; die __ uit
China Itwurn en, eel' hij- naal'
At~st;'ali~ teHr,?lt eell l~~ar ~a-

geen spl'ake -van, dat hij in
overeenstemming met Rusland
Wil.'Ihington;-.lO Dec.-"36. reo ' _blijven. evenals, de __ ~xport
heeft gehandeld. Ook de Russen
HoogeI' en_hooger stijgt Arne- !:!ar-6:~- o;-~e~e:~~~;e:::~~~t
~ennen ~~m. ?llh ZUl!~n hnooi~ z~n rUm uit den afgrond del' depres- een zeiter 'hel'stel waal' -te ne-

-~~~;~!;e~~£~~g,~ij:~~~:~~~'d~~ '"'~i~~a:~n~I::ehm~ian:~Smee: ~~,~~~:~:~ ~~~;i~~~d:l:r~!~i ~n:t" ~\J h~;t"~~:'t~~~e~~~
~Il~~~l~~~:~~:r~'~ll:ia~hi~~e~n~~n~~~: rn~~~~~~wo~:~~!~~ia~~l~~~~ vba~

zeer bevredigeild ui.t en vpor-

~~~~~,~~~~tu~:~~n~fg :e~g~~

:~~~ .J:~III\a~~n dl:tiigcllden om'log r~~ng~g~~lie;:t;~:~~;~~:~~~ ~~:~~7;~~;;:en::g~r:~S~;~~;1~ ~,1~s~;,~~~1~ll~ ~:?1a;~~t 19~~1~~
vllur. Daarom heeft Chiang Kai
Shc>k hem met eerbewijzen overstelpt ell aile rnoeite gedaan,
om hem aan zich te binden.
Maar hij is ontoerekenbaar.
Hij hault de ge~ste dingen uit
__ tot hij inziet, dat hij zich
vergaloppeel'd heeft en dan
komt alles gauw weer in orde.
Den grootsten invloed op
hem heeft Mevr, Chiang Kai
Shek Soong. Deze scherpzinnigc Vl'()UW heeft de macht, hem
tc ovcrtuigen. Gewillig voigt hij
hanr raadgevingcn, Danrom
was het zecl' natuurlijk, dat zij
7.ich ollmiddellijk per vliegtuig
nallr Skm-fu begaf. lIm Chiang
Hsueh ecn gocd wnordje te
docn voor haar man, Geen
mensch, die dc situatie kent,
twijfelt \)I':1an, dat nu de zaak
flpocdig- in orde zlll lwmen,
lnderdaad kan China trotsch
01' dl'ze vrO\lW zijn. Zonder haar
kl·nt. iM ·u·kl-r nit·t gl'W~hlClkk(," fltcun zou Chiang Kal Shek
nooit :.Iijll lU'r\'ormingen door·
m-n h.'[ ",·rirht.
flij h~'i'n :il nW('r \'lIn dey.e gr'zd ht:'bliell. Zij heeft China
dan ('enmaal voor een
Nlrdlj'!1 uitRehllalJ .m i(wnm mcer
,,1t-(..b; \n'd.'r t.)t iK'llan~ll, r:r is {mlal'ltl'Ophe he'wHard.
Zekcr is het feit al ertlstig ge·

IIllt:g. rl:~1 <it; dh~f del' regeering.

Chiang Kai Shek, uoor den chef
vall llo.::l gl'm'ralen star, Chiang
H:;ueh I~iang, onder het voor",\~ndl-iCl, dut zijn bcmiddeling
lJij clt~ muitcllde troepen goWt'nSt:ht was .• nair Si-an-fu goI"kt wL'rd, om daar uls'gijz('laul'
~t:\'angen gel10nlel1 te worden,
otubbl hij inslefnt lllC't een v.olIt-tligf'n umzwaai dL'!' tiuitelllantJsche Jli,litiek van Chinn.
Oat hd("('kent nit't illl't:r en niet
mindel'. dan dat Chinu ;lUll Ja(lnn direct tJE'n oOl'tog zou moetron \'.. rklaron, '~m dan zijn nnn~
:;taandl'n boJldgclIoot Husland,
mMk lt~ 8h'l'iK~n in den strijd.
).l;:11 S(~hrikt. wann(~l'r men dit
hiK'lrt, maar- in ",crkelijkheid il'
hl'l zo·, "fg nit't. I!;r kilml gC('n
bondg.'r..uOI5t'huI1
met
Hu!OhUH!. ni""h ('ion oorl('g mt·t Intilln. Wi.; Chillllg Hl.<ul,h Liang

KERSTGESCHENKEN
ALTIJD lETS AI'ARTS
Ill,

BUISSON

B.'.T.'.VI.'.-C.

NOORDWI1K 10

\."SIC:UIU!.SI!TS - NAAlF.TU1S ,- J),\MESTASSCHEN
1.>1 OGIA.%f I.VEIt '-I A PAR A II OUTS N 11 W f:R K
IEOE\{ t~"L).!~tj IN
k.ERSTVl!I~]lAKKINO
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-----=========:
EEN KALENDER
i, Iteeds een welkom kerstciJdeau, zoowel
dag~

"Is maandkalender. Eveneens vindt

II hij ons een groote keuze in -kerstvt'rskringen. aardewerk, damestasschen,
ntffiawerk. lC'erwc:rk, driJfschalen etc.

N. V. Boekhandel&Drukkerij
VISSER & Co. ===

==

Illjswijk 4

;';;Ov~~r~:l~~~~d~:ea~ ;!ct~~~jd

meer zullen verkoopen dan het
vorige jaar en dat het prospe- zijn. Dit laat:'\te oefent eehter
riteitsnivc:ll1 niet veellager ligt weer een gunstigcll invlocd uit
dan dnt van het jllllr 192\,),
op de kiasse del' Imopel's met
Vi;! Factorcll ..... . [l.ell Ja:.tg illiromen."
~

.
Naill' de staatsseeretans van
het depu)'lement van handel,
Ernest G, Draper, dezer dagen
aall Uw correspondent mededeelde, .is cleze .mer1{\~'aardil?e
ve.rbetermg,
dIe
zlCh
111
meer of mindel' sterl.{e mate
over nlle .. branches.. ultstrekt,
hoofdzukel~.k ann vIJf .~actoren
toe te schrlJven, ~a:nellJk:,
1. Hoogere dlVidendl1ltkeeringen bij \'erschillende ondernemingen. gedeelt~lijk op grond
van grootcrc verdtensten en gedeeltelijk om de hooge .belustingen op onverdeclde Wlllslcn te
on~loopen;.
_
2,. VCl'hooglllg van het totale mkomen del' landbouwers
~::tn 7.2.o1..00?,OOO dollar in het
Jau~ 19~4 .tot 7,7~0.OOO.OOO ,?ol~ar ~n dlL Jllar (dlt laatsteelJfer
IS mt.ussehcn nag slechts een
sc~attlll~)."
.J, ~7rln.glllg \~n het wer~10oze.nc'lJ f C'1' ~an ],).OOO~OOO III
het Jaar 19~3 tot 8.~7<l.~.o0 op
het oogcnphk (ook dlt clJfcr IS
cen taxatlC).
. 4, Getaxeerd~
ve~meerde.
tll1g van het nntlOllale miwmen
~un 5:J.r;OO.OOO.OOO dollar in het

n01/.11,~ (U/,//,

de

O/l(l-,~lrij-

liC),8.

Vol gens de opgavcn van de
econnmischc madslieuen van
de l'egeel'ing' is de olllvang vall
den afzet in den detailhandel
tegenover 1935 met ongeveer
15% toegenomen. De deposito's
bij de banken zijn tot meer dan
46.000.000.000 dollar gestegen,
waat'mede een l'ecordstand is
bereil<t.
Naast de door Draper ganoemde oorzaken worden in regeeringskl'ingcn ook nag andere
factoren genoemd. De uitbeta~
ling van den bonus nan de 001'logsveteranen heeft, aldus verklaart men het zakenleven aanzienlijk gestimuleerd.
Siaal beweegt zich langzaam
maar zeker in de riehting van
het niveau van het jaar 1929;
or ont-broken weliswaar nog
12%, maar de winsten en 100nell zijn hODger gcworden.
Oak de automobiel industrie
kan aan het cind van deze
maand op eell uitstelwnd jaar
terugzien.
VerdeI' zijn de loonen in den
landbouw gestC'gen, zander dat

~~~rar ~~3~it ~~~~~o.ooo.ooo,O~o h~te~~~~~ni~led~n~~~~~li~~l :::.

5, De mdustrleele produetle andering is gebtaehL In het
~lf(:(!r~ den hoogsten stnl~? sinds janr 1935 nam dc uiilwtalillg

Jaren bcrcll(t en shJgl nag
tlleeils verdeI',
.
"De hn~?el necmt sne} In amvang. toe, vel'kluardf! Dl'Ilper,

, f

az.

620
flo -Postl::antoor

0.85

dat d~e- hezwaren - voor _vel£;n
een -:reden __ --zijn; ,wa~rdoor liet
prestige -van den-koning;- den
steunpiJ.aar . van -__het_ Empin~,
verzw:akt zan _kunnen worden.
-(V._P: B.).
,

OVER DAVID WINDSOR.
'l'wee schrUvers oordeelen.
SINCLAIR LEWIS EN ANDRe
MAUROIS.
Pal"ijs, 7 Dec. 1!J3(i.
Op het oogenhlik Zijll niei
aileen de reporters. maar 001;:
de schrijvers en ze1fs de diehtel'S in een soort van alarmtoestand! Over het. algemeen
plegen dezen eerst hun meening
te uiten; wanneel' de kranteu
over
die
bepaalde kwestie
zwijgen, met andere WOOl'den, wanneel' deze gebeul'tenis
.,historie"
is geworden, maar ditmaal is het ouk
voor hen eell bralldend vraagstuk. De Amerikaansche schrijvel' Sinclair Lewis was de eel'ste, die zijn meening publiceerde; hij oordeelde kort maar
krachtig, en zeer duidelijk: "Wij
gelooven, .dat een mensch het
recht heeft, een eigen geweten
en een eigen vrouw te hebben.
Het is misschien een van de
belangrijksto dingen tlit doze
oeuw, of David Windsor zijn
eigen leven zal mogen leven of
niet. Wij weten nog niet. wal e1'
zaI gebeuren, maar wij tyillen
aileen zeggen, dut David Windsor, als hij met Zijll vrouw naar
Amerikn wiI kamen, door ons
als een welkomell gast zal wor·
den ontvungen."
Deze temperamentvolle verkluring heeft een bcroemde
Fransche schrijver ~anleiding
gegeven, om ook zijn meening
bckend te maken, en zichier,
wat .t\lldre Maurois sehreef:
"Een jonge koning, die met de
vrouw, die hij liefheeft, wil
trouwen .. , ... die zelfs bereid is
daurvoor zijn troon op to oHeren - is dat met iets, waardoor
iedere mensch gel'oerd zou zijn?
M~n is op het eerste gezicht gc.
nelgd, om to zeggen, .dat hel

VRn loonen 67,:1'11, VOOI' zich in
beslag ._ op het oogenblik zal
dit percentage iets hooger lig- Parlement te streng oordcell.
gen _ en opl'entcll ell dividen- Maar de zaak is helaas veel gecompliceerder. In de laatste
;'~;n~~ghe\n~l~)~~I~~dnrlj~n~~str~e~ dlm vi('lell in tolnal la,6~'k
honderd jaar is het karnkier
fnbricnge van Jlrndllctit~g{)ede.
(Nf/d/'n}~ 1JcrumlCll), van hat Engelsehc koningshuiH
geheel vcranderd,
Dc kroon heeft bijna nile
macht verloren, manr de familie
heeft eell groote autoriteit. Het

:1..8

Uw quick lunch ,

zwaren, die men nn h~- zijn
~~leen bezwaren van zuiver r':lif;
gteuzen.of m?reelen aard, en ZlJ
laten zlCh filet wegreden~e~n
?oor ,mensehen ,v:a~- dozen .iUd,
111 WIer oogen ZIJ van geen
waurde zijn. Het is -voldoende;

!\lEVU. CHIANG I{AI SHEK-SOONG.

TEL.

PlANTENTUiN
Logies I p.d. vanaf f 5.50
p.m.
,
f 50,--

INLEGGERS

~d:::d ~~~e e~o~:~~geV~,to~~~

een hallie cenl per Jluk

Jukt, am de rol van eonstitutioneel vorst op vohnaalde wijze
te vervullen. Op grond hiervan
kon Engeland aile verbindingen
met de Dominions cell VOOl' een
verbreken, zoodat ten slotte
aileen de monareh nag de band
vormde met het moederland,
Noeh EllgeJand, noch de Domillions hebben zich het reeht

~~~;;~~ea~,i~~'n o~o~~~~ ~~~i~;g;~
I'en stand te huwen, Evenmin
men tegen een huwelijk met
eel! Amerikaansche zijn. De be~

ZOtl

Tel. Wi. I. 2 en 1596

I

Geef de voorkeur

oon KEG'S verpokIe levensmiddelen.
De kwaJiteif is gegarandeerd en de
verpnkking geschiedf :tonder Donro.-

~i;lgk~~lhU~dge:~:nUJh~rdr:~~i~~:lj~:
Vroog daaram

Uw winkelier

ZeIlrijzend B<tkmeel.
Gr[esmeel . . .
Alkm<t<lfschc Gort
M<t[zct1<t
Vermicelli
Sp~\lhetti

M<tcJl'oni . .
Kellkensrroop

I

KEG'S

I Ibs. beker Fl. 0.10
I ""
0:10
6 ons"
0.45
per pak
0,220.20
0.20
0.20
1._

BELANGRI.JK BERICHT.

De Dir~cl_i.e vall ? Y. U. B. 0 .. Onderling~ Y~rzekerjn'J van Uilkemng b" OverH)dcn,. (Begr"fenlsfon~s op w;ekundl'Jcn 'JrondslagJ,
te BandoeOIl. beric~lt h,,;:rrnede, dat ZIJ wegens het 'JroOle succcs Ie
B~ndoeng,
reo Blikao.tnor lc Batava-Centrum hedl opgerlcht
Hoofd"9cot: H·IONKER, Tjlkinl 81. Tddcon -1]86 "VI.

F::::V~O~OO~"~""~'~'"~t.'C~h,~,p~e"~'"~'~ieV~e"~~ic~h~,e~W~'O~d~'O~'O~'~bO~'~'O~""~'O~d~'~d"~"~

OOER

FBBBBS

TAILLEURS

RIJSWIJKSTRAAT 2A

BATAVIA-C.

Vaor de Feestdagen bieden wij U aan

SMOKING COSTUMES en
DINNER JACKET pantaIons
van extra dunne staf in prima kwaliteit

:.r;;~, HALLO, HIER IS ONZH VOLOENDE I.:
P R IJ S V R A A G

BADHOTEL "CRAMER"
TEB 6ELE6ENBEID VAl DNS 10 IAllft BISTU! DP 23 JAlO1Bl1937.
hebben wij besloten wederom een PRIJSVRAAG uit te
schrijve:n en noodigen U allen uie mede te clingen naar de
..... goede oplossing.
-..... -

WIJ STELLEN

10 PRIJZEN BESCBIKBAAR.

HOEVEEL DAGGASTEN LOGEERDEN WIJ OVER HET
GEHEELE JAAR 1937 IN ONZE HOTELS,

GERO
ZILVER
ZILMETA

TIN
PRIMA

ElEC TIOt'-l
W Y L'E R
C Y M A

GRANDHOTEL .. MOo! WANASARI" te Soekaboemi
HOT E L .CR A MER" te Batavia - Centrnm
leverancier van de Pas. Gambir
en Jaarmarkten.

BADHOTEL .. CRAMER·~· te Snekabn.mi. tezamen.

25"10 KORTING

Als voorbeeld geven' wij :
Familie A, bestaaride uit man. vrouw e:n 2 kinderen.
logeerden gedurende 30 dagen in' ons Hote!.
Dit zijn dus 4 personen 'ledmende '- 30 d age n is
120 logeerdagen,
,_
Raadt dus het totale aantal loge~d8ge.n Tan i8D:z:e 3
Hotels tezamen Over het geheele jaar.1936.
Voor de - jufste: opIossing', of meest nabij komende.
Ie Priis; - H ,dagen VIij logies _voor 2 personen.
2e Priis;
1 week VIij, logies voor 2 personen_
3e Prijs;
I week vrij logies voor I persoon.
Verde:r 7 prijzen bestaande nit vrije weekend voor 1 persoon.

I

-- 'd
\.4'
...~

KAMERVUURW!RK

..•0.TIO
H
L.E.RA.LUD.ERS"
TEK HONG

:·A~"',~~
S"'"~

Achterlader.i~ zeer.interessant v.kl.

kiodereD. o_a_ Baby op de: pot en
Bigge:tjes ( 0.20. Htirkend kindje:.
die:ren~ enz~ (0.40. Pastilles daarvoor p. ~ozijn fO_15p_gr.fl.sO
Sterretjes {wonder l::aarsjes}p_.dz.
f 0.05. lange' soorten f 0.35 £O~45
Prima CHIN•.M.ERT..JONS
in bur en- kens - tegen biUijl::e

no

prijzen.

TEK HONG

I

PriIz••. zijo str!" , .....n111k enlimmOll aI.t.....de!t\ ••nIea.
Prijzen zijn _ gcldig tot I Mei 1937 met ,uittondertng van
_
_
_
_
de Paaschvacande.
- . - - -OpIosSingen moeten vent 15 JanuaI{wordengezondenaan
_- -__ BADHOTEL 'CRAMER te Saebboemi_ ,....:. ....:.
Correspondentie hierover wardt met gevOerd:

De: namen du' prijsWinnaars .zullen 23 Januari
1937 in dit blad worden bekend gemaakt.

ZIT .IISI1W 11m .1.11 fOOl
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EENNIEUWE VELDTOCHT:INABESSINIe.
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Thans van een vreedzamerkarakter•.

DEN INBOORLINOEN WORDT BET R. KATB. OELOOF
OEBRACHT

ROYALIST MAURRAS;

cortespori<l.eeren met hem iIi. het
Latijn, _ het -Spaansch. Duitsch
Enge1sCh en ltalia:a.nsch en eemgel! van hen_drtiven het zoover,
Grieksche en Provencaalsche
brieven te zenden. -Hoo kan de
arme, -direCteur- -nu' "a:ststelleti.
of in -9.eze_ brieven over,bet weer
of-over een- complot tot oritvoe-

liT

Een Ong~makkelijke Gevangene ri~ng~:::ri~~ri-~%~~!-de--teleMET_ '¥EEL CORRESPON·
·-DENTIE. '

Vatio(wnstail,_ -4- Dec. ~>8_6: en Galla aan de-cdpueyner,orde
Nadat- thans _Monsignor _Gi?-,
vanni -Emilio Castellani, aartsbisschop_ van Rhodos en _pause__
lijk inspecteur van ,ItaliaanschOost-Afrika, van:,zijI). eerate_,bezoek aan, het nieui.ve Mrikaanscbe imperium is tertiggekeerd
en'-aan de Congregatio Propa~
ganda Fide een uitvoerig ve~
slag over de sit-uatie in AbesSlnUi heeft voorgelegd, zal in het
Vaticaan- een omvangrijk veldtochtsplan voor de convcrteering van het _nieuwe- Italiaansche gebied worden uitgewerkt
en een groot aantal strijders
vocr bet geloof staan reeds gereed,oin naat Afrika af te reizen en het missiewerk in Ethiopj/~- te- beginnen.
Zabala men zich hetinneren
zill, -gaf de tleilige Stoel bij het
uitbrekEm van het Oost-Afrikaan$Che conflict aan aIle in
Abessiriie wer:kzame katholieke
rnissionarissen bet be\'el. hun
posten te verla ten en llaar Italie te \·ertrekken. Thans kecren
de geestelljken onder bescherl'Iling van de Italiaansche tricolore -in een aanzienlijk grooter
santal nasr hun oud_arbeirlsveld
terug.
Rffds. in Augustus had d(>
Hf'lIige Vadt't monSignor Galldenzio Ba.-Iassins tot supericur.
Menf'raal "an dl:' "Consolata"missic in Addis Abeba benoemd.
Deze dappere g&"'Stclijke had
rt!i"d8 sinds 1913 in KaCCn
als aJio~toli!k:h pre-fed ge-

durt'nd

CIl
ondanks \'oortdn.·igcnde
ge\'aren

onder

de

wcr~1-

wildt'

inboorlin-

gen
ht't
kathoHcke gelooC
vt"rbreid. ThallS zijn de aposto.

overgedragen.
In het Viea-daat van ErYthrea
zal reedS_ binnen zeer ko!ten
tijd_een groote groep Piemo~teM
zer -Capucijners onder leidmg
van: monsignor Luigi Marioni,
den nieuwbenoemden vicarus
van Erythrea, aankome,-!- en. het
werk beginnen. In bet_vlcanaat
van deze kolonie bestaan reeds
negen missiehuizen, n.I. te Asmara, Massaoea, Adi Kaje, Adi
Oegri; Sjaren, Sjinda, Mehelab,
en te Barentoe onder de wilde
Coenamanegers.
Het vicariaat Galla stond tot
heL begin van den Oost-Afrikaanschen oorIog onder de hoede van Fransche, Spaansche en
Maltezer Capllcijners. Thans
zullen eehter' Italiaansche Capucijners hun plaats innemen,
Tot pro-vicarus van Addis
Abeba is pater Modesto de Val~
grana benoemd. Zijn competentie strekt zich uit over het
mcest vl'uchthare en rijke geM
bied van het geheeJe imperium,
nnmelijk Djimma en het gebied
\,Ilil dc groote meeren, in het
Oosten tot de stEld Dolo en in
het Zuiden tot de Blauwe Ny!.
Oit vicariaat beschikt over taiM
rijl<c missiehuizen te Addis
Abebn, Harral', Dire, Daoea,
Dagaima, Doggo en andere
I'iaatsen, die door 29 Capucijnerf! en 9 inlandsche geestelijken worden geleid.
Binnenkort l'eist het eerste
cuulingent ter veraierking van
dl' Oost-Afl'ikaansche strijders
\'oor het gcloof af; Het bestaat
lIit 28 Capucijners, die door den
paus in lludicntie ontvangen
w-crden Cll zijn zegen kregen.

Joan den geheelen- dag niet -stil.
Honderden - menscben __ :vragen
naar de gezondheid van den

iI-I

Voor een ~~::~e~~i:G~t:!:~ ~:t~~deng:~:e~n;a:~J~~nt~~-

slist niet prettig, vo()r)angeren ~et ,-gevangenisbureau _ met
tijd a,chter tralies te zitten. Er bloemstukken, ' hOeken, -- delica-

zijn echter -gevallen; waarin .de~ tessen en andere_-geschenken.
ze' vorm van strafvoltrekking fo~;endJ;~~d;~n~~h~~~~~!~~~:
~~s, ma~:~ur d?r~~~~~sr M~~ den partijleider te ___ bezoeken.
het
royalistische
dagblad Geen wonder dus, dat de direc-"Action -Fmncaise''. die we- tur er nerveus onder wordt en
gens aansporing tot een den autoriteiten om hulp_
aansIag op Leon Blum tot een smeekb Deze komen echter
gevangenisstraf
veroordeeld thans, nti'het te Iaat-is, tot de
\Verd. De autoriieiten bemerken overtuiging, dat het goedkoothans, dat het hun even onge- per en gemakkelijker geweest
makkelijk als duur te staan zou zijn, 'monsiellr Maurras tor
komt, om dezen gevangene ach- een hooge -boete te veroor.deeter slot en grendel-te bouden. len, inplaats van hem gastvrijNimmer had de- staat het voor heid in de Sante te verleenen,
mogelijk gehouden, dat het per- .~.
(NadTltk verbodcll).
soneel van de beroemde Santegevangenis voar e_en gevalig'ene
zou moeten worden lIitgebreid
- en toch zli.I dit thans geschiedell. De -direeteur van- de gevangeniI! vraagt een met verschillende vreemde talen op de hoogte zijnden secretaris en cen detective ter bewaking van Maurras, anders kan hij het niet met
hem klaar spelen.
Sinds Maurras nameUjk in de
Sante zit, moet de -directellr het
grootste gedeclte van den dag
met de ontcijferlng van ontelbare brieven, die dezen royalist
van zijn bewonderaars en nanhangers ontvangt, doorbrengen,
En het yerschrikkelijke daarbij
is, dat hij deze brieven niet lezen ltan, wijl zij in aile mogeIijke
en onmogelijke talen geschreven
zijn. Vele vrienden van M.aurras

I.
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PASAR BARGE

TEGEN GEREDUCEERDE PRIJZEN VAN VOOR
DE DEVALUAT1E, DUS DUBBELE REDl\CTlE

(Nadruk lierbQdcu).

li.(l('he \'ichriatt'n \'an Jo:;l'ythrca

I
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0 K 0

OP DE OUDE PRI..ZEN 10 - 20 %

-,

Your de Kerstda.cen·Welnachtstoilen Kerstkransen ent.
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VOOR NIEUWJAAR PRIMA SPEKKOEK
~

MEDEDEELING
De «rite 10 door bet A.J.A.-Bur. gebouwde en door
Vlln de Pol uemeublleerde appattementen, bel'. voorgaJerlj.
:u- cn !lJaapkamertEnyeJsche bedden met spiranlmarrasscn)
en ci\jcn yemakken. :I)n vanaf heden tc bctrekkcn,
fen ('toen home - biizonder rtlstll) _ toch In het centrum,

huken onder ICltltnu \-'an een Franschen chef.kok.

HOTEL "DAENDELS"
Koningllpl. O. 16 -

Tel. Wlt. 908 en 928,

F E U I L ·L E T 0 N
NORA DE VALSCHE ERFGENAME
OF

De kwelJingen eener moeder

~•
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PASAR

Voor Vacantie en Feestdagen

Groote Kellze Romans en Klnderboeken
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N
I
oe lOIn C d
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De He-mel had dezc intrigante
op geen wreedere wijze kunncn
straffen.
_ Ja, ik heb Il laten roepen,
zeide zlj somber, omdat ik het
leven zoo niet langer uit kan
houden. Geen mensch bekornmert zich am mij! Ik word ge-

A

1

ntlqUariS~11

II

Tel. 30"i9.

___

den, dan hebt gij iemand om u
heen met wie gij u kunt onderhouden.
Zonde~ eenig antwoord af te
wachten verUet hij het vertrek.
Bleek van machtelooze woede
'keek Florence hem ua, Zij kon
er nog altljd niet in berusten,

ra~~n ~anH~:t l~~sc:~e~u~v~?[k da~~~a~e~e::r~~:~ahn~d. anders
doodga van verdiret! Mijn el- sc~uld aan dan Nora, dacht zij.
lende deert u niet!
Hij
.
Hij haalde de schouders op,
- Wat zou ik voor u kunnell
met baar toilet bezig zijn, geen doen! Ik kan u niet helpen! Na
Een week ater kWam zich

door

Voor het personcel was het al ;~~nen het hoord op hoI bren~
tang geen geheim meer, dat. het
Neen, diU was op den duur
echtpaar Bourdon geschelden niet nit te houd~n! Zij werd bijleefde. Allen begrepen _dat dit na gek vall verveling en kwelde
de ,sc~uld. was -var,t mevrouw, haar omgeving met haar boozev.~n w~e meman~ hleld, ~mdat luimen.
zu zoo hoo~o.edJg was. Jerome Dat Jerome sinds haar thuisv~reerden ZIJ; 1C~~reen vloog op komst zich niet-meer had laten
zijn wenk~n. HIJ was goed en zien, , maakte Florence nog rarechtvaardlg voor hen. Da~ e.en zender, Zij _-peinsde er over- na,
vrDuw., als Florence hem met hoe, zij-_zich:wat afleiding kon
g.:lukklg . kon maken, begrepen verschaffen en liet hem op zekezlJ maar a~ te goed. _' _
ren dag bij zich komen.
}Iet ,eemge W:~t het leven van ,Met tegen.zin ,verscheen hij en
Jerome, dragehJk maakte, was bereidde zich reeds op een hef~
hard 'wer~en. Van 's morgen.~ tig tooneel'voor. Hij kon, haar
vroeg tot·s avonds Iaat ~as hlJ nog steeds Diet vergeven, dat-zij
op de, been en spaarde zlchzelf zieh zoo hateJijk over Nora had
met. _.En, ,.als d~-wanhoop hem uitgelaten.
?vervJe.I, gmg htJtroost.z?eken
-,_
_,
111 het _boschwachters~ulsJe.
- , Wenscht gij mij te__ spre~
Florence voelde :.~ch echter ken? '-vroeg hij' koel, na een
als '.cen gevangene. Zl] had ,vroe- vluchtige begroeting,
ger m~t volle te~gen_van :h~tle_-_ , . Florence had w:el_luid-kunnen
ven g~oten! .En :nu_-was zlJ ge~ _gIllen van-smart,-omdat h~LzOD,
doe~d zoo'o eenzaam bestaan afgemeten , W2.S; _ terwijl haar
telelden!
"
_
.. heele _ hart hem toebehoorde.
Lezen vond ZIJ ,vervelend. ,ZIJ Het was' de koketteovrouw onwilde - afleiding - hebben.· Waar dr~gelijk, dat hij :mets meer om
kon zij die bier vinden? Veel 'haar gaf en"zijn verachting duiM
vrienden had _~J ~oo~t gehad. delijk toonde. _Deze man, wiens
Daru.:om V:0eld~- ~J, ~ch- lip dub-_ vro~~ zij was en d~en zij ,-~_,
bel verlaten._ ,." ___ , __ '- "_ <. _
, stochtelijk ,beminde, ,_versmaad_
Zij k:on-:niet m~ _~~,~anl:, dj},haar li.md.e,;

et ~ is dat gij een bescbaafde_' jufirouw - van gezel~
seha:p neem.t, 1rernam lliLkOll,d.,
Ikzallltofite doen er-een teviJl~

TELEFOON
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ontving, keek hij verwonderd
naar, het voorname, schoone ge-,
Iaat van de zuster, die zoo'n
zwaar beroep~ uitoevende. Zij
heetie,Emilie Molnar.
GetuigschI'iften hadzij niet,
maar weI een aanbevelin'g van
een adellijke. dame, die aan het
hoofd stond van een -ziekenhnis,
waariri Emile gewerkt had.'
-Jerome keek bijna met medeIijden naar het mooie_ gelaat.
Hij wist dat de zuster het bij
Florence niet- gemakkelijk _zou
hebben.
_, -.
_ Th- moet u er opmerkzaam
op maken, zeide hij, dat mijn
vrouw- verbitterd Js door ,het
onge1uk dat hair 'getroffen
heeft. - Zij is _daarom niet .altijd
ineengoe_dhumeUl".Hetisgeen
gemakkeJijke taak, die:-gij -op U
neemt. De- ,pabente zal dikwgls
vee! van uw geduld vergen..
Rustig keek de verpleegster
hemaan. ', __ -' _,
_:
-'- Desniettemin beD. ik besloten de betrekking aan te_ n~en;
indien gij mij inet de verpleging
van -uw vrouw, wilt~,
antwoordde zij' up, zachten.
vrletLd~,toon.. Ik heblll!pn
weI laer8ll 3Cbikken_-__~ m _ile

Mevr. D. VAN HOUTBN

Batavia-Centrum.

Verkoopt zoowel contant als in Huurkoop:
Naalmachines (Singer), Junghans Ktokken, Gramofoons,
Fietsen, Bedden en ander prima meubilair.
Vraagt aDze cond'ities_._

GEDJPL. COUPEUSE

Scboolw~g

Noord No. 13

Bat.C.

::t~~~j::~:o:l~: g:~:I:~:: ~~:irk

tand. Geeft JeueD 10 'tmode... ak

met ultrdk!ng Iillagsch dlplom .. ,

luimen van de patiente weI kunnen dragen.
Weer narn Jerome de slanke
gestalte van de verpleegster op.
Op h~t sch?Dne g~laat lag ~en
droevlge Ultdrukkmg en toch
had zij iets flin~s. H.ij dacht dat
zij Florence mlsscbien weI ZQU

dag reeds de betrekking te aanvaarden.
Indien zij de gedachten van
Flore~ce. ha~ kunnen raden,
zau ZIJ mls~chlen geaarze~d hebb~n, eer ZIJ deze vcrplegmg op
zlch nam.
Den volgenden dag kwam

Izoodat de zieke haar verveling
wat vergat.
Er was ccbter iets dat Flot,ence. in E.ffiilie. niet bevieL Die
het zlch met Ulthooren en -wa~
g;sloten, voor zoover het .haal
elgen persoon ell omstandighedell" betrof.

be~lle;k

:~~~e. z~ ~~~ b~Ii~re~~: v~~~

(Wordt vervolgd).

zal u bij mijn vrouw

brengen, zeide hij, dan zult gij speeIde piano, praatte met haar
zelf met haar spreken. Daarna - - - - - - - - - - - - c - - - - , : - - - = - - kunt gij pas besluiten of gij de
betrekking aanneemt.
Hij bracht haar naar Floren-

~~or~~~~~~n,er k~~:c;ijn~~~s~ij ::~m:l~;~~e~~:~ J~~o!~~~~: ,~~~~i~ije~e~~~ec~~;:: V°!iM

niets verwaehten! Als het per~
sonee] niet goed voor u zorgt
behoeft gij het mij slechts te
zeggen-en ik zal er verandering
in brengen. Lk meen dat ik tot
niet meer verplicht-ben.
Zijn onverschillige toon bracht
Florence _tot het uiterste. Zij
beet zich de lippen stuk om zich
te beheerschen., Alles moest zij
zich laten welgevaUen, omdat
zij nu eenmaal ~ulpeloos was.
Ret _ergste was, dat zij niet,-zoo-als vroeger, -kon uitrazen. Tra.
Df;ln van' woede kwamen haar inde oagen.-_
,
~Th,houd het-niet meer uit!
stiet zij op sehorren toon nit.,
Altijd die _betaalde menschen
om mij heen, die -blij zijn ,als_ zij
!ieen ,kunnen gaan. Npoit iemand met wien men celis ,kan
praten'! Ziet gij dan zelf niet in,
dat'ik ditpiet uit kan houden?
'" Bij, iedet: ,nuder zou -hem dit
leedootroerdhebben,bij Flo.
.

44

~·I ri_~,.~_~r~l. .~r~l. .~-~_~-~_~-~" ~-~" ~-~" ~-~" ~T~" ~T~" ~T~" ~T=.L....~="SEN"
~~~-~_~-~_~-~_~r~'-~-~~~~~..~....~T~....~T~....~ ~-~_~I Il~ _~ .

ENRICO DE NOVARA.
133).

BAROE

pleegster bmnentrad.
Dadelijk kwam er een gevoel
van afgunst bij Flore~ce op.
Sinds zij zelf ongelu~g was,
kon zij, geen lll:0Ole, gezonde mensehen me~: <:'lIi
zich heen v!*en. ZlJ liet
daar echter -meta van ll!-er.
enken, maar glimlachte
delijk en praatte een poosJe met
de verpleegster...
.
' - Nn, als gg de beb'ekkin~
wilt aaunemen, dan is bet mg
goed, zeide Florence tenslotle
eenigszins uit de hoogte. pt
waars.~uw 1:1 echter vO?nll~,.
dat gJJ het met gem~ijk bij
mij zult hebben. G9 moet be-

':m

denken,datik~lijd.enda~-

door mijn stemming_, met altijd
kari beheerschen..

met een: zachteJ;l gfunla.ch.. lit
hoopdat_gij'over,mijtevreden
zult zijn.
Hoe eeItvoudig en _flink, k:lOnk
etit!
_- 'Jerome was blij ~ hij- baar_
kon aann~
~e , Yel'liet-. het - bsIeel
Met~&r belofte ~ VolpiIol

