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. nen ODS ' dat begrijpen. Tegen
de brallende, hoovaardij van de
N.e~ez:land9che collega's in hun
bolwerk Wageningen " kOD een
Belgiseh geleerde. ook al kWam
Kolonisatle van Blanken in Congo.
hij aan met gegevens aan de ervaring van het kolonisaUeTOT MISLUKKING GEDOE~m. ZEGT m . SMITS.
werk ont1ee~d, toch niet op.
Wat Belgie doet zou van nul en
bij
waarvan
hout,
het
en
ven
gegeener waarde zijn geweeat.
WIj hebben eenige dsgen
waardoor
Alleen, wat Nederland niet
leden aandaeht gewijd aan de zljn huls kan bouwen,
uit!praok van ir, M. B. Smits btl ona1hW1kelij~ wordt van den doet, heaft waarde.

STOMME BELGEN 1ENVER STANDIG E
NEDERLANDERS.

ALGEMEEN ' NIEUWs- EN ADVERTENTIEBLAD
ViIl'IOhant to BataVIa, Goenaeng Beharl '6 btl
DRUKKERlJ JOHN KAPPEm

lKCl.ldac"~, D<JDdtrdac~ . en ZAtUdqochtOllc1 vaor Batavia, BuUenlOr&'

U

klein b::~~~~del~::e~n e~v~~ ~
Men zal zich herinnto.ren, dat zoools in Nieuw Guinea hat ge·
naar zijn oordeel de Europee- val is - dan is oj. de waarde
eehe kleinlandbouw ill India er weI iets hooger dan nul.
Hoe dit zlj, bewezen is, dat
ongunstig voorstaat en op den
in
duur tot volslagen mislu.kking geen van de kolonisten er
I Nieuw Guinea, al leven zij
gedoemd is.
willen
zou
eellvoudig,
zoo
nog
Zevende
tijdens
hij
Dit zeide
tiende Indlsche Landbouwwp.ek, terugkeeren Daar · Java. Wijlen
z:ehouden in de eerate dogen oud-edeleer van Sandick heeft
van December te Wageningen. op zijn Iaataten. toeht naar
een
En vall vele ltanten ult de ver~ Nleuw Guinea de kolonisten
voor cen de vraag voorzelegd
gadel'ing viel men hem bij.
De heel' Smits hep.ft met zljn of zij de kolonisatie wilden opconclusie "vestiging van Euro_ geven en aIle antwoorden wa·
peesche boerenbedrijven is in ren zander aarzeling ontken.
Indie niet mogelijlt" tevens het nend.
De thana door de lwlonisatie
doodvonnis uitgcsproken over
de koioniaatie, die geheel op geCiecupeerde streken (omge~
den Europeeseben kleililand- ving Manokwari en district
zijn vruchtbaar,
bOil", beNet, manr bij achtte HolJandJa)
het loch noodig om dlt vonnls maar Nieuw Guinea heelt nog
vrucbtbllarder streken.
ilRdcr te motivceren.
Met het denkbeeldige van de
Hij deed dat op dezelfde wetenschappelijke wljze op grond waul'den, die de k9!onisten krijM
van ciJfel'S doeb zander te letten gen in de plants van bioscoop,
01' de practijk en op de belan_ danszaal, electrisch Iicht en2.
geld
gcn van het Nedcrlandsche (waarvan iemand zonder
toch niet kan profiteeren) loopt
vlJlk.
Hij zeida in dlt vCl'band o.m. het dus welles, Wij zouden zeg.
gen. dat die waarden zoowel in
het volgende:
cconomisch, I30ciaal a ls zcdeUjk
Oak wanncer N.-Guinea opzicltt mogcn medetcllen,
cen vruchtbaarde r land was
dan het is ell ook a ls land-
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propa.gandlstcn toch weten zecr
goed, dnt hct optreden van den
hlict" .Smits in Duitschland. Ita~
lie en Japan misdndlg zou hee~
ten en hem daar onanngenaamheden zou bebben bezorgd,
omdat . het wetenscbappelijke
~:a~~~i~~~~e r:I~~~:n~leld met
Het begrip " misdadig" beeft
;~li1!~ ':~~~:. slechts' betrek~

gckoloniaccrd, is hun onbekend,
het hun wei bekend ia,
En
dan nlszegt het hun niets of zij
ltOmen met den dooddoener, dat
wat elders kan geschieden,

nog niet
Nog vel'watencr treden zlj op,
als men hun wetenschappelijke
literntuur over de kolonleatie
van Westerllngell in de tropen
voorlegt, monografien van
Duitschers, Engelechen, Aus~
tralie1'8, Franschen, Oostenrij·
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den zieh te bepalen tot een ge-
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den zijn: ~ onzelfstandigheid,
verlics van zelfbewustheid en
op den dunr degeneratie, komen
in Nieuw .Guinea zeker met
touter fictieve 'w aaroen, in . de
plaata. Zelfstandigbeid, levens..
.vreug~e, zelfverirotiwen .zijn
tastbare voordeelen van zeer

Hij . zeide -o.m·.. dat
Congo nuch 'de vriIchtbaarheid
noch de talrijlte zeehavenir van
Ned•. Indie-bezit. ViLn de kolaniaatie in Congo repte_ hij met,
doeh hij 'is ei- natuur)Jjk van op
de hoogte; d a, t de· B ~ 1g i _
r,egeerl.n g
oliepalm~

.
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W":ti,zoUden in Ned. l'iidie de
te_ roGgen . stellen. Zij!:1 .weten- den en tot mi!U~ _doemden koloWsatie , Diet' . - willen
wjjzen .<!at beett <We Belgil!clu: hriogIee- doen 1UO.U(I8kIreoL "
schappellj•• cijf...stukgrond
xaar
uit.Maar als eel)
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Er zijn In Congo reeds eenige
stelsels van kolonisatie beproefd ell enkele Zijll aanvaard,
maar steeds werd el'kend, dat

' ~IJSWI'K
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,,~E GE~EB"

~g~:r~~g~~b~a~~s~~~ moe-

Dat was het ond~hoOfd van
landen.
laD.dbo.uwdienst
En VOOl' de in de aamenleving den Congqschen
' Nederland of Ned. Indie prof. Edm. Leplea, ~ hoog. ·
':;~~~~~~~~~~~~~~~~~~. van
niet gewaardeerde goederen en !eeraar te LeuYen. 'd e 'grbot-.&
Deze hehandelde
di~nsten, waaraan een werkloo. '.' BATAVIA~C.

,
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moet worden aangepakt en zijn
reeds eenigen tijd daarmcde bevan de gedachte,
zig, uitgaande
dat zooveel mogelijk Belgen zoo

:!nt~ w~~b'ffe~~dr~ ~:~erde ~~:~~ i~. Ned. Indie

~rijsverlaging '. W~ ET ~BIX .
Oude prlJs

om ontIeenen wij bier het een
en ander aan de African W ortd
(van 7 Nov. 1936), ons van geachte zijde toegezonden, over de
Belgische kolonlsatie in Congo.
- Kortgeledcn decide de heer
Rubbens, BeIgisch minister van
Ko!onien, in een toespraak met
nadruk mede, dnt zijn departemcnt de Itolonisatte van blanken
ill Congo niet langer als cen
"Wij
problecm beschouwde. vragen ons zelf lliet langer af" I
zoo zeide hij, - "of wij
blanke kolonisatie in Congo
mactcn hebben en hoe wij die
moeten aanpakken. Wij hebben
cens Voera! besliat, dat dit werle

~:
r ~m~\~'~\~i ~~~~:e;;~:~~~ ~~o~:~h:a~~
g,;;ev:~le~e~'~t;;
voor blanke kolonisatie
den v(Jet volgen,

rlmboc, Ilchttc spr, deze pro·
paganda bljnn mlsdadig.
Ir. Smile sprak dnnr cen
groot woord gelnten ult, maar
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Is het louter uit nieuwsgierigheid , iets van hooren en daar-
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lega's niets. Maar andere Ne-
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hardc

::R~~'-:';:llt~~~;Jt!~Rt~~·Il~~~'\~~/I.?t~~~t 'RS(l~Pkrt

~~;;GIe;I.';~~f!.RA

..

",

nie
cventucele settlers loeb een vcrder (JP
Deze Is zeer eenzijdig weten~ aanmerldllg komcn ell dnt clke
Btrop hebben. Ze zouden af~
van mnssil-emigratie uit
IIlBnd Jlcbooll gedaan van ecm schappclljlt georienteerd en vorm
volstrekt
~~~:Ilr~~!~~e Il~~~e~~ n~~ ~~~~g{e~ij\n~Cz~ ~:rOb;~ ~i1~~~lo;~~a:~. Congo
Het bclangwckkendste siebel,
dicnelen in ooze rnslltschnp_ tief beoordeelcn.
betoegepast,
werd
reeds
dat
dell
van
collegas
zljn
en
Hlj
pij om cen flcUeve wnarde
landbouwvoorlich- rust op het denkbeeld van volkdnnrvool' In dB plnals te krlj~ Indlschcn
tlngsdJenst hebbcn ten aanzlen planting in groepsverband. De
gen.
voor llrocfnemingen
Dnlll' bovendien de men- van de kolonlsatle van Wester. bocrderij In het district Ituri,
Hat te Nloka.
schen onder wle de props- lIngen de wijah{>id in pacht.
is omgezet in eell oefenscbool
ganda gevoerd werd, nints Is nlet mogelljk met hen te re- voor
Belglsche la.ndboUW~kOIO-1
weten vl\n de ongeloofeUjk denccren over dit·onderwerp.
deze boerderij worDnt er groote tropiscbe gc. nistell.
Icvensvool'Wanrden,
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de eerste aanraklng met het
hcete water spartelde het varken nog hevig, doch niettegen~
stnande dlt werd bet toch ill de
bilk gedompeld Maar het deed
nog cen poglng om u[t de bak te
komen doqr kop en pooten over
den rand van da b&k. ta slaan.

tavla, Soeraba]a. Bandjarmasin,
Ballkpapan en Taral{an zullen
worden afgestempcld
De cnveloppen kunnen besteld
worden mct opgave van naam
en adr~ van .den geadrC!3seerde,
tenvijl tevens aangegeven kan
worden; we1k trajeet bc~logen

;e:e:;~~llt~~e~r: v~~g~e:epi~ me~t van · ~ngo lout~r stom· teeken yan lev~n nieer.

g
melmgen en mogel\]k zelfs
Tot zoover het relaas.
d
teMe~n .....~~~~~i dc Nederiah4- krankzinnigen zljn.
Het ~s een staOoltje ;;an ergerscbe I't'getring en de mlnist~r
J . V.
!!~e v:r~:~:/~!~~~~~~ 8~~:
--- .__ .. _ -_ .- - - . .
ten, In een ahattolr vcrwacht
men etin slachtinethodo. die op
de spoedigste wijzc den dood

h

Oudejaar·sste·mmin'g.
....•. '1 };;I~uwe janl· wor,1' nltt begonneu. Eer wtI
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he::n
waarll1k

"'·at

Ik kon 1

2elvtll

van cen

dier

veroorzaakt.

Bl\lldjer~asin ·..:.... Tnrakan, Ba~
likpapan - Tniakan en terug
met bijvoeging van f 0,65 voor
el'Bes~~~~:·J(unnen gcschieden aan het Hoofdkwartier van
hctLegel' desH.i18 -Javastt.
16 _ Bandocng en aan zijn

f;~~ei~ng te Batavia. -
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Wtt:r is
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Uw ged<tcht~n ? Hoe waren die?
Dat., wat de menechen nlet zien.
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tockomijt. Ht!ei julst merkte on·
Io.ngs cen collega uit de nlcuwe
wcrcold op: Indien leder mensch
de macht dcr gedachten wilde
Inzlen In bno.r lnvloed. op het
ktlrnkter, zou hij nauwkeuriger

;jvnge j.ar WI"C'T" in wUlen gaan,
alii,.. ",..t ftchtt'r una IIgt, ver,:e·
tm; de lotlcomat is asn ana,
En ~ uucIto jaar LA ImmtTs

door I(!dere gednchte, dat kan
nlet in twUfel getrokkcn wor·
den. De reden waarom wlj nlet
"nze volle mntP. van grootheld

maar cen smal etrookje grand
Dc Gebr. van Swnay vertc- "Mickey Mouse" zullen allen
wordt overgelaten. ~en ho.rde gellwoordigen ala Nederland- voor RKO Radio optreden!
wlndstoot kan deze diltke boo. ache firmo. de bclangen van veHet is steeds cen verblijdend
men nu gemakkelijk omverwer- Ie Nederlandschc fabricken, en verechljnsel te kunnen consta-

(]nze Rcciachtcln. Elkc slechta ot
(]nwnnrdJge gcdachtc rcmt onze
ontwlkkeling, onze ontl,loollng;
en boe langer WH zulk een gedIH:hh! hClrbcrccn, dcs te sterker
wordtm wc gchundlenpt in on&
zen nOMnulen gracl. We kunnen
nl et oltUd voorkomcn, dat een
kwodu g'edncblc in ons denken
binncntrccdt. mnRr we kunncn
dj(! tech vftetberaden op z\i zett~n, zoodrn wo de alechto ge·
dachtc· onderko1nnhen. En dlt Is
OIt?t! h ooge p Ie L, AlB we beter over onzo mc:dl'mCnBChen
~UChlcn; .0.18 we ons denken

deren, om nJel to spreken van
het gevanr vnn ongelukken.
Het is gewenscht, dat de
Provo Wateratant eens aan.dacht schenkt ann de bo?men
Inng~ do baofdwegen In de
provlnele,

(I'

1f

Bloemw~rkca VOCH" ·~Ike gelegenhcld. Prima afwerkJngcn billijke prijzl:1'I
gegan.nd.!crd. Lev~rt ook g=~~:::d~I.Annu vena:hc viso;.h.- en

.
.
we orgabisatie op te zctten.
Bultenzorg· _ ._ .
Mr. Armour deeJdc"ODS des- _ _ _
gcvraagdmede, dat hij z~rte"
vroocn is over .den :;oorultgang

btodt"nlt bet
en wocker met
u",. tijd ! _ dBn staat een becl
nieu"," jan \'rJOr OIUl t"n &chijnen
onU' rfda(hten te willen BJ'lCU~", ~ 0fJk bc\'rocde-n of taR-

,oed

Pa.~~

!;}~~~:t: ::~ee~ ~! ~e ~~::

verband wljzen wij et
oak even op, dat eoms het om·
valIen van boomen bevorde~
wordt door onoordeellmndig
grondverzet. Zoo is men 01>
den Goenocng Missigit bezig
met het afgrav:n van den

:n~U:i~ur.~a:rl.~t~,o ~.~~~

:. r.

B L 0 E MEN BAN DEL S 0 E K A SA R I E

een onderhoud

uit groote flima voor het meuwe

zln, duistere
Wle van maand tot maand de
gemakkcn, die de cll!ctriciteit
in zijn leven brcngt, ....oor oogen
krljgt, zal, zoo wordt gehoopt,
denken Ran degenen, die deze
wonderen tot stand hclpen

. . . .......
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Indio, welke onder leiding.staat
i
1 cDC
t rv : -:; van den heer L . Lioni eveneens
S w a. a y gn.vcn een knlender ~<i(;e~~dr~e~j~~~~~~~~:, ~s
vel'kcer opbleld Aan ~cerszij- uit, welke in twaatf tafreelen een der meest voorao.nstaande
den stonden lange !'!Jen van het wonder dcr electrlciteit in Amerikaansche filmproductie-.
nutomobielen en autobuBscn te onzcn tijd vcrtoont ann den le- maatscba ··en en de berlchten
wachten. doch b~t duurde uren gendarischcll Vliegenden Hol- welke w«P1ternamen ov.er de

1Il1jnBc!I~k ..~i~ ;~ur. ''tO~~CoO:: ~iE~r bU~~a~~:gTj~~d~~~r ~ l~klt~
t.~n janr vergleden lIoch hurd(ltl gelasterd. Maar boom over den weg, die al bet

I

ONTVLUCHT DE WARMTE HOTEL JULI,..NA
Pebaton 17
- ' Buiten%org , - . Tel. 60 BZ~
Wi~r s Zaladavsll1l d~ lanchlol'sMiIlIcdags'\labt!

distributi:
organisntie zal yoortaan heeten
RKO Radio Films N V.
Het hoofdkantoor voor Ne
derlandsch Indie IS geveatigd m
de benedenverdleping van h~t
Aneta-gebouw en het moo.1e.
Neon.reclamebo~ dat daar lI!,t-:
hangt za~tdOOr Ieder reeds zlJD

~ChC mini~tcrle \'a~'kOIOnieh en ~r ~~~b~:: !~gh:~I~~U:~:: ~~;:~:=:t~ ~:;['t~:eg~:~ ~a,,:~::r~;ab~la ~~:~kari 0pWije~adden

,."
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dD~~e~e =ea:,enh~~ ~ ~~~hm:a:ee~e!a~O!e::~ e:ij ~~~'\n!~~od:estu~!~t:nmra: ;~~~:om: d::

SmIts cen 'vetenschappclijken
grondslag gegeven.
Nederland, cvenals de pien.
tere Eho.s ult het bekende too·
neelstuk, w~t bet beter.
~~======;::::=== Er r~t ons dus slechta een
- 1\1 It heeft dus ezien dat de concluste. Hoe onga.arn~ ook,
Bel;~Che rcgeeri~g het Belgl- we lml~en moeten er~ennen, dat

_

Ttl. 3~
.. (R.~~ ~ ,?o;) ..
__B~oro ..
Asd k~stmest .. ~oor blo~m~
. -PIai>
. ··tell.-Vrucbtboomen enz• ...
.... In zakjes vanaf f OS3.'·en·in v~~ ,vap f.0.65,-.. :;.~:.

,.....

Nleuw Kautoor.

NEZ E · N · van kolomen, zoowel ala de In~I~:n~ebruikelijkeWijze vans ac ,: po~:: e~~eloppell zlJn schltte- Sedert 1 November j.1. ZlJ~
lI,nteDIU, olJQlSCBBR lCt. _ dische regeerlng tegenstanders
Na deze bebandehng was bet rend uitgevoerd en er IS vol- de zaken ;;;::'bN. Vi Rem=::
van zulk ecn plan zlJn
dier nog in leven maar wern doende p!a.ats open gelaten voor Indisch
d ~O ~di
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'
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I

___ '

~::~~:~iae~esc~b::~ .'..RKORADIO .FlUlSN.Vl

HELP ·T.·deSPR:UW:' 11
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k~i:uddellog """ . het 1::::·=:::::::::::::::·:· :.. : .:. :' :::.: ': :.:.: ::.:"":':,.=....

Special~~veloppeD;,Automobiel T ech'ni-II
.• Te~· gelegenh~4"~ de ope- ~~ ~~~~_~=~!~
nmg :der _wekel.\lk~~ __ .post:",_ Van het: schild een afbeelding
.vluchten van ~~tav1a. .naar_ Ta- van een bekend EngelsCh schil-

va:n ODs 't Stuiverstarlef. "
N.I•.."BA~f-M.---lt . E"L:EDTRICITE. IT BEDR"iJF

' Vraa{it ' dus

~-_: " "'.".:

TAND··V LEES. ~H'
WI!OER,

.AanbevoknAdressen te

~~~

de "stars" zooals Fred. Astaire,
Ginger Rogers, Frederic March,
Katherine Hepburn, Claudette
Colbert, Joe E . BroWD, Franchot Tone, Paul Muni, .Tohn
Barrymore, Myrna Loy, Her-

TRLF.

WELTRVREDEN 1681
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~dt

. " drnkm !
J . . .kef'. ht-t jeer, in f!ijrere
u!I.l:todt1.lkt , iJlllood, a(~("OOfltm.
Maar W(' It:''f:fI nu ~nrruul1 nl(,t
in "cijrt',.. Oil ~n zonnewiju-r"
ma.,· in dedi'll, in g<--dnehten.
":n: l{~' l:11 II" hlt'kl)nu:t. h(:l
"nll'\W!o'I'" jur. 7-lch \'fJor I)oa
kdrr JIt'f'SII(fftlijk OJ' toudani"c
,,·Uzo. unh"ikkdf:n. _I. wlj \'f,dr
I,M , .,It ml'f:dijk mAnktrn " " .,
'k,M h~ j:1-dat"hh'n 1m tladj'n
in ht't \·rori.:,· Jaar, Wont J:l.'ltHJrt

'; ":~~,t,~ dHn
...•lnnd..'. nrk~.,.n'::(a.l,.~,':'. ijh'~J~
•"..
... ,.
.. .. '"
..
,,,·ndo.·, 1I.·,dt:,'ol!... ~n \'t!rgr.\'l!na~~n~~~I~~~~Or:kl'~~~

~n

kUIlru:1I \·,·"'·IIr.ht ..n, dIll wlJ
dt'rr:d1jkt: r, tl \'(lt'lomtl \',IIn andc·
rton I('Mll ltd":n optvar.gtn en
dal nidul c~n" lr:wn deh fl}) harmoni~hl~ wijze z.at ontwikkewn? Of zoudt g-e mecnen. dat

~O~~~nd!:;rd:! ~I::~:m:~ r~k~a!e;~:Crn:r:::~gd:f ~ ~:~~~~I~o.~~:e;n;!~::~re:~ ~~~i:~ ::b~~~~..e~.d~~
voortschrijdcndc ontwlkkcUng
vnn Ncderlo.ndBch rndIe.
Van de "I n t ern a t I 0" afd.
Pnpier ontvingen wlj cen handlgc bloc·note, die voor aLken dag
cell bchoorlljlte rulmte heeft om
nunteekcningcn to malten.
Dc S tan t 8 S P 0 0 r w e·
MEI8JE8 INTERNAAIf"
g c n kwamcn ook dit jaar
,. FUm In Dccnparil:.
uit met een kloeken knSimone Simon, de FrllDHchl:l lender,
die
vole
nuttige
aetrlce, bier hekend van manigo mededeelingell over hct jaar
Fro.nsche rum (met Baur) b~z~v~~i~~de~.vf,r c~~ ~!i ~~f~
treedt hier op In de AmerlkaanlIl:hc film "Moisjes Internal1t", work vEtn de reproductlo bedrijvcrtoond In het Deco-park.
~iennf!:an dell topografischen

k:~U~~I~~~:el~tt~J~ e~uhu:~~~~ Ilgt
hc~e;0I7:r~~f~j~s(h~~t
v~f~a:k~
deze rol Simone, die tach

De mooislc kalcndcr, die wij
lot dusver onlvlngcn 15 die van
de beltende futografische pa.
n , ~~~c~t en (~n:~n :~b;it
Ph 0 top rod u c ten N. V)
Wallrvan do firma Reiss & Co.
.:~:;t~~.,~:~~, it~~h!~~vt~1~~~~
de vertegenwoordlging in lndie
lijke H£'dl1ehtelijk~ houdln~: jc. jltnr~\?:~~ ~e b!l:~ao~nn:O: :f;:n~r:;~~~cl~'Si~~ ~~~I~~ heeIt.
gens de m(·:I.ch~n
om tlnM
heen. gedachten
opmaken~
gann Europa's
temaat, waar
dochters
van Voor O.
A. 1936 -.37
gecin(!htt-n
van · baat,
wantrou·
we lnzlen, . dnt
wc metdan
in vrees
elitede.naar
op"voedlng

kN!rde cigcmschappen nlot w i 1den zlen, ~oudcn wUzelf daar·
doodr InddeUgddbgrijoelen en we
zkOU 'k·n cu g · anderen nan •
1 een menae h
~C;:t en. i' ZohO~F'
zoo Sirij'
d

·Ct '

alln de twlnUg Is), dnt voor de
eeriite mo.al in baar leven kennls maakt met het groote. be~
grip lJofde.
De omgcving, wanrin ~e film

t::

J.

wenschen de jonge en \'oortva.
rende RKO Radio Films N. V,
dan ook het beste too in het
nleu:w-e jaar. Het Indische pubUek zal gaarne komcn kijken
nan.r mooic en goede films en
wij zljn ervan overtuigd, dat
RKO Radio Films N. V. er vele
za.1 brengen in 1931.
Het begint reeds goed, .. hedcnnvond zal bet nleu\ve jaar
wordeD. ingeluid en ... ingeschoten" met een schitterend vuurwerk op het plein bij het "Rex
Theater", waarna de mlddernacht-gala-premiere 'zal plaats· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

iii•••••••••••••• _

~~~~~ _~~g~~ ~~:~~,=~ =
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get''' Follow the FIe e t,
een bultengewoon lllclodieuze
"musical comedy" met muziek
VIall: den J~kenden componist
rvMn g Ber lDd
en wee~k ue,.~a:.r m~n op
~:rgk~~~i~ :;~~ f tmeuwe

We
2ond('r ultwerklng bleven? zn.aien zelf het za.ad onzer ge·
c goed
veel gcwln. v(.'cl vreugdc! zal ~~;re~' wa~ w:~~~~gs~:n :II~
brengcn , WQnneer gij van Uw len hebbcHl. En dlt brengt ons
kant met dcrgclljkc onvrlendc- cen paar moole rcgelen van dell
lUke geduchlon .vcr\'uld wanrt? ouden dichter, ~ngf:~low !n
Wie kent nlet het Rprcek- de gcdachten, wan hlJ zegt In
woord ; WI(! wind ,.,Haft, 7.81 .. A l.'salm Of.Llfc" (vtij ov~rge-

~fc~e ~c~~egj:~~n'Unv~~r~~~~: . tacht~. ~4t khebben

etl)Nn oo~Rten?·-

.

enlJ:::a~~~1g~e:mW~~ hd:Jsr.:~~

ming von den · Oudcjaaraavond·
ccns..cen ~ogcnbli~; nederig, den·

~~~Cd ~I.:n:~:r~ij~~lswa!eik s~~~n?:

. ·Ben Ik betc~, wijzer; v.romer,
dnll t(]en 't -jaar· zijo .Ioop begon ?" . . .
: .
ZcJ;€er, gc waart weUicht
n.ooit openlljk vijandig. jegens
iem~nd, go h~bt niet gesLolen,

t

teur van de school en Simone is
een van de oudcoe leerlingen.
die voor hun eindexamen stann•. .
~n op haar direeteur v~liefd

:>

~~l·'~~~ ~~hje~~~~tol~~;!:S~ '1~~=~~~~~~

die den direeteur in weren-

schappelijk wcrk ter~ijde staat, Allsortiment v,d. kamer zonder
is evenee118 verliefd· op hem knal f 5. _
en het conflict tuaschen .deze Idem .voor de tuin met koal
zcL) .
belde . liefdes wordt .op een f 10,-'· ( 25.:
.
Gccn hol.lc vrtugueo eo geen zor· ulterst subtlele en·t ach drama-:. \l8LoAd'UbWekendK'AVNuuG,weB"OfaEbN"ek
gO~ja!~n 9~~,,:Ao.~e~:r I~~ri~~r- tisch zuiver? .wijze u.itgewerkt, .
..
..
.
gerie ~~~v~!~d~rv~oeot:o. z~af:::!,; jij~~~t h~~~ !~:rlj~~~~:~i':~ ~,:Vj~:~~:k~::. de ~,as~ ,Gambit
ona aile, ons IOVC1l to maken tot lots voor ons ~egint tc leven ....... .
. 25% KORTING
IIChoDIlR,
.. '
.
Vooral. een ·. van de laatste ....
En b~ngtUllld.o acll;ter ana le Wen S~nes uit · de film, ~ Simone
. ~KAMERVUURWER!( ..
v~tetappen In'h~t ~n.d. van.den. ttld. li~ar . lie,fde voor den directeul'
",.'~ OL.IRA. LUDER.&
.
FLORIS C.
ter, wille van
.. de geliefde leera.no TEK troNa .
...
. ' .. .
resopeenkindcrlijk-doOrzicl!ti- ..
. ~ .~wu.Tt"'REU£I'I.'
--:-._--:---.-...
.
. ge .wijze verlooch.ent,. openb~ ·
... .
.... ~..;
t.L _ J,. • .
.' ons .Simone : als . de .begaafde
. .
I
U~",teC£W.s kunstenares, die zij is.. Zij is
. .
met langer actri:ce, ·doch ·.leeft Acbter1ad~s,zeeriD,.te·r,:ssantv.kL
.. DIER~HAND~ING, .. de rei v~ ~et me.isje .dat l~ kiodtte.o; o.a. Baby op de pot"~D
In·81~thuis. .
. voo:r haar It.ef~e en .e~ geluk m B.iggetJes: (0.20. Hurk~d. klQ~je.

Hiervan sl~agden ~

IN STI TUU T

%

"

B L OM"

Hoofdkantoor: Rijswijk 18. Tel. 626
Filiaien,
Sumatraweg 50. Tel. 3321
Matramanwe:g 167, Mr. Corndis

Binnenw~g 2. Buit~z?rg. ~

vO~~'~~'~t q~.de~- ~~~~:e~~~i;~.·:g:r;~~~~~t~o

kundige lelq.mg ontp1ooid~ . Si- Sterretjes (wonder kaanjell) p. dz.

mone .hler een .t alent dat ha.:at' f 0.05 lange soorten f 0.35 £0.45
Europeeschen·.~. roein rechtvaa;--. Prl"a ·.C DIN.· ~ERT".ONS
d.i~. en p.anr tot tey-oren zelden ~a: bur en. .bus tegm · billijke
be~te : · ~oogten

. van··wereId-

~....

...

prijzm: '

KANTOOR" ROUTINE- CURSUS aanvangt ,

.. .

4J A N U ARI1937

. :za1

werd ces

%ij~·,k~ gea~ken ~hrev.en

ge-. Pam:saroe . . .

.

het varken iri. l~ van.zijIi"ll- ~, den.QP
·rekenfpg
van·Mar:- VOOt.·
wur;dt.Dlenzic=h
en:·We1.in.de
.~~~
-:UePvoe1en.-'
......CREDIBT
: to,t de-!V.V;.L.'~.
·.
chum, DIe '8~~k m :de. keel ·is . ~n.. wat sch~II:,directeur, ~
~Waat .wij." ~g~otm zijO., ;
. .~

93;6

Dit pe:r.ce:n,tag~ spreekt voor. zich ze:If. Vplgt dus· ~w les~e:n . in
Steoografie:, Typen, Boe:khoudeD. Taltn . £tl . Reclame'- Te.ekene:n
nllsluilend bij'
.

. ~~~!~g==::~::f::
Su~ ~=~~ ·~tsuc- rIO· TEl HO·NG
plaats.~f;D~al1la
d~~ m~t"Worden
. Batavia~C.
juiste
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NEUTRAlE EXAMEN COMMISSIE

fl''.,

en·

=~=========~=~=====

candidaten nameD per ult. November 1936 deel aan bet examen
voor Stenografie en .Machineschrijven, afgenomen door een

.....:::..::.:::.....::...===_,

_ Eenige . .ooggetuig ?eeld~n
ons. het volgeuq.e staru.t]e van
dieren-miBhiLnd.cling .: mede, dat
in. het gemeCll~ijk .. varkens-.
slachthuis ·p~~ts had.
.
. ··.E en dC! varkens v.:erd tot drlo

INLEGGER.S
een halve cent p . stuk

:-'_~~~!!!!!!!!~~~!l~~!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!~~
~..;,

~!~ :~~~~fJ~~~~~ st;m:c~ =~~~~~ ::r~:ld~:,c~~ d~~ :t~~: vo~:te;rt i~~~~f1f~~~:'direC_

op Uw dllden zouden drukkcn we ]aar wei zal brongen,

-

Wenscht haar zeer
Dames- en Heerenclientele een gelukkig en
voorspoedig Nieuwjaar.

.

.
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~::~~~~~~~II~:'~~~~
opUI;bleo. gebmdlt
Bet bijzundere

····~~tn>uwb..~he;dio1t I ~~~ ::fD.. _ • .,..••~"-::- ._ • .,
zorXm,g_
.. Er
".."
_ill'
..
,:::~·-.-::o

,;oe·=~",

J?et . !.~l!'.OU
Opm~ tmai is de
meD.!!kIllee:rde hDrlzontale
metverllchteatlee5scbaal.
~ ontWorPen en van
hout; waaraau palis9Bllde~ op

I. VLOTTE ··· NiEUWTAARS;
WENSCH UITGESPROKEN
DOOR

regenS. ,~,zwaar'! was
den gebeel .af te leggen
.
nog·een pr:t!s ,te· b~bftlen. ·.
De Soerabajasche : Dlotoren~
handel, ~etjenoJi:gan" 37b Bat:.
Centr..,· kan. er U meet- Vlln ver..
tellon.
.
ERRES RADIO.

. THOLEN'" VAN LIER

ScizOen.19S7.

plaablen een warme glan!J'ver- '

~

Icent. De SChaal hceft een zwart fond,
hetgeen de afie:llfilg ve~gema.kkelukt.

's Avonds bI.Ulrt nog de decorat1eve
wnarde de~ licht-effecteD.. van de
ve~sehillende gol!"ge-.
bleden.. .
.
'
Wat de lampen detrdt, is de Ai'S
lnJ'elascllt all! eerste ,hoogfreqUent
versterker lamp. Daarop voigt d8
octode AK2 all! menglaInp, de .AF' 3,
81a ~elfrequent ven;terker, 4e
AilC 1 aill . detector, tevens eerste
laagfrequenU&mp, . terwijl a1s eind\.a.nI.p . de ALS fungeert, we.1kfl 18
Watt anode dl39ipll.tie toelaat. De geIchalen voor rIe

Jijkricbtel'lomp AZ 1 levert tenBlotte

2.

de nnodespa.nningen. De zeer rWme
elndlamp beteekent. dP.t ledere normale bu.lllkllJlll!l' overvol met geluld
knn worden gevu1d.
De ICY 22l ill ten zoogenaamd
.~Il.Wo.V1;" appal'lUlt In den waron
:dn des woordll. De g1llfberefken van

POLY-GOON . OPNAME

MET DE
ONDERTROUW
VAN ONS HOLLANDSCH

i:p;:~=:r~U!: :~::d:
von.betgebied van 510 -700 meter,

;~~~:!~tem:~t n:~:~~~qu~~:a~e~~

BRUIDSPAAR

!ll.erker in dlt gebled UgL
Het betreit bier dua een toestel, bU
ultneroendheld geschikt voar den ver·

,..-----------,
0 P 31 0 E C EM B E R ZA
L

0 NZ E

Z A A K ALL E E N

's MORGENS GEOPEND ZJJN

:C.·····... ~ -, "",v·u··=_ , :~tgr::5:~a~~ ~~s!~~~~:ij:o:::b!~

I

dlo-Dotvatlgst.

~e D~o~~::I~ I~~~:Oq~:tu~!~:~~~a:
groote trekken overeen met de KY
221. De gebeeic opzet va.n bet tocstel
Is eehter veel eenvoudiger gehouden.
Zoo ontbreekt bier de · neona.f,,~;!m
IlIlng, terwlji de fllndIamp AL 4
slechts een elndvermogen hte!t VIID

- HOOFDFILM

ESCAPADE

-------------------

·g'h'klm.v~'~.v>, ••" ".."Uon i !!e;V~~ ~~t~:m~~~t~etS~~
·C···, C- ._,_., , ~~~gt::e~~oo\':et~~ ~b;~t!':!~
Is dus niot bt'Ulkdaar in Europa.

WII zljn ervRD overtulgd, dat Erre3

dlt

aeizOen zijn posIUe in bet
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Ruim eeo week geJeden, toen niemand vat ze ernetig op.
Noch de Russen, nocb de Jade cours.nten nog vol waren
van hoogst ernstige berlchten panners zijn zoo naief, om op
uit Chinn over de elscben door zijn voorstellen in te gaan.
Maar tach heeft dit rumoe·
Chiang Hauch Liang voor de
vrljlnting van Chiang Kat Shek rig jongmensch dezen keel' de
aan de Nllnking-regeering gc wereld in opwinding gebracht,
steId, waren wij in de gelegen. want iedereen dacht, dat Of eeD
heid, om een op doorrcis ...ijnde burgeroorlog Of een oorlog met
Engelsche journalist, die reeds Ja.pan voor de deur stond.
Hadden wij oak in Europa
20 jaren in China· vertoefde,
maar cen dame als mevr.
i~~~h~~n:~~at~l:ew'tf~~~:\,~~ Chiang Kai Shek, die zuIk een
vingen en in doze beschouwin- ka!meerenden invloed kon uit..
gen publiceerden, waren zeer oefenen op de onruststokers van
Europa.

Tel. 2925

LUD Holle 14

Aangevuld

d.ett. 2}49-

bl) Aubade. Optocht, Bloemencorso. enz. tljdens a.s.

Vluggo. vlotto longons· PET TEN en meisle,·
M U T SEN met to.p .... lilk op.chrlft. afgo.
haald ;. t 0.1515 per otuk bi):

.R~.t.urant . Shanghai,

V4fL

Tel. 3919
Tel. 5685

Pasnr Barne 1

Moleovliet~O. 9

To)(O "lap,

Tel. 1303

_ Tel. 3437

MEESTER-CORNELlS:

Toko Mampang (Koeng Mlauw)
Matramanweg 9 _ ' Tel. Me:. 158
BUITENZORG I

Mev\" . L. Z~IIIerm'DI, TJlkeumeuh 36A (pav.) .

:;.

w

~ru,!~~e~~::... ::1!~ocfJ~is::!

verJdaring van onzen zegstnan,
dat bet niet tot cen burger- TENDEN7IEUSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!I
11:---------.:1 ~:!~~ v~i~~~n beetje te ~~~t:c~:m:rmei~r zau

Soong
mevrouw
Er kamt geen eind aan de
Dorlog -enzou
kamen Chiang
en dat Kai.
mr.
Sbek tenslolte een · rcgeliDg beweringen der Franscbe en

MID, '

lJO.aD

.11 ook

Diet 'DS

week.elJd~D1

IIIIWIIE il&LIMI·IIIBIIDliG:

MtDKh. lui!1I jlj DOlt al die zleluef
VI. I

M..1r.

)r

d',

DII

ok!.

ilL )Ij-telf.deklodereocn: jk hebbeo

Mj~ATBOH

.', hard nDOdlll.
tiel bDUI'-'.t n 111111) teduur, ellslameurlg.

Vr.:

~yjanta's

C.I. &H.

Zatefdug gll8n we Dill 1 u. met de auto: am 2 u. ~IJo we
hoven ell V30 drDhltfe_kwcldulvel verJn31.M!lllodaglPorgul
kurllleD de kloderto tijdlg op school ~ilo ~o Jlj op kaotoor; ·
.
weer "fit" voor de heele weeki

B: , S.·et. JII .Pa. · vonr het bedtag ·VIIO un Uwu·
1I1tllaaolllvo~de" . ' gllllo w .. all .. n 2 dlllltn hrrrlJ)kr
watcupart , beodeneo, 2 npchtjC5 omkr hel wollen dckcptje
ll,iCpco ell, ' ·

. Klein Z"'ille~tand milar _eens.

.

He Pat hllea wi) tr Zo~dallmOf1lCII Uti! naa! locriJdco eo
lollcbllft9C" hlJ .d.. Waardlp V1Bgca. We kllauea' daa
btetUJk :~lI!lQu . .k.aD.o.ea CD -'S IiIldda~ wtcr Ihul.$ .lijo.

Overh.mden

en PYjama's v. a. · f 1.50
Sokke:n v.a.- 0.45 p:3pr.
Dassen , v. a. 0.25 p. stuk

~wtllllQeDd H.

HOll ji} Ie mnnd bill co lD.IIak Ie JUSto. Moede. IChrlJf lij

(N.d. f,bdk",)

Overhemden .v. a .. f 1.95
v: a. f. 2.95

MI. Msonlt. Ie kU1I1 bit "Kiehl ZwJt~e,Ia'lId", TiigornboDg.
bUUjk . cen vao buIck ~n kookgerel. voor~leD snoeperlg
wecken-d.huj~)e huren: met of zonder kost!

TUKU TIO TEKHUNG
~ASAR

BAROE _

Nu is 't to'ch precies zoo ult.
gekomen, Chiang Hauch Liang
Het zich door madame Chiang
Kai Shek en haar vader, de mi·
mster van financien, Mr; Soong,

overreden.

.

.

Van het . bondgenootsehap
met Rusland en de oorlogsverklaring'.aan Japan, komt niets,
evenmin ._ van een aansluiting
bij- de- . boisjewistische par:tij.
Chiang Hsueh Liang 2al, evenals tot dusverre oak verder de
qommunisten beetrijdcn en' de
regeeriog . in NBllking ziet

gaan, vrijwilligers naar Spanje
te zenden.
Zelfa werden er door Engeland eil Frankrijk aan DuitschlImd economische concessies
beloofd, indien· Dui tschland 00:

reid zou zijn, het ·in dienst treden V!lD Duitschers bij de Na.
tionalisten, te verbieden.
pc , Duitsche regeermg, die
al ." berhaaldelijk
verklaard
dat slechts Duitschers
reeds in Spanje -woonden,
alsoyrijwilligers in Spanje meevechten. hee:ft aan' FrankriJK
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roiten te krabben?" vroeg de

N ieuwjaanlint (zoo jui5t uit Europa ontvlIDgeo) prij zeo
v.a. F 1.50.• tafe:lver5ieringen. voorbil:nden maoie groene
elillgers en wftte StephaDotis.
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een oud versleten vierduitstuk.
"Maar, eh ik - ik dacht, dat ik je cen gulden b ad
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Slechte betalc r : Dat is good,
loop eens aa n . I k vind bet erg
prcltig met zoo'n optimist t e
praten als U !

D c professor kwam laa t thuis
en was verstrooider dan ooit.
Toen hij zijn slaapkamer binnenkwam, hoorde hij iemand
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en
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E en oude, jonge juffrouw,
die op een villa't je woonde, boorde hoe twec arbeiders, die de
telegraafpaJen repareerdcu, leelij kc taal uitsloegen. Zij was

.

,"0 0 E D I!:" K U N S T.
GOEDE GELDBELEGGING VOOR
QESCHENKEN
.
..G A N AU
.
IND. KUNST SLUISBR. PL. 1.

3000
EX EM P L AREN

PUROL

~

. Doos 40 en 75 ct.. tube f 1.. Bij A poth.-en T okohouders

iU BIll! lDlII!!lnE MIIIIIII

;;;;;;;;--;;::0;;;,;;;;= - = = ;;;

. Radio" koopen is een zaak · van vertrouwen
.•

WiT beOOrdeelen onze cowance en SHVice
' en ·. raden U daaroril aan

.-

.

Diet

-~

zelf .
.

.lAVA - FO'TO~ CENTRALE
. ~.

v. DINTER

opgerldlt.1Ul
.

flOORDWI)K· 31
TELI!FOON
.
Wij~U~de_.......nen

lBte~lJttnb'ost

RECRUTEN-SCllAA1ISCHTE

t>4.ctued.

In Engoland

N.i.efJW&

2e Blad,

"SUB-STAND:'" , RECRU-,
LQ1iden~

"DE WEBEL» VAN
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Donderdag 3FOecember 1936,

16 Dec, 1996.

Nadaf.-het aan.-het'Engelsche
Ministerie van- Oorlog ondantks
VOORARCIilTEG'TEN,
veel ,trommelgeroffel met _, ge:lu~t -is, ,het _~>nvcldoend~ recn;~
WaskJngton~ Dec. 1936. 'teeringscijfer te verhoogen, _ IS
Een_P.rijsvraag, ___ '
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,

president van de tentoonslelling, Grover A. Whalen~ mede,
dat voor deze ondernemmg een
sam van 120 millioen dollar is
uitgetrokken.
De tentoonstellingsgebouwen
zullen verrijzen op ne enorme
Fhmhingscbe Weide, tusschen
Flushing en Astoria. Deze geweldige ruimte biedt plaats aan
cen half millioen bezoekers,
De twaalf vcrschillende .afdcclingen van de tentoonstelbng
zullen gcieg(m zijn am een lou
meter hoogen toren,. van waar
uit men zlch ooor mldde~ van
rolt~appell naB:I' d~ verschll~e~~,e
secti~s "voeiing " ,,~Ie~,ding,
..wonmg", "ontspanrung, ..hygiene", "industrie", "kunst;:.
"opvoeding", "sociale zorg,
enz. kan laten brcngen.
De luchthaven North Beach
wordt aanzienlijk vergro~t,
want men neemt nan, dnt er III
het janr 1939 reeds een regel~
matig luehtver~eer tusschen
Europa en Amel'lka zal ~estaan.
Een eigen spDor~aan lel~t na"lr
het tentoonstclhngsterrem en
bovendien lcgt men cen parkc:rpJaats voor 30.000 automobleJell aan. Reeds thans heeft men
de voorbereidingen getroffen
om 160.000 menscheu per uur
naar de tentoonstellingsgebou_
wen te kunnen transportcercn.
Nauurlijk <lal oolt een amusementscentrum niet ontbreken.
Een enorm amphitheater, waar
drama's ell opera's zullen worden opgcvoerd, wordt g?bouwd,
SJechts over de arctutcctuur
is men het niet cellS kunnen
worden, dnar men cen hypcrmoderna bouwatljl wenscht, die
reeds symbollsch de wereld van
morgen kenschetst. Danrorn
heeft het comite nu cen prijs\'raag uitge::lchreven, waarmee
het zich tot aIle architectcn van
ue wcreld hceft gcwend, Archlteetcn en bouwkundlgc Jngen!ljurs met de meeat mogel~kc
funtasic zullcll il'llchtcll dlt p~obleem op de origineclstc wiJze
op te lossen.

(Va,l1 OltWlI V, P. B.-con'.).

Barcelona, 17 Dec, 'S6. ckoomh.OtoPdteoorer IOtPal!°e.?kenInDdw~~:oChe:
....
land - in de eerate plaats met
soldaten - ondersteund te wordell. De <lelie van 'Eden en Delbos is voor Franco dan ook een
plJnllJke verrassmg geweest,
want - men mag het gelooven
of niet - de meerderheld van
de Spaansche bevolking staat
l'ndanks de vele gruwelen, die
door de anarchisten bedreven
zijn nog steeds achter het
Volk!:lfront, De vraag is nu, of
de allllrchisten hun bondgenooten - commullisten. socialisten
en
- niet een of
andercn poets zuUen bakken, In
de cerate plaats staat vast, dat
anarchisten zelden aan den
strijd declnemcn. Zij schijnen e1'
op tc wachten, tot hu~. u'!r
sluat. Dit is cell oude traditic 10
Spanje: de anarchistcn gaan Ied('ren pRrtijstrijd zaolang mogelijk uit den weg. Ook thans
schijnen zij er de voorkeur aan
te gevell, de hun ultgereikte
wapens to verbergen tot het
moment, dat l.ij zonder veel
t mocitc de macht aan zich kunnen brcngen, Een origineele
idee mllar cell voor de regeerin~trocpen 7.eer onprettige
gcdllchte.

Zooals bekend moet _volgens
het nicuwe plan van Eden ~n
Delboa in dt' eerste pIaats de u:-ternallOnale contrale op SpanJe
\'cdJcberpt worden. Alle plaatsen
Ran de Spaan~che grena, waar
men wapena kan smckkeien,
wil men bewaken' en dit zou dan
d~ taak van. de 'buurlanden Portugal, _Fninkrijk en En~land - zijn. Aan de blokkade
ter 7.o:t:' zouden hoogslwaar~chijnjijk dlJ- vlotcn van Engelaud lo~nUlkrijk en Italic Illoctell
Ileefuemcn, Villi de Lot'sLemming
,.tu1 Italic is men z('ker - ec;n
;"'TOot' su('(;('s voor Del~s, die
tegelijkt~ttij..J ala partnp.r ill ~et
plan F~eD-Ddbos en nb: bernlddelaar tU&>ehen E.."ogeland en
Itltlie fungc-ert. MQl!,kou h('eft
bewt'f.'rd· met ht:t ~itiatief van
DcllK'ii h' ~ympathiae('ren, wat
W('d(",)m al::! l.'en !!lUcces \"o~r de
Frp.ru!('h·Engdsche
politick
trivet wordt'n b<.>schouwd. Oak
Beclijn ht'Cft - lX'eW gedwongdl door 11'-" tot"Htt'mming van
halili ~ in den zurell appel
hJ(te'tc-n bijtcn ~ het Engdsche
\·f'--.,j~'tIrlu.n tx'grl1cl. De. beidt>!n
Span],' ilhijdr'ndc IJsrt,'IJt'!D schijnt'll du~ aan hun cigcn lot te
r
zijo O\'eJ'gdatt'll, Wat staat e.
th.lln.. k · wachk.l, nu (:en locall01)am-i,~n'Jche Catalancn.
Ik'tring ·.-all fwt connict binnen I De landing van regulaire Itabet b;.·(t-ik dcr mogclijkhl~den! liuum~r:hc en Dultsche troepen
hjtt ?
te Cadiz hL-Cft in Barcelona, dat
ala het centrum van de anti fasW"f 1'·1·1111('111 Fmncn.' daliachl! bcweging in Spanje
wordt bl:achollwd, dCl grootste
Bejd~, pattu"n Vcrk('!'ren on- opwinding veroorzaakt, Men
~'I1"r In dt!Ztl(de Bltuatie; ge- vr('t'st, dat Il'rnnco nag verdere
bn: k aull IjlthSt h~n - lIoldnhm wrsterking ult het buiienland
-, <'n l·.'tl oVl'n'I(l(-d lUln wspen!:! zal ontvungcn en dnt de aetie
t-n IlHUliti.·, L1 militair opzicht \'UD Ed(m en Dclbos tc lnnt ge·
zijll df' trot·,)(~n "an Franco su- k()men ia. Men twijfelt er zeUs
fJt.-rn·ur 1f,lU); dil' van het Yolks· ann of doze actit' wei inderdaad
h"nt - ~- .Elj tUn g'{-diMciplinecrd, e{:n', locallsecrlng van het eonhI d('11 litrijd bt'pr,,.·Cd en war- fJkt tell doel heeft. In B:lrcelotWn dUL" )...~n":J.ili<If(ici(·tl"n ann· nil - men mng dlt niet vcrgeten
RI-vOt"rd. Mant d'l burg('roortog hchben de- communlsten en
.is t'i'fI eigt'naardig pbcnomecn, annrchisten de macht in hanHd koml mc..!r op den geest den. Barcelona wijMt zeUs de

demoerat~1l

!

Reeds eenige maanden hebben de militaire autoriteiten ge.
expcrimenteerd met een aantal
recruten, die tengevolge van
kleine lichamelijke gebreken
waren afgekeurd _ ~eestal
wegens platvoeten, een te gering gewicht of te kleinen ,borstomvang. Deze ,jong~ menschen
werden naar verSClllllende opleidingskampen gezonden en
aan de hoede van bijzondere instructeura toevertrouwd _ en
het resultaat was absoluut bevredigend. Soldatell met platvoeten. moesten cen gymnasti~
sehe eursus volgan, smalle borsten werden door ademhalingsoefemngen verbreed en de recruten, die te lIcht wogen _
meestal heden Ult de noodlijdeude gebieden, die ondervoed
waren _ kwamen al spoedi~
na het nuttigcn van de krachbge militaire ROst en de vele beweging in de frissche lucht ki.
lo's bij.

dan
de loth (H'Jk
Z.:JO bchmg. idel: van een loeallseering van
rijkc ofJ
matt>ti&,h!
Cactorf'D
aan.
de hand, ,Dc Cntalanen zouden ~~~
0.. lntt'rllatiflnaJe cohorte in I,.'~'n openlljke lntervcntiu van
Madrid klmt. ':(1.'11 dJacipUne, Zij Rovjet·Ru91and mct 'Tcugde be-

:"v:::'~~i<~~ ~7t'd~n":~rig.';: G'no3t·~~r:~·n:r.ij~er~~de~n~::
I
die achter de scher-

lI.onhanK"1'1O ...an dl: "internatlo- schouwd

Fra~co

haitihun
id(>('"
{'n bl·"tanntje
!lit wi:rkloozen,
die
maJCet"
gnnr- men
b(:grijpt niet atcuncn,
_ of wilBarcelona
niet be.
n~ \lcrt'UilNI VUI.r hel ri"jl;o "an J,"l'ijpcn '_, hoc lngcwlkkeld de

I N LEG G E R S
Een halve Cent per stuk

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

dt1chj!~~:;~~~nodil(-bbcn Zif:h vlln Ill~~~~~~~Il~~:I~~~~~' ~~~lell de

N i e u w eWe r k 10 0 zen cur s us sen

and~:rt-n afgl:zondt:'rd L'll cen Catalancn zlch zekcr van de

van de It M. L W.

~~~~ ~ra~r::~I;~17~~~:t. bd:.:~~e~I~! ~Vl;:~~~ln~ll1t!f:~~:;r~~~~~~

Aanv<lng begin JanuarJ 1937 van de onderstaande cu!tiUssen:
1, Automobielcursus
2. Ruwoliemotorcursus

mug wordell. Hct zijn i~dcrdaad d(;rd. De industrle is gercorgani~
cjtsll'kcndt" tI~ldl1.ttn, dw o(J aI- Rccrd, de tl'oepen zijn gcdrUd en

~ad~lre~'~::h~n~r~~~~&i~;~o~~ ~~t8~k~~~ ~~~:g~::~~ete;~~t
pen _moet<m .wijkcn voor den Hct ontbreekt weliswaar ook
~;~~e:anln!!~aC:~S z~~a~~~: ~ea~a!riI~:t~~~~~t hne~nbe~o:~t
voordeeI uitstekimd tc worden
aangevo~rd. Is dit misschien
ann den invloed van den Rus3ischen consul-generaal AntonofOfscjenko toe te IIchrijven ?
De ecrstvolgende dagen moeten
leeren, hoezich
de verder
sche ons
burgeroorlog

rno~,", corIO,~.t

eCh, mekvbeg.beschlkt.ne De Itahaansche
tuigen, -de Duitsche kanonnen
en de RuSSis?he tanks hebben
tot nu toe Ultstek~nd vo1daan
ten koste natuurllJk van de
Ilrme Spanjaarden.
.
Blijft de vraag, weJ~e pa:tiJ
in geval van een localiseenng
de overhand zou krijgen, Fran-

~: ~~~~~~~e:;~~r~~s
~: ~~;:cg~::~~CUtsus

5. Eng, Iiande.lsc. curstls
AamneldJng en Jnlichtingen voor cursussen 1 en 2 biJ
den Leider. Sipayersweg - 10. cp 4, 5 en 6 Jan. ~. s..
voor curSU5 -3 bIj den Leider W. P.- Scolp, PetodJo Old,g,
ManJet No, 2. -en voor de overlge cursussen, bij ~n
WerkloosheidscommJssaris, Steenbrekersweg, KOlllDgspJemZuid, vanaf heden,

spaan-I'~~~:::;~_~~===========~
__
__

Beide partlJen bezitten de vol- zal ontwikkelen. God helpe
maakt8te wapens, waa~over de Spanje!'Moge 'de humane actie

~n, elbo~

van Ed,en
,D, Jelden,
zoo ,Aan
snel
mogelijk
tot, succes
den burgeroorlog moet een emdo komen. Het drei~ende. gev~ar
vall een internabo~aliseermg
del' vijandelijkheden elscht energieke maatregelen van aIle vol~
keren, die den vrede wenschen.
-(Naclruk verboden) .
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TRIPLEX-AFNEMERS en flOUURZAOERSI

,en V,O",ORSP.O
, E,n,i,n 1?',3,7
door
III, Gelllkki ,,-w'ordt
.,_ NIEUWIAA,R,
, U_ allen
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,
_

'a

67c
_

'" S ' I A N G
-o~ _

RADIO'SSALUUT SCHOI

De eerate groep van deze
"slIb-standard"-recruten is. nu
deze week in het recruteel'lngshoofdkwartier in Great Scotland Yard aangekomen en voor
versehillende miiitaire functies
deugdclijk bevonden. Over ieder
geval wordt afzonderlijk beslist.
De militaire autoriteiten Vel'waebten nu, dat zij het leger
ieder jaar met 2000 "sub.standard"-recruten kunnen uitbreiden. Tegelijkertijd heeft men
echter beltend ,gemaakt, dat
men maar 11iet iedereen, die luat
in het soldatenleven krijgt, kan
annemeD,

"Lieden men ruggegraatverkrommlllgen, scheele oogen en
misvormde handen komen evenals vroeger nlet in aarunerking," verklaul'de een ambtenaar van het Mlnistcrie van
Oorlog nan Uw correspondent,
"Ook menschell met in het ge.
heel geen, of slechts weinig
tanden en kiezen worden afge(NI/(/1'uk 1ICl'bolifm), wczen".

I

MET

UO.
IIIII

~f~t~~;~~U;t.h~~t9
~~ ~~~~ ~~~e d~~b~t~~ir~~n~~!s~~ts~~~
tork. Dezer dagen deelde, de ten.

DE INTERNATIONALE COHORTEN

bij de internationale lroepen
Russlsche officic~~n wer~aaJ?l'
maul' dezen schlJnen' zu.:h tn
~lun omgeving niet zeer thuis
ttl voclen, De SpanJaardcn
z('lf zijn goode soldate~, maa~
bCZlttcn zlJ
over teveel
het algemeen
een
,.aan temperament.

R 'K '0

"Wij bouwen de ~ereld van ~t ~~~s~b~i~: :Z~::n~e!n~
morg~n". ()uder dezen na~m "sub-standard"~l'ecruten- _' -'in
zal (l~ grOD_tste _ten~ooJ?Stelling dienst fe nemen ,........ met andere_
gel10uden worden, d.i~,d;,.,:"e~eld woorden, lieden,; wier:lichame:-

Waarop hoopt generaalFranco?

de

~,I~ T H'IAlI f,lQ
OPENT HE T SEIZOEN 1937
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BELGle

EEN FEDERATIEVE
" STAAT?

BEGIN -1- NII!UWI!JAAR GOED!
OPEN EEN SPAARREKENINC;; BIj,

Bet Recht van de Vlaamsche Zelfstandigheidsbeweging:

de

BATAVIASCHE SPAARBANK

DE S1'RIJD 0111. DE HEGEMONlE

(OPGERICHT 1857) '

(Vml onzen V. P. e.-rorr .).

EIND GOED AL GOED
Dus eindig Uw Oude Jaar met"

De groote onbcllcndc in
spcl blijft op het oogenblik
de Katholic;):e Partij van
zetr, die immers een
pnrtij is, ook al
cen Vlaamscbe en een
a!deeling. Nu de Kntholieke
Vlnmillgen zich opnicuw orien·
tccren, vraagt men zich af, wat
l'r uit de J<atholiekc PHriij :,:elve
en nit de ]{atholicke vakvcl'eL"'!'wee , . izige... in Amenk.
nigingen za l worden? En wat
blurt or tonslottc van de regee· vnn rondsjouwcn door de groorl.ngscoaliUe over '?
te
slad omnn'a Ileeen
b,,",n,.ws,ardig-I
keerden
drukken
heden to zlen in het

200als men ziet, is tlta lls alles
In bel'oering, en hocwel er op
h et oogenblik neg weinig ge·
vna1' dreigt, heeet. mell zulks te
danltcn ann het feit , de {ronten
nog niel voorgocd gevol'md ~ijn,
wijl men nog gecn uiteindelijk
programma geformuleerd heeft.
Bovendjcn aarzelen \'ele 00dtlchtznmo Hooen nog, om reeds
nil pn rtij te trek ken.

AMSTEL BOCK BIER
IMPORTBURS,

Harmsen, Verwey

~

Co.' N. V.

dagf~~~~~~~~~;~~~~~;~;~~;;~~;~~~:

terug

en vcmamen dllar tot hWl groote schrik, dat de Iiften niet
werkten. Dn.ar hun kamers op
de twee en veertigste verdieping
wnren, bcslot.en ze eetst een

LITS.JUMEAUX

s tukje te eten, voordat:r.e de
twee ell veertig trappen zouden

gaan bekhmmen. Juisl toen :r.e
hun mocizamc beklimming ZOllo
den aanvangen, wi de een:
Wcet je wat we mUen doen om
de eentonighcid wat to breken?
Mual' men ·kan dll ontwikke· We zullen clkaar aUe moppen
Ii.,g niet eenvoudig ignorccren, vcrlcilell, die \\'C maar bt;:denken
~1C(h~ omdnt 1.0 tocll nog niet kunnen !
"fgesloten is. NMr' vcrluidt,
"Good", ltci de ander, "begin
zon de l'cg~:rin g \f[1Il Zeeland
thAllg aile 'Icrnchtcn inapnnnen, .Hi maar!"
om de nnti·fedcrnlistischo grocToen zc 0)1 de veer~gsle verA
I ~n om zich hccn tc \'erzame·
len. Het blijrt intu!illch('n de dlelling ware n aangeland, zei
"",lag. of 7.U dAarin z[ll '!Iagon. de ;.>.el'!;tc man: ZiC7.o0, ouwe

HET MODERNE TROPEN BED
AflUCtlDg naar verkiezing, DJatti bout QJet triplex paneeJen geducoed
in I'edere gewens c hte kleuren co mbinatle

BEN SIERAAD VOOR UW SLAAPKAMER
" SOEKAAOEMI

I~u:!D

Den

en dfn

IIden

MET

PrJl~.

de

Ook
98 cC D. K. W. bleek In ~!I'lat be! door de
regens zware parcouu geheel tilt te tilden en zeUs nog
een PR11S te behalen .

wenscht zijn geachte clientele,

VU1'lgt Prospeclul fD orn e gemokkelljke coodl!Jea .
Op weg en baan Is NORTON vooraan.
Doch D. K. W. kan ook weI mee I

een gelukkig en voorspoedig

Gezondheidsmatrassen

IMPORTEURS ,

SOERABAJASCHE MOTORENHANDEl

SHOWROOM -
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De kwellingen eener moeder
door
ENRICO i>Jo1 NUVARA.

"En mo kwam het, dat wij el·
Luurll. blot'g haar ann am kaar leer~~n bcmhUlcn .. To~n
Sltznnne heen
Alfred mg vroog of lk zljn
TCZ'W\JI zij voorthepelJ . be:gon \ rouw wIIge w~~~' ~Id~k

ta~~~e~I~~I.

den naam van Bertrand de Bon·
had uitgespl'oken, voelde
dat Suzanne inecn kromp.
Zij wilde haar nu even tot kalm·
tc la.ten komen.
Daama ging zij voort: .
Ondanlcs zijn vleierijen,
hUd Hr.. van dezen Releur van
het eerstc oogenblik aI cen diepen afkeer. Mijn mnn had echter
veel met hem op en noodigde
hem vaak ult. De Boncourt
hield hem met zijn gesprekken
aangenaam bezig.
.,Ala Alf~ . n~t zoo al'ge1o:>s

I

NORA DE VALSCHE ERFGENAME

~:J V~_~~~j~."~~llst ~~n ~~Udl~ ;:te~e~:~'~~n d~~ ~ij di~~~~

l\ldenllgcsch wdenlE
_ Toen ik; uchttien- jaar was, vo~tOOld .. HIJ kwam over v~or neet wns,: die ' den -JOnge.n toowerd -ik secretar~ _ : op het ,onzc brUll~ft e~. verbe~gd~· 7.leh ... n~lspe_ler .. aa.n~rok . .Bertrand
lat}dgoed vail baron.Alfred .Ros~ van harte_ mmun ge~u~.
mno.k~ ,mu vung .~et ho~, ZOIl·
tard. Hij woondc'samen mct zijn
"Mijn man droeg mij . op de del' .zlch aan IlUJn ..af\~.\Jzen~e
maeder, een lteve vrouw, . die handen. Hij was altijd stil
te~ houdmg te storen. Miju .koelhcld,
-mij graag mocht lijden~ Spoedig ruggctroltken geweest, ~1¥Lt het tro~ ~~m-nog meer ~n. En toen
,'velde ik .rnij op het Inndgoed g~!uk veranderde h:::m geheel hij MU. eens ~ 11~n .:n .bet .park
nostard geheel thuis,
HU was wat' zwaartiIlend ·van trot, bekende hU mlJ zijn Ilefde.
"Buron Alfred belJandelde mij karakter, doch bUitengewoon
altljd zeer riddcrlijk; . zoodo.t ik nauwg~zet in all~, en vooral
"Ik weigerde veron~waardigd
het in elk opzicht mil'll-' mijn dn w~ar het z.ijn ·eer betrQf.
~a.r hem ·t:e luisteren. ~at vru::
h~d.
.
W" verlan 'den met naar - h lCderde_ he,:" : ec~~r. DIet, . mlJ
d.e o,tlde ba,
om
,' g:ng,- maar '
met
nes zlek., Ik was .de eenlge, ' die den:geheelvoorelkaar. Deeeni~'- la:;;n1f{in.t~a~t:rvolg; . .Ten
zij> bij zich wUde hebben en ik ge at ....>isseling, die-wij af. en ·toe s '? e elg ~ 1 em. ~ ~
verpl~de I'!.\~r 7.00 gc!~" ik I h~d*n, waseM ~ek ainden- ~~n ';1l~ tety·ert~lI~t in~.~ hij
kot).
:_'"
'. .. -schouWburg in het stadje, :daf nuJ. rue me rtlS •• e. _ ,.: __
~,Tegen, . den .. dood is : eelii~r dicht bij ODS Ill?dgoed lag. :DeS- mkt~~~:~· ::t~~C:geen knud -gewassen. , Na··. een tljds .speelde 'daar:'een -zeer"'oed' 'ch'
- ~· te
.
'
onrustigen nacht kreeg :zij een gezelscbap: . ,
~.
Zl
0J?_ DlQ . .MIen .~ek:~
h.a.r:verlanimin~ eIr"stie~:,'
·.EeD · der jong~ aCteur$, '~:r. ~=::~eI~~ ~~::!
di~,D~f'~~~n v~~rd.7 ...ba,,:r: ,tl,'3nd de B~ncolirt,. was de lie~ te bezoel;:en. b~eef hij bij o.Ds~O_was
'.vrien-'
_mij
':-verwonderen; dathij in c:Uen .tijd dOll kenneri. Bij dron}2lieh ' '_. • dat .mtin man ~t!en _
...
..

en

. ;,O~ns wer~ .

rO_lvr~'cm~e,n

leef~ ~OO:~durend

dat het tooneelgezclschnp spoe·
dig de stad zou verlaten. Dan
ik weer rust hebb~n.
. "Toen lrof mij onverwacht de
slitS', die 111 mijn geluk vernie·
tigde.

licht in de eetkamer ult. Be·
vend over at zijn leden snelde
hij er heen en draalde het licht
aan. Er was echter niemand
mcer te zien.
"Hij wist niet hoo h ij het had.
E\'en te vorcD bad hij mij daar
Laura zweeg wederom en J:log in de armen van een man
droogde baar tranen. terwijl meenen te zien_
Suzanne zich tegen haar aan·
vlijde, alsof zij de ongelukkige ' .. Als een razende stormde hij
haar declnemlng wilde toonen. mon kamer binnen. Ik wist na- 0, die schruk! mompelde tuurJijk nergens van 'e n schrik~
Suzanne. .Hij ' verntaat · bet., te hevig, toen mijn man doods·
vTOuwen ongelukkig te maken! bleck en met verwrongen gelaat

spreekt tegcn uw vrouw! Ver· Cij hebt' mijn ve!'trouwen zoo
geet dat nict! Ik begrijp gem schaudelijk misbmikt, dal ik u
woord van til\' besch uldigin~ dit nooit vergevcn kan ! OO2e
gen!"
w~gen rijn \'ootta:tn geschei~
den
"Waagt gij bet nog te ontken·
nen? Tocn ik \'Oor bet huis
.•Hij voclde waarschijnlijk dal
stond, heb ik met cigen oogen er een ongeluk zou gebeurcn.
gezien, dat een man't1 omhelsde inmen hij nog langer bleef. Al:;;:
en kuste. Zaodra ik naderbij cell \...·aanzinnige i"ellde hij de
kwam. werd het licht uitge- kamer nit.
draaid V66rdat ik u betrappen !
kon, waart gij vel'dwenen."
_ Groote Hemel .. .. _ dat is
"lk voelde mij diep beleedigd \'erschrikkelijk! stamelde Suen zeide:
zn~~~ra knikte. De tranen

de;

,.Alfred, ik heb §teeds opmijn
kamer gezelen en ben den beelen avond niet in dt! eeu..~runer
geweest."
"Zoo '! En tach heb ik u duidelijk ill uw groene Japon met
Witten kraag O'ezJen 1 Kijk cens
aan! Daar h~gt de Jopon! GlJ
be'bt die dus aangehad, zut snel
naRr uw l.."8mer g~aaan en bebt
u 'crklee(lI"

:lOU

I

;:;n~!t ~e~kbi~~~rvon. ~~e%:twa:·ie:: ~~~,:!a:::

.~,Op zekeren av~nd- m~
~ man naal:' cen .verga~enng
In de s~d. Tcgen-hen ,u ur ve.r·
wa~htte lk he~ terug. Nadat ik
aUeen.. gege~n had, maakte ~
h.e~ mlJ 0P.m.vn kamer een beetje
~makk~jlr C!l verdreef den
t\;ld tot Zljn·terugkeer met lezen.
,:Toen gebeurde er iets vree~
sehjks.
'
..
"
"MijD man 'kwam op den af-.
.tijd
'Voo:r }let,

beurd moest· zijn.
. 'IHij was zijn woede geen
meester meer, maar snelde naar
m.ij toe en groeep mlj bij - den
arm.
"Spreek! r iep_ hij mij hijgend
VlUl drift-toc. Wie_"was de man,
door wien · gij u zooeven in de
. e~tkamer lietkussen?"
. "Ik was

nie~ in &f.aat te ant~

I

i ..Ik

.... :.~

I

"''as nag steeds verbij~

..Door een l<Teemden man zou
ill: mij hebbeD. laten kussen ..
ik! ,!'...
'g ....En AlfNd. die mij zoo 'goed- .

ZlJn ,he,f~esver:, '~~SP,
rOke,n ~,uiS,'
,~OOrd,~n _, ,en .keek.,~em .ver,blJ,--S-, / Sterd ,van s~. Een he,vige
rvai!r~~ :il!; · soms.~ .E:iliep, ~ aan. ~ ZWlJgeIl m~-te woede -greepmIJ aan. Hoe kon
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a~to hUlten stilhou- h~. nag_ru;ender. Hij schudde ~
doG!, eQni;AI"..
, een
Toen zag hti-bene;den -m
;
'.
~'~~~:d verlichte- :n~aJp.er hr'~twoord
~.
,gafbeuwcn van . _. man lJ
orvan
. ewss_ e u,u.J
.
en .van een vro:uw. -die . e1kaar eUen~g, die het W2agde mijn schuldiging VaD de band te Wijo.~~~~~ had. ~~ ~m8teer~~ ZeD.·,
'
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~9n·hij weI niethet ge.dcht van: nad&t g:ij 'mij zijn nasm ~ '.,Maar hij :wJ:Oiet tilt ~..
de . vrouw ond.erSclieiden; _IDa8r
.
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breogen... De
aan~~en.haarhouding ~ ~ ~ ik _ rnij JJem: geheel bo:it:Bi
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~~~~n liep. d'?9r--~t ~ na~ ~
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:de/g~~Uden':" Het ~~~:; v~~li ~~:~ p::e~:-,:
~:h~ m.aak~ zOOdani~
·hebt!·~ : ~
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ja:l~e ~
';. ~~., zijntr~~bij~.ij zocpt< I~TQer~-t MrL ·~,ijll :m~ri. ,?p:o:n'. ~:n~O= ~: ~.:~I.~ -:~.::~e ~~.:~,: ~ ~.' V8Il ~~ ~~~;::. ~
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stroomden haar onophoudelijk
O\'er de wangen.
_ Gij kunt wel begrijpen wat
ik "oelde, toen mijn man weg
was, ging ' zij toonl~ voort. In
het begin was Ik met m staat
na le denken. A1s gebroken Viel
ik op een stoel neer Van bet
gebeurde b~areep ik mets De
I gedacilten warreIden nUJ wild
I door het hoofd
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kende en wist hoe ik ·over der-.
geJUl;:e _dingen dach.t : . ge1~fde
zooiets ''1lll mij!
:"
.' ;~ _ de eerste .de' ..beste
str2.atmcid joeg 'bij nilj .het hlilii
wt! nat kienJrte mij ~p. Noo.i t.
t.OU ik hem kunnen .vergeven, ·
ua'biimii zMbeleed!gdluuL "
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