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,M E bED EEL I N G;I
De geweldige belangstel~
ling die oak buite" Batavia
voor
ons blad schijnt
te bestaan, noodzaakt ons
tangs dt!zen weg te berich~
ten, dat zij die o~s bJad
per
post wenschen te
ontvangen een postwissel
zenden van:

PER KWARTAAL

f 1._

PER HALF JAAR
PER JAAR

.. 1.75
.. 3.50

DIHECTEUR JOHN KAl"PEE - TEL,
HOOFDRED.: D. F, VAN WUK - 'rEI.
ALG. PROC.: H. H, ROTTING - TEL.
ADMINISTRATIF.: TEL. NUMMER
ADVERTE!"<""TIE ACQUISITIE:
S, B. H. GOPNER
- TEL,

WELT.
WELT.
WELT.
WELT.

582.
583.
582.
583.

GEDRUKT EN UITGEGEVEN DOOR,

DRUKKERIJ

JOHN

KAPPEE

GOENOENG SEHARI 46
NA 5 UUR TEL. NOS. WELTEVREDEN 582-5238-2398.

WELT. 5050.
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~e~.den Volkenbond te bescher-

bo!d,

zij bet dan om aHeen te COllstateel'en, dat n~li::! in feite
inbrenk h2cft gemaakt op het
handvest van den Volkeilboncl
Aan dit laatsb lmn geen
tv.'Ufel brstaan, ,vant Italie is
Ethiopie binnen gevallen op

~eadte:;~: :~~I~~~n !~l~:~ fi~~Sr;o~~~I:!~, d,~!nd~ d~~:l1i~~~~
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DnzeJ{cl'heid, welke pa::sing van, mtiw~l 16 van het financieele

en

economiscbe door
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VITAMINE EXTRACT

is het rr:eer dan waar-I

~~l;~e~~~~::Z~~lnO~la:~nv~~ ::r~ :~~e~U~j~~ ~~O:~~~ijk::~~;~ ~~~elib~n::i~n n~e~r!a~~~~i v~:.

Zie uill'oeriger berichl in uJverlerl\ic op flag. 4-

, . _____ '

~~h~) kO~ae: w~~~c l~~l~~;~~~~ ~_~.,v,U
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pen nemen am doortocnt over
hun grondgebied te vcrleenen
aan de lcgermacht van die 1eden van den Vclkenbond, die
samenwcrken tot bescherming
vall het Handvest van den
Volkenbond.

~"'-''''''-''11

~

schijnlijk, dat in deze!l geest
2, In zulk een geval zal het maakt op het Hand~est tegen besloten zal \YOrde!1, wrrartoe

.3chillende regeeringen aan te
,Jcvelen welke miiitaire-, maridcmc- of Iuchtmacht de leden
vall den Volkenbond zullen
.lcbbcn bij tc dragen tot de gewapende macht, welke zal moeten dienen om het Handvest

ClitIA '.11,"

1 ~~f~:&j7 is ~~~ Ui.'~.~.ng~.~:~:~!~~

i

cell

O~b(~njuur cv~n~o~d e~1I

SOEP I'.ROMA

De
economisc:he s:mcties
waarin daa~bij wordt voorzien,
worden dW11lgeni voorgeschreven en waar in de j:::ngste ver~
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IDHkt n!:

Iedere Huisvrouw doet goed een proer te nemen met

HET FI.J"lSTE VOOR Kf'UKEN EN TAFFL.
Een nieuw plantaardig product. niet te ver~elijken

met de bekende soep-aroma's of vleescb-extracten .
Waar niet verkrijgbaar, wende men zich tot de
lmporteurs:

N.V. HANDEL MIJ. "ARCANA"
BATAVIA-CENTRUM
TeL

Tanah Abang West 34.

WI. 2404.
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o"~;~~~~i~g ~:n v.~~d:i~~ John K appee == Goed Drukwerk

;;'ec;d
vertegenwoordlgers denkbaar.

trr nicUcr~:nstaan~e
nUes ~~g hand\'c.st van .den Volltentond, ~;:lt~~~~~e~ g~~;~~~r ~e;le~~: ~~~k~l~b~~~er~i~edi~~'d:~n R~:~ i_!iii-ii'ii'ii'~;mmiiiiliiiiai!iii••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~!
01 het 10 werkchJk- a~ng?Zlell urtJltcl15, dat vo?r- de bet verlies en bet 'oDO'emak vertcgenwoordig:l zijn, van het

bc~tOlld

'·held .. tot cell. (;~:.log tusseben
Italic .. en EthlOple zou kOI?en,
waarblJ mcn nog cen ge~:nge
hoop koesterdc, dut Itahe teg?110VC; de" v,,;tb()"}oten h~u~

7.lC~ 1:-' ~uatl'egcl:n t~t bem:d- dat daaruit voortspruit z~ ge- lidmaatschao van dE:n Volke!ldchllg blJ eell dr~lgCl1a conflict ring mogelijk te maken en dat bond worde; ontzet.
t~l~schen twce ledcn va? den zij elkaar wederzijdsehc!fi steun
Tot zoover de bepalingell van
vod;:enbond, door de ache van . U
I
b" h t f
t'k 1 16
h t H'mdves'
I:~2.~W hJ.~~e~d? deze bemUde· ~ln e'~al1 '~jjz~~~ee~e ~ma~re~e7e~ ~~; ~en VO~ka~~bO:d, 'die, il~
~~;o~ a:~nE~!~~~~~rz~~ ~~~f~-I JlIlT~ttj~li~idt~c~~i;e~!~l~:rat ver- welke do Staat die inbreuk bet bijzonder \Vat het ec:rste lid
nell, dat zoo verstrel,kend in del' voJgt, gcvcn wij hier den
,';jn ".,"olgan kan 'Un, is tll,ns inhoud van ahikd 16 van het
cen emd(! gckomell.
Handv(?st, dat thans van zoo
Zcn:Icr ultimatum, zander groot bcJ ::l11g is gewordell. Het

I
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ALVORENS een rijwiel aan te schaffeo, bezoeh

onze nieuw

5howroom,

geopende

waarin U een

keur vindt van Nederla:ldsch en Engelsch fabrikaat
rijwielen.

Zict

ons

schitterend R. S. rijwieL

ilATA VIA·CENTRUM.

Na[ionale Ned e r 1 and s c h e fie t s.

Levert prima kwaliteit ijs"oorten, gefabJict?E'rd uit de beste
grondsrcffen, met bebu.p van de Ulodern~(e m;ocbines.

F.:lbrikaat R. S. Stokvis R'dam.
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MET F;JNREGELAAR

HEDEN ONTVANGEN

N. V, Piano· en Mnziekhandel
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Batavia Rijswijk 19
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Naast de Harmonie
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HOTEL DER NEDERLANDEN
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Het Koloniaal loslilunt.
Nadat d03f den Volksrn!l.d
het voorstcl is aangenomen om
de subsidie voor het Koloulnal
Illstituut I:elangrijlt te vermind~rcn , is deze instelling in verschillcllde
bladen bcsprokcn
ell men heeft vall vers:hillende
kantcn het nut der inrichting
mlgcgn~n, waarbij over het
algemeen de Conclusie luidde,
dI ll hct di ..ecte nut va.n het
I~ oluninol Instituut voor Indie
nict zoo builengewo:m groot is.
zoo(l ls de Inci!>chc Crt. concludccnlc. en het geen wonder is.
dut de Indi.:.:chman in Indie het
bcsehouwl als cen Nederland·
sdle instcllillg ,"onr Nedcrland.
Br ligt ;n d:! doelstolliug '::::.!'!
het instituut, zegt het bInd
gecn h:mdrciking aan Indic,
nid hel loc.slrkcn vnn ccn
hand aan hen. die in Indii! wer·
hell en \\'olst:lcn, \'cel min:!cr
lIog bcl:.mg:stcJling voor den
lU1l1dei. de nijverheiJ, d ~ eultu ·
ree le en mo.atschnpI:elijlrc be·
langcn \'oor IndW's itlhcem·
ache lJc\'olldng.
Wlj gdoo\'cn, dnt het Socrabains('hc bInd cl~ doclillellin:;
"on het Kololli<Lal 1nstituul
,"ci"l.Ct'rd bU'lch-:uwt ~n dunrdool' tnt \'{'I·kt·crde eonclusic.s
kOhil. waarhii de uitspraOlk, dOl'
or ?t Ifs r;~n belan:;stellin~
1.0U l:cMaan .... oor den handel, d(
nij\'('r!witl, de! eulturcclc CII
ma:lts(·happdij'-;c bclangen var·
de l:cvolldng. a13 onjui!:::t moci
\\'ol'clcn aCgewc>zcn.

Wnnt de docl3tcllin; van het
!iolonianl instituut is om in Eu·
ropn In !let al;cmetn cn ir
Ncdcrl::nd in het bij?onder. be·

Ikaonl'nnS(,:"II~ln, g a'~·bo~,.'cl· N{'CC clC"~Clcl(nkdc'(~
oe

<.

(:n het is \"."(1 dui:lclijk, oat di!
niet kan gebeuren, indicn m
\'l1n d:! zijde Vall het jnstitUul
,"oor lndic en oJ zijn beJangcT'
~ccn bt.:langstcllinz zou be·
stan n.
Er staat in dew c!o,:,lstcllinptronwcns oak z~er uitdrukkelijlc. da.t van bet lnstituut eer
vormc!1de I(rneht moet uitgaan
e~ ..~at 11et den \vet;: zal mocten
wlJ,.cn aan het ].mge Nedcr·
land, dat de ~eh::one tank te
vrrvullen hre. t ~nTl Groo~.Ne.
dcr)aml tot tIoc} en ontwlkkellng te_bren~cn .en met cere te
doen Ultk~mell }~ den wedloop
der nn~urlge natles.
Het IS dug vanzelf sprekend.
~at .de arbeid van hel kolon~a~l
lllStltuut en de propagan d l s~lsehe k:acb~. wel1{~ cryan Ultgaat, zlcb ID bet bIJr.onder. tal
Nederland en tot Europa r lcht.
voor welks gele(;rden en handclnren__ het een pl~ats kan Zij~l.:
wnal'" ztj hun kenms over Indu:.~
kunncn vergrooten e~ m~t de
gegevens .welk? het lnsbt~ut
o~ allcrlel gebIcd ter bcschlkkmg hceft hun voordeel kunnen
doen..
Waar dlt propagandawerk
\Vordt gedaan ten b a. t e
van ludie, is het duidelijk. dat
men d?:arv~. i n Indie betrekkelIJk weIDig merkt en dat
het eontact met Indie zich
sleehts beperkt tot he:~ opvragen van zooveel mogeluk gegegens en materiaal, welke voor
den ar!:cid van het koloDiaal

EVENTUEELE SANCTIES_

Italiaansche maatregclen.
PanJs 30 September. Itahe
beeft verschillende maatregelen
g~nomen voor het geval eeonomische sancHes zoudcn worden
tocgepast. ~en 7..a1 zich in dat
geval voor ZlJn aankoopen wenden tot niet leden van den
Vol ken bond.
Zoo werd cen
groat vleesch-contract met Brazilie afgeslotcn, len koste van
Argentinie, aangezien Brazilie
geen lid is van den Vclkenbond. Ook op Japan en Duitsehland wordt gerekend als belangrijke bronnen om Italie van
het noodige te voorzien. (S.T.)

arrow
~~t hef eerste shirt met
een werkelijk goedzittend vast boord

arrow
---';racht het eerste shirt waarvan
he! boord nlet kromp _ sanforized

arrow
-~t het eers\e getailleerde
shirt - het arrow mitage
en nu brengt arrow

e.he!n volwonderboord
komen bmw.ntel;oarose!
g op het
gebied van shirt,s me t vaste board.

het kost slecht
dus
S

~

instituut van nut kunnen zijn.
In zooverre heeft men dus
gelijk indien mCln zegt, dat het
koloniaal instituut cen NederInndschc instclling is.
Maar dit impliceert niet, dat
zij dnaroID vocr Indie van geen
intere"se zou zijn, zcoals de Ind_
OTt. foutief suggereert.
De belangstelling in Neder:antl voor Indie en voar West
IndiC is niet al to groot, de
!<ennis vnn de kolonien uiterst
gering. Niettemin vall ecn verbctcl'ing ten gocde waar te nc:nell, waartoe oak dc nrbei:l van
!1et lwloniaal institUl.tt het zijne
heeft bijgedragen en nunr uit
;crcgclde couranten\'erslagen
bJijkt, zclf in vrij bclnngrijke
mate.
Danrna.ast is het itOlonlaal
instituut het monument in Europa van Ncdel'iand's kolonia!en arbcid in andere wcrclddeelcn.
flet getuigt weI dcge\ljk van
hen. die in Indic werken en
worstclen, zoonls de Ind. Crt.
1it uitdrukt, omdnt het een
·)(!.cld gccft vall wat hler en in
Jc West met bnrden arbeid
.verd hcrcikt.
Hct vertell teer spcciaal a..a.n
_vctensehnppelijk Europ:!. \Vat
:-Je:lerland in ZUIl kolonialen
lr\.Jcid hccft wetml to bcrcil,en.
let wcltt de Jcvendigc belang;telling voor wat wij bcrcikten,
Jet vertelt voortdurcnd V:'1ll de
')cti"c\renis van Oost. en West
[ndiC.
Daarom is hct Koloninnl In~tituut voor Ncderlandseh Inlie en zijn bevolking wei dege!ijk van zecl' grool belang-. Zij
:lct dan. dnt wij dirC'et van d::zen arbeid in Indic wcinig
nerken, wat ni"t wit zegs-en, dat
lit indir~ct ook het geval zou
zijn,
Het was daarom cen fout, dat
10 [lubsidiepost voor deze instel'ing werd verminderd, want een
inperking van haar o.rbcid kan
nlet anders dnn ten nadecle van
l it land zijn.
Bcperking van zijn propaganda, juist in een tijd, dat
deze het meest noodig is, juist
in een tijd van schijnIJaren
achteruitgnng in z:tken. 1::1 altijd cen volkomen fouticve
kenpolitiek gctleken.
Men spant dao.rmede het
paard nchter den wagen en
brcekt ermede veel nuttig werk
dat levoren' werd gedaan en
dat veel geld heeft gekost.
nl"'odl'bos af.
v. W,
_
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beetje tanig.
Tanig. Laat nou naar
Hel zltie \"o:or D<l.mv; n • •Inke.
K
kijke, vatte Trui verontwaarleiJ of bo:z .... eken! E~o k~Uf "f"Qn
speclill~ 5aanen lIS. bambe!.
cligd vJam. Elk klein kind is
e:"uP~S. Cie:. DE prall!S "oor he'
toch wat rimpelig as et pas geijezellig hl:reruurtiel DE pl llll ' ~
Na het incident in den lend antwoordde dat dit !log b?re is:. Dc:t trekt weI hij. Taom zaken''t!end .. o ul! Ie nood!.
licO yoor e~n prallIJ~! ReStOufilD'
3chouwburg werd Trui op ad~ niet zoo zeiter was, nam hij ze_ mg. Hlj Selt wat, lachte ze temlcnabakje.
a If. C.a.rr~.
lies van den geneesheer zoo
Keee peddelde toen eerat naar gen de zuster.
_.
VEEL gd(Il'teud
.;poedig mogelijk .oaar de C.B.Z. huis am Kerlien van het heu- Nee hoor, IDlJnheer, het
PLATS DU lOUR.
NQOIT \I~~~D ailr d
getranspol'leerd en Kees ging gelijk feit in kennis te stellen. zijn pracht .~abies viel daze
Z,,·er.hQ'~ en Zondap's ult.
N
ELKE lmil.adc ..... a."lcloDs
...en meest bewogell naeht van Die vloog bem al op het vooren ~rui blJ· Ze hjiten sprekend ap
~e;~: y~-:::'Ia~~ lI~e:I:"g:
Lijn le... en tegemoet.
tegemoet met een b a r t e l i j k , · . .
0; all tell. Ma8r.dabOI'l:lemelll
Hvg. RANSA T~1. 815 T
Eindelijk oro zcs uur 's mor- "hoe is het met taute Trui?"
- ~ou ~flJn, dan 931.et weI
IUDch sle<:hh f :;a._II
il~~;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;:;~.
;ens Invam de zustcr met eell
_ Bestig, zei Kees. En pleeh- ~oo s~n,
l~e~3 ~o~ nIet h~A. Tb. MOLBNKAMP.
itraleml gezieht hero tcgemoet. tig liet hij volgen, ik Wall je em~a ~ver Ulg •
en:ne ·
Kees, die t11uls geen rust kon effe Ilnnonceere, dat je tante teems: n~et foorstelle, dat ik dcr
VITRAGES
,inden ,vachtte namelijk al twee gesonde kindere he... ,:;e- sao ultzlen .Soo rood.
~~~~~~~~~~
HALVB PRljS
.veer van half vijf nf in het zie- krege. Een jonge en een meis- NOll meneer, U ~Of\ U -::
IN EEN.
:{ellhuis.
~ie. Een Ke:e63ie en een Truitje! mevrouw wee!' me rus a en. RIJDT VANDAAO
A.S.ROTH
- En? vroeg !{ccs ndcm.loos
_
Oh, hoe honneponnig, U mag v~nmldd.ag nog even
0 T E V ~
_ Het is all ~s in orde, stelde deed Kerlien wat aanstell~rig, ]toll'len kljken, Joeg de zuster- Tel. Weh:. ! 770 _ 1772 _ 405
BoL-C.. T~l. 1231. NOWd ....ijk 6
1e zuster hem ill de eerste
_ Of je dat nog sel segge hem toen weg. . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
iJlaats gerust
az>:e ze in de kamer naast jOll
- Een oogebhkkle nag sus·
_ Wat is ct? vroegKeesver- 's naehts es a:1O bet giUe slane, ter. [le wou me man frage cen
•
der en hij vocgdc er hoopvol dat weet ik nag niet, laehtte panr booseh~ppe te doen.
Incassob~ W . K LEV E S A H L
.um toe, "een jongen?"
[{ecs_ Maar hoe vindt je et
EventJes dan, stond de
TELF. -4759 WLT. , PETJENONGAN -10, B.~TAVIA-C.
De zustcr schudde lachend meid? Twee l:eebies tegelijk.
toe.
rlee a::mgeweze n adres veer Verlefg lln<;;ers
het hoord.
Sel ik foor Truitje toch ook
en Vertrekkli:r,den naar E U R 0 P A
Zoo, een meis:;ie dus, consta- deser dnge wat speelgoGd motter inmhg hunn~r Vorderingen in NederI<l ncl sch Indie.
teerde Kees een pietsje toleur- te ·koopo. Een pop en een fer~cstcld.
Iluissi e en krale om te rijge.
Maar w~r lmiltte de zuster En een wecgschualtje om winFijnpluk Fijnpluk Fijnp!uk fijn pluk Fijnplu k Fijnp luk Fijnpluk Fijnp!uk
van necn.
!{eltje te spcle.
Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnptuk Fijnpluk Fijnpiuk
- As je me nou, geen jongen
- Maar oom, lachtte Kerlien.
Fijnpluk Fijnpluk Fiinpluk Fijnpluk Fijnplu k Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk
;een mcis3ie, wat is et dan? daar is ze tach nog veel
Fijnpluk Fijnptuk Fijnp!uk Fijnp!uk Fijnp!uk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk
.vas Kees vorbouwcre:!rd.
ldein voor.
Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnplllk Fijnpluk fijnp!uk
- Een jOllgen en een mei3je,
_ Och wat te klein, liet ><.~~s ID;;;;;;Offiiffi!i~""'''''~_;; Fijnpluk Fijnpluk
Fijn pluk Fijn p!uk
1ltmdcrdc de zllster, Mijnheer zich nict van d e '
::~
Fijnplllk Fijnpluk
Fijnp!llk Fijnplllk
Jansen U is de vader geworden Keessie se
Fijnp!uk Fijnpluk
Fijnpluk Fijnpluk
van een fikEche twceIing en loeb ook op em
Fijnpluk Fijnpluk
fijn p!uk. Fijnp\uk
mevroUw maakt het goed.
spoortreintje. Maar
Fijnpluk Fijnpluk
Fijnpluk Pijnp!uk
_ Wat see V, zei Kees, wien ik maar weer es naar
Fijnpluk Fijnpluk
FijnpJuk F;jnpluk
het duizelde. Twce te.:;elijk Hoe Imis, want ik sou nou
F;jnp!uk Fijnpluk
Fijnpluk Fijnpluk
Is et mogelijlt. Maar direct vcr- ~ige kindere wei os
sien.
.wend met de gcdachte, voegde En Trui uetuurlijk. Nou ik
hij eraun toe, da n hcb ik rr.e 1aan dan maar.
Fijnpluk Fijnpluk.
Fijnpluk Fijr.pluk
RECLAME
Fijnpluk Fijnp luk
Fijnplllk Fijnpld<.
sin en Trui beb d,;r sin. Ken
En met zijn bas rozen
Fijnpluk Fijnpluk
Fijnpl ... k Fijnp!uk
del' geen kif van komme. Een terdc hij weer op de fiefs am
twecling. Een keessie en een r . t
a be ken
Truitje. Oat is toch weI kedill, I'"~10Q~Zr~lt~g t:: bU' de zie- S~MENS TELLING No. I
Fij npluk Fijnpiuk
sprak hij verdcr tegen de zus- kenkamer binnen, waar Trui EET:;ERVIES. PORCELEIN. Fijnpluk fijnpluk
Fijnpluk Fijnpluk
ter. En gelukkig Is de pOen der, met een gelukkigen glimlach Efien crewe met zacht bloemdecol Fijnpluk Fijnp!uk
300dat de killdere ct behoor hem wacbtte.
6 dirpe borden
SP ANT
iijk kenne h::lbb;::.
_ Moeder, zei Kees. En de 6 plarl e "
Fijnpluk Fijnp!uk
Fijnplu!c. Fijnp!uk
Mag ik se slm? vrocg ;;tem stokte hem in de keel. 6 dusert ..
Fijnpluk Fijnp!uk
DE
Fijnp!uk Fijnpluk
Kces verlangend.
Hier foor jou, voegde hij er 2 dt:kschalen
Fijnpluk Fijnpluk
Fijnpluk Fijnp!uk
- Nag niet, wees de zuster moeilijk aan toe, terwijl hij de I vlee.schscholel
het ver:zoek at, maar als U nu razen in Trui's handen drukte_ 1 ri;~tbak
KROON
straks om cen uur of .'1cht te_ Au, giBe die. Maar direet I 4auskom
Fij npluk Fijnp\uk
fij npluk Fijnpluk
rug komt, dan tal het weI gaan, daarop, "et is niks. Ik heb me 2 ~ambalbakjes
Fijnp!uk
Fijnpluk Fijnpluk.
bcloofde de zllstcr bern.
~eprikt. Maar dnt bad je tach lSUEELIG
15~ Fijnpluk
Fijnpluk Fijnpl uk fijnp!uk Fijnpluk Fijnpluk Fijn p!uk Fijnpluk Fijnpl0t
- Goed, dan gann ik maar, niet motte doen jonge? Soo'n
Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk fijn pluk fijnpllfk Fijnpluk
zei Kees wat slunttlig. Maar sonde geld. We hebbe ~ou twee TOKO v/d. POL Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fi;npluk Fijnpluk
op weg naar buis, waar hij monde meer om ope te houwe,
NOORDW JK 13.
Fijnp!uk Fijnpluk Fijnpluk FiJnp!uk Fijnp!uk Fijnplult Fijnpluk Fijnpluk
eigenl\jk niet wist wat h~~ mot je rekene.
Fijnpluk Fijnp!uk Fijnpl uk Fijnpluk Fijnpluk Fijnp!uk Fijnp!uk Fijnpluk
moest uitvoeren, passeerde hIJ
_ Voor jou is niks geen sonFiinolllk Fijnol[J k Fiinolllk Fijn oluk FiinollJk Fiin oluk Fiin o!uk Filno!uk
in de Djoharlaan. bl:::emenhan- de, zei Kees beslist. Hoe foel je I
")
del Fa.voriet. En resoluut stap- je nou?
BIJ bier 6f pail.",,:
'
te Kccs van zijn fiets af, met
- Dh best hoar. stelde Trui
~
welk vebikel hij al een paar hem gerust. Maar mot je de • K AAS80LLETIES
maal bijna tegen een dogkar en tweeling nOll met es sien. • f 1.05 p. bilk
cens tegen een boom was ge- Hier de suSter sel se effe
• ,oar biJdathel Q
boist, omdat hij te vol was van brenge.
RUMWAF ELS
zijn vaderlijk geluk am op anWat anrzelend stond Kees
dere dingen te letten.
eenige oogenblikken later
f1.l5p.blik.
_ Ik wou gra.ag een beket genover zijn twee spruiten. •
roose fan UWI?S b ebbe, bestelde ·"Da, da, wees bij met zijn vin- Jlltl de
hij.
.
ger tegen de eene. Dag Keessie.
_ Is bet voor een verJaar_ Och malle, zei Trui. Dat is
dag, wilde de bloenienleveran- Tru.itje.
ran de
cier weten.
- Hoe ken ik dat non sien'l i~!!!~~~~~~~
_ NP.e foor een tweeling, zei mopperde Kees. Maar toeD wa.t
VEREE~IGDE
Kees triomfaDtelijk.
bezorgd. Soue se soo blijfe. Se
_ Wat zegl U? Dat is ook _ _ __ _ _ _ __ _
een ·zorg in dezen tijd, zei de
c
bloemist, die praetisch was aanbrochH Villi zvjvt:re Bu;mll.-lll.de
gelegd.
G~sle.rlHsttrd iii E\ll!Ipemt~d.
_ Och sorreg, sorreg, et is
PRIMA
maar sooaIs je et opfat. U.
mag die kooters weI om me
heen. Dan sette we maar een
kassie meer am en dan selle we
der best komme. En op zijn
cbapiter terug·keerend wees hij
op cen groote vaas, die juist
VlIlI de
met versebe rozen was gevuld.
Wat kost me die bas? Maak et
een beetje schappeI~:jk he? Voor
zeven vijftig werden ze bet
Last van mieren in
eens, hoewel Kees bet weI een
nw hnis?
Het besre Vee is stfij"k: en Zcr,
't Went weidt
HO!i,Jl1d's urond,
fader fan een tweeling"' waar- •• a lIE D A K
Ous mclk en boter van dft "Vet: •
)s prima ~ ge~ond;
fen · bUls\.'rOuw e.ische dus rer se :
't GU<lbde-rne.::k V. Z.
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Seg maar wat Je hebbe
mot. Jurreldes en soo seker. - Nee as je nou eer"t maar
.een stuk of ses hempies koopt
en dan twee_dosijn luiers en ses
goeritas v~~r beebies, dan kom
ik der weI.
_ Hoe noemde je dat ;laat~
ste? informeCrd~ Kees.
_ Goeritas. Da.t benne fan
die dinge met die bandjes om
om der buikies te wikkele.
_ Dh, ja.wcl, begreep Kees.
NOll maeder, et be:>te hoor. Tot
fcmiddag. Ik sel die bulle dan
wei m8ebrengc.
En welgemoed fietste hij
stadwaarts, waar hij onmid·
.deUijk bij Eoncfa;lS aaD zijn
opdraeht ging voldaen.
_ Juf[rcuw, b~gon hij, heb U
aistemet ook gerillus?
_ \Vat blieft U mijnheer,
vrocg de dame die bern bediell~
de, stom \·crbausd.
-U 1100rt tnch weI \vat ik
seg? Gcrillas mot ik hebb;!

Dan moet U-bij Hagenbeck
zijn, mijnhe2r, lachte de dame.
- Hagebeck. Hagebeek. TIt
ken hier geen saak fan Hage~
beck. Trouwes me fr;:;uw heb
gesegd, ik so-q bij Bonefaas
anloope. En verklarend, et is
foor de tweeling. Fan die dinge
met bandjes foor der buikkies.
Oh, U becioeit goeritas,
begreep de bedienende dame
hem.
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WAS, IS EN BLIjFT

eigen pennemes. Zijn brandkast

ONGEEVENAARD IN

fat

d(~n.

l\Iaar hoe dan r:ok, rr.ijn gc.
h; clan gl'rU!;t gcsteld

wej('n

,

JCJ

_

..

_

_

on:]eren gebombecrd zijn, d.w.z
eenigs)o:ins rond omg-ebJgen.
Mocht U nan ~,koopjes" doen,
vcrgeci U dan niet, dut dit bij
cmaii{e \,;eI Celli.l gevaarlijk kan
zijn ell vergiftiging ten gevolge
knn hebbcn.

Goed email zooa13 het beken·
de E.K. fabrikaat, behoort te
-'-bestaan uit een verbinding var
tinoxyde,
kiezelaardc, klei
veJdspaatl} Qn berax-.
Om de aanwezightid van
schadcJijke stoffen te ccnsta·
teeren, neemt U de volgendc
proef.
Eerst wordt de pan met eel'
schoone, witte doek u"itgeveegd
waarbij zieh geen blauwachtig(
aanslag mag Yertoonen.
Daarna vult U de pan mel
gelijke deekn water en azijn
waaraan een lepel zout per Ii
ter vocht is toegevoegd. Dil
mengsel taat U een half UUl
lwken. EeV klein b('etje val'
Oit vocht vermengt.U daarm
met een gelijke hoeveelhei~'
zwavelwaterstof en ziet of d
kleur niet zwart of donkerbruir
W~·dt.U Is dit het geval, od
n .at
de proef no~ eens her
haald heeft, dan is het emaillr
:~o~u~~ ~z~;~~~~~ nfe~v~~r~~.
ken. Tenzij U de Djokjasehr
glftmengsters conCUInntie wi!'
aahd02D.
Dezelfde proef kunt U nemer
met I'eelazuurde vuurvast,
schotels. Bij aa.nkoop moet_U el
daD nog op letteI?, dat het gIa·

.
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keel;: en dat het beestje iedere
avond door een werkster van
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bij (iets minder ammoniak dan
lwffie). Hiermede wrijft U met
een zwart wollcn lup of m8t een
borstel het te behundelen ,klee~
dingstuk en U zult verbaasd
st.::mn over het resultaat.
TRICKS

ten!.
Van. den dIail"!anthandela~.':
was met te verwachten, dat hlJ
plo.~seling, te I?idden zij~er
altlJd drukke .bezlgheden, ZI,'h
met. de kanarle ~?u ~ebben be~
moeld. De mogeltJkheld be-:tond
dus,. dat ?e moordmaa: h~t
klont]e smker aan het dlertJe
had gegeven!! Wa<trom zou hi.i
dat evenwel hebben kunnen
doen? Mogelij!.t had het onge~

IF

door

romans. Ze waren zijn heftige
uitvallen gewoon, hLlden mees·
tal wijselijk hun mond.

D~~~f~~~e~ijk~~~g::ns~1~

J. P. Balje.

Ie llg, e~~IJ. 1) ~en d 3;:e
Ifa ;an
sl~a~r lfcel 'd.za,n
g a~ ler~? opd.: I.e t.e Ig de

ZIt

~(~fff~I~~f~i~f~~l ~o:;U~re~~~nd:

brI l I b · '
b t
t I {tell, a kSd om l~ VtOO~ a~
k~~cn~~~~{~ek en ka~l~~~af ~~~:
' r
m' d"
d tective

s~~~hie(;~niss~n~rn~om~ast
e~
g
Id
I E
·>Ta et

Groote

orozet,

en
die als amateur detective in
zijn lecge uren Scotland Yard
dikwijls van dienst was geweest, glimlachte eens fijntjes
en scheen vanavond lust te heb~
ben, Herbert James de voet
dwars te zctten.
,,'"
"Toch,
zel hIJ Inngzaam,
tcrwijl hij zijn sigaretteneindje
met cen sieIlijll:e zwaai ~oor
het open raam op straat mlkte,

I BUIUNAGROKI

~~~EKf~~~E2~~

i

I

I

tijd van pagc~ en jongenskop.
pen _ die een detective op het
spoor van den misdadiger bren~
gcn! Jawc1, als het z66 gemakkelijk was, zaten de
sen voL En dan waren cr niet
zooveC!1 onopgeloste moordraadsels! En daarom zeg ik
nogmaals: Vervloektc nonsens!
Vroeger, in m ij n jonge
jaren, toen schreven we 66k
detective.verhalen en schetsen
op eriInineel gebied. Maar daar

gevangenis~

in~

zat wat
in! Een fijne
trige, diep sentiment, een weI.
doordachte psychobgische ontleding van het karakter van
den .schuldige, of iets dergelijkR.

vaak wat m. AI zou het aIleen
maar de menschen leeren, dJ.t
zelfs het schijnbaar onb€teeke~
kcnende van belan1 kan zijn,
dat men aan kle:nigheden in
het leven evengoed zijn aan·
dacht dient te schenken, a13
aan VOOr de hand liggende, be~
langrijker feiten."

LI LIONG Hill, Welt. II!!!
GANG KENANGA 26
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Sawah Besar 13 - 15
Kramat
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Moderne meubels, klokken, bedden.
Alles op gemakkelij'!{e betalingsvoOIwaarden
tegen concurreerer.de rrijzen.

De rechercheur onderzocht
toen de kooi en ontdekte daar+
op vingerafdrukken. Aan aIles
had de misdadiger gedacht,
doch aan zl.jn vingerafdrukken
op bet vogelkooitje had hij
geen aandacht meer gesehcn·
ken. Een dergelijke futiliteit
Herbert James mat zijn te~ leidde tot zijn arrestatie, want
genstander met een geling. in ScoHand Yard's
archief
schattende blik. Was hij weI Yond men die vingerafdrukken
een waardig portuur?
terug!
. "Holle woorden, Mr. L~ng,
mets an~ers dan .h811e woor(je~, ~~~~~~~~~~
gepraat ill de rUlmte. Be.:v 1J~
zen, waarde heer, beWl~,zen,
daar hebben we meer aan. .
, . , . t.
Norman Long stak een meu~
..U'~~
we sigaret op en bUe.s bed.acht~
zaam de reok voor ZICJ: utt.
"Welnu; Mr.. James, lk zal u
een g~schl:dems vert:::llen~ de
kgleoSnClt>?ee~enlS van een su1ker~
RUSTEN WI] U
J .
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Buitenlandsche Tijd!lchtifteo en
Boekwerken bll de

Diamhoelaan 29 Batavia_Centrnm, Telef. 559 Wdt.
veer Re(bIS~ ~n G~r,~nkuJld;,e P.oq;nd:cel
steeds voorhandl::n
ORIGINEELE PRI]ZI::'.:N. SLECHTS
V E! RHO 0 G 0 MET PO R TO.
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IN 2DE BUDSen KINDEBBOEKEN
Vindt U mrgens grooter keuze en
biIlijker prijzen dan bij
Boekhandel WIG E R INK
Rijswijbtraat j 6
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Romans in aile hlen
Scbool- 1:1: schrijJbehoeften

Sehoul- en Studieboeken
In- En rerkoop

Vrije Bezichtiging !

Vaste PrijZ€D!
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VERDRIJF DAT 6EVOIL VAN ZIEK-ZIJN

zout mog('n gebrlliken, wardeR dageliiks
aan hun kwaal hermnerd. doordat tij versc:htllende
spijzen niet kunnen eten. Het middel dOlt keu!;.en,ou,

Zij die geen

~
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Dat was
w e r k, tegen~
wod'tdig schrijft men uit winst.
r.e 'ag- speculeert men 00 de
sl~6hte smaak van het publiek.
dat aast op sensatie, bruIt om
nrikkellectuur zwel<rt in bloed~
en moordscl~es! Viif moorden
Sler:hts
voor een penny. En iedereen c~====~----,
verbeeldt zich dat ie schrijven
kan, Bah!" De' andere helft van ~ tan 9 e D - Was c h z e ep
het gIns bier verdween in Her~
T..JAP
. . . . . . ..
bert James' kcelgat, en met
een doffe bons zette hij het glas
I Tropical C .... stuum
neer.
3 Tu_~sor Co.stuum$
1\ a (1a t a T tam I Helmhoed
Geamuseerd keken de toe- _
_
~ g:~:~~mden
hoorders den ouden schrijver
~
I Riem
aan. Minstens eenmaa} per
<."
3 pa"r Sokken
week zat bij '-'p zijn stokpaardje de beare eD v~ordeeligatein·tgebrui. I paar Sokophollders
en hield bii een boetpredicatie
Distribotie HV!J. Hansli.
~:a~n~e~:j~e ~~~n ~~ ~~:~~rpz~~ tegen schrijvers" van detectiveVl"aagt Uwen langgUian LAlT NnUW I.GILlID
'ommige deelen v!n metaal
''>'iI~r..';;~';~52.~'''''>'iI'H'9I;;1''''''''~<
U BLIEDIJi
jan moet U die goed met
I
Pos(u.'eg Noord 1.
tel. 2960
:Ie bedekken, opdat ze met met
"t bleckmiddel in.aanraking
••
·wmen
Hoo;n,en voomerpe~, die dof
WHITE
IN MANGGARAj

I

VERSCBER

el

en BEL VANDAAG NOG OP:

I Prima Familie pension I

"toc:h ~r. Jan;es, z~~n die ge~ tralies ges~oken ,om zoodoen?t
schledemssen met altiJd zoo be· het bee:;,tJe te kalmeeren, Ult·

gewin.

Denk dus om U w portemonnaie en
U w Gezondheid

--------wane leven het beest angstig
gemaakt, had het angstig rond·
gefladderd ell leven gemaakt.
Bang voor een cntdekk;ng had
de misdadiger toen rnisschien
het klontje suiker tusschen de

Klein

Is 't parool van LI L10NG HIN

~~l~~i~d?e no~:~n\a~:: s~~v;rt~ lachelijk als u weI wilt doen gaande van het standpllnt, dat
vrouwe~haar _ en dal in dezen voorkome~. Er zit weI degelijk een etende vogel geen Ieven

I
;~js~?~
I

per rnaana

I DUS: GDEDKODPIR

(P A S A R SEN E N)

DE VINGERAFDRUKKEN

mcestal.. stomp. zlln, dus met
l€vaarllJk voor kmderen.
~ef!en van messen mog!>_';';OOlt m zeep~?p llggen. Zwarte
,"1eften~ zelfs llJet in warm wa~
:er. Houten en hoornen heften
nocten met een voehtig doekje
vorden afgenomen en eens per
,veek met. was g~wreven. Nik,elen en zllvtren lieften worden
;epoetst met krijt en spiritus.
,!voren heften bestaan ook
,11
hebben nogal eens de ge.voonte om geel te worden. Deze
ook an~ere voorwerpen van
.It ma~ermal kunt U bleeken
loor ze.!ll een gbzen potje met
crpenhJn te plaatsen en 2e
laar e,enigen tijd. in te la.ten
l'\;$.n. Een ander middel ervoor
seen opJossing van 3% waterlfJJfperoxyd,
waaraan
een
lruppeltje ammonia is toege~
·oegd. U doet de te behandeen. voorwerpe~ in een glazen
:ot]~, bedekt ze goed met de
108lstof. en laat .alIes m~t eI·

I

'~iiiii~P~'~R~'~P~OT~'~'~N~~~~_;;T~'~L'~W~EL~T~'~7~~~_~7~~~~

J. A. SCHNAAR ~~':.a,,!,:a;:cno~~~k~~~
~:~e e~~~~~::; :~r~;~~~~~~~ ~i~~'n~d~"~a~~~.~,o~.~_~"~'6~'~biJ~T~h~'~~"~'k~"~kW~'~"~7~.~"~W~'~''~O~8~~

wi U tevroden stelbn.
En als U dan toch aan hC't
oplmnppell bent, dUll Imnt U
metecn het zwal'te pak van Uw
man wel cen goeie bcurt geven.
Dit krijgt, mccht het een beetje
vaal of groenig geworden zijn,

.and~re

net weeke (groene of gele)
,eep en droog Parijscb roo:i. Dit
laatste is geen t'ouge Mevrouw,
,Jf uw lippenstift, maar het is
~och we! bij den drogist te krij;oed. Men 1::estrijkt de voorwer-:en m;t de zeep en wrijft ze
voortdurend met een I8chte

19
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In het vertrek was een kana.
rie in een prachtig kooitje.
Tusschen de tralies van dat
kooitje
een k Ion
t j e
sui
k e zat
r geldemd.
D~ jonge

INSTITU
RII __ llk

I

"Een jong rechercheur ech~ ' .
ter onderzoekt de zaak op eigen
houtje.
En de kleinigheid
waarop zijn supecieuren niet
hadden gelet. 0 n t d e k t e
h ij !

PAvMf

~~~~guu~u~~r~~~:~el~etC~~s~~te:;~ kogi~e~:l ~=~r ~~~:~~lmS~~~~~

Wat 1II.cssen bdreft wil ii,
vol.staan met cell paar wenkcn
'n het algemecn. H08 z::! pre~:eE
voIgens de rcgeJen der kunst
1cslepen I1!0eten \Vo~den, daar.~ede zal lk maa~ met komen
,\ a~t dat doet ~ In ge2n geval
--::lr en Uw bedlendcn d.:::e.l het
1!.etd'oP een
mamer, dJ.n
:IJ .lt prctttg vmdcn.
N.lrosta mcssen tehoeven
:JOOI~ gcslepen.
Er. besta~n
speCIale aanzttst€entJe~ voor,
maar helpen doen ze me~ veel.
?c ~cest naar von~~ spllng~n~
:Je elgenschap. van dIe nutttgE"
IUstrumenten IS da~. ook, dat .ze

waxi~

I

•

ge.::!n sigarettenem Je

POSTy!EG NOORD 13
BATAVIA-CENTRUM
:i:::JIINi
pertinent, dat de vorige avond
lock. Daarn: wisselt men af opnieuw een diep zwarte kl~ur toen zij h:t ~estje. verz0.rgd
door tll wriJven met hot rood. door het op de volgende mamer had. het kIontJe ~Ulker n I e,t
De bcwcrking mo~t minstens te behandeleen.
tusschen de tralIes had geze~

lwmt stun. stoo~en van het glas
~n kramo;en van het zUver.
Eivlrlc}wn van zilv('r:m lenel?
~n vorke:l, die met gewo~~
.eersor met wcgga8.n, verdwIJ·
nen als sncmw VCOl' de zein
'1.001' ze ill te wrijven met voch~
tlg zout.

~~~;oo!~ene~ch~:-e;a~f n~:~~~~ ~~:;:or~~drk~t -:;
klinkt als U er tegen klopt.
Glazuur en emaille kun.
nen . ~iet 'teg1!n plotselinge
verhltting of afkoeling. •
Moet Uo het een of ander
kooksel vlug afkoelen. zet he'
dan niet met -pan en at in ijs
water, maar giet Let eerst ovez

Z elf s

•

_ of een lange" vrouwenhaar",
voegde de vertdler er met een
sarcastisch lachje 2.an toe.

Prijzen:

nwal' U ullk rIc zuini:;Jdd leer diendcn over te laten. Mocht U
All
1
" decreb{!tr:li.'htt~ll dwr Uw eigcndom ,bar wat voor voeIen, IC'gt U
" croaa
n~~~ens
t"
.(1]) de jlli;;:tc manict· tc docl1 on~ 'Jrm cen uoe'{ onder in bet teil - ~~c:de del o~dc, Jn~ :r;n If
roe1
dCl"homlen.
tje waarin U wascM. Dit vo~r- h\r;t~C s~ n IJ~~r h.:
am
zw s

b"I~~~fll~~fpabn",":ntcnmVoL_rtt';nontv'an

i~~;;~~~~~~~~~~~~S~~~
..

wijze aIle sporen van zijn misdrijf uitgewist. Niets, letterliik
. dniets, kan men ontdekken

6 limonadeglazen
6 wiJnglazen
6 portglazen
6 bilterg!azen

I

daardoor het springell van het
emaiIlc. Ret springen van de
~luzen bn,k Imnt U vooriwmen
door die voor het vullen op eell
paar eourantcl1 to zettcn, of er
cen lapel in tc doen.
Almniniwn moet, als U hct
mooi houden wilt, gcpoctst
wordell.
Eel1 ccnvoudig en
~ocdkoop mid del crvoor is krijt
en spiritus tot cell papjc gomcngd. Aluminium mag lliet in
sod:t\';atcr gewusschcn vlOrden.
\Vel {/las1Vcrk Dn.t w~r:lt hel
mooish~ na cen schoonheidsbe~
hn.ndeling in so::lawatcr en zeep·
sop. Ret water moc.telauw~warm
%ijn om spring-en van het glas
tc vool'komen. Koud water
maahl de gIazcn strcperig.
Oak zUver \Vordt veel mooicr
::tIs het in warm zccpsop gerci~
nigJ wordt en niet in kOlld.
Mevrotlw, aIR U mcoi l{ristal
(On %ilvt'l' heeft, loont bet heuscb

~;~~~t Ul~~~;~l~\"~~;I~g~::~r' ~;~~~~:~('~ i~~~lIl(~~ll~~C;~~td~ti~(Ol!a~~ ~~d~~:
Een in de blli51:u:.luing veel.
\'IlIdig vorlrkom~ncl attilwl is
IH!t ('maille, vooml voor van.
nr~1l en nndLr;:! k211k~n.utensi.
Win.
In landen wnar val. o\'e!'hcidflwcge wtin:g of b cen voor.
schriftcn zijn op l,waIitcit en
hoedanigheir.1 van h::wdclsarti·
IH!1cn, )o:l!l"Juls hier in Indie, is
bet noodig zeIt' over eenige wa·
rcnkrnnls te besch:kkcn.Bij aanlwop van e;wli1lepan·
nen moet U cr b.v. vooral op
lettcn, dnt h('t email gclijI{matig
over de p".n vel'dccl1 is en,geen

AAN DE SPITS!

SMAAK EN AFWERKING

~~A;~it~;Gi'~br.~cKHR' EESIRReli~Nt~~~i6i ~~r~~~:;l(;~:~~2~1~~~~ -::~NOG~AFIE "G"OOT.~"-

Wijze leS4ien en een beetje in een glazen bait. U voorlwmt

r:H1.dgcvin ....cn Iwmcn, trlDt betreJ;.ldng
het o:lderh:lud vall
vau tEll wat. 11 ttl hcen en dat
,vnt U dotJr mijn s:'h:.lld even·
tllcd nit:!!w hc'·ft nangeschaft.
U (Jp Uw bcmt kunt dan die
lesseil weer at1n Uw !mkld en
djOllgofl u(Jurgr\'('n. met hon·
ch'rd proct'ut ztitclll:'id, dnt ZC!,
Ill>! U Cl' ni~t OJ) let. t:)cl1 ,Jlle!l
doen 01' 08 mrllticr, Z0011.1 zij
rH't prcttig ('n gLmaklwlijk \'in·

Dloharlaan

is
De .doeh
palitie
steltleeggeplunderd.
een onderzoek in,
de
dader heeft op gera...~:neerdf' _ _

TAARTSTELlEN

warenkennis.

25

H_

moord, doodgestoken met zijn

DEN lEU W 5 T E MOD ELL E N

6 waterglazsn

. Voor U Mevrouw
N:tdat ik U reeds twcernaal
tot aankoop van n:euwigheden
voor tarcJ en k .. u!(c11 llC'b 1ro.c11·
ten tc verlcidcn, dur[ ik dit
wClhdijk cen dcrdc mnal niet
nOr{ cens te doc)).
Daar(~n znl ill: ditm:l.ul d::l.ll
mel' nJlctkllld wijze lessen ell

FA_.OR~U

BloelTlO!nhandel
_
Tel~ Welt. 1927

vindtmeneenschatlijken dia:::~:!~~~aa~a d:! : v~

DB INK S B B V I B Z B N
bestaande uit:

- Nou dat see ik toch. GerilIas das tech uuide1ijk.
Zijn verdere inkoopen ver~
liepen vlot en opgewekt fluitend
"als je pas getrouwd bmt
em." kwam Kees op de zaak.
waal' hij de ha.:i.elijl{e gel uk- wenschen in ontvangst had to
l1ernen in de ccrste plaats van
Piet nutuurlijk, c:ie het nieuws
al van Kerlien had gehoord en
verdeI' van het personeel, dat
den baas met deze oentoeng
slametcerde.

Op een goeden, of """'" ge-

zegdopeen kwaden morgen.

•

fj

Co.

Batavia.C_

. .. . - ::.. ..

--

~

--

SPANNENDE TIJDEN
V ia de Radio blijft U steeds o p de
hoogte van het dagelijksch Nieuws.

ALLE BELANGRIJKE BERICHTEN

RADIO

Hoort U het
eerst door de

Wacht d us niet la ng er met het Aanscb affen van een Radio-Toestel
Laat nog'heden U een dezer Schitterend e toes tellen demonstreeren door
Bel t U eve n o p Wel t. 27 1J

K.K. KNIES
- ,

L'''t "n

Adf. Radio en w ij zijn
o nmidd e Jlijk bij U

~a~ o~':ta'n~ b"~nB:~ ~O~d ~d~ :=
: :.

b't land

dR at lc s even!
P. Liebc remr: Dns Rii. (~el Abesslnien geb. f 2.7(;
Mel 22 afbcelding cn
M. G rUlIl Ab essl n lcn, die Zlto.clelie Atl'ikas gcb. f S.50
I" . Wcnc!(c r-WUdberg Abessin lcn, da.s P uiveri ll!19 Afr ikas geb, f 1.10
C. Bose/.!. Kamwnn en-relsen gcb. f lA5

\VUJ~f:ND

.

PJ:.R

TI~l P

V ,\~

OCT OI3 r !~

I '~

OCTOBE/{

L '~ G S

JW,\ 'S t<O ORIJ[,UST-

STRAA T SOENOA EN ROND K I~AKA TA U.
Verl rcll TlInd jong·Prio!\

2.::;0 uur n.m.

T1.llldjong. Priok 12

Tr InH

/ 2:;. _

p e r \, O!WQ5SCn l!

I

\'oor

15. -

uur midtlng

kindcrcn Lc:ncdcn 12 jllllf

ZWEMBAD-B AN D
Vc rlocb:

Clln Vr llg(' n

richlcn

Ie

101

nQ 5 5~ gc kll n too r

Kon ing<;plcin 0051 .,. - Td. Well. )8)

Importeurs : E VE R A R !..!..~ . I

OORLOGSKAART VAN
ABESSINIE.
Van de finna Vjsser ell Co,
ontvingcn wij cen
(Iuidclijke ell ovcl'zichtelijl[c
Imar t van Abcs::;iniC, Eritrea,
Fram:ch- en BL'itsch Somaliland cn l taliaunsch SomaJiland, zoomcde d<! a angrcnzcnde gcbieden.
Dc kaart is vcr vaardigcl door
den t opografischcn dienst naar
de nicuwstc ge ~cvcns van e ~n
Fmll!.cill' s t n(kaart. Zij i;; in
lid fo rmant 65 bij 60 c.M:. uitgcvocrd op cen seha:!.l van
1 : 4.000.000, terwijl de prijs er....an slcchts .f O.GO bcdraagt.
Rij:'l\vfjk,

DE K. N.L.1.M. VLUCHTEN.
Nogma als vcstigeu

de

wij

aanuacht op de ronch'luchten
Vlln de K N.I.L.M., welke mor-

genocbtcnd worden

~oo ~indi?dc

geh ouden

die bombast ~~l'm~~;:;g~es:en ki~~er ;;~~i~~~
~an Long Zl)n hlS~O!!e, !.dat In verJwndJgd? DIe moet voorge· door preci c5 om l1c"'en -uur
d lt geval een kJeI Rlghc l ~" den dr~gcn v.:0~d~ll. voor de Nobel. te constatecren op welke boog.
man aan de galg bracbt.
PrJJ5.. ~ lhihl~l. .. ha.hahaha ... te en m et hoc groote snelHerbert James lachte, uat de . E en flJn ghmlachJ~ ~ruld e ' heid een Fold, erto~tel boven
tra nen b em over d e wangen ~I ch om Norman Long s h ppen. het terrein vliegt. Fen aallrolden.
~\,ret een berekenend gebaar 1 ' k n
. .
K NI L M
"Werkelijk, een fraaie ge- h a alde bij een dun, vergeeld 01, e lJ~ ~lSJe per nit · ·
"U ziet,"

schicdenis, j ongeman", bracht
hij ult, toen hij elndc1ijk wat
tot bedaren was gekomen. "Je
rcinste nonSens, precies wat ik
zooevcn bcweerde. Ten eerst e
hcb ik nooit gehoor d van kanarievogeJs in werkkamers van
handelslui. E n wat maakt zoo'n
armzalig klein dicrtje voor Ievell ? Verder de enormitzit van
dat klontj e. Waar b aatde die
bandlge misdadiger dat lien
twee, dtie vandaan? 't Is
kostelijk, hihihihi .. . hahahaha!

!! ~~!

I

i~ioot h~ft

No,r- Welke

boel,je uit zijn bilmenzak, en
leg de dit H erbert James voor.
Het was cen oud bundeltj e,
misschien twintig, dCl'tig jaar
gcleden verschcnen. 00 de buiten-pagina stond; ,.Detectiveverbalen, door H e r b e r t
Jam e s". Het eCl'stc verh aa l
was ... "E en suikFrklontj ~" ??
Met een voor zijn j aren vel'.
bazingwekkende snelheid ver.
liet Herbert James het lokaal! !
En hij 20cht zich een andere
stamkroeg ...

f 298
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1

~!~~_~~

ht

naar .b/~toeng t ~do . In de
v~ru l :~e
ges e \ oor ell

~Ilaa l.

DRUKKERI~el. V~I~ ~ ~ ~ en& l~:a

I
I AANGEKOMEN

Eu r opeesch coupeur

H eeren kl eedi ng M agazij n DE ZO N
P.. ~ar Baroe 52 - 58

BATAVIA·CENTRUM

CHEZ

MAXIM

BAR PARISIEN

MUS IQUe - CHA NT - INTIMITE _ ON S'Y AMUSE;
CHACUN Y TROUVE D ES BOISSONS " SON GOU T

Nieuwe Modellen

' VEN E ZTOU S

CHEZ

L E PE TI T

ADRESSE , BATAVIA·C.

-

'

R US SE l

_

I

GRAN D PR~..:.J

PHOENIX BEEREN·SOKKEN
De ge:::ands'~drachr in de twpa n.want tedra -

1;"===================

gen zander Sokophauders (bovenrilnd eJas tisc:h)
luch tig. WOInt echt zljoen sok
duurz.lam want op 3 pl",lIsen verslerkt
niCllwsre m 0deIJen en kle uren.
CHIC en eeaoom!sch

Ben t .U bii TAN'S qeweest ?11
Komt gauwl l l De Grootste Oprulming is pas bogonn en
Oit Is ]uist een Sch lager

f 1.10 per paar

NIEU W CDEON 30 C.m . PLA1 EN-KLASSIE K.
EN OPE R A VOOR S L Ee H TS SO ct.

TaKa EUROPA

DANS EN TAL K I E S
25 ct., 30 ct., 50

BA T A V I A ~ C.

ct ~

en

BA N DOE N G

TAN'S Gramophone Handel
101 PASAR.BAROE_BATAV IA·G. _ T ELF. 6286

h e e re nsc ho en e n

f 11·50
_ _ __ _ _ __ ._

PDLfl-mmN

_

Steeds
en Overal
helpt

Nederlandsch Fabrikaat
Gelijk in prijs

TiJger
BalselD.
hoar Vader. MoedereD Itiod)

Sne! en R~d ieaal

·· 0 - _ ··

DE KL EEREN MA K EN D EN M /\N
La;)( Toka "DE ZO,. .. U kleedl!n
Re clame aan bleding:
Een TROPI CAL COST UUM f 18._

lak-, zwart en bruin

(van Dinter )

-

POLONIA is h, edijk koud.
En .
. nooi t v66r Zonda g tbuPs l'

IlEVW OITVl'OEN

N. V. Jalla-Foto-Radio Centrale
~o01'dWi~k·--S·t -

&

11111

TIMTUR

S UBL .I EM

a e den av on d t o t 9 uur n . m. geopend.

~ijS~jkB~.ErmANDEL

W ie Zaterdags van uitgaan h~udt.
O nrvluc bt zij n warme huis.

--- - - - -'--I;.==== ================!

Onze testtafel helpt U in deze zeer moeilij k keu:z:e.
Voor demonstra tie
de PH 0 H I. etc. zijn
w ij

M. G rUh l -Ah esslnl en, ahol g eb. f 3 .2~
Vom hcills-cn N il Ius Rclcb des N egus N egest.
A. Z is chlm. Abcssin icD gcb. J •. :'iO
Dns h:tzte utlgclOste Probl em A frikas
K. L ublnsld Abessinie, land CD volk ,ebo f 2.70
Met 53 foto's c n 1 kaarl
H. Norden Durc h. AbeSSinien und Erythrlia gcb. f 1.45
H. J aon!lsch Im sch nttcD des Neg us s eb. J 2.15
24 JllreD in Abcsslale

1 Kilad van Abessinie, Ni euw. 60 X 6 5 c.M. Sch aal 1 : 4.000.000
I
prij s F ...- .5 0

ZAT[RDAG 12

TOT A\.\ANO,\O

I

335 A

POLOi'IA~T Ef< RAS. M eester. C am elis T el.- 77 7.

Met 53 f oto's.

S.5. UP TI:N r-.!OORT

PHILIPS

prim a matzijde
Tips_ e n knoopp
slu itiug

I 2·25 -

f 2,50

WOI Glblrdine Hee'cnboeden
f ea th er

w eig h t

"i kJ e ur e n

f 4. 75
Hongaarsche blouies en kinderjurkjes
prachtige dessins van af f 2.WeeDschajapoDuen njeuwe collectie
CORSELETS en
snPIN

van

Purolpoeder vcc1i:er.t
met a ileen aan de huid
di~

1 10,-

hare ge neeskracht:ge:
bc s t a ndde: e le: n .het
te:gen.

L ast ex k wali teit

I 2.75
DllrS ZIJDEIi
OIDEBsUED

scnrijnen·

Ii ~~ ~~~~ah:ard~~~
I' dwog.

n ie u w e :tend i ng
%eer voordeehg

r..,lt -121a.-Wl~- _';;;:' .o,""J _.v .,l.rijg!,a!!:..._
P OStweg

Noord

fraaic. mane teiot..

doch ~o u dt fcvt:ns door

.'

~<en 90 ct. ~n f 1.50
& j t-po!.h. enoTokohoudctS

. _- - .- -

~--~--~~------------~

.

~UROL"'POEDER
.... .

jv1EDED. EEL1N~J

ost

De gOeweldlge bellJnifsleJ..
ling die ook builen Batavia
voor ons blad s.chiJnt
te .bestllan. noodzaakt '

'o~lI

langs dezen weg te b~rich~
ten, dat .zij die ons blad
per

pod

ontvangan

wenschen

te

een postwissel

tendon Van:
PER KWARTAAL 11._
PER HALF JAAR ,,1.75
PER JAAR
" 3.50

L

Na al die zoete. geparfumcerde en
zet'pachtige tandpasta's is PfBECO
een uitkomst. PEBECO is iets bij·

o

'.

.

•

DlREcrmuR JOHN KAPPEE - TEL..
HOOFDRED.: D. F. VAN WLJK - TE.'L.
ALG. PRoe.: H. H. ROTI'ING - TEL.
ADMlNlSTRATIE: TEL. l\YfJMMER
ADVERTENTIE ACQIDSITIE:
S. B.. H. GOPNER
- TEL.

.

I ~\'!.""""'==-~

zonders, nlet zoetachtig of flauw,
maar krachtig verfri5scbend.

Terugkcer

na~r

Gouden

Standa<lrd. Engeland's doel.
Tcr ogCkgCllhcid van de opefling van .de int"rllntianaie par.
It'H1cnt!lirl' • en haudeIs.confercntic te
LOlldcn op den
ccrstcn Octobe!' in het House
of Lor±!, welke zittiug wcrd
bijgcwClond door 250 ufge

v;~:lI'digdcl': v:m .v<'r.~chillende
l:mden.
\'crklaan!c Neville
Chamberlain. d a tile the r.
~ te l V n den i n l e rn :\ t ion ale n g 0 u den
s l and a :.L \' d h c t u i t e inc.! e I ij i~ d o c lis v 11. n
d c Eng e I l:l r. h c r in a ne i cc 1 c n 0 1 I tie k.
liij :;ciJ~ ··..order ni ~t te ge100\'cn dnt de "erholldingen
• van he't oogenl:lik, afgczicn nog
V.:l.1l den to: stnnd die door de
jni::cl'!lni:icn r~lc crbis is antzta:;n, weiJte i(:dcrc poging tot
stabi!i:{:ttie in den we;; staat.,
~'oJuoendc (;unstig: .tijn VODf
cen 7.0:) mCClhJ,' c",perlmont
,
HlJ voC'r;de illcraan tcoe,
dat hij niettcmin van meening
\\':1S, oat de I ~s:;cn welke de
depl'cssie heeit selcerj , l!ict
\'ergcte n zuBen worden C n dat
de wcreld dlch tc.l' bij cen 0 :) Jos!'ling va n het vraagst uk is,
dan 20ij di,t s caert d~!, grnoten
ooJ'log OOlt gewee::t 1$ .
•
III cen Konink,l,ijke Boodsch:lp, weli,c blJ den aanVan van de confer entjc werd
voo.r g elezen, wordt verklaard:
,,~allge!ie1t cr op het oo~~-

,t

.~llg tee l~ e n en '~an hers~e.l zl~n

..a!! de .econox lBchc crIB.I.s, IS
deze bl.lc!enJ{Q~st van blJzonder bclang. Z\l .Icgt den nad:uk op hel fdt. dOlt welvaart
~llct .• k::u: worden gevond:n
In l:lolatlc,. doeh sIcchts m
same~weTltmrr en dat de
~~Mll,~~ij~ ~\;f~ 11~der la;~
denO~~rltregcn dolor ~~ ~/e~zijn van allen." (S.T.)

NIEUWE POSTlEGELS

~~~~e~e ~:::::;;~

ujn" pb
vlieg• Malay
maebineStat
nit es
Engeland
aangekomen en zullen den eersten No. vember a.s, in circula tie WOI'den gebracht Elke staat krijgt
,zijn eigcn postzegels met 10.cale afbeeldingen.
De DOg in voorraad zljnde
zegels van. de oude emissie
zullen waarschijnlijk worden
overgedrukt met de meest
gangbare waarden, teneinde ze
zoo spoedig mogclijk op te
ruimen.(S.T.)

DRUKKER!J

JO.HN

'1oor

f 12.50

VERSCH. DINSD;A-O, OONDERDAG en ZATERDAG.

KAPPEE

GOENOENG · SEHARI46
NA 5 UUR TEL NOS. WELTEVREDEN 582 - 5238 - 2398.

WEJ..T. S050.

I

is beschikbaal"

~'l::";;:~~~LE:;'''''lO~~~~

per plaatsing

TE BAT~VIA·C. EN Kr.-COP.NELIS.
VOOR KLAClITEN VERSPRElDlNG TEL. WI.. "".

ONTEVREDENHEID IN
KENYA.

CANTON EN DE
KUO MIN fANG.

DE "KARLSBURG" OP
WERELDREIS.

Dringend beroep op de

De voorstetle~ 'fan het

BezDek aan Nederlandsch

Regeering.
Wij mnakten l'€eds eenier
melding van ecn bepaalde

Zuiden.

Indie.

Canton, 5 October. De voor~

Den 21sten October zullen

.:dcb in stellen van bet Zuiu Westen drie Duitsche kruisers Kiel ver-

de Engetsch e kroon-kotonie hebben de. Centrale Regee- lateo vaor het maken van eEn
Kenya demonstreert.
ring te laat here'1kt om nog wereldreis.

rO~le~efdt~e~atbC~~~~ ~;:n~~~! ~~ ~~o ~:~a;;n Co~~re~:~ zalEe~a ere~dd~~a~~~~~~

Scott, een der Europeesche ge- kunnen
kozen

leden

worden . o;Jgenomen, en verschillende Indische 11avan den wetge- aldus een aiticieele mededee- vens een bez:Jek brmgen aan

~ea~~::u e~~adred~n h~~~;,awe\~ ~; ~:np~~t~r~~~n~~ci~e;~~ ~~rfo~ss~~lipJa~;n, c:er:j!gr~~!

DE" VLOOT" V AN

~~ersa,:~nv~:~ ~~~lv~:n€~~r~f; ~!~n~a~!~~e~u:e~~~~~e~l;:oo~ :aer~er~:~d:~~d~~~e

tv1ANTSJOEKWO.
"Banzai".
Naar wij reeds gemeld heb.
bell, heeft Keizer Kung Teb
van lo.fantsjoekwo in September
een v1aotschouw gehouden.
Uit Harbin wordt hierom.
trent nader gcmcld, dat de-~
gcbeurtcnis
plants had op
den lOden September in tegenwoordighcid VIl Il -de voorIlaamstc waartiigheidsbe!!1cc-dere van Manlsjockwo.
Dc "vloot" die op de SUIlgari-rivicr lag, bestand uit vijE.
tien rivier-kanonnccl booten.
Bij het passecren vnn den
Keizcr, dic op cen der booten,
Jie als "vlaggeschill" fungecrdc, had plaats gCllomcll . gavcn
de andere schepel1 het lwizcrlijk
!3:<1luut af, tenvl]1 de bemanlllng
. anzal" rICP Ult deze greet
kun worden nff;'t~leid ~nt het
grootste deel der opvnrenden
Ult Japannel's bestant.
Er waren bmtengcwone voorzorgsmaatrcgelen genomen voor
de bcscherming van den keizer.
Zijn veltrek uit Hsinki ng, de
hoofdstad wcrd gehci.m gehouden tot de Keizer veili ... in
Harbin was aangekomen. L:nO's
de geheeIc s{loorlijn stand c.':n
dubbele lillie lroepen .

Joseph Byrne.
Lord Francis zeide:
"Wij leven op het oogellbHk
op den rund van cen vulkasll. De buitengewcon slechte
tijdell voor producentcn hebben ODS allen in eell staat
van wanhoop gebracht en indien de mensch geen hoop
meel' heeft, dan is hij er niet
ver van at om roekcloos te
worden.
Onze ontcvrcdcnheid is vol~
kamen zonder noodzuak gestirnuleerd door de houding
van de Regeering, die telkens
weer blijk geeft niet met ons
te v/illcn medevoelen en ons
niet le willen begrijpen.
Maar zelf~ tel' elfder ure
is het nog niet te lant en
l1> doc een dringenc1 beroep
op Sir Joseph Byrne bij diens
t erugkecr in dit land om den
toestand onmiddeIliji .... onder
oogen te zien.
l
'
I n die n
d ez e f d~
toe st ill n den van. h~
a f ..g coo p ~ n
] a a r
? I 1J v e D b est a n.n v r e e s
I k
v 0 0 r eng t I g e
g ere ge l d h c dc n
i n
d i t I a nd:' (S. T.)

MALARIA.
Voorzorgsmaatregelen

op
op Malakka.
Dc mogel"kbeid dat ook in
Malakka ~n maiaria-epidemie
zal uitbreken, \Verd besproken
op een bijecnkomst van den
c200ndbcidsraad van Kuala
tumpur. Medegedesld werd,
dat toen Ceylon in het midden vau dit jaar door malaTia werd geteisterd, men eerst
geneigd was aan te nemen,' dat
Na afloop del' pleehtigheid het besluur in het nemen van
had een groote parade plaata hygH:;nlsche muatregelen w~
~::~ b~~~ij~ee~~~~ ;:~~~s, ge~~~: tekort gCSchoteD. Echter IS

In Harbin zeIt werd do b~ ·
volking ver weg gehouden van
de route welke de KeizerllJke
stoet volg~e. van he~. statlon
naar de rlVler, .t~rv/lJt op de
oe".e1:"8 van de TlVlCr, behalve
offlclee~e personen slechta
schoolkmdcren werden t;oege:
l~ten ?m de plechtigheid van
dlChtbl] te aanschouwen.

en S£nga-

De dr~ schepen Z"olllen in
1936 wederum te Kiel
terug zijn.
De juiste datum van het bezcek uan Nederlanisch Inme
van de Karlsburg is nog niet
bekend. (S.T.)

bet Iaatste congres' van de Kuo
Min Tang niet bebandeld zijn.
Siao Fu Ch eng: en andere
Cantonsche politic,! h ebben op·
nieuw hun standpunl naar
Nanking geseind :.en daarbij
uiteen geze:t, dat de "erkeer~
de dingen welke:. zij op bet
jongste eongreg 'badden ,vil·
len elimineeren. ,d en laatsten
tijd in onwang zijn toege-nomen.
. '
'
Sederl 1932 is de nntionale erisis vcrerged en niettegenstaande dit hebbcn de
:mtoriteiten te Nanking "meer
mir,dadcn be::r::vcJ).". Op het
aanstaande cOllgrc:J moet n!les
wat in de vodge, ,j;u'cn werd
,gv'odr"d:',', inbehv~~ldeeldq.p.elnn~'I.anrhoeni~
'-'
""'.
\,.;
ze vroegere vO:l~j;tell~1J l1iet
worden
besprakep,;, zal het
congres, ' waardelo':;y'", ~jn. . AI
dilS de Zuidelijke p:;H.tici.
De bedoelde vt:orstellen lui~
den als voIgt:
1. Er moet een ra::lllH!.le
,politicke reorf,'anisatie pl~ats
hebbcn door bet straffen van
de leiders die hun land vel'raden hebben.

JlUli

FRANKRUK EN CHINA.
Kwangchowan.
.P ek,'ng, 3 October. De Fran.
sehe legatie te Peking heeft
officieel de berichten ontkend, dat Fransche troepen
een nantal dorpe!l zouden
hebbcn bezet in de omgeving
van Kwangchowan, een voor
dell tijd van 99 jaar aun Frank= - - - - -- -
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De zuiverste
zeep

die

schoon he ids-

verkrijgbaar

is.
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2. De leiders die ltwaad
hebl:en gedaan aan de partij.
de natie en de gemeenschap
moeten gestraft worden
3 Er moot een defmitieve
buitenlandsche politick wor-

~o!~~i1~;~)n deden zich ni et te t ijdeo t eTug

VIER MAN IN EEN BOOT.
Zullen ook Indie bezoeken.
Shanghai, 3 October. Maan.
dug, den 29sten September, zljo
uit Shanghai vier Russen
vertrokken aan boord van een
vier-tons yacht. Zij zijn voor.
nemens een reis om de wereId te maken. Zij .tullen
eerst Hongkong aandoen
vandaar hun reis vervo1gen
naal' Ned e r I and s e b
I nd i e, Australie en Amerika. (S.T.)

rijk afgestaan gebied in het
Zuiden van de provincie Kwantung, tel' hoogte van het eiland
Hainan. Tot dit Fransche gebied bebooren oak d e eilandjes Tanghai. en Mcuchow.

en

komen, en nale verdediging rr:oot worden
dnt de epidemie we1ke Ccy- opgesteld.
10,n teisteroe in werkelijkheid
4. Er moet cen mi~imum
eenige jaren te laat was.
programma van productie wor-

cen Gouverneur, dia tot het
bestuurscorps van Indo China
behnort.

deO:Og~~ij~h~dal~!a ~;;:~~ ~:l;re~hf:.t~~k!e~lva~~:e~~;

De geruchten zijn ontstaan

periodicke
malaria-epidemie.
.Het
aanta! malaria
gevallen
ueemt toe. Hoewel er geen
?ireete reden tot onget;lstheid
lS, achtte de gewndheldsraad
bet niettemin noodzakelijk de
noodige voorzorgsmaatregelen
aan t e beveleD. (S. T.)

CHINEESCHE

komen
vanscbadeli.ik
een aDdel'
maar die
zijn land,
voor
de eigen industrie mooten ver~
dwijnen. Steunmantregelen voor
den landbouw mocten worden
ontworpen. (S.T.)

EXPOSITIE.

Te Singapore.
Zaterdag j.l. is in "The great
World" te Singapore de expositie
van Chineesche
produeten geopend..
Niet minder
dan 126 stands zijn 8an Chineesehe deelnem~rs verb,uurd,
die uit vel'5chillend~ deelen
~ China zijo 8.2llgekomen
om de goederen ten toan te
stellm welk~ door hun oraangemaakt.
valt op de
de -rglte colen aardewerk

mijlen

en wordt b$tnurd door

ledere Huisurouw doet goed een proe{ te nemen met

CeAo.viJ
CeAo.v,u

SOEP AROMA
BOUILLON

POEDER

CeAo~vu

BOUILLON BLOKjES

CeAo.vLs

VITAMINE EXTRACT

BET fUIliSTE VOOR KEUKEN EN TAFEL.
Een nieuw plantaardig product, niet te vergelijken
met de bekende soep-aroma's of vleesch·cxtractec.
Waar niet verkrijgbaar, wende IDen zich ~ot de
Import curs :

N.V. HANDEL Mil. "ARCANA"
BATAVIA·CENTRUM
Tel. WI. 210-1.

T anah Abaog West 31.

deor cen
aetie vail.totdeuitbreiFran-I:==================~
sche
autoriteiten
ding _ van de wegen in het
achterland, dat tot Chineesch
aebied behoort. In verband met
~en protest van Chineesc.he zijde werden deze - werkzaamheNEDERLANDSCHE HANDEL.MAATSCHADDIJ. N. V.
deD echter gestaakt. (S.T.)

DE JURIY.
In Chineesche jurisdic1ie.

ZEGELBELASTING.

een ber:cbt
utt bijChinaVolgens
zal medio
October
de'
Chineesc:he rechtspraak de jury
worden ingevoerd. Dit is aanbevolen door de juriWsche
Yuan en daarna ' door den Centraleu Politicken Raad goed_
gekeurd. Bij wijze van proef
zal het jury-systeeJ:n voar twee

Japcmners willen
. . niet betalen.

Een kenrusgevmg. dat de Japansche invwners in China de
nieuwe zegel~ Diet zuIlen heWen, "'eM door •den
J apanschen consul-generaa.l te
N~ aan den ~
Millliltec van Financiin. overjaar worden doorgevoerd, eerst handigd.
in Shanghai· en later successie. .
velij"k in andere dee1eo. van het
De consul heeft den minister
land. (s.T.)
ervan in kennis ~ dat

r=~==~==~==~~~~~==========~ ~~~~~op~

i.CAMEG'

;==================~

Riiwiel Centrale

~~~~~ijk:~~\d!iee~ta:;'ge:~ ~::etv~e~:te~'~o:n d:e~~~~: ~;;er~~~h~ ;~e~O~:~::~:t~

leeI'd.

Voor M.I.kk •.
po!h:gel!

GEDRUKT EN UITGEGEVEN DOOR:

682.
583.
682.
MS.

ontevre<ienheid welke

OCHTENDNIEUWS.
ENGELAND EN HET GOUD

WELT.
WEt/t'.
WELT.
WELT.

Deze
advertentie-ruimte

fi'
/>;'/
.'
/"

zijn

Japansche

verdra""""""',,,"- De

EfFECTEN- EN BANK ZAKEX

G I R O'S-DEPosr TO·S.

i.~~~~~~~~~~~~~~~~.~

PI.\NO

ROOPT ....
bcbbea. 9f'QOtA:

b:~

~~ ~. =~~

BIr.JW

En

IImBl, BBP&BDBU D

VDBUBD

'. Y,~".1IZi'_el KOK
BlTAYIA

IAASf

BAiDOElS · -

BrqnroJ 29 -

=

buo<b<.

twi8d~h.dida. 1Ittt QUaJ),tic.

DE

Rij••ijkI9

HARIIONIE

lull

a.....

=:~clea:I~~~~~~
!
lasting vo\Jromen ... rigIe Is, en

dat zij zoowel van

~

ala 'V8D vreemdeliD.:.aaJ.
!!"he-- (S-T.)

Kappee = Goed Drukwerk

-...-----= ,, "~ ~-

-

-- ~- -

rlLlIBIL

2 NOVEMBER A.S.

1935

HOTEL DER NEDERLANDEN

IN HET

-

'. den, en waarin hij hetoirbaar oordeelt de volg£llde
zinsnede te plaatsen, in verband met het feit, dat Ne~ec:aenvfeerne·n,.MaAalrd"shewtorrdeeCnhthzea~ derland naar zijn meenills
",,,
"
nog maar nauwelijks begonpubliek en ~e regeering onder nen is met het geld binnen
de suggesbe geba.cht ,,:an het :lijn grenzen te houden:
bcs~a~ll van een I::lsdDodige be"er zijn onder meer, door
drelgmg van de ~lJde van ~e~
de Nederland.,che Handelt~ .te~ell ~.aarhCld en ObJ~Cmaatschappij raekel003 groohVlte~t. B1J voarkenr spreeKt
te kapitalan naal' Dn:tsr.h~
men 111 het V. ~.-kal11p t~ou"
land en Middcn Europa gewens vall "de dUistere per-lode
bracht, die reddeloos verv?n Anct~", in ~c hoop, dut
dwenen en het geld van
nIelTIuud zleh herll1nel't ;l<?e de
velo elienten en aandr.elheeren der V. P. zeit. In de
houders verdween medo."
dmstcl c perlOdc mede machten
Dit is een belichting van de
ten kw.Hle hebben gevormd, hoe politiek van de Nederlandsche
zij Bcrr~Lty hcbb~n gesteund Handclmaatschappij, welke in
en gC?;dV1SCcrd en g~bolpen en het vcrband waarin zij WOl·,U
l1,oc ZlJ vall doze dUl.stere pe" geplaatst en het tijdstip ,waar"
!'loden hebhell geproflt2erd.
oj) zij wordt gepubliceerd vlak
Men moet over een zeer spe~ na de rede van Minister Colijn,
cia.le l11cntnUteit en . ee~ zer:r waaril1 deze de kapitaalsviucht
bUltc~gewonc scherpzmmghcld 0 p d i t o 0 g e n b 1 i k uit
hcsehl\(kol1 om op d~ ge~achte Nederland kwalificeerde), de
Le lwmen,
~l1erlCl dmgen, grenzen vall het behoorl~k8
\\'ltartoe men 1Il ccn. vroegcre overschrijdt.
fase van harte hecft medegeDe direetie van de NederWCl'kt, uu als vcrfoeilijke da~ landsche Handelmaatschappij
den uit tc ..sp?lcn tege~ de nn~ zal de eerste zijn om te erkend?re pnl'tlJ dle voo:. dIe dade~ nen, dat er door verkeerd inm,et vcrantwoord.ohJk Is. WlJ zieht crnstige fouten zijn gevnllcn de compllmcnten. aan maai{t, waartegcnovel' de vraag
~~1:ren ~~~: is 1~1~re~.~aa~e~ie~~: ~~fe~vor;~n eg~st~~a~!: e~e~~

Over w a a r h e d e n e n r e c h t
En invloeden , ... I
Nuar men weet, zij!l door den
heel' Mr. C. C. vall H2lsdingen aan d~ Regeering ccnige
\'ragel1 gestcld over den pers:::;( rijd, die op het oogenblik
gaandc i~, en de R~geel'iug
heeft op dcze vrngen gcantwaord.
Vragcn en nntwcor.ien hecft
men in de dagl.Jladcn Inmnen auntrdfen.
Het Bata<-iaasch Nicl£wsblarl
is oV('r dc;ze ulltwoarden en
den toon waarin zij gesteld
7.ijn, zee, skcht tc spr.:;lwn.
Het con:;taLcert daarin ('cn
zckcrc gcprikkdlh~id bij de
ath iscurs del' Re::;:cering.
III vel'brllld hiermede merltt
de heer Hit-man op:
Dr.:: rcg-c~rin6 is hier in veIe opzichtcn sluchbf[er geworden van lmar adviS0urs,
die foutvn gernaakt hcbbcn
van zoodanigcn omvnng dat
zij n i c t nlIc~ll imnncn wor·
dp/1 \'erkhanl \lit d~' mocilijklwu!!n \":in lH't t~rr[,jn wnal'np
zij 7.idl ditm:1nl beg-aven.
lIc~ ~~~ (~;tn wcllich\ ter vc~-

oit

vertrouwenspositie waarin hij
geplaatst was.
Maar dan treffen v.rij de volgend~ passage aan:
Mr. Wormser. Bent U principieel Katholi~k?
De journalist. Ja.
Mr. WOOlVlse!"'. D~ TJ heeft
e1' bezwaar tegen am b.v.
voor de N. S. B. te werken?
De journalist. Wanneer geihscht wordt, dat ·ik tegen
het geIoof in moet gaan, dan
zal ik mij daartoe ncoit
leenen. Objectie£ zou ik echtel' best voo!' de N. S. B. kun~
nen werken. Houden Uw
vragen verband met een
eventueele plaatsing bij het

cies. MaarhetisU,bekend,IBrieven
dat b.v. D. bI] heL V. P.
kon worden geplaatst, aan- Stilstand of achteruitgang?
gezien hij geheel de richting
Kaapstad 8eptf3'm.ber 1935.
der N. S. B. is toegedaan."
)
"
Kon ik in mijn vorigen brief
**
nog melding maken van den
Tot zoover deze aanteeke~ gestadigen vooruitgang van
ningen.
den economischen tocstand in
Wij zullen hierop geen ver~ de Zuid Afrikaansche Unie, de
der commeniaar geven en be~ officiee1e cijfers, welke over
palen ons tot de pUblicatie er- Augustus
tel' beschikking
van.
staan toonen aan -dat er in
Maar zooals wij reeds op- dit opzicht een kentering is inmerkten een onderzoek naar O'etreden
de juistheid hiervan lijkt voor v WeI i~ waar zijll de nitkomde Rcgeering gewenseht om sten in Augustus 1935 over het
haar toekomstig standpunt ten algeheel nog haoger dan in de~
opzichte van het V. P. te kun- zelfde maand van het vorige
nen bepalen.
jaar, maar toch wijzen zij uit,
v. W.
dg,t er nan den sterken vooruitgang welke
de vorige
maandoverzichten kenmerkten,
(Oen einde is gekomen.
De curve welke gedurende
reId-conflict te maken, waar- de laatste wee jaar zoo opbij, juist door de bierboven merkelijk stijl na.ar boven is
aangehaalde bepaling van het gegaan, toont voor de maand
Handvest de staten die geen Augustus 1935 voor de eerste
lid vau den Volkeubond zijn maal een minder opvallend
aan de zijde van Italie kun- beeld en ili stijging is benen worden gedreven.
langrijk mindel'.
In het bijzonder denke men
Of de volgende maanden op
hierbij, voorzoover Engeland dezelfde manier zullen verin deze kwcstie betrokken is, loonen en of er missehien na
ook aan Japan.
de • haussepe;:iode welke be~

V. P. '!

Mr. V/ormser.

I

Niet pre-

""rtl"kel 16 '.
rA

In ons nummer van Zaterdag j.l. gaven wij den teltst van
de vier alineas waaruit artil(el 16 van het Volkenbondshandvest bestaat.
Wij wezen daar'uij op de bindcnde ImlC ht, welke van het
ecrste lid van dit artikel uitgs.at VOOr wat b8treft de economische en financieele maatre~
gelen welke moeten worden
ten
bankinstellinrien
dat de

~:~~'~~r~l \~;~;~~ ~~~\'O~~~~l, ~a~ ~alcos knap, hot 13 zcer flJn van andere
~~~geR~~t
~~P ;,~}~,~C dc~V~~~jJ' v:~¥, ~~~ ~~nd~~n~~~~nt~'~h ~~r tu~kz:~ ~~r~nnif~ C~:~~:~~Ia~~~~;:ie~ van het

.

!ncl:slcrsclll1p in de dernago- het

pllblie~

eraan te wennen liggcn, welke men met

aller~

aaJ:~~1in;:~ zo~e~eei:neer~~ar~e ~::r~~~ ~e;!~n, i~anee;el ~in~:;s::~
neutralit~it
onderbre~

Handvest schendt.
te zijn. Maar deze
slechts een tijielijke
Wat de toepassing van mili- impliceert de bereidheid tot le- ;:~~eI:,as z~all v~~:p;::r;~~~

~~~ld '~~'"~,~J zi;o~~C~~r vo~r~ ~il~;~~~; !'~ns~:,"!;l t:aa~ce~e ~:~:. middelen tracht to ont- l~r~~~~~:~!;,c~~~~~~~~t~; ::.r~:t ~::~::~~:i~H:f~~; ~:~fnga~::g~~nva;~e~~::dtwi:
invl:Jcd d,ar·.ran he~b:m gehanrleld. Dit argua~ent h,:,eft

Klaar~:1iJ'kcli.l'k echter is deze

Maar zooals .de heel' ~e Kel- slechts vall aanbeveliue-en C"e~
zer de .kwestle stelt IS het sproken.
,_
demagogw van de allersIecht~
Maar wil men de eerste alinea van artikel 16 naar de letvoldocnae om de zondcrlinge op de regcering cn haar advi- ste soort!.
scurr;: het ware anders be* e••
tel' en naar den geest toepassen
~r~-~~j!~~kdin3" vall zaken t8 "cr- zwaarlijk te verldaren hoe
Een andere vraag rlJst naar en de economische sancties ef-

ken, gezien de moeHijke positie
waarin die op het oogenblik
verkeert.
En wanneer een Japansch
sehip, dat lading vervoert naar
Italie zou worden aan<Tehouden

~~~~ l~;nc~~~h da~~khc~o:e~~i{~t ~~~~ g7.e~I~~~~nc~~efo;~et~:ble~~~

Zuid=Afrika.

I

voorlduren daa..''Yan is het een
factor vail grcote beteekenis,
(1~!- bet vertrouwen gehandhaafd blijft.
. N!--i is sedert het begin van
di~~~ar::en !o:ne.~ende ~enuw~
ac,"L:ghcld LO~ Ulting ge~om~n
en III de ma~n~ AUgustuS.IS
deze nerveusltelt belan~..;]K
~oegenomen, met het resulr.:aa~~
aat de aandeelel1l!larkt een VI1J
?el~ngrijke inzinkin~ te zien
n€c!t gegeven.
,
Ge:ch~t wodt,. da~ sedert
het [legm van rut J~ar de
n:tarktwaarde van de Zmd -~nkaa?sche goud vo:)r:oo.~en .15
vel'mmderd met 40 tot ;)0 111l1lioen pond sterling.
Op cen totale marktwau-rde
van tusschen de 250·en 300
millioen pond sterling is ~it·een
zeer belangrijke vermindering
en illilien dit blijft v~Jrtduren
moet deze gang van zaken een
depri..lleerende invloed hebben
----------'=-

I

•

I

het buitepjan:i en hoe deze
zich in de na"'.ste ~oekomst
zal ontv.ikkelen.
Het ItaliaanscJ:-Abessi~sc~e
cOnfli:t ~n dB mtez:natlOn e
compbcahes welke dlt ten ge-

bi'i~';1~Jc3;~~ m~,~~cl~~~~~~;~ ~~ ~:~1it~~~el'S w~~~rgi~Yct totalI::~ ~:~~:;~~~~~a~~i~i~~jli~~~rV~~ ~~~Id~oe~it~~~:~l, !:t:~;el~~ ~~a;eru~li~zon!~~rs:rl1~ij~~f~ ;ij;g~.m~:d ~ge~~~, o~~~: s~:~
pul::liel;e opinie betreft, danr- An0~u, doch oOk. de grocp d~r zooveelste maal zegt, dat m zij het dat deze van

V~m

willcn wij cen stanltjc
geven. '1'cr gclcgenh-:id van een
peI'soonlijlw/1 gedenkda~ van
ondergete~l[Cnde (het 25-jarig

b~uden

~fet ~~~s-~~]~eelz~jd:~1a~~~~~j
besehouwen die zaak als van
primail' b~-,lans voor de pers
en h!2t publiek, nu en in de
toel;:omst.Zijwordt,oudanks
aIle des!")eraat verzet van beIanghebbenden, ondanks aUe
methoden van dws_ng, intimi-

krachtigde. dit relaas met..zijne
handteekenmg, zoodat WlJ dus
de v~r~ntw.0ordelijkheid voor
de J~!stheld. ervan geheel
voor ZlJ'l. rekenmg laten.
Echter .. komt hieriu zulk e:en
opme:~ehJk~ passage VOOl', oat
~et JUlst tnt .~~ze phase v~
en.. pers~s MJ
. g~w.ensc.t
schlJn.t,dat naar die JUlstheid
~en dlepgaand ~nderzoek wordt
~gesteld, tenemde nadrukkehJk te kunnen vaststellen of
het Vereenigd P~rsbureau inderdaad neu~raalls, .~ooal.il het

inbreuk maakte.. op. het Hanvest, maar tegeliJk ook tegen de
ec?nomische bel:;n~en van nie~~
~eaen van den \ o.L.lrenbond, ~~
hun handelsrelatles met ItaIm
wenschen te bes.ten~gen, of
van. de gelegenbe!d WIllen ge~ruik tmaken om hun handel te
oen oenemen.
..
De Volkenbond en ZIJll le~en
staan dus. voor ze~r ernstlge
conseqllenties en er .15 alle reden voor cngerustheld.
, Het prestige van den Voli{enbo~d l~at, nu. de z~~en een-

Het is duidelijk, dat men zoo
lang mogelijk zal trachten om
den oorIog
thans is uitgebroken te localiseeren, maar
aUes wat hieraan vooraf is
gegaan, heeft het voldoende
duidelijk gemaakt boe moeilijk dit zal zijn en welke andere breedere be1angen er
op den achtergrond van dit
conflict staan, dat thans door
!tam; zoo nadrukkeIijk is geforeeerd en waarntede Mussolim een verantwoording op
zich beeft genomen, welke
onmenschelijk groat is.
v. W.

::":~"':::..:l.~~ =;;:':::~"::"';:
~~romhe~~;n:ani ~t,~! tO~n het zal buitengewoon
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~~~i3 e~n~~SI~~~~~~~~t ~ij ~~ar!Wi~~enz!~z~:~i~e~~~p~:~

hadden van harte gaarne gezien, dat Ritman aan het
goede werk zijn deel had.
Men ziet hoe zeIfs in cen
dergelijk persoonlijk stukje,
dat op het publiek den indruk moet maken van zekere
welwillendheid, wordt vooropgesteld dat het V. P. vecht
voor waarheid en recht ......
die trots alIes zullen zegevieren. Dat is een goed werk,
en het is jammer dat Ritman
_ overigens zoo'n nette man
daaraan geen deel heeft,
maar staat aan de zijde van
de schavuiten, die dwang, intimidaties en misleiding ge-

'ru'~

een

- -

-~

geheel

mitteerde V. P.-belangen invloed kunnen doen gelden, Ga.'l
zeggen wij: llooit en nimmer....
en dan zullen wij nlet nalaten
dit standpunt ook volkomen
overtuigend tegenover het pubIiek te motiveeren!
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in· de modernste tinten
dawn _ praline _ gunmetal
stone en beachburn
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men nu .enmaa! niet of hij
misschien rilateriaa.:.. in..handen
heeft waarmede hiJ ZlJn vroQ-, Uw
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zonderling aandoen. Men dig om het conflict tot een we- •
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een nieuw model
3/4 kous met iastex band
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•
weI dit toch weI melding maakt moeilijk zijn am de consequen- •

nieuwe zending

de ragfijne chiffon kous

de ZUld Afn-

III

van
Japan is neutraal en het land iu de afgeloopen
heeft met de bepalingen van jaren is voor een ~root deel
het Handvest niemendal te ma- het gevolg geweest van een Importeurs: EVE R A R D & Co
ken
beleggings"boom" en voor het
WeI had Dr. Abraham Kuy- '
~I
per een voorzienende geest, toen RIJDT VANDAAG IN EEN I '~lJ rUlmen een sene..
;
uij in 1902 in zijn ,.Um de oude
0 T E V A
IV.ladras gordl1n~~ I
Wereldzee" schreef, dat de Tel. Welt. 1770 _ 1772 __ 405 I
op teg~en hatve.n prl]s
toekomstige strijd am de weI: 101. A. S. ROTH :t"
reldheerscnappij zich zoucenBATAVIA-CENTRUM
traliseeren in de MiddellandNoOrdwij!;:.!~~----.!r:J:. ~.231. i
sche Zeeen dat daar ookbeslist zal worden hoe de ver- _ _ _ _ _ _ _ _ __
houding tusscben het Oosten en.
.Begrafenis Onderneming
~~. Westen zich zal ontwikke- 18
"

W~nt

Tot zoover het Bataviaasch
Nieuwsblad.
Wat de door den heer Ritman gesignaleerde demagogie
betreft, moge oak nog gewczcn
worden op een artikel in het
Nieuws van den Dag van 30 ~~0:7:;;td!!mteze~~ll'bc;ap~a~:~ ::~l, ~:ttegs:;~::';~ll~ekp-~=
September j.l., waarin de heer
De Keizer het heeft over geld invloeden doen gelden.
gingen om een vreedzame op"
en grenzen, zulks in veroand
Het eerste gedeelte van het Iossing te bereiken, marchan-

lady helen kousen

java

maar hourungen

zonder het laatste lid, ¥.raarin
nadrukkelijk en zonder eenige
restrictie wordt bepaald, dat de
leden van den Volkenbond
aannemen om allc financieelhaudeIs- en p~rsoonlijk verkeer
Le beletten tusschen de onderdanen van den Staat, die inoreuk maakt op het handvest
en ~e onuer?anen van andere
lanctell, . 0 f ~ e z e 1 a a tste lId zlJn van den
Vol ken bon d 0 f n i e t.
Dit is dus slechts moge~ijk

~~~~:~re~~J~~:;~~\f;~~~'l:n) e~~~t!ae:r;~~er,e~o~~lS~~[:t ~~:
m:ijinbeJ~C~~~~, 1~~;ikdca~h~~~

passieven niet aIleen door ItaW~

~~N~ lee~~":l~l'~~nV~~t h~~r~~~~~~ ~~jn~li~~\~~~1ij~!J~j~~.s~~~~et a~~j~ ~f:e d~~~d J~oar~e~~€~~i~~~~ ka~s~~:ne~~:de welvaart

n:sfJge
m Socraba]a
en B:ltUVlU deds voUwmen Persbureau en zijn bladen er
onbegrijpeUjk, dee13 grievend een is vall primair bel~ng
v~?rkornt. Ook ~an echt~r voor de pel'S en het pubhek,
nu en in de toekomst.
Naar aarileiding hiervan is
no~~ tijd, om over deze dingfm het wenschelijk te wijzen op
bl'
.
het relaas van een onder~~etg;:~lo!e~. l~:~gndenl~n ~~~ houd, dat heeft plaats gehad
hooge mate prikkelend ant- t~schel1 den heer Wormser,
,~oord als de heer. Van Hels- dlrecte~r van het A.I.D .. en
dmgen thans ontvmg, zal ons mede~lelder van het Vereemgd
gcen
aanlciding gevol1 dit Persbureau,
en een Banstand punt te verlaten. Wij ho- doengsch journalist,
die in
pen dat die aanIeiding no~it g.esprek .. was over een plaatkomt. Maar mocht men ons WlI~ SlI~e bb~d!~~e Vj~rnalist be-

I
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"DE OCHTEND
te onderseheideri.
"WIlt U even wachten", vroeg
Ie vrIendehJk en gmg met het
blauwe papiertje het kantoorlokaal binnen. Hij zette zijn bril
op en zag, dat het eell cheque
.was voor f 20..~OO. Aan h~t ~al{et vr?eg hiJ onverschilhg:
"Hoe .wl1~ U het hebben, groat
of klem?
..Er kwam geen an~woord en
h.IJ keek op ... De bediende was
verdwenen!
Johannes ~as v-err;st, wa;,
moest dat ~.Leekenen. Maa
toen :en~e .hU cpeen~ naal' h~;
hand~eekemngenboek en s~o(Oo
haasllg de bladen om, gteep
het vergrootglas, ve~gel~ek..
De handte~ken::1g op Cie Cl1'~qlle
was bedrweehJk eeht nagemuakt, maat· valsch was ie!
Zwcetdruppcls pal'elden op
Johannes' voorhootd; daar was
de kUl1s, waar Marie het vanmorgen over had, de groote
I~uns - en hlJ zon hem aaugUJpen Zander Idoppen rende
illj de dlrectIelramel bmnen en
eell lllllluut latm belde de baas
de RunHla-autoh . mdel op. Neen,

a ug+ savelkoul

verdr3ugt het nict 100Ilger en bClich('.rmt U :ich tegen die
afruartcnde WUfmtc

hcbLcn

wij

VDDr

U

ill de

s

a vel k

niet

0

u

I

voor

duu.der

lIlt~eijl'elrle

coHeutle,

heeren kleeding

maar

beter

I-----~-----"---------

men. De politie werd gewaarschuwd, maar de bcdrieger was
verdW811en.
Diel1 middag ging Johannes
J_'e_n_dr~s_p_a_S_lao..t naar huis,

l"!·;'~lc;nL

Ii» d

\·l'l·hOWUH;i·UI.
ULDI·

HOTEL 'IV ANASARI.
\'ianasari, bet bekende berghotel nabij Sockaboemi, gelegcn op CCll hoogte van vier
'.mizend YQet, is in eigel1dom
overgcgaan
uan de familk
Crarn01', die op Selabintanah

INll<.;,lgt.:I'/Ulw l.'llUig Uljeen ge·"v.,;!lJt.:1I

van

d.ell

.t'cJhn~miuug-

~~:I~d ~:~el~:I-t~~~~Uel·l~~~d~:~~ vu~~

\"~aHg III blllllen..~.l.Uugolie IS unguw·ol>:eu.
t... ....llH!Jd WOL·UL, dat de str·iju
HOg titt:t.:U<l veea dum"L en ;;WH
~ . .nuer u,·elgt Ult 1.e !Jreld.un II.
. . <:L·U,(!lU JUeL de Ollru.,;\, vun unuu·e ~w .... dlUulaen, die Zlch
UIX;IlJijli: VllUl" l-nUt.! Blllll Wang
1 d
"I\O'~~~~~ V~~~~~~~~J;C vliugmachiHU;,; vlogeu g,:::iLul·ell I.JU\l~ll he"
Ul)sLinulge g<:JJJ(;d m west 1\11011tivU,-" Wt.:u.U l1IU(;lllnCl:\ IJllllUil.!l..leu Helen \laUdl 1110t Het opn"Hl::;

.de

gC'de spnngeLh.lelijk aun
uitbt"ckliIlg yan
1·

,.om:~~l~l.~;~, l'~je~~~~
tempo dan
jar-en het gcval

_ _ _~. __ .__ ~~, ___ ...,. __ •• r_"~_~'~"" _"'._._~""".""'-'-"'~"''!.L

bUl1l

"cn1"1n:lv1.unbJOCl".j-'Clsctt:i11I;:l:tl~e,·

vau

l\1011g:01H~.

1n ,omanu met dell crust vau

ue

_

in die stl'att'll waar lIet

h<JL I,US cell soort ZClluwacn-

ot:J!LClIU·d:J·jiJ.:cr dr'uk wa::;, vuelde nlen ziu.l1 OllDd..lU;lg!JjJ( in de
};J!ll! \':illli.!!·."l(;<.:I',
Doeh nJumutld lwn zich z60
dknJlg vud(-l1 als JOll~nnl,)S
HelldllKS, 01' weg naa!' de bank,
waal· Illj rueds vijf ~ll t',vmtlg:
jaal' vau ziJII JeVeJl bad veuHeten. lJug ill dag lllt glllg hlJ" de
Jaatstu Wt.:;Wl! lCUUl·t:n tuorgcn
veruitterd naal' zijn wcl')', _
v'cl·/Jitterd omdat il..'del'c dug
VUUl" 1luri begoJl Iud Ike! a,!llhoul·cn ',ran vClwijtcn en be::;dllddiginzull vall hau!", die zijn

Llg"lh'lU, ule (;e)) iiL<,;ll1PC! op ZlJll
kl'dl 01"U)(10. ~.ind:.i lid ,!Ogcn1..1111;: Jut hU u1.'3 JOllgsLe beulcnau ziJIl inLrcde ueeu en mcteen
,--un mktlJot OWl" heL IJOstzegclbocH: had kug gestort, had dut.
geJuagLi(;, <lllg"tiugc gevoel hem
gLl:ll enJwJc maul verlutcn en
zuu ltwaHl de pI·ol"l1otie Yom·
hem slcchts dmpllelsgewijs.
'1'oc11 Wilde hij wel en deed hij
ZijH JJc:;t am mecr Lc kUl1ncn en
te Wl.'ll.;l1 Clall ;1ndcn:n. Marie en
hij haddel1 in hun vcdc'vingstijU
avond uan a\,Ol1U C:ugult;Ul1 en

zdr::;

::;lllUl1..H~ necit J.V1HllstCl' vvung

dldl dic door 'zijll Qvei'dreVCll. ~~::I~U~~~~~I~~~~ ~~ ~~~~~l~~'~~~
l.le:;:';'I~HlenheJu en zijn verleguuu...;ll vuor lld w.nd met groute!"
wet·!{UhJJd"wlu was cO mu.Jwll en VallI' de ul!WBS1l.lg

Promo\ie.

gen tl'icf;lLu waus hi-ng tliun helU llUUlt
lllOI"!;en (Jvur AIHstUl"i.lall1 en gl:I'iorrlen.

voor zoover hIJ dat noo.dIg 001'deelde. EeI~ b~~mn~nscllli ~n e.en
lmpotte bnl ZlJl1 dmgen dle met
de moeite waard zijn om over te
praten..

VUIl U";L gel:iehll te WUl:uLen UIJ

;.\Wl guulJ:)ul1C

dl.; uerde
Wl;l<~e lHHHI.;UIWl·t t.:unlen;ilzui worlie
uen gl:llUUti~I:'.
UOK liener-aul Tsiu'lg Kai
;;hel;;: siaat lIun toestuna 1lunw,;:eur.i.g gade. xilJ lleult mllltalL·en lhU.I.!' .tl'iongoHii gezullaen,
~endu(.Ic ander·e ~mmm.en w !.lcH;tLl:m aan W!l1 BU·1Jd Cle<:l te ne-

rceds Eedel't geruimen
tijd
de Boerdery Cramcr exploi·
teert. .
.
_
.
Gezlen de gl·o~~e ,oorUlt~~ng. van BucdeTlJ Crame.r,
:hc zlch van een eenvoudlg
,'~canticoord .~?~t eell r bclang·
ClJ.k ~lOtclbcdtJJL IlCC"Lt. 0!l~'
~'lkl[Chl, waal' dc faml~!c
vraJ.ncr gecn lwsten.en moelte
!Celt gespaard. om het geWC
ttec mod:~llSae:~:~ ~~aa~E'
\lerGe ren, e .
ncdo nog steeds .wordt voort·
gcgaan, zo~:ht. wder b~zoek
aan BOCrU81'lJ CmmUl" llleuwe
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Neemt geJden op vanaf f2.50 tot f5000._ per persoon.
DeZUivereiaarliikSCheWiostkomtteObatederspaa_rders.
Voor terugoame van gelden binnen bet jElar wordt
2 pet. rente vergoed.

GEEN COMBINATIE

En als V3ilouds ~ I will try again
De beste chauffeurs en netste huurauto's

DE SiLVERK!NGS.
Het yerdient zeker de aandacht, dat op het Concours
,i'elegance, dat de vorige week
Zuterdag in het Hotel des Indes
lYeI'd CTeheuden voer het eerst
een ,~emi-professional" jazzOl"chest \Verd gecngageerd ·om
111 de bovcnzaal den danslusti(Yen behoorlijke muziek te ge-

~en.
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Ver'Koudheid, hoest, piJ'n in de keel,

En het doet goed aau te kunnen constateelen, dat acze muziek van een orchest, dat geheel is samengesteld uit jongelui, die allen in Indie zijn geboren en geen van allen ooit in

SOEKABOEMI
TELEFOON 203

Teld: 1960 WI

Oude Tamarindelaan 91 -

of zijt gij schor of rookt te veel¥
'n Menthol tablet verfrischt uw mand,

't Merk

POTTI<"R'S."LINIA"
L

helpt terstond.
Thans oak in Indie verkrijgbaar in aIle
Apotheken en bij alle Chemicalien-handeIaren
a 40 ct. per metalen doosje, handig in
den zak mee te dragen.
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Wat een hjtte, niet te harden,
'le T ranspireer mijn goed aan flarden,
Help BATIJVO, breng me gauw.
Koelt' en IJS. want ik val flauw!

SIAlv1EESCHE YLiEGER.

Ja,

dat lean, want gisteren is juist een nieuwe zending ijskasten gearriveercl.

Ir:o Abessinischen dienst.

Al

naar

ook ni,;t houoen over dit Ol1der- ~~~n W~l~:~~~rocc;:Clei~~~eel~o~~ ~~~~~l >::i:l~h~~l h~e:~s~nt~~ g~~
~~:~.? tcHe'~'ij;~~~ t~~~ ~i~c;;Q~~ tic gcven: FiliaaIdi1'ecteur in ..;>liiIlleesche burgethjke lucht-

geiang

van

de grootte,

kunt

U

van uw ijsabonnement, van respectievelijk f

tegen een geringe

0.75;

f

1.25;

f

verhoogmg

1.50

of

f 1.75

een ijskast van ons huren.

.d.ucLje was, 'n mislultk?ling! L~-menbe:e~~~~h~~ ~ij~b~~f~n, : : : t g~~~e~~~~l; ~~es::~~
l<.;n tro~wcns, wat hud ZIJ hem 'l.naaI· ... hij kon niet laten mer- ",",-oiung l-l"UJutthipok zorgC1e ue~
vo~~. ~~cun gegeven om andel'S ken, uut hij 't deed, door die dJdB perSOOn.ilj.l{ voo~ de ~plt:!ll\'ial"ie was cenvoudig
nic~ ,';a~ plan o.m dat "onder\~CIP te laten [us~en ,en ron!w
ULt gezegd, was het al maand~n
• ac.htere;~. dat zij ~s In:~l'gells au::
het ontOlJt met dezedde opmeLkingen kwam aandragen, die zooals gezegd - de laaiste weken sCliwr ondrc>.aglijR waren
geworden n~ de promotie van
de jonge Wlllems, die hem in
striJd met. all~. anciennitei~:
l·ecnten, glausrIJk was voorblJ
gestre~fd en .nu al_ ~-!? h~t seCl'etarmat zat, terwlJI hlJ nog
achter de loketten stond en het
kasboek beheerde, pat w~s e~u
sla& geweest, die ~~rle nog
zwaarder had getro.den dan
hem.
"Je b~t .een slappe, fultloo• ze kere!. slste z~ he~ toe. "Je
• heele levea ben Je mk~ andel'S
geweest dan een. ll1ls~rabel,
slecht betaald klerkJe en Je zult
nooit iets andel'S worden ook.
Hoe wi}> N ~oit filia~directe~r
wOJ;den, JIJ ~e nog met eens In
st:~t zou ZIJll ~m ~en kans te
gnJpen, e.ls die Je geboden
werd."
Me~ deze ~aardeerende opmerJ:t:ing nog·m de oo~~n, ~tapte hij naar kantoor. ZiJ haaden
hem pijnlijker ~ ooit ~tr.offen, omdat .MarIe een gevoehge
snaar had beroerd.. F~iaal~e~
u:ur -het waa een. illua::s, dIe
hij hMl. laa, ,~oiStQl'd ;had,

I DB
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bl
.
ergeet v
..
e
oemen nlet
Voor de mailboot morgen: oFAVORIET"

iellntsaeden,
wel;~e een beeld
~==================~
i5·cven
van de kunstzinnige
visie ;:
,'un dczcn teekel1aar, die met
enkele rake lijllen en scherpe
<:ontrasten zijn onderwel'p uitbeeldt.
meer, maar geheel alleen

Ee n halve en!
e t I:
II'
per S t U k
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te

V

wij in dank een aloum met linolemn-sneden, ,vaarin op karakLeristiel,e wijze de indrukken
van dezen artist !<Iiju vastge!~~:,' W;il:e ~~~ o~~~~d o~~~~
,l1['cakte.
I·let bevat een tiental lino-

IN LE66ERSIIIB-U-I-Z" .... 'O-BO'"
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I
I

of in Europa zijn r een woord van hulde aa.n deze
geweest,. . zoo buitengewoon wakkere jongelui, die zicb -ODgoed en rythmisch "-oIkomen der leiding van Charlie Bioem
at was.
tet d.it peil hebben opgewerkt
De prestaties van de Sil- en door harde sturlie een en\<:rkings onder leiding van semble hebbE::n ge.ormd, dat
Charlie Bloem zijn ten zeer- met goede buitenlandsche or~t~. ~e loven en zander over-! chesten kan worden verge1ednJvmg kan werder:. gezegd, ken.
dat hetgeen deze band presteert
Hiermede is aangetoond, dat
tot het beste kEn worden ge- ook Indische musici iets kunrekend wat hier in Bata\'ia nen presteeren en velen zullen
den laatsten tijd aan jazz- hopen nog vaak op de goede
en c1ansmuziek is ten gehoore muziek "Van de Silver Kings
gebracht.
te kunnen dansen, want bun
Gaarne brengen wij daarom l'}'ihme is "djempol"!

I

UIT MONGO LIE.
lJ()J,:ing 1 Octub~r. lJ1·illS ·iun
\·'i:';'llg" , ..loll J:\'wogulle llte.l.L cell

.-<\.mc~..ka

u:
7

japansche vliegmachines.

hphl in h,·t Jan i.

7"i!

forsche stappen liep bij verras.singen te zien get4'9:, kan
over de N.Z. Vool'burgwal en men veilig aannemen, da~ oak
sprong -ais een athleet op een de e.>;plmtatie van Wanasari
reeds rijdende tram. Hij vodde tot €en succes zal worden.
zich een were1dveroveraar.
Er zal a1 dadelUli:: worden be-Want dien middag :vas de di- gonnE:n met het a~brengen
recteu.r met hem l?o de stad van de noodige verbeteringen,
gaan llmChel1:n had !Iem,,- voor-Iy,raa~bij als ,oornaamste punt
g~stel~ aan d~n preSl~en\.-com- op net programma staat de
nussarlS a~s ~e betrouwba,arste aanleg van een modern zwemen scherpzillmgste enploye van had, waan-oor frisch en zuide gehe.e. Ie .s.taf e~ verteld. van ver bronwater beschikbaar is.
dat kramgB stukJ~ wer~.
Verderbestaanerplannenom
"A prop?~", lll;:CJ.
direct~~r Wanusuri met Boerderij Cragezegd, "wlJ moecen mons .flh- mer door een kabelbaan te
a~l t: ~al'1~s e~n h8f.. h:bpen. verbinden over het ra....ijn dat
I?n·ecl.€ur ~:"l"Und g«.a.t !lIe\. pen- de beide bedrijven scheidt.
SlOen en u IS de soon man, meDonderda . . .a· nd on"-vin de
n~er Hendrilm, die \~e da~r noo- fa:mili~ c~:m~~ in h~ar ~ieudIg hebben. AIledcl ophchters \ve hotel CTusten nit Soekaboeen zwendelaars wagen daar hun .
B to.
t
"1 t
If
kansen. en i!~ ben vast overt:rigd, ~:r:;rl. :e~ "\''l:iam:~:~J vo~:~g~
dat die bI] U ~edroge:l ul.ko- Inlandsche personeel werd gemen. "Vat denkt U en?~~l, me- ""even
neer ya~ den Bracckel.
'" Het behoeft aan geen tWlJ,,\'Va1 had de plesldent-com- fel onderhevlg te ZIJll of Wananllssans gealltwoOld, ,,\Val: lk sarI zal \e1e CTastell trekken
zal mlJ dmntegen mer; velzett>
ten, ll1tegendeel, Ik zal het toeOBERT D-PPE
ji-lchcn Hcneer Hendllks, i1~
R
-<
:c
.
l
~l',ch u gelak "
Lrnoleumsneden.
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gocdc maar dunne kwalitcitcn

tmIllcal en P31m beael! stUUClI cen

~et

I]SABONNEMRNT
~

per maand bij vooruitbetaling met

eventueele bijlevering in HUUR van een 1]5KAST
Johan- lung vall dezen vlieger ill de
ll~.S Hendril{s gesteld w,as, toen ;::~et~:~de e~~ate!.'a=~llavo~:
MET IjSKAST MODEL
1/2 kg.
ABONNEMENT
hU over de N. Z. Voorourgwal zi.:tlzp.lf kocht, welke hij de
hep en no"'· '·;ras de ffiisere llieL·
.
d
t
Hi" iln
per dag
IjS
I. 2
I. 3
1.1
1.0
.;.·"ot geno~g: Zijn drocvig peiu- ~~~m~~:ll1 v~oP;~rop; \:aa~
I
zellde bIlk nnste eE:n banalle-.
.
d h k
d b
schi! en een seconde later glip- >::llam. vliegen oc
~n cr- e . e~
ten de beenen onder bern van- no~digde toesteInllllllo .. rue
6.25
6.10
1.50
5.75
5.25
claan en s!rluktc hij op den Krl,]gen. La~er maakt~e .hlJ ee~
8.15
7.75
625
7.7.50
gl"Ond. Een troepje schooljon- Jluunt van Siam n~ar Ch~a. ~J
gens hconde hem met groote w:as reeds verschcldene Jaren m
8.75
10+ 5 *)
7.8.50
8.25
7.75
hi-rdnckkigheid en het was als- dienst .:van de luchtvaartmaat8.9.75
20
925
9.50
875
of Johannes' hart werd samen- schapplJ. {S.T.)
10.25
10+
10*)
10.8.50
9.25
9.75
ge]mepen. Eerst uitgescholden
en.nu uitgelachen.
Onbeholpen trachtte hij de
madder van zijn jas te verwijlAPAl" EN CHINA.
________)__I_e_v_e_rl_n_g__ d_a_a_g_s__
n_.l_.__s__m_o
__
rg_e_n_'__e_n___
s __
m_l_d_d_a__s_._____
deren, maar d~t lukte sleeht,
Neg geen resultaat.
want ... zijn bl·n was afgevallen
en lag in scherven naast hem.
Shanghai,3 October. De langHij was zeldzaam bijziende en
toen hij zijn weg hervatte, tuur_ durige onderhandelingen omvoor deze nieuwe zending KASTEN weer uitverkocht
de hij angstig vollr zich nit. trent een economische samenHij vermeed de druk..lce punten werking . tusschen China en
. is. want met deze hitte vliegen ze de deur uit!
en kwam in de bank juist toen Japan hebben naar de Sin Chew
men reeds met het' \Verk was yit Po meldt, tot dusver nog
begonnen.
•
niet tot eenig resultaat geleid.
Hendriks wildf(. zijn l'eServe- Aldus een offideel bericht van
bril uit zijn lessenaar opdiepen, de Nankingregeering.
toen hij aan de ioketten werd
Het Chiueesche persbureau
geroepen. Hij tuurde sckerp voegt hiernan toe, dat een
naar de client, die ·daar met bericht uit Tokyo meld!:, dat
een cheque wa~htte. Bet was het waarschijnIij"k is, dat de .1aeen bedien.de van een 2TOoten pansche militaire autociteiten,
8.utohandel, die geregeld enor- ongeduldig geworden door dit
me.~!!en kwam halfUl.
\-erloop van aken opnieuw _ _IIIII!_________"'____________••____________"
Hendriks keek scherp nasi pressie zullen gun
het bedfag van de cheque, maar op China. (8. T~)
I~
het was hWl ni..t moplijk i ..ta j .
...... ......
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Verkoop

Organisatie

BAT A VIA-CENTRUM .- DJAGA MONJET 3
BELT ONS EVEN OP: Tel. WI. 4888 en 4889 toestel 5 of 6·
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worden gevraagd haar

De Kat en de Kanarle,
Amaterdnm, Oetoher. De om~
gevlng van de RozenstrD.A.t is
in opachllddlng gebracht door
Cfln conflict, flat is ontstaan
tllsschcn de kat van juCfrouw
Jansen en d(~ knllnri e vnn Jl1f~
frouw Pictersen, Uit hctrotlwbare bran wordt gemeld, dat
de kat den Inatstcn tljd go-

~~r!:onrde:~~!o~~t;:~n~!. ~~:~eW~~~k~;k o~~:rwe:~ ~thope:;~ek~:a~~~e:~ ~as:e'n~in~v:~~~

pen,

~~~. ~~~t~~rcl=l~e;~ o::~o~~.

~:::' i~~~::e:!t~~l:";a;; ~~d;!
De kanarie in het nauw,

'\'"oDS.lc:-U:UU, Oclo~ _'l". In "OilS

\'/(>td L'CII blUll't\'crg::tDoor

I:('spn·kerl.

~;~;l:'(::':~·~~I\~\·~t;~;:~~~~~1l u~,~~~c~i~~
jlltidi~en :'l:InJ
d\

hU

c1(.~,:!

Vl\Il IU:l conflict
t"1'U ddfJ).;cnJ be-

1 ;' ('1' op til: hHII)'tb'!wo n\'r~1
Hh'l (: lI\'i:I'Rdlil1i~ tl'gcnovcr

J".:clicurllmis:l!:11

7t'

~t:\iln, ,Jan

dc-

blij~'en

to

gar

VO!!

om

cC'n rc-

,·"tl h. t 1)11l;,taan \'nll
Iwt I'fJl!Oli,.' t r'lI t.'j·J~ ~l'sr.hi~{l
HluHli/;r' b,·!·;.;:lu'J\Iwiil!-;" ,'au 1-;OOl't·
;.;:diJlv, N 'I1!" li, ·t"!1. Hij \\'C I'~ r<t
:;JUllI',

led 11',drul: fl!' , liat irl ".n!!1I'

w-

\";dkll lit· :~;;':l :: ~t ,.., in dit J{c\'ul
tk iwwl ri c ,\,!<:,'(\}I hd lonl.ljl'

1'·l.:t ,

l"IIZi.!

I.' r

"I J(I· ,t! il~

hulp

b'l)ll ropli:t).:f:II. (\''{'.-O.1"')

Gccl h'm ccn ,.lel" I
AOI!'I " nla:n, Octuh,:r. III

~n

~'. rq: u~L'ri:tj.;'

('('11

n::'.k r, '

~':H!

bllllrh'olillHil'l 'jl' w,l1t ·, W;lS 1)("n( .. 'md in \'('rhan(\ w("t lwl
('(lUnilt 1m: 'dwlI tit· kill. f:n fh!
hnn~lril .. h ,·dl ,.: II cler lNlr'n
\·uf,n;I. :' lf,lrl If,1 J.:r'c:htil!:c· nwal#
l·d,,·I " 1L 0\'(' 1' II'

)!.'1an "n dt' liat

;,i~;" dli~~~'I:l.h;JI~il~~\lt~. ~~~~;~ J~~~:~,:
na

fJ\'!"J'

!lI'l

Wf)!,I'U

hl ·t..l.:k<.'uis Vllll
wo.nr1-ij nit;
advi!JClIl' det ct)lnmi;;siC' de
korIJOl'aa\ Iwlt lilt d(.' kazernc
\wrd W'holJl";I, dil! d(:~tijd!-t ann
"1: 11 hlitl'unn t
hC't
\'cr!;c:hil
hJ !-l~,r-1 It" TI ('('n ..1 '~ \" , - V"(!ticl.
(ofl •. 1"1"
Oin',,~ frnn, am·
!-:I:1:uli:: 11 1! idc'lijk mn;lktc.
l]f;l'wC?! '01:11 hel .'lan het cinfl
dn \·{'rJ.::ld<:rin~ cro\'('r ('Cng
\,.l'!~, (ht win df' lOll. in rlit geval
I.'c'n ..11'1" dil-nl b! worden J:e~c
'·('n. kw:nH men no; nlet tot
<;'Cn resultant (.\·cr dcn <lard
eh'

,,1(01"',

dnarvan, (V.P,.O.P,)

bcroep om

Dringcnu

hulp.

Am~tpnlam , Odobet·_ De ka~
ornl1itUl't ~tee~b Iln.:I;ve~ ~~a~~~

vr:n dn k,tnal'lC', ,.cl~: ... dringcnd om Ilulp t~JI.lpt. .J:Iet
1aatste ,\\"f~'·.l d~ It;),n .. nc gezlen
met Ultg<:~l)relde stnart ~n
rcehtoJi!>lattndc vl(luy('IS, anostig teg'o.:!1 de: traites van de
koel gcdrukt, I.V.P,-O.P_}

ProvoclItie.
Amst.crdam, Odocel·. De ):at
heeft officiel'l laten \VetcR, dat
hij de houding van de kanarie
a ls provocc::ncnd b2schouwL
Bet feit. dat de vogel zijn vleugels r.:cht opzcttc e:n zijn snavel open spcl'de wordt door
de kat .lIs cen daat! \"an agressie beschouwd, Il.t.llgezien dit
er op duidt, dat de kanarie
voornemens is bern een zijner
oogen uit te pikken. De kat
beeft Zijll st andpunt ter kennis gebracht van de buurtcommissie, die hicrover nader zal
vergaderen. Inmiddels heeft de
kat bcsloten de kanarie ann te
vaHen. (V,P.-O.P_)

Wie is de aanvaller ?
Amsterdam, October. De
buurteommissie vergaderde dell
geheelen dag en deelde mede de
volgende week- in staat te zullen zijn om in het conUiet
tU58chen de kat en de kanal"ie den aanvaller t e kunnen
aanwijzen_ Inmiddels zal aan
de kat, zoowel ala aan de
kanarie worden verzoebt de
vijandeJijkheden
te . stakeD_

maar". - ~~l~~~:~~~es:;~~~d !~r;~ d~~ ~~~~:h;~~:~;;;~:n~an~~

tu~~~el~ndJ~t ~:l'~~~~a~~l~.~~~~ ~;~~i:~~e :~~~en'a~:t~:~k~~~~~

door de kat
(V.P.-O.P,)

is

'Ioo!, h({ r{'ine g(~n()t v;m bijJln \'Jordcn hr:!l;cllllen. Ole vaar1. IS
{)1l~0Sioord,'
nutU111', IDn di~ l"~t ;~~O~r~oul;~i"j~;~~I~~l\~l' ~~~\ (Se;
1

Hecl'

Bcrtlin~,

die

nanorama's zieh te zien openen ~uast h~ Bl!~,!,llIr va!1st·Ba~~
die lwt Iwrt S:1dlcr doen Idop- aoeng
oorm
gem
g
wc
1
'1 i.il doen Sb:!il bij het plot!:!
Nog voor \VC de thee ve~.a~
'lan1-;chouwcn vnn dat nflcm- ten .\{I'ulst. de w!'g cen r'lV1Jl1,
bcklemmcf1de, groot5~h en Ollt- w~arm hlJ met ee~. la~ge~
y.agtvekkcnde doode gut in het s~tngcr :lfdaalt: Dadc.hJk drll1g
harL van den herg, Die kalc zleh de .praehtlge \V1lde plan'.'la nden, die \'olkomCll le':el1- t.:n;rfof' t van dcze strck,~n op de

~~~C~~~p.{J~u~b~~. ,ove~e;-o~:~e~ ~~!~'~:!~~~~:; g~~~en~~en

!~~~{~~d va~c h~id:~b:);~!~l, 3~ ~~~~r:~'e;:a:r~~~rp~a~~~:

sll'chts gcstood door
cen licht borrdcll, CCIl ~!( :zell,
de werldl1~ del' doodsrtunbr(>n.
~(moe solfatarcn dunr beneden.
. d
d' d kl'
c~u~~enz!~~r Ie tc eWI'~~e~~~~
I ~nmog(!lijk w;s, hcbLen thans
aan den rand. vall d.:.n Itrater
1esta:ln. Met zeer vcrschillcnde
;T(!voclen3. Jubdm:1 van YreU~d
~ver den schooncn ','acaat:e.
Jag dl'Onken van zan en licht
:led~n ze de k'J.h wnlden den
Inch der jeugd weerlmatsell,
L-\nderen vol ()Iltzag, eerbiedig
rondziend over dat grootsehe
w('rk der natuuf, over die zoe:
nabije drdzing, 7..00 meesterlijk
in hct oerwou:l verborgen, Er:
hoofdsehnddend zijn ze teruggegaan, dankbaar. drrt de vulkaa n reeds zoo lang rust, zoo
zelden slachtoffers maakt. En
de jellgd is
voortgestormd
langs den kraterrand, heeft het
pad gevonden door het bosch
omJaag,
gespeeJd met de
dampstralen van de Kawah
Domas en toch oak veel van
de intieme sehoor..heid van het
boseh genoten. De Prahce was.
het mooiste en geweldigste, dat
van Bandoeng uit voor iedereen
bereikbaar was,
Maar dit zal niet lang meer
zoo zijn. Bandoeng wil vool'uit,
op een manier deza stad waardig_ En vaardige handen maakten het plan, voortvarelld werd
de
uitvoerillg onderhanden
ger.omen en nog dit jaar zal
de Papandajanweg een feit gewerden zijn. Enke1e bevo~rrechten nemen a1 vast een kijkje. En genieten!
Die weg over Tjiparaj, waar
de rijstvelden spiegelend afdalen in het dal moet tach OO~{
<;liltc

Ongemerkt stijgen we hooger en hooger, tot we in de
thee komen met at eD toe een
.Amsterdam, October_ Met al- stukje zwaar bosch, dat den
gemeflne stemmen is de kat als na'llD van oerwoud nog verde aanvaller ' aangewezen. In ,dieut. Maar de thee krijgt
steeds meer de overhand en
aan
die thee, enmet
weIdespeci~
de sa.menwerk'..ng
onderlereerst 'w juft'rouw Jansen

per auto geklommen. Thn
groat Jegen- van inlanders verricbt hier tit.a.nen arbeid om
den weg in de stelle wanden
ult te kappen_ Nu en dan wordt
een te mac:htig: rotsblok met
dynamiet o~oeblazen_ We moeten nu loopeD.
nog eenMogen·loopEm
klein eindje
verdei-'

~:!:~~~~~~~og:~~~n~a~:

~:~ :~fnz~;!, geed kent,

necmt. Eon buitengewoon mooie
pl:.rnt toeh, die mij tell,ens
wCX!r bewondering <.!.fdwillgt.
Ondcl"tussehen begil1ncn we
nardig te stij"en en a13 het
(lpen theevc1d \~cer vonr ~ns li~
ZiCll wij het begrensd door e~
octwoudrur;d die :deh voorb:et
In de bcbosehte hoogtcn van de
berggronp voor ons. Een daarvan m02t de Papan::lujan zijn,
maar l'!ijn knter opent zich
meer natlr het Costen en dUB
van hi~r niel ziehtbaar. Hicr
cindigt de ondernemingsweg en
neemt bet bosch Olll! voor goed
in zich op,
Als over een paar jaar de
vlantengroe i zieh wn.t hersteld
beeit van dat ruw ingrijpen
van den Olenscll zal het een
greet genat zijn, door dit
hoogopgaande bosch te rijden.
Maar oak dat duurt niet lang_
De weg begint sterker te stijgell en een vaardige hand moet
hier de plketpaaljes hebben
uitgezoeht, Eike boeht opent
nu nieuwe vergezicbten, De
plantellgt"oei
wordt
lager,
neemt m.eer den struikvorm
aa.D om ein1elijk in typische
lR.ge Vaccinium-bo3ehjes, de
typisehe begroeiing van elken
vulkaantop, over te gaan_
Maar voor het ZQovcr is treft
nog weer iets aardigs ODS oog,
iets wat vooral den vreemdeline, den totok zal interesseeren, n.l. de behuizingen der
koeUes die aan den weg werken,
steenslag maken enz. Zoo primillef en tegelijk zoo practisch
en gezellig, zoo volkomen voldoe.!!de voor eenvoudige en tevreden menschen_ Om. die tevredenheid zon je den inlander
kunnen benijden.
Bij een rellsachtige rotswand

~~diSn :~r~~lo~e ;:Jgw~:

De kat is schuldig I

:l~~~~, v~~~ ~~iS~~~~l'a~jeZO~f =r~o;: loope~ f~ve~n~

4

der, den

.-======P=a=s=a=r==S=c=n=e=n=1::i=3=,======

cen ~tO?ip~ijtje, net naar dnt die van e~c=a'8a gebruik n:;:~
het In t z n komt,
ken en de koelies tot groot~ren
Beneden guapt het gat in snoed aanzetten, maken zich

Ecn mooi stuk werk, in moei. neming Sedep ill h<:!t t~ danken ,
Hjke tijden volbracht.
dilt mCll thans] in korterdn tijd
zooveeJ heeft ;unnen vo ereu.
Brrndoeng staat ullnng be~ Icdercen wed ~oe ~nd~rn~!tend am zijn lJl'!lchtlge omg-e- rningswcg~n vaa hee,e an ving", manr dat is vooral te !.treken SCOl)end en voor den
clanl;en aan hct feit, dllt een :~!~~~!~r~~;;~:n~C~~:l~~tl~~tll~~=
net van uitstl'lwnuc autowcgcn lij\c met de noodzakeIijke res
~~;:~'t~:ll~~it~l'~ ;~~~~~'i~~ s~:~ol~~ tl'icties, tot het ~ouvcrncmcl1t
;1l'l'(~1l(C1l ('11 l'll:ltit~ tc genictcn, 7.C O\'C rnnm tot hell van dc. heeVt'()Cg2!' warell het in hOeleu- Ie:, streck, Ell zoo zal het ook
',:In){ de f-,'TcJOtc weg"cll nn:tr hl cr weI gnan. .
:::\tll'!mbocmi, Ch(Tibon, Mal:1har
Dc or.derncnlln~ S~dcp bevat
(~Il Gnroet., met In.l vnn :djwu- CCIl sicl zcer gocdc nutowcgCl1,
-:':':1 die t('t llill!lilpj('~ noadcn. oie kilomctr'l"!\ vcr in 02 goedc
Oa::rllij ]nVHOl Ill!! \'cl"len:;~tuk richlin~, gi~lg:cn. Hicl' mom:t
\'a n deu wCh naar i..cmlmng . n:lt.lIurlljl{ hlet' en d{l.ar wat ann
die IIlUlI' dctl ImLt('l'nmd van vCl'hnrd en vCl'bl"c!!d, maar het
~It'n 'f:rur;lroeban I'nrnhoc, de groote voordecl wa~J, dat het
....('1:llc w ('r" d ie! in ~ta"t steldc nlcuw na n te Icggen ell dus
cen vul1manltl'nt~' r met wer- Iwsibaal'!ltc gedceltc 7.cer I{O~
kl'J1!]e r.wu. ....elbronnen per auto worden bcl{?r~. En daarblJ
k wtd('I"<:n, ('{~!1 wcg doo/, la· \twam het nlet te omle!'schat~
ebcnde djHlvl l:lc!l, door wel'l- ten twcccie voorde~l. dnt 0(1 ~e
dl'l'i.~e r.ian lagc;; l!1' d -:ol' da plnniage VOOI'llI m de7.en bJd
,1-aeh1 Viln 'L {'cl"\V(:ml, Een \'Ic::;- wC'rkvollr to o....er wn..'i en uus
rlie VeIl'll in mO:' i1ijkc dllg"(m wei g'o('dl,oop'.· .ell reeds tnr
~1'1(]eJ' tut U(' !1[l!.!)UI" moc1t pla:lts(l aa~IW?ZliC !O"?"~h.tcn.
;.I'('l:r,{'II, l'Il~t ell vredC' r,e;'('l1 mctecn met \olle .v::Utlt ,k~ll

'~~~~~~;j~~: i\~l~'~·~It. \~(~~k~~~i~~~~~

RADJA BATIK

Dan breekt het lijntje niet I

opgegeten. heid van den Papandajan, ?ie
De ricksha-koelies in Pe- grasplekjes. met ~un :1.ardlge king zijn gewaarschuwd om in
plru:rte!lgroel, zoo .ul~el"lnate ge- den vervolge een beetje minder

_~____ ~~~__

I\ltijd

(Y.P.-O.P.)

nooit tevoren. Profiteert van
d.eze ,gelegenheid.

hangt vaak over cns pad met verwacht. (S_T_)
zijn lange lullipend~ stengel,
wolfslrla.uwen trekkcn de. aan~
dacht en verseheiciene mooie
lANGZAAM AAN I

gemeene
stemmen
besloten
krochtig tegen de kat op te
trcden, telleindc de kanarie
tc beschermen.

De Nieuwe Pap andajan.weg

Buurtvefga acring .

11.:

;~~~a:~:a!~~~~1.9~~:e ~~e:~ Da~ ca;::r!:.~gz~ ro:~~d_

(v.P.-O.P,)

Eindelijk daden,

~~~l~vilsi~~~::~~l.la(~~~~~b~;~~n- bu~~~~:!~:je h~~~b:;t ~l: ~euitsc~:~~~~a~:e;e::~f~~h~fa ~~z:·o~~!~~: e~r:~~o~elf~::

<Y.P.·O.P.)

l;::m:lI'k'

15 0 eto ber SI ultlng
·.
\Vegens
verhtilzing naar Pasar~ Baro~
No. i3 Tel. WI. 5366_
Tot 15 October Koopjes als
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'kanQrle . geforceerd
zijn moet je eigenlljk Z:Cggen, want regeering besloten heeft om
kJauw noar het vageltje wt- het is een g,not'l. dle beerl\jke generaal Tu Yi Chien, voorzltgestokcn. De situatie v""r de frisSche berglucbt. Onder bet ter van de commissie voor de

Amsterdam, O.;tobel', Zander
zich teo storen ann het gel'oep
van pocje, poejc, paeje van
juffrouw Jansen, heeft de kat
en CCII t:Cl"OCl) rioend(> op de de tralics von de kooi van de
tmlp v:m de buurtbcwoncrs.
. __._ __ __ ._

Hllis"

,~ -).-

.'~,DE - 6ci:jTEND ,:pQSfi

.~

~~~e:e~~~~~Se~O~~i~:r a~~

het smedell b (P~pandaj[l.n
betcclrent sm!dse) dnt getuigen
de roo-kw01ken, stoom en zwaveldampen eigenlijk, die met
sissend, meer brullend geluid
uit den bodem ontsnappcn. E en

~e~sen~~t~"l hOO~

d:e tnp~n-

strnfschuJdig. (S_T_)

HULP AAN DE BOEREN.
C3!1ton's driej.:!!"enp!:l!1_

Het driejarenplan van de
Cnntonregeering voor hulp aan

I

d:l~l1is ~cr~~a'J~~'lij~a~~:ie:mijnOd ~~~te~an~~~~:be~A""Pe~e~~ ::~
door modderbronnen eil solfato:cenwerkinC>"_ En als rand de
grootstc ~choor~teen de wind
even draait, dnn ig het vank te
laat om de bccncn te ncmen
()mdat de stoomwolltcn bet
uitzicht bclctten cn de zwavcldampen de oogen doct tranell. Voorzielltig "ijn is de hoodschap, Dit pachtig stuk werk,
dC7.e nicuwe weg, moet geen
slnchtoffrrs gaan e!schcll. En
denk er om dat bij den krater
dc wcg apbourlt, maar dat de
natuu[" no ... vertler- gaat. En det
i~ weer e~l vnn dc mooie din""CIl van den )lieuwen weg, dnt
~e de wand ::ln.nr_, en b<: rgspol't·
menschcn plotseliu<T In het hart
vnll hun terreill brellgt en zij
van d,'l.aruit nleuwe tochten en

I

exploraties kmmell beglnnen.
De teru~tocbt is minstens

sten

Janlla;i zal een nieuw
plnn in werldncr worden geEN
•
steld. Gencraal Chen Chung Po
beeft de Regeering een plan
ONAANTASTBAAR
'/'
\'oorgelegd, waadn hij uiteen
2et, dat de landbouwers suedole zorg noodig hebben. aim- @
gczicn hun verdiensten' niet
voldoende zijn om belasting te
:lrunnen belalen_ Nadat zij het
versehuldigde aan de Regeering
bebben voldaan bonden zij niet
genoeg geld over am landbouwwerktuigen en voorraden te NED. IN".

,',. VElllG'

. ....

het handige "ve st·
o c k et" cheque-etui
de Escompto_
r den particulier het
ngewezen betaalmiddel.
Cheques gedrukt, ap
Safety Paper, w..,rdoor
vervalschingen praktisch
onmogelijk zjjn_

ESCOM.DTO

~U. N. V.

,"oopen,
Daarom rnocten

kunnen

aan de
bocren kleine leening-en worden
verstrekt, voor welk doeJ cen
bedrag van twee millioen dollar
1100dig is. De generaal. dringt
ve;rder aan op bcperkm~ van

__

John Kappee BeterWerk
...

~e~nu~.lt~.ta~ir~e~U~'it~g~aV~e~n.~is~.T~.)~~_~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~;~-;r~

~vae~~ dernb~~l~ e~~~t ~~h~~~nw~~i ~'_%7Ji..1'C::OOi..~"'W~~
vorl211gen nr,ar de blauwe' bergen in de verte op den tcrug~

~~~e\:w~~~tr h~~stl~I~:,ai~~nOl~~:~:

tlige panorama's telkens weer

nieuwe sehoonhcclen ontdekkend, Ook hierin ~r.l de nieuwe
Pap::mdajanwcg die nnr:;' den
Prahoekratcr ven'c overtreffen.
Dus ..Bandoeng Vooruit" ge-

VERSCHIJNT DRIEMAAL PER
WEEK IN EEN OPLAAG V AN

lu kgewenseht met dit prachtig
stul( werl< en ... ..: eell gooden
afloop, oak fina ncleel, van bet
a:lI1gcvallgen ,:euzenwerk mogen Uw deel ZIJlI:
_
Terug gaat het wee, ~ver Sc~cp, maar dttn zwu[uen ,?ehnks af om over het J;lrnchbge
Pengaleng~l.\ weer naar Ban4
doeng te l~J ... cn.
~aal' w~e _~ezen toeM vol
geme~.el1 WI), ~le knoope er nag
cen zlJs~annctJ:~ nlln vas.t, Een
lunch of cen Iwp thD'a, m hel~erc maann.~chtcn. een souper
ill ~otel TJdetUltJ" , nan het
aardlge meer, waar sta~l
wo~ken torenen boven graztge
wel~3nden .met H~lIandsehe
k?C1en, I dat IS het cemge wa:u-~
dlge s.ot ~vel" een PapandaJan
to~ht. Pro))eer bet eerstda3gs
cen.'i! de weg is reeds heel ~er
beretkbaar en ~en kW3rtier
loopen brengt l! til de~. krate~:
En uw coDelus;e xal zlJn: ..
heeft waaraebtlg weer gehJk.

te Bq,tavia en Mr. Cornelis
en aan aIle Hotels ov~r

..mW~IVerschijnt Zondagsmorgens
met een verspreiding van

I
I

WOO I!m'~lB~
te Bandoeng en Omstreken
w. o. 96 0 n d ern em i n 9 en

lflJ

Inlichtingen voor

Dr, W_ G. N, v. d, Sleen.

HOTEL
DER NEDERLANDEN.
Programma
Op Dinsdag B:October 1935

1.

2_
3.

4_
5_
6_

in belde bladen

Raymond

Ouverture
A. Thomas
KiinsUerleben Walzer
Joh_ Strauss
Boris Godounow
If.P, Mussorgski
Graude Fantaisie
Dur und Moll
Potpourri
A. Scbreiner
Marcbe aux flambeaux.
'G, Meyerbeer
L'Arlesienne_Suite n
G. Bizet

DAGELlJKS Telefoon Nos. 582 - 583 Weltevreden
Na 5 uur 5238 - 5050 Welt.

DISTRIBUTIES VAN CIRCULAIRES
EN ANDERE RECLAMEDRUKWERKEN

EEN HALVE CENT PER STUK
Speciale wijken der stad
dus niet in de geheele oplaag
ZONDER ,PR:JSVERHOOGING

DE

INTERNATIONALE
SPANNING,
Ongeru5theid in Canton.
Officieel wordt gemeld. aat
in verband met de toenemende
internati~ale spa.nniD.g aJs gevo1g van bet Itallaansch.Abes-

siniesche conflict. welke aBerwege militain! ._waakz:aamheid
noodig
K!iDtUD.g:'
~t.

~c1c

DE WTGEVER

• JOHN
~
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~

KAPPEE
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