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HET INCIDENT TE
SWATOW.
Japansche eischen
ingewilligd.

~Tnk;n~l cvcrylhinll in considerulion we hove

•

..nnlhill\.! bu! prllisc for your service. The food

"was unthill coulJ be desired; lhe ~hirs, wilhoul
•

I

~O ~ingl~ exceplion, wure clean and comfor~Itlblc

"nJ yOl!r enlire personnel lhol we ("orne

"in conlud wilh were courlcnU5 and went Qui
"of Iheir way. even beyond [he call of duly,
,,[0 :tee lhal we were comfor\uble {lnd enjoyed.
,,()Hr~c1\'C'5 10 Ihe nlma::;l."
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In verband met het incident
te Swatow, wanr de Japanners
vcrschillende eischell steldell,
bij niet inwilliging waarvnn
met "maatregelen" werd ge~
dreigd, wordt uit Hongkong
gemelu, dat de Regeering te
Canton Maandag, kart voor hot
vcrstrijken van den tijdlimiet
welke de Japanncrs hadden
gesteld, aan den Japanschen
consul te Swatow heeft laten
,vcten, dat de eischcn zouden
worden inge;villigd. Zij om~
vatten ton ecrste de betaling
van $ 150.000 als schadever~
gocding VOOr in besbg geno~
men goedcren, ten tweede toc~
stemming ann de Japanners om
goedangs en werven aan d8 ha~
von van Swatow te bouwell en
ten dcrdc uitsiuiting van Japnnsche goederen van de be~
lastillg op agrarische producten,
(S.T.)
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JAPAN EN CHINA.

br~~t\:~~~~O~!~eld~eJ~~u~b~~~
pansehe Rogeering l1ieuwe poli~
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welke betrekking hebbell op militaire, politiel,e en ccollomische

:~~g:~~l~~~;:d~~~~~~~i~k~~ C~~:

KUO tvllN TANG.

een vool'zergsmaatregel is in
verband met de crisis die ten
aanzien van de Kuo Min Tang
dt ve-vacht. waardoor er
L>
Uit Hongkong wordt gcscind, wor
dat Hsiao Fu Cheng, raadsman cen breuk tusschen Canton en
Vool' een crisis?

1--:-ORION

TE BATAVIA-C. EN Mr.-CORNELIS.
VOOR KLACHTEN VERSPREIDING TEL. WL. 583.

FUJI IJS CO.

Passar Baroe 112

Telefoon WI. 1993

BATAVIA-CENTRUM.
Levert prima kwaliteit ijs!oorten, gefabriceerd uit de beste
grondstoffen, met behulp van de modernste machines.

GEZELLIG ZITJE. MATIGE PRlJZEN

Iedere Huisvrouw doet goed een proef te nemen met

Dames en Heeren, wij noodigen U beleefd tot een bezoek uit.
Bestellingen _van I liter af worden zonder prijsverhooging
tbuis bezorgd.
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Rust teruggekeerd_
De rust aan de Noord Weste~
lijke grans van Britsch Jndie,
waar zich den laatsten tijd eeni~
ge moeilijkheden hebbell voorgedaan, is teruggekeerd. De
stamhoofden uit Boven Moh"
mand hebben zich onderworpen
en verwaeht wordt, dat de troe~
pen, die naar deze streken waren gedirigeerd begin November weer naar hun garnizoenen
zullel1 terugkeeren. (S. T. )

INDISCHE KOLONIALE
CONFERENTIE.
Boodschap van Tagore.
Op de eerste Indisehe KOlo:
niale Coruerentie, welke den
28sten September te Madras
aanving, werd een boodschap
yoorgelezen van Rabindranath
Tag9 re! ..welke als voIgt luidt:
b "Indle ~lOr~telt met de probi~men, ~le nzleh op l~etho~gen~
.1 ~ ~o~r
, ~n w; e be nog
me 0 op ossmg an rengen

na en zoudcn ook de goedkeu~
ring van de militaire autoriteiten hebben verworvel1_
Op de aansta::1nde conferen~
tie te Shanghai tusschen jJapnnsche consulaire en militai~
re vertegenwoordigers zal wor~ ~~O~o1ft~~ ~~~silie~i~:t krf~~~~

°f

~~~~~~ ::;d~~~pien~~~:,azeti~ ~:, M~: ~;~ge ~al !l:a:: ::b;
d:Hsiao,datde.Nankingrege~~ het gebeuren

~~~:Je~tt~e::r~:d~:~:~~e~~;

zon, een

n a f han.k e I ij k h e i d ste doen van het hO_u~n van hct v e r k I a r 1 n g z ou b e.~
Congres, zooal~. dlt m de sta~ tee ken e n en a an 1 e 1-;.
tuten der partlJ wordt voorge~ din g tot e e n n i e u schreven.
_
wen bur g e roo rIo g
0

Vi:!~~~sf:~~ta~~~:f~:ng~:te:~ i~.

China zou kunnen
afdeel!ngen van ~e Ruo ~!n z lJ D. (S. T.)
Tang m Noord Chma het bew1Js,
dat het in de bedoeling van de
:~~i~r~::[~~~en~irs. ~j de • MALARIA OP CEYLON.
Ni
·d· d . t
NAAR EEN BURGER.
• euwe epl ernie relg.

Er dr~igt ~p C~ylon een nieuwe
malarla-epldemle. Door den gebepaalde
Chineesche neeskundigen flienst, die van
kringen gelooft men, dat de de vori~e e~idemie_ heeft geleerd, ZIJn Ultgebrelde voor~
samentrekking van troepen van zorgsmaatregelen
genomen.
OORLOG ?
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BOUILLON

BLOKjES

VITAMINE EXTRACT

Waar niet verkrijgbaar, wende men zich tot de
Importeurs :

In verband met het aan het
licht komen van de toenamCl
van het aantal z.g. geheime
vcrecnigingen in Perak, is een
proclamatie van den Sultan,
\velke twee jaar geleden werd
afgckondigd,
opnieuw van
kracht verklaard. Volgens deze
proclamatie worden personen,

N.V. HANDEL MI}. "ARCANA"
BATAVIA-CENTRUM
Tanah Abang West 34.

Tel. WI. 2404.
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die lid zijn levenslang
van onwettige
eelligingen
uit het
land vel'bannen. De nadruk
wordt erop gevestigd, dat er
veor niemand een uitzondering
zal worden gemaakt, oak niet
ten aal1zien van de hoogsten
in den lande. (S.T.)

Kocpt geen Fiets alvorens
ons magazijn bezocht te heb,

ben, uitsluitendHollandschen
Engelsch fabrikaat_

DEPRESSIE IN SHANGHAI.
Achterstallige huren.

Afb etaling vanaf

De verschillende winkeliers
in Nanking Road in Shanghai,
de voornaamste winkelstraat
aldaar, zijn in verbal1d met de
depressie den huiseigenaren
vele maal1den a'--'hterstallio-e
huur verschuldigd,- welk b~-

F 5.- per maand

Rijwiel Centrale
Rijswijk
naast

Pianohandel K

0 K.
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DE RIJSTSITUATIE OP DE
PHILlPPYNEN.
I
Regeeringsmaatrege en
hebben succes_

Delau maakt vnor ~U

oo~

oracht, c!oordat er op het
genblik wederom rijst tegen
redelijken prijs te krijgen is_
Intusschen is door Manuel
Quezon een voorstel ingediend

~~is~~:!s~::~~c~: ~:g:e=~

een volmaakte gramofoon- be~e~:e~l~!~~ro~po:e ;~~~ ~st~~~~!e t~Ve;ev~~~d~:~e:
opname van Uw stem en pynen €en ernsugtekorlaanlde bevoegdheid om den prijs

de::~~:~ge:e,;~~r~ di~a~:isc~~~ve~e d~~:~~:~~~ ~:n u ~:a;d::~~en~eschenk ~Hstd:ie~:~f:~~~;ee~~;;r:a~:r~ va~Ee;~e~t~~:n~ettelijke maatre-

::n
vergadering bijeenkwam, welke zes uur duurde. De premier
was ziek en niet aanwezig, doch
zooals reeds gemeld werd ont-

Tjikini 30

I

teL 3070. WI.
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Philippynen.

(S.T.)
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wordt gelimiteerd op 45.000_000
I
M2 per jaar, gedurende de twee Gegataodeetd
komende jaren_ Er is vervoI- Bevat geen valstoffen. Ge:ar.g.
gem; omniddellijk aangevanO"en Schuimvol. Antiseptisch.
met het ontwernen van een der- Velkrijgbaar in alle p1"ovisien- e.n
gel.ijke overeerikomst am den dlanken toko·5. Distriboteors
invoer van. .Japansc.he textieI- ZEEPFABRIEK PRIISEILAArl
goederen in de Vereenigde
Tele..~ 8t. 719
Staten~te~beper~~k::en.~(~S~.T::!.)~~===~;;::::====~
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tiek van Siam De minister
verdedigde zich en. v"'rklar:.rde
Uit Washington word.t gedat hij pas een jaar a~ het b~ meld, dat de Vereenigde State,n
wind is en geen geld en perso- en Jap~, een "gentleman s
nee! genoeg heeit om behoorlijk agre~ent hebben geslo~,

CAMAY

I

~:u~m~~, ~~~u:r:~e~~~g~:=,:~:~~ laatste dagen gepro~

zou zijn afgetreden.
gen. (S.T.)
De vergadering besprak de mo~
tie van wantrouwen tegen de
___
Probeer ditce.nsvoordewascb . . . .
Regeering, welke is ingediend
en Uw waschtafel.
op gro~d dat de minister van JAPANSCHE KATOENTJES. CITRONELLA ZEEP esJfeconoml~?he z~ken gefa~ld
De invoer in de

~::~e:I~a~e!e :ti!~~l:s;t~

vast gelen voorgesteld om effectie~
ver te kunnen optreden tegen
elementen, die erop uit zijn om
zijn de orde te verstoren, zooab:

men, waarin hij zeide, dat hij, voor familie en vrienden.
zelfs indien dit verkeerd zou
worden
opgevat,
weigeren
Prijzen vanaf f 2.50
moest om de conferentie bij te
welke door

:~~:k~~liji~ar::tme;~y:r~~~~~ ~~: !~~hs!~:&:ez~~s~~~~

c_;:;an=t=on=b::iJ::·d=e::gr::::en=s=v=on:=:Fuk:=:ie=n:;;;:(S=.=T.=):=::=::=::=::=::=::=:;:; te k~en werk~n.
r
BIJ de ~temm.lmg besloot de
vergadermg over te gaan tot de
Eike vrouw dingt dageIijks mee
orde van den dag_ Er waren
132 leden aanwezig. 28 hunner
• in een schoo~heidswedstrijd. Met
stemden voor het overgaan tot
de orde van den dag en 29
daartegen. De avenge leden
onthielden zich van stemming.

Un"

POEDER

Een nieuw plantaardig product, niet te vergelijken
met de bekende soep-aroma's of vleesch-extracten.

Levenslange verbanning.

~~~~in~~l;~:g vo~~~n e:n~~:~

Motie van wanlrouwen_
~~~d:~~g ~~s~:e~~a:l~~ge
Uit Bangkok werdgemeld, wijonsookbevinden."

BOUILLON

BET FIJNSTE VOOR KEUKEN EN TAFEL.

;i~~,~~ ~!~din~~~i~~~k~c~~~~~: N~~~~g ~~~igtZ~~d~~:~~:~jken ~:k~ep~'~~~~nhO~o~~:nm~~:;~: om ~zijn kind.eren .die b~iten het ~~~~en v~o:~~:e~s ~;~elo~~!
dc, dat de vijfdc'plenairc zitting Raad is een conferentie bijeen voerd.
land hun fortmn WIllen zoe~ tot $ 120.000. De huurders
van de Kuo Min Tang welke
Een en ander is aanleiding tot ~~~~a~~~e~ct::~~el:!en ~e~ vragen. ~lvorens zij hun achter~
rechtvaa!cUgheid.
0 en
n
met de reglementen der partij Regeering te Nanking genomen raal Tsjiang Kai Shek wordt
Het eenige wat wij op het veertig proeent. (S.T.)
hieraan toegeschreven. (S. T.) oogel1blik ikunnen doen, is een
en dllarom van nul en geener moeten worden.
waarde was.
E .
be l' .
moreel beroep te doen op de
ki:ga~t~e~r.m~~~inle v:go~~e~: no:e~s.o.~O:r gt:.e.~an:~~s~~~ ~~:
besehaafde menschheid en te~
len van Canton te laat zijn in-. zonderltJk partlJcongres van de
DE SITUATIE IN SIAM.

~,~;.;o~~t~uJ::rin t~tr~an~:~ ~:r~?s~~e~~~~i~~:lk:a~!;:~el~~ ~r!t~:~~;Zite:~g~:~k~~~ ~~n~~

SOEP AROMA

CeMH,u

TEGEN GEHEIME
VEREENIGINGEN.

Richi.lijnen vastgesteld?

tieke riehtlijnen ten opzichte
van Chinaa heeft vastgesteld,

Kort Nieuws.
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HOTEL DER NEDERLANDEN
reeds van ver"hilleude aijdeu
naar voren gebracht, Ol:der
mecr in de radio·rede van den
AartsbissehopvanYork.
-,-e ecniger tijd zal dit p:,

~~~~mg~~\~~~ o~~e~~~o~~l~e~fl~~

Engelsche verklarlng, jttist in
- - - dezen tijd zou van zeer veel nut
kUnnell zijn.
Wanneer men den tjjd daartoe gekomen acht, zou de logi-

~

Het Koloniale Aspect.
Ideeele suggestie van Engelsch blad.
In zijn te CJas[;'ow gehouden
redtwoedng mCl'kto
Nevi!le
Chamb~dain om\l.:l' ll1ccr elp:
"Wij l:ijn lIiet aall heL cil,dc
maar. /lall het Legin van \nil
mogelijl: ('CII lange pcriodc V.lO
moviltiJdwJtoll, ~wijrd t'11 1.10'
zOI'gdhrid nl ZiJIl, wanrin Il.lcn
ll;tku:,;
tt'r'l;';h".rcllcic CrJilCS
\,all zt'el' enlHlig Jml'aklcr ;:<11
lnedemahen."
},Jo;t dl.'ze t'ultele zin ochcbite
Chambcl'lain dell lo{'stand zooalii Illj is]
Bet ltaJiuansch - ElhiolJisch
con!lld iH dl.! 1lI1L'iding van den
atnjd 0111 de we!ddhcer;-;dwppij,
':00«18 deze Of) !let oogenlJliJ{
wordt behl!(~rscbt doO!' de 1<010niaj" imloeul'n en waarbij !wt
h:Uj;d:;c!lU lJdaug zoo nUllW
Lwll'oklWIl jij,
\Vij wczcn cr rceuJI op hoczcer me!l 111 .l!;ngel;;l'iJe llegeetingskriugl'll uoonJrongcn is
VRU de wetenschap, clut or in
ot:n bCl)tuanuen kulonialen stutuw C(;ll wljzltiing Iliud komen,
omdul hel dezc vcrhoudingell
Zijll, die de tockomslicie WCl'c1J.
gLl:ldllet.icnis :t.ull"n bellJvloe'
den, waurbij Italie, Duitschlulld
en Japan tic ulOgendheJen zijIJ,
die nllar cxpunsic strcvcn en
die in well{en vorm dan oak
"ebwuJ:ldeden bUlten het clgen
tlJk voor zlch opelschcn, als

VQn loch niet ]wcstcrcn, omdat
do Ellror:eaan in de .tropen n~
cCllll1aallS \'oorbe3clukL am lei·
lIing lc gevell en de massa·arbeid door ::tlldcl'en wordt vcrj·icht.

Daarnaast moet cr, wat cle
openlcgging van nicuw gcbied
bcLJ'(;fL, ernstig rclcening mede
wOl'dw gchouden, dat de afzct
vim Jwkniule producten aall
cugc gTenzen gcbondcl1 is en dut
wij op het oogenblik althans
OVer tie gchceJe lillie voor cell
GvcI'~produclic
staan, welke
v(Jor IwL reeds ontgonncl1 gebicd
al1el"lmw.le !'cf:llrictic-maalrege.
kn 1l00uzulwlijI{ maakt.
Ni0ltemill, en hiot-mede komen wij weOI' op hct ecrstc motief, duL \'001' landen zonaer of
~et weinig kol~.nicn tot CXPUIl151C !loopt, Cl' zlJn bepauJde gebieden ~jc grOI~d~tofrcn lcvel'en,
wcll{c mdusi.l'iGclc landen van
nootic .kullncn hebbcil,
Nu IS er oehler ccn ZCOI' bepaald vcrsehil tusschen bet n cmell yan doze gl'ol1dstoffen en
het zleh daurvan verzekerell
iangs ~cn 1l0rmalen ~vcg, door
C?nccHslcS of anderszms, waarblJ hc.t 1.'.Llld .dat de grondsto[fcn
Jcvcrt zlJu dlrectc vool'decl heeft
en tot wclvaart komL
In IL,thc schetmt men e1 op
hel. oogenbhk gaarnc mcde, d:tt

Voor U Mevrouw.
~eldoorlog

Als de pnjzen stijgen.
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v.:~~:n

0 •

en deh

!ill!!!!!!!!!
TJIE PING &Co,
Matramanl2!an No. 50B M~t~,-Comdi5
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allen zult m de laatste
een Oll1lllskenbare prIJs- van

allerhand

H et

h~t dIrect en mdU'ect verband
lllervan. na te gaan met de gebeurtclllss.en van de laa~ste
m;s-anden 1':1; Europ~. ~n AfrI~m.
DJt zou n1lJ .op po.lilek .gebwd
voeren, da~ Ik ev~nwel lll ..deze
damesrubr18k .wiI :erD?-u~~n.
Veel meer zo~ Ik ecmge Ideeen
n~~r vore.n wlllen b.~engen, hoe
WI] par~at ~u?TIe~ zlJn, wanneer
dez~ lJrlJsstug m g zal aanhouden,
met al d~ onaangename gcvol~
gcn v~.n dlell.
GehJken ~red met het oploopell del' prrjzen en het schaar~
scher worde~ ~er voorraden
houdt heel dlkwlJls het vervalsche~ yan handelsmerken ell
kwahteIt~:l. Wat dat betrcft behoeven WIJ sl~chts terug te denken aan de Jaren van den we------- .------.-.. ---.~-d·
~ ld
d' ht d t
d~ I~:~~~:~~e c g~itf~k f~ h:t
b ·d·
lfl' t,PDlf
ht· ."
til 1ge COl Ie >J: ze zuc Ig IS .

A F DOE N D
Verkrijgbaar

**

Tot zoover het artikel in de
DaUy Hemld, waarin weI een
zeer ideecle weg tot oplossing
del' moeilijkheden wordt aangcgevcn en wij vreezen, dat de onzelfzuchtigheid welke hiertoe
llaar het blad zelf toegeeft,
wordt vereischt, boven menschelijke kracht gaat.
Intusschen IS het del1kbeeld,
dat de kern van het probleem
l'aakt, da.t de naaste toekomst

tingdn en internationale regelingen wordt beheerscht.
ItalHi hceft de kIok achteruit
gczet en dit is eell politiek va.'1
zelfbedrog, welke zich op den
dum: moet wreken. In dit verband is het belangwekkend kellnis tc nemen van een hoofdartikel, dat in de te Louden verHet blad schreef:
schijnendc Daily Hera-lel verseheen over Koloniale MOCTendheden"."
t:>
,Als En elsch aandeel in de

en W
IS
al. !llet veel regeling
het
be~cr gestcld, l! ran~I'IJk heeft Ethiopisch conflict (het artikel
met dezel!de .. m?eIliJlweden te wel'd eschreven v66r de oorlo
ka~pell, tel~IJl 1Il ae ko~onien uitbra~) zouden wij gaarne zie;'
zelf ~e kweS~le vn:n gebre,t aan dat Groot-Brittannie blijk gaf
arbelds gelegenhe1d er een van van .zijn bereidheid am de we~
voortdll:rez:,de zorg VOOl' de reldproblemen, welke betrekOverheld IS, ook wat de E.ur?- king hebben op grondgebied,
Pbeesehe .J;rachten betreft, ~Ie III grondstoffen en madden, welke
eter~ tiJde!1. een bestaan 111 de zich op het oogenblik voordoen
kolome zocnten.
in nadere beschouwing te neNatuurlijk kan het openleg· men. (Dat Engeland hiertoe begen van nog niet ontgonnen ge- reid is, werd bij verschillende

De rIchtbJnen hIertoe worden
aangegeven door het Hal1dvest
van ~en Volke~bond voor ~o·
vel' d1t betrekkrng heeft op net
systeem der mandaten.
Het ~~nd~est erk~nt,. dat er
v~lken ZIJ~, dIe n~g met 1Il staat
ZlJn am zeJfstandlg .te staan, en
te voldoen aa:r:t: de eISchen welke
de moder~e tiJd daarvoor stelt.
De opnchters van den Volkenbo~d verklaar~en dat de
zorg voor h~t w~IZlJn en de ver-

O~st

e3~, ~et

~~~d z~J~'::S ~:r ~~~~:~ og~~~:

I

I

v~

Italiaansch~

I

GOED

Gekoppelde woning. 4 kamers en -renas, Am!aSietw. A 7
en 9 en Ampasletweg B 12. huurpr. f 2 •. 50 p.m.
Ampasietweg B No.2, 3-kamers wening f 23.-- p. m.
Te hevr. N. V. Volker Woni~g-Bouw, Moesiweg 10.
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tium gespannen heeft, de moge- gezegdJ)
ZiJ steiden ~a.arvoor ~en man- Fijnpluk Fijnpluk
lijkheid tot uitlaat een weiuig
De noodzaak van de hel'zie- daten-systeem ~n .en ~epen de Fijnpluk Fijnpluk

I

Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnp!uk
Fijnp!uk
Fijnpluk

Fijnpluk
Fijnp!uk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpiuk
Fijnpluk
Fijnp!uk
Fijnpluk

~j~~!~t F.j~~l~t

PAS IR

NA'NG KA

Fijnpluk Fijnpluk
Fiinpluk Fijilpiuk
Fijnpluk Fijnpluk

W IJ HE' s

V A N

~~r:5

Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk

TriV£lIi_)._ _~

BATAVIA.C.

PASAR·BAROE

POL

~~,,:,,~v~,.~.g~'~U~W~.'~I~••~gg~~~.~•.~~~~B~A~T~A~V~IA~.~C~-~~~
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk

(Verlengdelaan

Toko TIO, TEK HONG

I(WALITEITSTA,~L

BlJ:
TOKO VJD
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De Kind'ren komen droog op School,
De Vader op Kantoor,
Een regenjas van TIO TEK HONG
Daar dLingt geen REGEN door!
Prij5 v. a. f 1.75
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worden gevonden en omdat het
als hoofd-prillcipe vooropstelt
het wegnemell van de slagboomen welke tot de tecrenwoordige economische ontwrichting
v~or ee~ g~oot deel aanle~ing
~Jn gewees .
v..
~~~

.......

f 1.35

I

e~~:i~:~~g~~~~f~~aansche ache ~~~, z~~~~ij~~t?re~;~;!~rze~~ ~~~erf~~~~f:; ~e~o~a:~:~
staatsheden zIch Omt gesteld
zagen.
...
. .
. .
De moeIllJkheld hgt met III
den techllischen of administra·
ticv~n.1mnt van.de kwestie. ..
ke~IJa~~d~an ZUlver mcnscheliJWant de oplossing van zulk
eell probleem eischt en buiten~
gewonen moed en inzicht en boo
yen alles een onzclfzuchtigheid
zooals deze slechts zelden wordt
gevonden.
De overgave zonder roeer van
bepaalde koloniale gebiedell van
den eellen staat aan den auderen is in werkelijkheid in het
geheel geen. oplossing.
Er moet lets anders gebeuren
dan het veranderen van de kleu~
ren op .de 'Y.ereldk.aart.

WUULgll~L\JU!l;'-'IlL~g(:·van het
bev~lj{.:~jgb~>Ul'pluB, d<l.~ et:ll koJOIl!; ."'HI . upJl(;lnell, .I~ bdr~!(.
kehJk germg e:~ de ieItcn ZlJl1
daar om tc ueWIJzen, dut wat de
be"'~lJ{jng5- ell Ge dUar[ue.cle.~amellllangende
werklOOS.lleIU:>p~·oblemen betreft, de z. g. kolomale .mogt:llu~~den met in een
gunstJger POSltI(: stann dan an·
ae:e landen.
. m Engdal1d ~et .al zijn domiUlons en lwlulllen IS het werkl<?osheillsvraagsLuk niJpend, in
Nededand ~u~t zijn oezit in

aHe apotheken

80 EKHAND EL WI G ERI1"tJ, K

noodlgc grondstoflen te kun- clers hcbben gedaan dan genoNu IS het probleem van cen IS, belangrIJk genoeg am te WOl'- len tegen vervalschmg worden
nen bcschlkl{cn en naurmen mcn en mcn acht dlt ccn zeer rueer gellJ],mattge verdeelmg den gereleveeld omdat e1' m mo· besehermd en de kwalitelt erzegt om C_ll Ultlaat te lIcbbcn B~e~k argument v?or de verd?" V<l.ll grondgeblC~ ell g1'o!ldstof. geliJke toekomsttge besptekm- van voor de volle honderd pro-

ho~I~~u~~l;;}~IC~oJ~~ (:~e:~~~fi- 11en ve~g~?t daarbij eC.htcr de
lcnde we "<~ll Xl'l
•. ,
•
onomstO?tdlJke waal'held, dui
1; .. ~ I. om zlch vun andere bJden anderc zeden met
ZUlk~ gruJl(L.to1ien, i.e ver~e:;e- zich mede brengen en dOlt \Vat
r~~'(:(;~~ ~~v~(:)~~e~.~~~ltf:~nleIdlIlg vrocger. tot een llormalen gang

ill

volle waarde voor ons geld te Zakj~s;\ 5 tabletjes
,.0.25
verlangen.
Ch.mlsche F2!bdek Mer:dd, A. G. Bcrlijn
Hebben wij ons, in normale
Imp. ELLINGER & Co.
tijden, aan het gebruik van beSoerabaia __ Batavia.C.
paalde handelsmerken gewend,
zoo zullen we, wanneer hiervan I:~~~~~~~~~~~~~~!!!!~
de prijzen oploopen zonder dat
een toenemen van ons inlwmen
daar:J.an gepaard gaat, geneigd _ _
zijn naar gocdkoopere artikelel1
~T
om te zien, ten einde ons budget
sluitend te maken.
En dan doet zich zeer sterk
2de"HANDSCH, NIEUW, ANTIQUARISCH
het gemis van een warenwet
voelen en eell strengen, doel~
ALTiJD GROOTE KEUZE
treffende contr6le op de samenstelling en de kwaliteiten der
van BOEKEN OF ELK GEBIED
levensmiddelell.
Want, ofschoon "goedkoop"
VRIJE 'BEZICHTIGING
LAGE PRIJZE_N!
in geen geval synoniem aan iiiiiiiiiiiiiiii~~~iiiiiiii~iiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiii~
"slecht" behoeft te zijn, ligt het
toch voor de hand, dat juist het
m
gebrek aan contr6le, misbruik
KLEV~SAHL
bevorder~ en dit v~JOr de Volksncasso ureau
. . -1 h
gezondhe1d ernstIge gevolgen
TelL 4769 WIt" Petjenongan 40. Bat. C.
zou ~unnen h e b b e n . .
Inc ass i 's over geheel Neded.-lodie
. Hl~r. ~c~ter zou het. pa~Icu.
her mlbatIef moeten 111~JPen, ~iiiiiiii'.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiil~iiiiiiii~iiiii~~
waar het.. Gouvernement 111 gebre~e bliJft. ~e. bestaande ~n - !II
acbeve Vereell:lgmg. van. Htil~:
STENOGRAFIE "GROOTE';vroU\~ren zou hler mISSChlen,. ZlJ
, •
het III den. aanvang op kleme
Clubl'!'ssen ,~.
per n1aand
scha~l, m~ol werk kunn~n doen.
J A SCHNAAR Sr
r v lks d
Welhcht m :;amen,":erkl?g ~et
••
Le:':~rra;teno b~h ~~~o
de groote ImpoI'tfIrma sWier
Indrarna]oe_eg 26 (bij There:lakerkwcg) Tel. WI. 4019
belang, met mmder dan dat der ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hmsvrouwen, hlermede gemoeld i - - - IS. Immers ZIJ m de eerste plaats

~~~~I;hl~;;m In~~~~~~~a~~eror:e r~~~~~~cl!~n~r~~~~~c~~~~ ~~tI~~~~ ~~l e~e~er~o%~~~;n:.oor Enge· ~~d~~i~e:Js~~~nI1~~Ww~~~~;k~~~ ~~r e~e~IJg~:;~~e~~~~:~ik~~
voor,de,~~.c!:bcvol~{~I,lg:..

~~S~~:j'EiS~~:r.~~;:

~~~&~t~8 ::::::~{:'~~~~S~I~:~ la~~t.ligt niet ~n ~jn bedoeIing fe~, ::rd~~:~~~e~e~e~e~~~:~ ~~a:~:~is~c~bc~~bletjcs
den Volkenbond, dat zegt:
"De Assemblee Iran advies
geven om internationale verhoudingen in beschouwing t.e
nemen, waarvan de bcstendIging den wereldvrede in gevaar
Z011 Imnnen brcngcn".
Dat dc tcgellwoordige ongeIijl,matige verdceling van koloniual gebied dezen wereldvrcdc
weI zeer ernstig ill. gevaar
brengt, is grimmig duidclijk.
Even dl1idclijk is het, dut E,?-~
geland de vcrantwoordc1ijkheid
op :dch Iran ncmen en daartoe
ook in staat is om het initiatief
tot eell dergelijke suggcstie te
nemen.
De verant\voordelijkhcid van
Engeland is ten zccrste taege·
nomen door de I'evolutie welke
zich sedert den ool'log van 1914
-1918 in de Britsche lwlonialc
politiek voltrol:ken heeft.
In de negentIendc eeuw werd
het kol.oniale ri).k bcstuurd op
cen basl~ ~an vrIJhandel en open
deur politick.
.
Maar na den oorlog IS Enge·
land er, nan.r het voorbeeld van
anderc Mogcndhcden mede begonnen 0:n de . .vooI'deele.il val~
~ct kolol1lale rlJk voor zlchzelf
te rcscl'vce~e;t.
.
Eell p.ohtIek van kolomale
preferentIe werd aanvaard. En
te Ottawa word deze verdeI' geaccentueerd_ Het kolomale H.IJk
met ZlJn 6n mlJhoel1 lllwoners

(bijTokoPegangsali.n'.

idcalc Iaxmmiddcl.

1 table.tjc (smakeloos) v(JOr het
naar bed gaan 's avonds is l::dist

handelswaar,

s~lJgmg he)lben geconsta~eerd waarmede vooral Japan het

van verschlllel1de l~vensmlddc- toen noodig oordeelde, ome
len, zoowel van g~mporte~rde markt te "verzorgen".
Qrtlkelcn, als van dIe van elgen
En toch hebben wij, juist bij

Teli. 91 M,.·Cornrli~
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Beschikbaar mooie TROMMELS 36 tijdschriften plus roman
f 5.-, f 3.50 en f 2.50 per maand.
Uitsluitend romans (nieuwe) 2 stuks p1":r week f 1.50 per maaed.
Vraagt inlichtingen en prospectus.
Nag mime keuze ROMANS. JONGENS:,
MElSJES- EN KINDERBOEKEN
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over hun werk m Fijnpluk Fijnpluk

r~npluk

Volkenbond in het hun toever- Fijnpluk Fijnpluk
trouwde gebied.
Fijnpluk Fijnpluk

ieder kledingstuk wordt zoo nodig
zonder prijsverhoging op maat veranderd.
pantalons - grijs en beige . .
gabardine pantalons - creme . . . . .

6.75 - 1 0.75

7.75 - 14.75

palmbeach pantalons - beige • . . . . . . . • 5.75
luchtige flanellen colberts. grijs en beige.. 1-9.75
luchUge blauw serg~-i::olberts • . . . • • • 21.50

m!~~=~p~~:c~:i: ~I~~:~t ~I~~l~t
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rijke hulPbl"ODn.en daarvan. ten
batevanallentekunnendoen
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rijswij tr.
groote betoekenis zijn.
'-7-"----'--~--------...;._.,J' Hot ..u 00ll .;,,,10 mal".. &an
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WEGBNS BUITENGEWOON GROOTE
AANKOOPEN VAN NIEUWE STOFFEN ZIJN
WIJ IN STAAT PER
ocr. A.S. DE PRljZEN
VAN AL ONZE KLEEDING MET

15

10

tot 25 procent te
OGER FRERES

verlageo.

HEDEN EN MAANDAG
in al onze afdelingen

ENKELE VOORBEELDEN
VAN ONZE RECLAME VERKOOP

Batavia·C.

Rijswijkstr.2

RECLAME DAGEN

wijze te verwerken. Op, onder
vakkundige leiding staande demonstraties, hebben zO. die met
kookboeken geen weg weten,
gelegenheid, door zien te leeren
en wat roeestal niet mindel' gewaal:~eerd wordt! te .pro~ven.
.. WIJ lu~bben hler oak vlsch,
een del' meest g~koo~ en gezonae volksvocdmgemlddelell,
maar de propaganda crYoor ontb:eeltt, als voor zooveel andere
dmgell.
.. ..
.
Aardappelen blJ~. Z!Jn d:.laatste weken belangrlJk In prlJs gestegen.
In groote gcdce1ten van Italic
vervangt de smakelijke polenta.
als volksvoedsel, dCIl aardappel
geheel. Polenta is een malsMproM
duct en mals hcbben we hier
oOk, evenals sago en t apioca.
Dc verwel'kingsmogelij kheden
van deze artikclcn zijn legio.
maal' algcmeen ·bekcnd zijn ze
lang niet en onbeltend maakt
onbemind.
Wij wclen nn weI zoo'n beetje,
dat we tegcnwoordig in Indie
een eigcn industrie hebben. Dc
hcercn bijv. apprccieerell bet
hier gebrouwen bier en de dames doen ~ct ook omd.?-t het
goedkooper 1S da!l het gelmpor·
t~erde. M~ar h~e "~r het "In~

niet soo flauw fent" schamperde .aij er nog a chteman.
,,0 Sole Mia" zong op dat
oogenblik tartend de radio.
Kaas stond op en trok het
stopcolltact uit.
_ Getijk heb je" voud Trui,
"je mot j e door 500 'n starn
ding Diet late sarre."
- We mosse toch eigelijk cs
wat koope om soo van tijd tot
tijd een spelletje te kenna deen"
opperdc Kees.
_ Mcheir is kins eworre"
d T . W t
g'e s Ie.
hOOD e rw" a ~eu J
pe
Gansebord?f ?~ve III de sak. of
marekerrekle.
'
- . M~frou Jansen , U 15
swakzmmg" constatcerde Kees.
"We sotle een damspel kenne
koope."
_ Seker am de heele afend
as t.wee dooie pierc tegenover
mekaar te sittc. Bofedien ken
ik aileen maar blase."
_ Domeneere dan" hield
Kees aan zijn idee vast.
_ E en leuterspeUetje" wees
Truiook dit terug.
_ Jassea mensch, je heb
nou nooit erreges belo.ngstelling foor" mopperde Kees.
_ Wat U segt. Toen ik tien
jaar was, had ik een reuse be-

j e das hale, want dan heb je
cen goeie daad verricht" sprak:
~ees in padvinderstel'minologle.
- We hadde gedacht," negeerde Kee deze lof, "of juDie
het misschien niet aardig
zO~lden vinden, om te leeren
brldzen."
Het is of julIie gedachte
kennc lese" stemde Kecs dade.
Iijk vroolijk in. "lk bad et er
met 'I'rui net ofer, of me niet
eens een spelletje soue kunnen
doen. Maar se kent alleen maar

~Y;~~::~~~' ~~~:;\~ijd~~rh~to~~: ~~g~;:ije;~nl~~~~~5V~n ~~k~~

Dat weet ~k" gat Kccs
t~ met..de bedoehng om h ate·
hJk te ZlJ?
.
Plotschng werd de stilte,
welke slechts verbroken werd
door het traag gctik van de
r egend.roppels, veI'~cbeurd door
het glilcnde gelU1d van cen
claxon, het knarsen van remmen en descballende stemvnn
Kee ha.ar eega, die brulde:

Kees ~~n }Jedoere en ik
k~ll. e~? en tWI~~lge en swam
0
~)le.ten. gaf TIm de gevrnagde _ Het z.l!je voer Dllmes Oil .... lol::e~
mhehtmgcn.
len !If bel:oeken 1 Een bur V4I:!
_ Dan ken je in elk gefal
specLale soo r:en IjS ... bomb es,
de waarde van de kaarte" stel~~~:I~t'g bti~;C~!iti:~tsDEOo;la~~
de Dries vast. "Kijk." vervolgde
Dill zalcenvrlenLlen nit Ie Modi_
hij. terwijl bij cell spel kaargen yoor ceo praalje! ReMIIUfDnt
ten op te lafel uitspreidde.
a la Cpele.
Del' binne twee en vijftig
FLATS DU ~OUR .
kaarte in het ape1. Dertien van
ZlIlerd"g's en Zondag's uu.

.·u,borgt U d ~ Dllglnttle kw~litei!
SDc.nl.brecdp.cl .•.• f0.52
180c.ln, bro:cd p.ci .. .• r J.!O
HOc.m.hrccd p. e!. . .. f US
760·c.m. breed p. d •. . f 1.65

VRAAGT GRATIS STAAL

BONEFAAS

~~~~~~~~~..: I

cent nan den afncmcl' kan wordell gegurandccrd.
Kan cen pngcmotivecrdc pdjsvan inhccmsche artikelen, Waaraan gewoonlijk cen
speculatief drijvcn niet vreemd
is, door ingrijpen van de oycrM
hcid wOJ'dell tegen gegann,
modlijkcr is dit, met dat, wat
wij van hel builCDJand bclrekM
ken.
Hel c~lligc wut \Vij in dit ge·
val ,:zeJf doen kunncn ell waar\'001' ill verscheidcn andere landen J·ccds.'ttngcn tijd sterke prol'tlg:Jndn wordt gcmaakt, is, ons
vrijcr te makcn ...all de2cn buitell.l:mdschcn import en OilS
mcl'!' te boudcn. aun de vOQI'Lbrcngsclcn van ~Igcn ~dem. .
po~r de tocnc~~ndc mdustrJ·

.

val wn!S.
Toch zou dit aileen t.e herdzijn door doeltreffcnder en
intcu!:iievcr propns-nnda van de
zijdo dcr lll'oduccnten, dan dit
tot nu toe gcbeurt.
Wij missen hier de voorlich'lin over de mogelijkltedcn die de
voorlbrcnsclenvanclgcnbodem
biedcn voor de v()cdselvoorzic·

ken

n~;. Holland

bijvoorbccld roc·
pc": u, ,waar U komt,. pakMndc
afflc hes toe, mecr vlsch, rneer
fruittccten,meer.melktedrin.
ken en de goedc clgenschappen
van l.:aas als volksvocdsel Yoor·
al niet te vergcten. Deze ]euzen
least U z66 dikwijls, dat U zich

tijd worden el' cens plaatselij ke
tentoonstcllingcn gebouden, de
krantell vermelden de opening
van nieuwe fabrieken, maar een
inlcnsicve voorliehting van het
pubJick, een groote Iijn danrin,
ontbrcekl
En met " publick" bedoel ik
hier niet uitsl1!jtcnd de Euro·
peesche • gemcenBchap, maar

men kans
Missehien zou men op dat ge· Luc:htlge kamers

Gr~~hvcdr~~:!?deb~~~~:~~~~~: ;~~nn~~ ~~~a::c~e~efa~~~::t
kunnen leeren.
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heb, 'dan gaan je
Kolle" zei Trui, "wat is

INVALID PORT

le~ ~;~~eui~at je spele wil"

::~it~:. l:ulve fste

-

w~~~: d::~ ~~~hW~r~~~ ;,~
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vast.
- Ik ferfeel me doad" cr-

cr gelukkig maar weinig zijn .• "Sulk weer als fedaag maakt
Trang drupte buiten de re· een mensch sikkeneurig. Ja
gen necr en het licht van staat op en het regent, de heele
de voorgalerij werd bij een dag drcnst bet door en 's
paging om naar buiten te afends regent bet nog."
l'!chijncn en oak een stukje
't Is gek" fUosofeerde
van het erf te verfichten, on-I T.rui. "In een land waar altijd
herroepclijk afgewezen door de de zon schijnt, sou je zegge, dat.
inktzwarte duisternis, die Vocr je et reuze fijn zou moete findien
avond
ongescbonden de as et es een heele dag rescheen te willen blijven.
gende. Maar je bent er kepleet

m!~es, zi~~e v~~~r~~tOo:;~:~ ~~n s~~ 1:a~~.~~· Nee, geef
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wist toeh niets
te zullen vinden, :~:t. f~~e j~oute j~~:h~~~
Trui di.e aan haar verstel- Fersch of in hlik."

:~~~~e.meer

;:~:ke~;~~. was,

Ik kam en borstel, 't maakt me dol,
T och Iijkt mijn kop een ragebol,
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Tji!amajaweg
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~~:50

Hep Dries
bridze" :zei Trui, dat

we.Je we n~u ;~ h

RIJDT VANDAAG IN EEN

mij
Sokken
lk sel probeere em. mor- 1 paat Sokophouders

waarin hij

~r£::~:;aweg4

·wil, en as je feel klafere

~8

,

_ Ja

1.2:5

~i

f.

eenl;=========~l-II. INSTITUUT .,BLOM"
Last van mieren in I l' AII·-:J~E~~aGDE ,l;:~=:~ ~~~~f'~~;H~:;,~g

spele wil"
t.".It~,. je
be.tjevast.

'''''T~''

rjg~e\n:j~!h:e:::nnd~~e !:~; ~ij:deh:s~~k:e:~:e:~~:!pe°:'
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~~k:Ok~eg

Portuge es .. hewlJ o

stelde Trui vast.
- Nee \Vat fool' een spel of

TE
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ZIT HET

vanaf

Ond e r
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BOTEL CRAMER ~~lle~~arte
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vonaf -
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~:~re~an v:~es :~~~ j:o~~~

Uitstekeode tafe!

Mclenvl!9t Oost 35, Tel. 2100 WI.

ImPQneurs: Bvaud 6 Co.

blouses
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pyama 's
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69
-95
-25

Maceo

TEL. WL. Nos. 132 _136 - 4114

benne, krijg je netuurlijk geen

-
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koeper kwalltahef mlsschlell: blJ opera" gaf Trui tot besehcld. . tien kaa.l'te."
IUD C h s!echts f 3O._ 1!
de ecrste ten achter, kwanhta M - Wat een stinkweer" ZCl
_ Ho mot' d·
nst honGANG KF.NANGA 6
PAS
tiefzeerzckernict.Allee!lzulM Kee, terwijl zij baarroantel we"vieleTrui ~:m li: ~e rede.
A. Th. MOLENKAMP.
1
2
( A R SENRN)
len, om den Inlander te wmnen, uittrok. "We verfeclde ons dood Ik k d r
'
Dire-de-Dr.
ter zake zeer kundigc personen en we dachte we sa'lle maar es kl . en her g~~l ler In me l ;._ _ _ _I111...._ _,.;; ~;:r~~~~~~=~~~~~~~~~~
nan het werk dienen te gaan, cffe oploope.'~
a Vlcre ouwe.
. I'
_
die den volksgeest hier aanvoe_ Dan mag je de knoop uit
-:- Dat went. ~el,". om.zeilde

~:;i~~ d;:~:~~~l~~~~~ g~k\~~t

De BridgeMles.

vanaf

Dames

~~~t ~~ij~~~ d~~: l~~~~~sc~~~ "Bcnn'k~~~li~!hU~:::e naa.r de :;~~:ho~;;~.~~f~l~~ij;:~ikh~~~

~~~g~~I~}~h~~WcOr~~~ ::~ltd~~ ~a"n ~~a::~r~~b~~n~il
~crC:;~sgf~~~ ~~zcs:~l~~ti~

I

.t,
aJ e

lijve te probeeren.

::

Stoffen
Jong-ens

"

ku~~e. .' " . .
.
. Bt ldze nu~merde Tn~,
"het sou weI aardlg wese P.S Je
het k;,nt. Maar we hcbbe geen
kaarte:
..
--:-- DI.C hebbe WIJ voor de sekurlghel~ maar meegebrocht"
loste DrJes. want. zoo heette de
echtvriend van Kee, deze moei·
lijltheid op.
Late me et dan maar
doen" vond Trui.
- Dan sal ik je eerst In algeM
lllecne trekke .de regels van het
spel uitlegge. Brids specl je met
kaarte" begon Dries zijn les.
_ 011 ik doeh met pepernoo.
t e" Hot Trul merken, dat Dries
niet te zwaarwichtig moest
nllan.tiC ~an
van de
lndw
en de aandJ~chh.etfubnknat.
.1s, wat
bet Maar
langstclling
pUS.!IlIlg
WCl:ILcrsche
be- op
oogcnbhk albiCdt
en wat
ik ben foor
helaas domeneere.
geen kind doen.
_ Wete jul1ie wat fan harIlC!dtun,. oO.k \'~n de lnlandsehc het In de .toekomst nog denkt meer".
te af?" vroeg Dries.

st..ijging

I

FRERES

FOURNI$SEURS
_
de 10 COUR
MARCHANDS.TAILLEURS
maison fondee 1825
Telef. 520 -

Wat kODpt elkc DelLle

KlDOSTER'lINNEjt

o

1~llf

Men meldt ons dat bet Mar-

Batavia.C.

Noo rdrvijk 34

Ontvangen

Gekleede Zijden Comptets
Vilt- en Stroo-Hoeden
Chique Handschoenen

nix-College, de bij het begin van
bet cursus-jaar opgerichte H. S.
S. 5-jarige cursus te Sindanglaja is ondcrgebracbt in het
Grand Hotel Sindanglaja aldaar.
Het behoeft geeD betoog. dat
_verbuizing voor de leerzoowel voor de jongena
de meisjes een zeer be·
verbetering beteekent,
dit schitterend gele1••..•. c··.······ zoo volop gelegen, naast ernstige studie
klimaa~ op velerlei
ontspannmg te zoeken
tnkken van _:.port:
zwemmer is er cen
zwembad, waarvan bet
onder voortdurende con-

Wie Zaterdags van mtgaan boodt.
Ontvlocht zijn warme huis.
POLONIA;' heerlijk kood.
En . . . . nooit voor Zondag thuis!

POLOlliIA-TF.RRAS. Meester.ComeUs· Tel. 777.

CHEZ

MAXIM

BAR PARISIEN
MUSIQUE • CHANT. INTlMlTE • ON SOY AMUSE!
CHACUN Y TROUVE DES BOISSONS • SON GOUT

VEN EZ TOUS
CHEZ LE PE TIT RUSSE!
ADRESSE , BATAVlA·C.

GRAND PRAm.!E 2

van den D. V. G. staat,
_ 011 zei Trui, die zich hield
of zij er iets vo,n snapte, "en
dan."
_ Dan ga je spe1e en daJl
probcer j e wat je gekold hcb te
make, Als jc tw€e schoppe heb
gescgd, dan mot je daarto bofe
hel bockie twce slage hcbbc".
_ lk snap fan je uitlcggerij
geen biet" kleillcerde Tl1li de
pacdagogischc eapacitcitcn van
Dries. "Late me maar een
8p<'lIetjc doen, daD sal ik fan
de prckctijk welleerc."
_ Coed, dan sel ik beghme
to gefe. Kocpecrcs" zei hij tcgen Ttui, die ann zijn rcchtcr·
hand zat.
Trui keck hem aan. "Merie
Kcrclll" zci ze dan,
- Nec koepcercs" zci Dries,
die er niets van bcgreep.
\VnaTom nOli Koepcercs"
vrocj;" Troi. "lk fir-d de boel{c
vall Morie Kerell! f eel cehter",
Nee, jc moet de kaarte

h~~~~lle"

- Dan had U sich duideli}
Iter motte uiitdrukke" mopperde Trui , die kregelig werd.
l{ces kecl( mel een bezorgd ge;deht, want hij voelde een
storm op\wrnen. Als Trw U
ging spelcn was de spanning
groat
_ Efijn. we selIc nag maar
es gefe" gaf Dries toe. "Je
wcet et nou foor de fer6:>lge,
dR t je aas jc hoogste kaart is.
Dmaoc~'
maak je altijd een slag
c
'T\vce ~pcl:etjcs. verllepen
mel allerlel Ultleggmgen en
commcntnnr.
Toen ltwa~ de .~eurt van
"~n aan Trm. ZlJ kwam
lilt,
.
.
_ Maldonnee" ZCl DrIes.
_ Wat seg je daar" stoo[

teonissers is er een tende voetbaUers een
coz. Verder is er
tot Tooien op een
aangelegd meer ,
het maken van
en voor diegenen,
die zich binnenshuis gelieven of
moeten bezig houden een bUjart, een piano en een
theek met een schittcrende eollectie boeken. Op de uitleenin~
der boeken wordt door den dlrec.~ur van bet Mar~ix-College
toezlCht geho~d~n, In ".,:rband
met het versc~illn leeftlJd tusschen de leerlmgen der laagste
klaase en de~ hoogerc kl~!l'
~e~Jj~ ege!~igl:~~ dbeoe"k:: ~~~
zelve zijn bij
uitstek geschikt: ruime slaapkamers met stroomcnd warm
en koud water, groote en luchtige le.slokalp.n, studeerzaaI,
recteatiezaal enz.

T;'lIif~g~ "~t. w~:n~tej~ ~~/f~

OTEVA-PRlJSVRAAG.

~~~c~~ce

~~l~~:ee ~~r1~' i~:~;~I~~~' se~;~~

verder

~~I
g e II f. r: I Inrlchting lip
1eu gema kke lij ke
b etalill\l SVOllrWaardcll

SOEKABOBMI

I

oh.n.~C
op

Maandag

O~ij::;g1935..

I ~;~;~~;;~=

21
Zondag 9- 12 cn 5-8 uur
buize van Mevr. M. J. L.
VAN GOOR
22.

d~~ar OO~V~~g ::~r~~ 1;;;;' _ _-;;;:;-,-:' --" "

• ..,(

~~~I~I:C ~oe~~nis~~~~tenIa~~ - Maar mens, et is heelemaal ~ock~andel ?P Kdb~n r .
uitgesp!.ei,~.. .
f;~~e~~~!'!kkfn~obij ~:id:~~~: w~~;~ ;~~~~ o~e~ ~ecep~~~~
ik -;e~{~~g ::~d~;;~' ;~~u ;:~ en het beteekent, d at jc ferkeerd ~er lee~~~n::~~' a:ann~me~w

seg

~us, p.a~, dat he~g~::::~. dan Hollandsch en v~1P~~hO'uJ~r:Iw:rke ~~~tee~~~
dat lk met ken doe niet sao dik met je freemde voerd en 0P. een opruimin~ ,:,an
.
. woorde. dic een Christenmensch romans en Jongens wen meI};;Jcs- ~~~~~~~~~~
Dan mo~]e et alia met niet ken ferstaan" mopper de boeken tegcn zeer lage pI'lJzen, _
lecre '1ond Trw. . .
Trui na.
heeft. Eon ~ezoek
R
koUe'~ l~;~~el'Ddr~;slkn~~!r ~~~ Er werd in het spel . nadat er
No. 9 ZlJ aan

alIes wat. Ik

spcle.
-

It

Ke~s,

"Maar hier
die bet een
prachtspel en dJe segt op de
foorband . twee sch.QPpc, Kee
het ook.mk~. dus dIe zegt pas
en Tnll, dle hcb .ook een k~i
van een kaart en die zegt d:Ie
schoppe. Dan segt Kces iler
om de mans te make.
- Wat is ~at de ~ans?"
Dat IS dat Je honderd
punle beneje heb" zef Dries.
_ Ik snap het" bedankte
Trui hem. "Mot j e maar na
me hoof kijke."
_
NOll ja, d at leer je ailemaal weI aldoende" zei Dries
die ongeduldig begon te worden. ,,800 nou gaan we echt
spele. Ik WOll nog efe segge, dat
n

I

~7:~e~~~ng~!;j~nbe~~~r t~~::~

ren, twee harten gecald.
Ree kwam met klaver uit en
Trui gooide er haar aas op.
_ Die slag is fan mijn" con.
stateerde 2ij met t rots.
_ Dat ken je net denke" zei
Dries en gooide cen klein troefR
je bij.
_ Wi! je weI os met je flerke
van die kaarte afblijfe. Dat is
m.ijn aas!"
_ Ja maar ik heb toch ge.
troefd" zei Dries.
- Je heb gesegd. een aas is
het hoogste fan aIles en daar
'ken niks bofe". Driftig sloeg
Tiui met haar vuist op tafel.
En woedend smeet ze baar

Q(ll!Irap~Z~E:~~~D'il

VIlli alit.

Koel en tdroo,,9
me
PUn,O"
POEDER
ft L.,

ZONDER OPERATIE

":PV

.
De. Siemens en Halske A. G.
NIET SCHADELIJK.
In bussen van gOd: en f1.50
Slemens-schuc,kertwerke A.
Spreekuur'!
!2.30 ::::
Bii Apoiheker-s enTokohoudera
G. bebben met mgang van 1 ~~=;::::;;;:;:;;~~~=!:~'~~~====~~I'
S?ptember hun .filialen te Bata- ,_
via en Soerabata opgegeven en
van8:~ dien ~~tum .is het heele
NERG ENS EET MEN LEKKERDER
bednJf der flhalen overge.nomcn
Chlneesche Schotels
door de Nederlan~sche SIemens
My. N. V., ~eveshgd te '~. Gt aDAN IN HET
venhage, die het .b:OOnJf ~a1
voortzet!e~. Het filiaal bliJft
onder lelding van de heere~ Jr.
U. S. Joustrs. en Ir. o. StUckV raagt het eeil fijDproever eo U krijgt dit adu:s.
rnth.
Pantloron 46
Tel. ot. 1707

=

RESTAURI\NT TJONG BOA
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kaa.rte op tafel en dan boer je
niet te spele".
Kees decIde nu de kaarten.
"KIaferc" zei bij, na een ingespannen studie van zijn kaarten. "Twec harte" zei Ree op
de voorhand.

met

sulleke

valschspe1ers"

,•

gierde haar stem driftig.

rege jullie maar dat
Itomt. Serpente. Kwortje,Viin' l
ders" sehold zij nog
Kees trachtte DOg
deren te kalmeeren,

Koopt Uw
DE

A'll

op-.:u;'at doe j e nou" vroeg
Dries verwonderd.
Trui.
Geen poppe?" zei Dries

~::!I g~rni":~. ,~~~~~:

ferdikl\eme fiet aze," we.:s hij

.~~~.:n ~e

kurten i~t
,<~;;~~d.~~:C~~

ID I

koop( men hij vood,eur in eeo zaak. van
verttouweo. Wij voereoeencollectievan
E
tot de fijnste sculleD.

SUeR :An. i~~o ve:achil~en:a~=:

......0;
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ALGIi.MEENR

_

Tr:ui, die
nog altijd en
metgroote
haar ;"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:
ltaarten
scbarrelde
moeite had om ze te rangschik w
1]~1 "
ken, wierp plotseling baar spe!
•

Telf. IJ60

•
•
•

CACHE:r
STlJL
GOEDKOOP

OTEVA-PRI.lSVRAAG:

HGe vetl Ii!er beDzine WOldt gedurttlde de waand No~·em""" door
de btld" Shr:llpompell vall Qtcva afgtlevudl
Ho e ... eel b~laa!de ritteD maken d t Otevil a ll to·... lIedurcoci! No.
v ember?
3 - Hoev~d re:pa rati~·ordtts wordm doo r O ttva In No,·tlObcr lI iUI
walltllS van dtrd ~tI uJtg evoe.rd?
Voor d", beste oploss!lIgel:l u elt d ~ Dlre ctie: VOI D Oleva de: vD l ll~de:
pri] :"," bcscb,kba"r:
Ie: prijs J toch t mtl ttll 7 ;l;its aUIO vear ;:u per~II(1l. oaar Poeotjakp,u
~\.
lochlllie:f [uDtb.
5 ;;its auto voor "!~r p~fSODtn oaaf Poentjakp,u
iodu sit:i lm•.:ll.
.. 1
5 ;:its atlto vOOr vlu ~rSOIl~D "ailr Poc.oljak~
zonder lunch.
Op'ossiDgel1 mm:tCD uilerlijk op de ll 17el1 N ovember a .s. iD ge:r~n:rd :djn
I~D kiloto rl! VilD Oteva, KODiDg~plciD Wut.
I -

~:=~~~:~~~:II

No. 778.

pl;ere of afnemC".
heh gckel<c .. .... !··
zorgt; voor zes personen .
- Maak toch niet soon kapme~ dicht bij de waarhe.i~, P~~k~;i.E'~~~~~'lj~~:~: -~;\ijj~~il
. - ~h" zei Trui, die cen beetJC Ul t haar humeur raakte, soncs mensch. Je weot niet \Vat
IS er de twcedc pnJs' ll
"
omdnt zij uilgclachen ",erd.
je zcgt".
heeft o.p een ~ocht met
Toen d~ ritus mn het cOUw _ Jij weet niet wat j e scgt.
meluSlef lunch,
v~~r den der~eo I-=========~
pecren na deze intermezzi be- Mijn een maldonnee te noeme !"
hoorlijk was volhracht. zei
_ Maar wat bedoel
de auto ter besehlk- Izoif voor de lunch
Dries, "nou gaan ik gefe. Je toch" word Dries nll
siet iedcr op ae beurt krijgt ecn "Ik heb toch niets
kaatt ell as ik me niet ferg ist
- Dat noemt ie
hcb. krijg ik self de l aatstc. ge. Ecn
NOll salle me ct cerate spcl ope segge ik
spole, dnn l{rijgc juUic een ic· vrouw en ik wellsch nict
dee hoc h'1t moet, Leg j e kaarte 500 'n salamander as jij bent te
maar o J) tafel."
worr~ uitgeschol~c ... ... "
Wij vestigen de aandacht
Het hau nog wat voeren In lac~~s bulkte meens van het een advertentie van Van

betcc~.ent,

-

~~~~~~======!

Hoog 3500 Voet. Tel. 203

te verzekcren. Men 1~~:~~rE~~~;W;~~~~;:01
te r aden en men l~
een keurige zevenzits-

~:~tl~~~~~~ ~~~e~:e~: ~\:~ ~~~n~~~ftkn~~nr ~~al~..~~~~ m~~

Noordwijk 1

BUIZI NIGROB III!
~~~~~~~=~~ I

Voor e~~n !~~:flii~ee: ::; ~::~: •• ~ ___ ..'""--c;--.-..::_.. __ _

Kee g icrlachtc. " Jij bent Tegem ijn, die ill cer en deugd
ook cen matador in het kaarte. a.,or der moed ~r is opgcfoed.
Je mot \'an het stapel tjc een Maidonncc. jon Kce is een mal.

INOIEN INGER ICHT DOOR

B ATAVIA _ CENTRUM

Vendutie

mijll in rna eigen huBs voor
a!lcrlci lcclijke dingc laat uitin ons nummer van hedell
schelde. Kccs geeC jij die sala - voorlmmcndc advertentie omrnonder cs cffe cen doffer tus- trent cen prijsvraag van Oteva.
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