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De geweldige belan~stel.

Deze

ling die ook bulle" Batpivla
ons blad .sc:hljnt
voor
te be~taen : nood:aakt ons

advertentie·ruimte

lengs dazen weg'tc berlch.

is beschikbaar

ten, del zij die ons blad
per
post wenschen Ie

.,oor

ontvangen

een postwlssel

zendan 'len:
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TE BATAVIA-C. EN Mr.-CORNELIS
VOOR KLACHTEN VIilRSPRClWG TEL WI. ...

NA 5 UUR TEL. NOS. WELTEVREDEN 582-5238-2398.

ALS je HOOKEN WILT,
HIER ZJJN DE

I
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De acheepvaart correspon·
dent van de Str. Times meld[,

De K. L. M,

dat :e~~:;:~i~;

en

de Engelsche mail.
• Schcrpe critiek van de "Straits Times."

Dc . Londcnschc eorrcspondcnt \'nlr de ::;Ir. Times mcldt
'UI'I l.ijn bl:ld d a t deE n~ ~ I s'(; h e' . I' ~ s t die n Ii t
h l' e r t b e s Jot c nom h C t
\" C I';: t! n tl e n\' a n
I u e h tIn u j I ,. I I II L.o n den. n a a r

~Jl:a ~.:~~. ~ ~l l/~ ~~. d e

K. L. M.

Dc?:\.' beslissing vlOl'it voort
uil c(,'n bckcndmnklng, dnt in

Vr'::;,s,~laNI;~d~~:,~,c,',nd"::'h~~~d~c"st~:~

'-"'-'..
~
vcr;t.\;mling JX'r K L. M. wordt
g:CilC(;cptc('ru.
Dc mnnlr'egcl iI~ gcm0mcn in
\'('rlmmi '!ll.'l de verdubbcli~g

~~i~\~~~ dlt:.,~te;:I~ d~;n~fnr~a.~
_ :;inhaIJOI'\;.

Dc vriendscltnppcliJkc verhOUlling welke bcslaat tuaschcn
d N
E
1

c edcl"lalldsche en de " IIge sche luchtvaartmaalsehnpl'yen.
d ie de lange afslandvel'bindingcn
ondcrhuuden.. tusschen
Europa ell het VelTe Oo!:ltcn,
schijnt gehccl en al tc ontbrcken
in de rc1atic tuaschen de Nederland~h~ en de Engclsch~ post·
aut rlt t
H t be I t
1
. .0 el ~n.
c
s Ul va·)
dell }lostdlCnst op MuJakka om
tc wcigcrcn luchtmail voor
Britsch IndiC met dc K. L. M, tc

I::·i~~~: v:

CANTON EN NANKING.

De

verhoudina tot

IJZERMUNEN OP
MALAKKA.

J~Dan_

In Jaoansche handen.
acop gC2et, indien de
De Sin Chew Yit Po meldde
. Hegecl"illg haar plan- d.d. 1ti October uit SbD.ngllai,
b:c?gt, welke dat de Naoldngieiders bc::;Joteu
m~and officieus te Pa- zouden hebben om het zesdc plee~~~~r~e7ij:~t'der ,naire cOll~es van de Kuo Mi.n
maal~;hal,pij,
r'k d'
rang, dat 1ll November a.s. zou
'di~a:~e d~ NO~~;£ worden g.eho~den, voor onbe1:
paalden tijd Ult te stellen
van de d tUddell:dMen hoopt in dien tu~chen\~or te~ ~gt. e- tijd cen regeling tc kunnen tref1~ oLa
leil fen inzake de niet aanvaarde
d w0sc.hcn op~~~eg~. voorsteJlen van ·Canton CD aMus
O~~cn ~~nb:~~n~ cen ernstige breuk tusschen
de D' Artagnan (15.000 <:anton en ~e Centrale RegeeAndre Lebon (14000 rmg te ver~IJden.
.
de Spynx (11_3000 t~n). ge~:~:~ z~~~~le':SP~~I~;~
nnder~;~~;;gedn~ij~l:: ~~t 'rsjiang ~ai Sb~k en Minister
Aankoop van producten.
de C h
d e ' Wang TS]lllg W.el, waarvan men
~nm:1 :: ed" eA °tmm~~- vermoedt dat zij betrekking
De Kamer van Koophandel te
CII de Th~o e~le uGS rat,~ler'- hebben gehad op dc betrekkmbesloot de suggestie op te
.
d Pp t. a u ~' gen tusschen China en Japan.
volgen van Japansche zakende ~/~~ fIn de
In vcrband hlcrmede zou aan lieden in de Philippynen en
en I e an - Generaal Tsjiang Tso Pin, den meer goederen en grondstoffen

vcrzcnden, weide ver",,,ondeChineeschell ambnssadcur in·
de Philippynen nan te
ring, maar het werd tenmiJlstc
ludion de opheffing van de Toltyo opdracht zijn gegeven
Men iH van mcclling, dat de nog gerechtvaardigd door de be- IUn op Indo-China een feit om te z~rgcn vo~r den ~4sten I Dbmppynsch,m
N d I of-! h dl
t oar de
wordt 2:ulle d
'1 t
October In Nanking te zlJn.
j'"C~b~~S:~i c t:SS<;I~n~ E:getand tre~kelijk gerj,jg~ hoeveclhcid
de' verbll~in; t:a~~~e~:~~~
Gen~ra.~I...~\l!lng , ~,_ d_en
en Ellgid!;ch gchied langs deze mall, waar het hler omg~~lg en sento en China en Japan onder~
~Ul~ster. van B "'d
route hienloor ovcrbodig is bet te verwaarloozcn tlJd\'cr- houdcn, in den vervolge waarn en ~s opge ~~gewordclI.
schd op dezen korten afstnnd btJ SChijlllijk
Haipong aandoen
spo~lg mogeliJk
Dc ](, L. },[. acccptecrt wei verzendmg met de Engelsche wanrdoor de rcisduur iets zai
te egeven. Ge·
~~c~~ ~:~i~Il~~n~~ao.ra~I~;: dan weI met de Nederlandsche word~n verJengd en de ~i~sueces
oV,.O,C1ercl
rte,an'le_ 1 an,iere
machines.
machines.
rc~g ::!:t~~~enn ~~::~gdill
te Shanghai en Tangku.
III annsluiting hk:rop ntclddc
F
h
h
tk .
h<:t S~nga.~orsche blatl den ~ol~
De jongste bcsli~ing van den g~:~ ~ro!~i:~Pv::!ekr~.ng~ij
gendell dii- o • ~~t .~I~ gcvolg l\lcr- Engelschen postdlCost kan op zijn het gevolg van het feit, dat
~~di~r;n::~h~~W~a~~i;l~~;;~ dezc grond.en echter niet wor- de ~aatschappij ~n het afgeloonoaf Engeland met de Neder- den vel"dc(llgd,
~n Jaar een vcrhes maakte van
11den October meldde
landschl.! machines zal worden
Het is thans niet langeI' mo- 274.126.198 francs.
d'
t
d
·t Sh
gccoupcp.rd.
gelijk am in Engeland brieven ,
Het opleggen van de tien
~~r;: F~~' ~~ ~oorz~~; (Veruolg Kort Nieuws zie pag. 4
OffJciet'!le kringen in 5il1ga.
bovengeno~n:de schepen zou 300
wetgevendo Yuan verpore achton dit nog niet zoo bestemd voor Smgapore met d~ ScilCep!!ufflCleren en 1200 c'-_·- I.,"~,ae,
2cker, in v2rband met de naaf K. L. M. te verzenden, waarbij a~dar pel'soneel der maatschapdat de age~~:;~~r ~:i
ROO K TON S
verhollding geringo hoeveelheid men zich op het standpunt'stelt, rllJ werldoos .ma~en.
vastgesteld voordat
NIEUWE MERK

.1 can say wilhou1 the ~lighkst he~ 'tlltion 1hal
"I hal"(~ never Ira\'eHed in any ship with greater
_comfo rt or plea ;u'e nor one in which ~o
.. ~uch was done 10 make the voyage and
"arrBngemen\5

.. This
.. w,,",

W(l~

for the pll s~ enger .

lIQreellble

nol only my opinion, but J found

the one of everyo ne o n board lind we

.. were 1I11 rellily sorry 10 SllY goodb)'e 10 Ihc

.. ship in Blllo....ic ."

Mr. H

~,'Ioore

-

JlIckson.

I;==================~

Aan

niet te e venaren
in
smaak.
zuinigheid
en
yoedingswaarde.

7e

~~~a;~~~c\toe;dt\e~~o~d~~nUit d~t

de twee maal

~ekel~ksche rin~C !:r~~~l:e~~o:f~~i::;~a:::

De gemic1deldc hoeveelheden dlenst van de Imperial Au-ways houden om tegen deze maat-

TEL F

plenaire zitting van de
Tang heeft plaats

over het lrajeel dan
deN e d c r I and s c h e en
aan hen, die bereid zijn om de
hoogere portie te betalen mag
het voordee! van cen vluggere
verzending Diet worden onthouden, zelfa niet als het cram. gaat

JAPANl~~gW lEE·

~:~dheOr:fd~~~~iol:r ;:e\~

spreekt een volkom.en
ben, dan de Engelsche firma, gebrek aan apprecl
die van He Imperial Airways ie uit voor de waa.r
gebruik moet maken om in van ,den pioniers

d,

komen.
De gcruchten, dat besloten

Nieuwe iUn van O .S.K_
~szi: :e~~~g~~~w~J:~:::~
InMei aanstaandezal met de gesproken. '!'wee derden der
Maru een directe lijn g~elegeerden zullen aanwezig
tnsschen Japan z!Jn, waardoor bet quorum is

~~~k~rd~r~d~~~gre :i:I::~- een Engelsch monopo1ie
sche firma, die gebruik maakt scheppen.
van de vliegmail van de K. L. M.
naar Amsterdam, vijf dagen
Het is een kortzieheerder de noteeringen en tige politiek en er

ZElDZ AAM
GOED en KlOEK
Fl. 5.- p.50st.

N.V. HANDEL M'J,

B ""~._NCcm1w1j"jl_Td. mw
... t.o ....g - P.'.""V II Td. 11~
...~ _ Iko~ ......,

hebben aangedaan,
havens aan,
doorvoeren naar
De lijn zal

hebben; uitsluitend
Hollandsch en Engelscb
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TEUGR.lf'ISCHE EN
SCH.R!FrEllJKt'. OVERM.lKIXCEN
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Rijwiel Centrale
Rijswijk
maakt de kleeren
maken den man, dus
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PEBECO"

ttA.RCA.NA"

"DE TABUSPLANT"

K.oopt geen Fiets alvorens
on5 magazijn bezocht te

.',

Keep spliling en dat kun je
als je maar steeds

wende men zich tot de

Importeurs :

Zeeland. r~~~ vie~rze~k~e~rcI~.~(Si·T~·)i."iiiiiiiiii~~~iii~iiiiiiiiiiiiiii~iiii! I:===========T=el:e:f:oo:"=w
=e:, :2:i:Oi:'~

Op
van de Osaka Sbo·
een ~~~~s\~:~e~:

Lo~~e;l:~::m~!e~a~d~:e~~~_ he i
weI ked 0 0 r
genwoordigcrs t6 Singapore Nederlandschen eom .I ;;'~;, :~, .• :':
zijn van meening, dat het ver- mere ice len
vlie
bedvanhetverzcndenvanvoor dienst is ..... erricht."
Engeland - bestemdemail per
K. L_ 1.1., aan de continentale
finnas een groat ·voordeel za1
opleveren.
Tot zoover de "",n .. kim. .n
van de SfT. Times,

'doen

Waar niet verkdigbaar.

349"

n
•
(fabrikaat LOKIN en WEISZ)

maii welke uit Singapore per voldoende is.
regelen te protesteeren.
vliegtuig worden verzonden, beMaar de Engelscbe
dragen 107 Kilo voor de lmpe- dienst doet minstens
~~lL~i~~ayS en 26 Kilo voor de twee
dagen
langer

Intusscben makctl enkele fir·
mas tc Singapore zich ongerust.
over het eventueel doorvoeren
vZ~~~~I.m~~~eg~~gelsche en
een Hollandsche firma, die cen
vertegenwoordiging hebben in

U vindt het op de tareI
vail ieder Fynproever .

.
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Nieuw Guinea.

Nieuw Guinea het voor een
HentuI jaren g~leden nog geheel vCl'getcn gcb\edsdecl van
Nedednndsch
lndie,
waar~
van de doorsnec~couranten~
.

in de gedachten der koloniale
Nederlunders.
AIleen at door het Yoornemen
om dit land langs verschillende wegen tot 0';ltwikkeling te
gaan brellgen IS het Nederlandscher geworden dan bet
ooit te voren was ~n ~en kan
aanncmen, dat de plOll1ersgeest
in het Nederlnnd~ch~ yolk nog
voldoende levendlg ,l~, de. geest
welke ons anze posltte III de
wereld verBchufte, om te zorgc~ dat voor de vcrschillende
obJecten, welke langzamerhund
tot uitvoering zuBen k0n;ten,
voldo~ndc
mcnschenmaterlaal
bcsehtkbaar is....
.Maar t~gehJke:tljj
wordt
NICUW GUIllC,n hlCrdoor van
cell vcrlnten oord een gebied
waar zich op diverse centrale
pl~nten vestigingen zullen ontwlkkclen, ecrst bescheiden van
opzet, later uitgroeiend tot ne*
derzettlngen van grooter betcckenis.
Dit hceft tot gevolg, dat Rail
de totale isolatie van het clland, waarmede thans slechts
ecnigc sporndische verbindln-

C'p pari'll

Btunt in
centrum uei' bclangstel ing.
Mct is de niet geheel en a1
gczondc interessc van Japansche ZIJUO gewcest, dle sUmu~
lccrend heert gewcrkt op de Nederhllldsche geunchte en h?t
i1l7.icht lwcft docn lcvcndlg
worden. dat hct ccn dringc~de
nootlzaak wns voor het prcs~lge
vnn Nederlnnd nIt! ko.l.om~le
ruogcndhold, dnt cr in tilt Ultgestrclcte en nog voor cen groat
decl onbekcndc gebicd cxploraHewerk wcrd vcrrl"kht als inIdding tot ct'n laterc c:-:pJolta~
tic. OpUlt Nederland het verwijt niet kon treffon, dat het
ill dozen tijd, ntl andercn naar
expanflic snakkon en danrbij
verlnngenue oogen op Nieuw
Cuinen l"ichtetl, groote uilgcNtrci!thcdcll volkomcn onbenut
liet llggcll.
D(\ koionisutic·pogingcn van
de diwr5e opgcl"iehtc vereenigingcn vcstigdcn cigcnlijk in de
ccr!lte pluats de a:1l1dacht op
b~paaJdc x:nogelijkhcden welke

gen wOl.'den onderhouden, eenjvan behoud spreken van een
einde komt en daarmede dus oV/2rleven van het gevaar en
ook aan de geIsoleerde posititl redding,
van de koloni::;ten die zich daar
vestigden.'
De teekenen van geboren leider.
WeI is waar valt er nog niet
te voorspellen of juist de plaat"U is een geboren leider",
sen waar de kolonisten zich ·zeide iIr hem, terwijl ik op een
vestigden tot centra. van ver~ st~r . wees beneden aan zijn
keer zullen worden, In welk ge- ~Jsvlllger, ~etgeen een teeken
val zij weI in cen zeer voordee- IS van machbge, overheerschenIige p?si~ie zouden verkeeren, de eigensc~~ppen. "Ge zult
maar .l.n leder geval nemen ~.e z.n acht vez:kl'ljg~~, voordat het
mOciehJl~heden voor hun bedMJ- Jaar..ten ~mde IS ' .
yen en de afz~t daarv?-n toe,
Hlj IUlsterde met..lllgespandoor de gunsbge wcndmg wel- nen aandaeht naar mlJ. Daarop
ke de algemeene belangstelling glimlachte hij alsof hij toen
voor Niellw Guinea genomen reeds wist, d~t hij..de Zwartheeft.
hemden zon lelden blJ hun op. Het vool'naamste bij dit aUes l11arsch naar Rome in de vol~s" ?a~ volkomen Nederl!lnd~eh gende maand October,
..
11lltlUttef .than~ het sbefkmd
Ik vervolg~~:. ,~Uw regeernng
tot ont",,:~kltehng gaat. brengcn ~al meer WIJzIglllgen brengen
en dat WlJ . verder bl1ltenlan~: 111 het leven van uw volk, dan
sche kewermgen als zouden WIJ door welke anderen man ook
in onze ltoloniale plielit te Iwrt ill de laatste 500 jaren daarin
sehieten, ook op ~ct punt -:an ¥ebracht. zijn, en uw naam zal
opcnleggen ~an mCllW gebled m gescllledboeken worden ge~
kun~~n afwIJzen.
schrcv~n als de stichter van
WIJ gaan wat doen en de Ne- een llIeuw, tijdperk. Maar gij
derl.andsehc koloniale geschie~ zijt meedoogenloos en ge zult u
dem~ komt vo?r bepaalde stre- daardoor vele vijanden maken:
ken 1~ de bUltengewesten in "En uw maehL .... ", hij boog
een meuwe phase!
zich met gespannen aandacht
v W naar mij toe, "zult ge vijftien
. . jaar behouden."
Toen ik gesproken had, keek
Mussolini ~ij aan.
"Hot
IS
vreemd,
zeer
vreemd", zeide hij bijna flui-

De handlt"J"nen. van
Mussolini en Negus.

~~~~c~ g~~Ur't~C~r l~~'e;f~~t~:c~:

ten de pnblickc ~?langstclling I h
I
I
deze mog7~IJkheden op, n un evens oop zou zijn geschreven, dat de navolger der
wcllw er nntuurllJk reeds eerCaesars aan den afstammeling van Saloma
dcr bcslondcn cn welke op cen
diens rijk niet zal ontnemen.
bes.chelden wijZ? doo!'. enkelc
'
'"
DUltschc koluOlstcn Ult het NOG TWEE JAAR "ACHT
voor~alIge Dultsohc gcbied op
IVI
Oost-AfrJ~?- gerleht .ZlJll. Ma~r
het cllund werden benut.
VOOR MUSSOllNI.
~e levenslu n van Halle .SelasslC
oop~. rec~~ door en}s la~g,
door
Aun dezc kolonisatie-verec*
;crwlJI zlJn gelukslIJn zl~h
VOOI"

~~~in~~~h~t~en~c ~~;t n~~J :~c~

o~~:.~e~ke~~ ~~~~ta.:i~fe\~ ZzlJ~ ~~~:rd do~~ d~i~~al~~:~;~: ~:~

Josef Ranab.

Tegen het einde van Januari DE GESTOORDE Ide weg, daar moet ik hem neer1930 was ik te Addis Abeba.
zetten. Het lukt, de Fokker
Kort na mijn aankomst in de
N ACHTRUST. ,,Plast door he~ ~ater:alles gaat
hoofdstad, werd ik naar h e t .
.
goed, maar Jwst aan het slot
paleis geleid, en op plechtige 't Was ill den nacht en le?-er van den uitloop zakt een wiel in
wijze tusschen twee rijen ge- T
B b
11
kk [~hep, een greppel aan den wegkant.
wapende soldaten van de lijf~ Voenh a y a ::. wa d er .::le~\ll~ kijk eens achter me. Tepas
wacht, in de tegenwoordigheid an onger sc eeuw e r;c~~r s..:ond net g~ree~ om door het
v~n den keizer en zijn hofhou- Doch Moeder gaf haar man ee~ d~~ t het d~li~~g~erl~en~
dmg gebracht. De. kleur~n[pOl', I~i Ie do~~O ~~. de~"
~
pracht van de omgevmg glllg En zei· Schenk melk d
.
~
hti?" gt T
P:iIi:
voor IP~j verloren doo.r den per~·
[di:a~O: ~ta a:r-:~t e:~t ~~t en epas. zaJd
soon, dIe op den stabgen gou- En wann ze dan een beetje op. tot ~jn nek in een tweeden grepden troon zat.
Toen Pa er melk had in edaan el langs den weg.
. Toen de leden van de hofho~- Kreeg hij 't petroleum::;fel met p Daar stonden we met onze
dmg vertrokken waren, ,en lk
[a
kreupele kist midden in de v.i!met den Ras, zijn gemalin en Aan lucifers streek hij zfc~ derms Ik z~g' Tepas ga jij
hun zoon de. thee g~brui~~e,
[lam, kijken' of je h~p vindt." We
was Ras Tafarl zoo vrlendehjIr, Maar 't stel was leeg hij kreeg delibereeren nog ~n zie daar
om zijn han~~ naar mij uit te
U~'een vlam. komt een Siameesch dorp~hoofd
strekken. ZIJ ware~ van een Wat is zoo'n Baby toeh een last, in vol ornaat naar ~ns toegetype, .~at een .~ac~bgen ~ard Doch Moeder riep: Kijk in de wandeld over den overstroomaanWljst, tcg~ltJkertlj~ pracbseh
[kast, den weg. Hij nam -ilns mee en
en edelmoedlg, moedlg en eon- Daar staat een flesch petro- we logeerden genoegelijfi, in een
servatief, temperamentvol en
[leUIn paalwoning. Gedeelteltjk te voet,
geduldig.
Neen, die lliet da's een flesch gedeeltelijk in cen gammele
Zijn levenslijn was lan~ en
' [ m e t rhum, Ford en andere onmogelijke verzonder eenige cnderbreking, Kan jij niet uit je oogen zien?
hetgeen op een lang leven wijst. Neen, die ook niet, da's creo- RIJDT VANDAAG IN EEN
Maar de voorbesehikkingslijn
[line.
0 T E V A
vertoonde onderbrekingen, wel- Van alJes had men weI in huis Tel. Welt. }oliO _ 1772 _ -405
ke wezen op twee hoofdveran- Maar geen petroleum wat ee~
deringen in zijn loopbaan.
' [kruis
Zijn bestijging van den troon En dUB was 't einde van het
van Ethiopie als Haile Selassie
[lied,
I in de daarop volgende maand Dat men de Baby schreeuwen
November, was de eerate van
[liet.
deze veranderingen. De andere Doeh Vader, - want zijn slaap
heeft nog niet plaats gehad.
[was weg _
Zijn
gelukslijn toont een Zei zij n vrouw: Wat ik je

1':

::=::::::::::::;::::::;;:::::::::::=:::=:::::;::

j~~r;~nd'w~~O~~n:kmij~nm~:~~~ ~ij~erb~:;~~~o~idi~~~ 4i:e~~ij~: Het
~ij mede! .uaar een zigeunerin,
dIe velc clIngen betreffende mij
voorspelde, we~~e. bewaarheid
werden. Ell mlJn heve moeder
keek mij ,?ikwijls a~n en zeide
dan: "Mijn zoon, Je zult een
lot ala C~ispi hebben."
De Itallaansche opstandeling
Francesco Crispi werd vele
malell door moordenaara be-

en het herstel van de Jijn op
zijn 46e jaar, zonder daarbij
persoonlijke schade te onder
vinden.
De hjd aIleen zal het leeren,
maar ik geloof niet dat de
agressieve erfgenaam' van de
Caesars Ethiopie aan den afstamme-ling van Salomo zal
ontnemen. Dit staat niet in
hun handen geschreven.

ill:tt:!~rf:r~'~~:£::,:2:~Ei ~:,~~~~E~'?,~lfF:r!i:~~; ;?e~~{di~!7;?~~;~~~~~~;.;; ~ri~~~.
den gemaakt, hebOOn kunnen
ataande houdcn en de volkomcn afwijzende houding, welke
de Rcgcel'ing oorspronkelijk innam! in eell wclVlillende beIangstelImg hcbben doen verkeeren.
En n~ lcapitaalkrachtige con·
cerns .zlCh daadwerkcUjk gaan
bemOCH;l1 ~et de openlegging
van dlt elland, waarvan wij
nog zoo wei.nig weten; nu naal'
we<L"en en mlddelcll wo"dt gezoeht am de minerale rljkdommen tot exploitatie te brengen
anderen hun aandacbt ga~
besteden aan agrarische llloge-.
lijkheden, welke de kans bieden
op een in eultuur brengen 'van
de uitgestrekte terreinen welke
daar ,nog braak liggen, nu
komt deze kolonisatie in een
auder licht te staan dan zi'
dit een jaar geleden nog deedJ
Toen nog leek het ero dat
voor de kolonisten hooP, tens
een bestaan van' hard ~egen
en p1oetr:ren was weggelegd,
v::rgeten 10 een afgelegen ge*
bled, met een minimum eontact ~:t de buiten:vereld, zon*
der reeel afzetgebled voar de
door hen verbouwde producten.
Thans heeft deze situatie
zich gewijzig~.
H?ewel NleuW Gumea geo~~flseh even. ver .. afgelegen
?1Uft als het dit "altijd ~eweest
IS, ~erd het door wat .zlC~ ten
opzlchte. van de explOltai;.le ervan be~~l1f: t~ ontwi~~.elen toch
belangnjk dichtel' blJ _gebracht

tref/en tusschen Italic en EtMo-

vast ie stellen. H'I) a.naZyseerde De handen van den Duce toonen rige van de aangegeven vijftien
kracht.
jaren, is bet in Mussolim's
..
hand geschreven, dat zijn re1982, meer dan een maand voor
Er v.:-as .onnoemeliJk veel geering bijna ten einde is.
Doumer werd vermoordJ en kraeht ill dIe handen _ cen
. . .
voorspelde "een plotseZingen kracht bijna grenzende aan ~venals met. CI:ISPl, IS he~ Itaverschdkkelijken schok en wan- het onmensehelijke _ kracht haa:nseh-EthlOpIse.h geschil het
hopige. ongerustheid". OP.. 11/ welke paste bij zijn gebieden~ begm van het emde v~~r den
Janu~n. 1932 yoorspelde hi) ~e den, vastberaden mond. Het Duce..
c,!ndidaatstell~n!1. en de verkw-, waren. hand.en van handelen,
I~ab~.~ns?he legers ~ogen
zmg van F'ra,,!klm D. Roosevelt voortgang, grenzen100ze ener~ Ethlople blnneD:vallen, ZlJ movoor het presidentschap.
gie en rusteloosheid, handen geu zelfs AddiS Abeba vervan een ,openhartig, koppig overen, maar d~ ~,nder.e "mB.?New York"September.
en hardnekkig volhoudend per': van het o~genbhk !. kelZ:r H~.l.',
. . . soon. Handen van grooten Ie Selassle, zal ZlJn kelZerrl~k
Dertle~ Jaar gele~e? zelde .~k moed, die zieh met door nietig- behouden. Er is geen aanWljaan Bemto Mussohm, dat Z1Jn heden laat neerslaan, maar die zing in de a.rtistieke, olijfkleu..:
loopbaan als rege~r~er voor h~~ lieve.r moeilijkheden ondervindt rige handen van den Ethiopi~~u o~~~~;~n 54:t~~lg~~t!:~fe~: tenemde ze te overwinnen.
sc~en keizer omtrent een plotdat hij niet v~el meer dan twe~ ovNadat wij enk~le m~J.ten selmgen dODd of een nederlaag.
jaar daarvan verwijderd is
. er ceD wederzlJdschen ken,
Acht jaren later ontm~ette ms ge.s~roke~ hadden, stond
ik den Ethiopier Ras Tafari, MUSS~!lDl mlJn verzoek toe,
0
thans keizer Haile SelaBBie, en am Zljn handen te onderzoeSOEKABOf.MI
.. ken.
He.t billijke vacantie-vuElijf
ZIJn hartelijn, welke tot beT ennisbaaD Zwembad
neden den tweeden vmger In1iehtingen. tdefoon 21~ Weltevred en
vaar zou worden bedreigd, doch loopt, onthulde miJ een blJUR
26:> Soekaboem•.
dat dit gevaar binnen twee jaar zieke1ijken aard en groote egovoorbij zou zijn.
centriciteit. Uit de.ze lijn buigt "
.
.
Het
gevaar waarvan ik zieh een 'zijlijn, om zieh weer
. _
sprak, hangt thans boven den met de hoofdlijn te vereenigen,
.EthiOPiSche.n monareh en zijn hetgeen een beSUst. e aanWlJ.··zmg '~MARN
!rijk, nu Mussolini's oogen op is van temperament en ruste-- 'S-j n dan 9 I a j a; Tel. N o. 1
loosheid. ,- Zijn· voorbeschikH. B. S. 5 j a a r
de handen va~ .'frestdent Doumer van Frankruk op 23 Maart
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Het dagehJksch gebrUlk hler\,a'n

voorkomt HOEST, HEESCH-:.
HElD e~ KEELPIJN e.n werkt
.
[vul!l" tevens zUlverend en verfnsschend
En 't vaste recht 15 heusch lllet ~p m.~nd- en.kee!org<lDen. Overal
[duur! verkrlJgbaar III

0 RAN J faG ~ L~. 4~ L I K J E S

(Auteurmcht£u voorbehoud en.)

ili

ELLI~G~R&Co"
SOERABAIA

wordt in het Boer. Hbl. den. zomer .1922 .?ntmoette,
aan hel einde?
uiteengezet door een 8chrijver yest.lgden . ZIch ~Jn oogen
_
•
en reiziger die zyn ' geheele mS~lnctmatlg op zlJn han.den,
Ja signor Mussolini ge--•
leyen besteed heelt aan de ~tu- e~e~~ we-l'd daardoor geblOlo- zult hetzelfde lot als Crispi
~; ~eer Duimelaar de "kop~. Alles staat blank, we draaien er
~w. 1!an de handen~ tenetnde g
.
hebben", zeide ik zacht.
ren p'iloot .van de K. L. M. dlt~ laag over heen en ontdekken, •
mdwtdueele
ka~,!,ktert'l"ckken
Thans met de twee nag ove- ?P . ZlJn rel~ met de ,,~w~k" dat er een overstroomde weg

... onze nieuwe .zendin g

I

verkeerd~ ZUinigh~~~: ~~!!!!!~~!!!!!~~~~

was
Mijn heele nachtrust ben ik
[kwijt.
Laat mij .,pu morgen maar
~
[begaan,
Dan vraag ik 't vaste reebt weer
[aan,
Want hebt je GAS dan hebt je

Duimelaar's grootste
avonluur

te Adoea in Ethiopie
De regeering vun Mussolini

Toen ik Benito Mussolini in

pro,

I

DERI~;~ERLANDEN

HOTEL

•

•

BATAVIA-C.

8

•

..
.
BjJ flier of palt

....,
: c,. ~

t:

Jubileerde, .~~ een der ~~omers van enkele meters breed langs • ICAASBOLLETjES
~
van de Indle-route! sc.J:n'ijft het loopt. Daar moeten we op • f 1.05 p. 'bilk
A. l. D. 13ekend l~ ..~n Kerst- landen! Ik ne.em gas weg, prik
postvlucht naar fudie III J?ecem- hem er voorZl?hti.g in; v.lak bij • yoor bijdethaef\
ber 1928 met den heer FriJllS als den 2Tond verlies lk het Zlcht op
'-J
tweede
bestuurder.
Hartje den ;'eg, dien ik van boven af eRUMWAPELS
winter vloog hij door Midden door het water heen duideljk
A A R D BEl W A~E
L,
~urop~! maakte een ~?odlan- had kunnen waarnemen.
( 1.15 p. blik
d.rug bIJ Erfurt wegens lJSafzet-1 Maar dichtbij is alles een Yl!.D de
tmg. op de vleugels, had ~o~e vijver. Weer gas gegeven, nog:~
moelte met de motoren, dIe ill e~ns probeeren. De heele omlie-.:
M U .
de koude met de hand gest::ut vmg in me opgenomen: daar is RecWn~B'UU":*T..:<:torftE,,,..g<>~
moesten worde~, vloog toch
_
door ~aar :BataVIa en kwam met
de NleuwJaarspost terug.
BATAVIASCHE ·ORCHEST-VEREENIGING
Het grootst~ avontuur van
den hee~ ~ela~ v.:as de
noodlanding blJ Setael III Sep-

l'INftEDI

gTOONKUNST"

~~~~:r al!9~~e::~ :,t!=~

en Dunk als werktuigkundige.
De jubelaris zeIt vertelt, daarover het volgende:
"We waren met een F 7b3m, nog zonder radio aan boord,
op weg van Alor Star naar
Medan, boven zee. Toen kre"-

we· za en. De benzine verminderde. Op goed , geluk terug,
naar de kust: oerwoud. We
moeten naar beneden. Zitten te
"piekeren" om een plek te
vinden, waar wat huizen staan.
't Lukt, we zien eeD. open p1ek
met een paar

•

NETTE HUURAUTO'S
WALLER VAN AVETO.
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VOLKSCONCERT
Up

Woensdag,

23

October 1935

te

9 uur n. m.

IN DEN SCHOUWBURG
T oe.;}llDgsprijs op' aIle rangen f 0.30, incl. Gem. Bel.
Schoolkinderen onder geleide ,. 0.10 ..
GEEN PLAATSBESPREKING.

Be,&loten
Op

Vrijdao,

Uitvoerin~

25 Or:tobar

1935

te 9 uur n. m.

IN DE

MllITAIRE SOCIETEIT" CONCORDIA.
UitsluiteD.d toegankelijk. voor kden ...--au, den Bamviasci>en Kuns t!uing. 'OaD de.Bataviasdte.~~iDg ,.TOONKUNST'".
,fan de Mili~ Socitteit CoD,;:ordii!. gratis op ,--erIU(l.D y.fn lid~pskaart, .als!Dede- ''OCr dednemen. up ~ NatwuWftep.
~Coug~Gct:nplaa~

StnDt clr: 8.0. V. _TOONKUNST- door ~ Ills behmglid bit deB ~, ~ Nieu.wpoonuraat 23
Ba~ ~p a f 1._ pcr ma/U:d tmonnWil gedt
IIUID Hett tD. .I>.me- <patis toegimV tot dr conCfttl:ft.
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DE VOLKENBOND,

MET GEHEEt VERSTERKTE VOEl - AUE MODE nNTEN ·
p" Paa<
1 ~ DAMES KNIEKOUSEN
,Per.·Paar

slag deed de aaroe
de ruiten rinkelen,
ontplofte in
van den ouden,
schoorsteen.
was alsof aan den vaet
te zweven. Een
eeo stuk steen werd weggeblal.-waro -nit zij keel zeil en toen - als een forsche
Walters m~t
woudreus in den herfst - tuiinspanning hem n~~~ meI~e het hooge gevaarte
van cen sirene
zetten.
OPZlJ....
schrikken
Doch meteen gaf de r eus bem
sehoten, een vuistslag en hij stortte half
Ton Van Beers.
.~ignalen, die er op in den gapenden zwarten cirzlJn ontnappicg was kel van den schoorsteen Zijn
"Scherpe
Willy" handen zoehten cen steu"npunt,
EEN MEEV ALLERTJE,
cn voort ging het in
vonden slechts den harden
Ienige tempo, terwijl
rand. Hij hlig in den
Voor Bankemployes.
traehtten de wazige
machteloos t ust e herkennC!ll. Ei ndeen aarde::
. In verband met cen wijziging
hem o)a~egt ~!~~
hem
o~i~~~ ahfus,kh-en Il\ de pensioensregeling _en ~e
de hoog'"'c
' g g
..
e u- daarvoor bestemde fonctsen IS
va" een f ab",'ek.
e,V.,edrtOroorskkla-ean"'d:ZIJD stem kert gclcden onder het perso• - :
minuten en llV had
zijn nou van mij, Willy, :

1.!!
3.!!

3.~ Per 3 Paar
SPECIALE AANB~EDING

Per 3 Pa ar

B'ONEFAAS'
voermiddelen ging ik met Tepas
uaar Pcnang. We huurden een
groot e, platte schutt en voeren
terug naar Setael ; ons vliegtuig
stor.d in de buurt van cen rivicr
en dit was de man ler om het
weI; le krijgen. Dunk was
achtcrgcbJevell; bij had .intusschen hct hccle vlicgtuig gede·
montccrd,

boomstam voort en daarin zaten
...... Tepas en Dunk. Dank zij
Tepas had de starn een flinken
diepgallg; de rand stak nog net
een paar em. hoven het water
uit."
De heer Duimelaar heeft
sindsdien vee) gelukkige ludicreizen gcmaakt. Gedul'ende het
a~gcloopel.l. ja a~ is hij lD~s~1
dlchter bl] hUls gebleven , hij
We braeht.... n niles ann boord; was 111. na Parmentier de eerstc
Ik stond op dc schuit, Tepas nog vliegtuigbcstuurder der l{ L

~~~c~~n '~~~:~l\~;'" ~~a~~~'t~::: ~;,~tZn~~~ d=a!O~~e~enz,~:~~

weg te ,taren . lk pl'otesteerdc;
hij trok cr zlch niets van ann en
zei, dut auders hct waler to laag
zon staa.n om dc rivicr nog uit
tc kon'..cn; buitcngaats zou hij
tot den :wond wnchten op de
anctCl'Cl1. Wt:! lagen buitcn. Wie
er vcrschccn, gecn 'fepas en
Dunk 'b ~imlt:lijh, ik had den

dezcr vhegtlUgen heeft hij na de
aunkomst te Cherbourg overg<.::vlogen naar Nederland.
Bovendien is de heer Dulmelaar cen zeer bekwaam iustructeur en hij heeft in de afgeloopen juren veel lecl'ling-vlicgers
en jongcre collega's opgeleid op
de vCl'schillende vliegtuigtypcn.

Maar de meeste schuld treft
den opdracht gever bij de S.
die de noodige inlichtingen
dienen te verschaffen.
weer een pijnlijk geval van
bare nonchalance in dezen tijd.

!O:!

• •

In eell interview bij zijn aftreden nls secretaris-penningmeester van d
P
G b
h een d 15 en

a~ar ~~ ~r

d.t -JJ~;~g:'n e~~lDg:~d:

gezegd, e
nooa..zaak 15, dat er verbetermg
komt Ill. de vcrmake~l]kheden
welke bb P asar GambIr, ~aa:?curs enz. behooren. Dlt IS
~nderdalld weI zeer waar. ~et
15 wat dat betreft al "TaltShow" wat de klok slaat, en een
groot deel van het daar verteerde geld vloeit in buiten-

gillg

~~re:,tL~~hte_

dct~ schoorstecn ai. Een

... rel~te tot dc. onderste
k~lmuzers, die als klell1c lussen
Ult het baksteencn gcvaarte
staken e~. zoo cen laddei' vormden tachtlg .meter hoag. Zander
een
begon
"Scherpe WIlJ~ de loodrechte
wand tc belth~men. Bet was

oogenbhl~ te,~at'7,elen

d;: ::-":~~e~e~~fci

De verhui%injJ .
De zitting van de ~\.
blee van den Volkenbond, welke
op het oogenblik plants hC!eft,
zal waarschijnlijk de Iaatste
zijn, welk in het tegenwoordige
gebouw wordt gehouden. Gedurende den aanstaanden winter
zal het se.cretar iaat verhllizE;n
naar het rueuwe gebouw, dat m
Sept~ber 1936 ge,b:el ger~ed
zal ZlJU. De verhulZlDg begmt
d~n 15dcl1 November a.s. He~
nteuwe gebouw, dat zoo gl"Oi.J ~
is als het ~l~is t e Versailles,
bevat .e~n blbhotheekzaal Wnlll'
2 milh oen hocken kUll!l~~
wo~en . opgeborgen, tenVlJI

:-=tl:m~e~e~agne:~~e~~~~:

zig zijn. De radiatoren voor de
centrale ven\'anning hestaa n
een lengte van twee miil. (S.T.)
'"'

:=:====~::::==:=::::::~:=:=======::::=
-;tiet

, !:t
Vergeet V AND A A G de bloemen
dood!
Vaar de mail boot morgen: "FA VQRlET"
Een met ijzer beslagen hiel
trapte de handen van den ongeDjoharlaan 25
lukkigen man weg en uit de
klonk het geluid van een
I d
liebaam.
Be us op v66r U 't vergeet Welt. 1927
In die afgedankte oven zal
niemalld hem zoeken, meende Ii
de koelblcedige moordenaar, die
I - Hotvtel 11:~r ben;;ine wordt Qcdurende de mil-and NnVflJlbCTdoor
de belde Shdlpompeo van Ote:va afgelevud?
levensgevaarlijk in dezcn
2 - Hocvrel brtaaldo:. ritten maken de': Oleva au to'$ gcdurtndr No,
hij rou een'loudig wegvember 1
worden. Hij moest
3 - HOl:veel rcparatk·orders worden door Olzva In NO\'ember aau
tot de dag aanbrak.
wag<:nS van derden uilgevorrd 1
Zijn handen vanden eenig
VOOT de bntc oplossioqec stell d~ Dircclle van Oltve de volgetde
houvast aan de kanten van den
prlj:rn bn chikoo"r:
schoorsteen en zoo Het hij dl:': l1
Ie priJ3 I loc h! m,, ' cto 7 :its anto yoar tel> perSOtl~ 1I Dliar PotlllJakpll
storm over zich heen jagen. Ret
inclusieflunch.
was afschuwelijk, maar I.le
1,
5 :IIS auto vnor vier p ~r.;one o nn.. Pocotjd: pas
. was immers al heloond.
indusidlunch.
het licht werd, zag bij
5 zit'; auto VOOr vier penollco DBa. Poe.ntjakpa5
3,
het maerasland overal
l:onderlnnch.
zwarte stippen, de achte~volge~s van den ongelukklgen
Op'ossillgeo llIotl~n uitnlijk op d~n 17en NovtmbEr a,s. iogtle\·trd 1iln
Willy.
ten kootore van Oleva. Koo!ngsplein West.
Enfin,
had del.l .iijd en hij I
wenschte met ~et n.sIeo t e 100-11
pen van de vonge elgenaars en
nu al van zijn steentjes beroofd
~:ll~orden. Hij zou beter oppasUren kropen voorbii, uren die
NIEUWE dessins
een marteling waren, v
zaeht werden door
ontvingen wij uit Europa
fantasicen. In de morge'<lsc:be, I
van
mering hief Walters
hoofd
op en keek op zijll polshorloge.
im. HANDWEEP Stoffen ,
- Halfzes ; met cell zueht

l~====::::~~~~~~~~~~~~~~~
OTEVA-PRI.JSVRAAG:

~~'<:in iJ~{~I~tg~~~~nS~I~~7.~l~ di:~~t hJ~;tK~Oi~M~l!~lgur:~~kt~ ~~~~~~rdij:'~~' ee~~~r~~e~~ ~~~cfeel~~, ~~ I~~j g:~lle~~l:~::e~ Zie~let0~fa~~~n~a~J~1:~t~~;

wrilrten, cen soort uilg~llOndcn 16 retourvluchtcn nnar JndiC.
lander , die zich op dit gebied had, moes.~en ze sta len draden
_ _ _ _ _..,...:....-_---~~_""" h eeCt gewaagd, ook weI cellS een geweest zlJn, want cell heftige
-- -- -- -- klemc portie knJgt, Is hct voor wmd was ollgestoken en slUsde
ondememende hOOen In Neder- g lelend om den sehoorslecn,
landsch-Indle ruets om een bc. waaf Willy aJs een cl'awlslag___
hoorJijk vermakelijkheidspark zwemmel' 1angs omhoog schoof.
te entnmecren dat op de vcr.
Langzrtam. maar v~lkomen
• .
.'
H~'~, V.1'. l'ulJlJcccrll'(:n " tdc· 'l'hamrin ell andere politic.:i in schillende jaa~arkten voor hct zcker va n 21eh zcli' g~~g het
.. ram (/, <.1. ,J.u UJ.;t~.IIl(.·r IIIl '10- vcrbllnd met 11 un bezwaren te- a.musemcnt kan zorgcn? En d t hooger ~n hooger, t ot zU o arm
H.yu, waUl"ltl InCldlllg worul I?~n de suil{ct'-industrie. Zu! ka een klein beetje meer aan red~- het klemc platform berciktc,
g"l' llIauld VIlI,) d~ u!H'icI1ling nUl III vC'rband met de mogclijkhc- lijke ei~chen voldoct dan T-&it's dat de bovenrHlld van den
l·t:!l r.liU l l :;JoC:l<wu:)\:t\,~ :-OUlkcr- en wl'l kc opdoclnen en die nan Show? Met
t cd w k'"
schoors.tecll vormde. Mct cell
llIaatschuPlJU. uc, U(;htClluvost, ruim uuizeud EuropeD.nen w(.'Cr is er ~p dit g;~~cd ~Oge w~~ j~~~ \~eldadrg g~kreun h cesch hij
dll! . S<:e1\ tC!l'sratLs:.:hc bCl"lcht- cell beslaan kuunell vcrzekel·CI1. te verdicnen ell het is cen 1)1'et- zl,ch ~~. dC,l.l .l.and en dan ... InctKeVllIi: IH.'etl, IJUIHI(;(:crJc ..lit
Maal' in hetzelfde artikel let t'
d ht
1 h t
ld'
cell IteL hlJ zlch pInt ncervaUen
s
"p dell
stell de hoofdredaeteur van het plad
ed:n
verlam? VRI.l sehr.ik .. Daar
:Septembel' J.1.!
de wcrlmcmers in de sulker. h ot buitcnland afvloeit.
m~nnleanngu~~ .ultg?Stl ekt. een
industrie op tegcl1 de werkgegcs lte. Hij h erkende..
e..
vcrs die in dell erisistijll al tc
'II"
W~lters !
grof' ZQuden zijn opgetreden.
**
ant;..~~~~~·e:ell ~Utne~/gl~sJ~fe~~:
Ben umIcl" V.!'. - U.P. t(!leEen al'tikel in het A.!, D. Miste jc je klcinen cclkam('gra.ll1 mcl~t, lint de Hcinw.·chrHI] :-.:~gt
n,allkt meldmg van een huwednt jo m'e hier komt oplacH.ten lUt Bcnt.!ttell·Oostcnrijk
"WIJ hopell van harte, dat de I1Jks-aete welke door een notaAardig hoor.
lH~al' W(;e ne~
opnwrepecl·ell. liUlkcl'!U1 dlt met II(~bbcn zu1- ris is vcrleden welk stuk navoer je hier uit. DrciOtl volgen!; m Wccncn d rell- lell vcrgeten, uiet omdat naar tuurlijk nlet 'dc al1crminste
Jdonken in "Scher
k·cr~ llde geruchtcn.
.
wraak moet worden gc~trcefd, wnarde had, aangezien het ill
. I k weet, dat je
~lelteg?ns.taall~e d l~, k!ecg ~?Ch .00nda t . j uiste atrekeni~g s trijd was met de wet. Hetgeen
. heb je geluk
gestreept en geruit
h.c ~ bt1l1e~Jn ~an hc~t V.! _ he~ 1'0- cen uer well llge middelen )S, door den notaris zelf nadrukkezoek je hier'!
8Itlcve oof: ,.I' asc ls~~n ruk- waa rmede men hier althans lijk in het stuk werd aangeteeWilly, niks ~
vanaf
k(:n op naar Wcenen. Noell cenigszins kan imponeeren, en kend. Maar de kosten voor het
E!lIISTI.GE BAADGBVIIIGI
~neta-R c ute l" ,
Hoeh . Aneta- eell eventueeie her ha ling IUlll opmaken van dit waardelooze
1,r an3 Ocen.1l m~lte n eel1l£"e mcl- voorkomen."
stuk ontving hij gracieuzelijk.
ct. per el
W i!' Gc viln t~O wt"ko:lijk grurig kopjc thee ve~ckcrd :;!.i jn,
Afgescheiden van de kwestie, Men vraagt zich af of er geen
dlllg vall tilt Celt, ?oocJat als zeOEem! dan nudcrvolgende randker kan ,:-ordcn anngcnomell, dat hlcr op valsehe gronden cen aanleiding is om dezen natads
iJevingcn in achl:
dat hct hler 51cchUJ ge~uchtcn volkomen ontoelaatbar e aetic op ecnigszins krachtige manier
I. Stheok! de the e oa S mlnu_
g?ldt, op dc al t e .haastlge 1ou- wordt gevocrd, zouden wij de op het onbehoorlijke van zijn
Ull trekkell over ill er:o
mer welke de l!mted P:ress ~:11 simpcle vr<lag willen stellen of handelingen t o wijzen.
andtre trekpot, :;oodat de
Bat.·C. Noordwijk 6a Tel. 1231
cen~aa l . clgcll IS, .o nmlddcl~lJk suikergeemployeerden, die in
hladeren in de eerltr: trek.
~,~OIgescm~. ..En hl er ter WIlle verband met zulk een "juiste .........~...,.._....~~....~
Langn
pot
achterblij"ell.
trekken
m~t
de
theebla?11 Irlr! scn»ab: lI~g . \~at. aa!lgc- afrekening" een
betrekking
deren veroorraakt ~~nwrang e.
(hk~. D:ta~ '~rlll g t lets m deze ZOUdCll weigeren bij het een of
DE SITUATIE IN KENYA.
bittere slllaak, waardonr b~t
egraienis Ondernemlng
Mevr, D. van Houten
berlehtgevmg!
ander concern, dat dan uit den
fiin~ aroma en daarmedc htl
OHicieel
onderzoek.
geniettn van een gear;gkopje
Gedlpl. Coupeuse
aard del' zaak haastg zijn
lhee verloren gaal,
krachtell van elders zal betrekSCnOOLWEG
No.
13
2. Gebruikt voldocnd.: Ih~c . tcr
73
Tet WL3530
ken, bij de Java Bode kunnen
J<1ponnee en Knippatronen
verklijging van e~n donkerBatavia - C.
De JAVA BODE maakt mel- komen aankloppen am vergoeb:uin aft reksel.
tegen bll liJk tarief.
ding van ernstige verschijese- dng van de sehare, welke deze
3. ~bruik l uitsluiieod veuch
koh.nd water (dus nid water.
le n van ondervoedi.ng in ver- afrekening. di.e geen wraak is
dat ..vafl de kook af'" Is).
schillende dessa's in het Chcri- hun zal berokkenen?
Ned. Ind, Thee Propaganda
In waarheid , Het Volk h ad
bonsche. ZeIfs zijn de mensehen
zoo zecr verzwa kt, dal zij n\et n.i.et daemagogiscber kunnen
ZWAAR
voor emigratiie naar welvaren- ZlJn op een oogenblik dat de
GRASLINNEN
der streken in aanmerking kun. werkgelegenheid zieh weer gaat
VQOR
nen worden gebracbt omdat zij verruimen en vclen daarvan
BEDDELAKENS
den daaraan verbonden arbeid kunnen profiteeren, tenzij zij
=---"----"---'-'SOBIABOBlIIll
2·10
el
m
BREED 150
niet kunnen verrichten.
zich voor een wagentje s is dat
per METER :
=
Vraagt cns
Hoog 3500 ,,"oet. Tel. 203
Wij vragcn ons af, of de ar- van Z. laten spannen.
3 STUKS BEODELAKENS
heid van A.S.I.B. zich niet in
Alleen gaat het bij Ret Velk teehnische
Prima
Familie
pension
deze richting zou kunnen ont- dan nog om een principieeJe zal hebben te
240 X 255 elm
·0
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~
wikkelen. Door iJitrteeling van kwestie, terwijl in het artikel in er nanr zijn
GEZOOlo.ID :
=
gekookt voedscl in de streken, de Java Bode persoonlijke wre- gen kunnen worden aange3 STUKS BEDOELA."-""ENS
A,
S.
KARADIN,
Tabib
voor
Uw
woonhuis,
die daar voor in aanmerking ko- ,:e1 er weI heel dik bovenop bracht en of een reorganisatie ,--'---'"" "-"""'
14<J X 220 </m
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Moh'nvliet O. ii,
men volgens de opgaven van het bgt!
rnogelijk is zander aan de doel2 PERSOONs
_
tan
GEZOOMD ,
B.B. A~ distributie van geld
•••
treffendheid afbreuk te 'doen~
Satavia.2!i:::::.
1629
Bat. ELECTBICIITEITBIIDRIIII - B.& TA III
of van Rleeren hebben de armefl
De beer S. Miligan zal aan Sir
VRAAGT
KWALITE I TSTAAL
nieta. Zij moeten eten hebben!
De S. S. heeft op cen he- ~~an a~:~:e~ Jfe~~~~g1a~~
Gegarmlde~:£tE~~~~Og van alle
, STROOMVERKOOP
BIJ:
."*
. sta~nd onderstel b~j een patti· bouwaangelegenhed.en en de
ZONDER OPERATIB
TOKO
V / D POL
,
.
euhere meubelfabnek een tou~ wetensebappelijke
diensten
Z I~ hetzelfd e blad . fulmmeert ristenrijtuig Jaten bouwen, over welke daarmede verband houNIET SCIiADEllIK.
vVelt. 300 toestel 14.
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een ..goede" wagen
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De bmtengewoon' &aaie. zacht 'vloeiende stroomlijnen van den
PONTIAC vqrmen een ware ~iomf voor de ontwerpers der carrosserie
en geve:n den wagen eeD cachet, als vrijwel geen andere automobiel bezit.

KOOPT ,GENERAL MOTOR8-",HKWALITEIT"1
N. V. BATAAFSCBE AUTOMOBIEL MI.I. BATAVIA-Ct:NTRtllI.

Kort Nieuws.
HONGKONG ALS
VUEGBASIS.
EnAelsche Illannen .
Air Commodore i:3mith, die in
gezelschap van Air-Commodate
Howell, het hoofd van den Slgnaalwenst \'an het Ellgelsche
ministerie vall Luchtvaart een
bezoek aan Hong~ol~g h.eeft gcbracht, heeft cen mterVlC~W t?e&"estan n aan de SOIl,th Chma
.
Motllillg Po~.t.
Hoewel blJ geell dctail~ kon
geven omtrcn~ de mantregelen
welke ten opzlchte van Hongk ong zullen wordcn gcnomen,
zette hij uiteen, dnt hct bel~ng
vun HOllckong als cen vhegbasis ten volle wordt erkend ~n
dat met den a rbeid ?lfl deze .~n

betl~ring \1M het \'lieg\'~ld Ko1

Tek zoo snel mogclijk 20.1 plaats
hcbbcn.
Ongetwijfcld zullcn cr eenj~e
l!t.'nhroen ynn de Royal All'
Force naar Hongkong wordell
gooirigeerd. doch ,mn wclk type
de vlicgtuigcn zullcl\ zijn. is nog
niet bcpnald. Ook zul dit zeer
-eker nict nlCcr in dcn lnop \'tLl1
dit jnar platLts hcbben. Hongkon£, zoo \'crvolgdc Commodote
Smith i!l hel centrum van zcrr
bchn~rUke ·En):;c:lllchc hallddl:i\'l:r'bitlding~1\ cn ~oct uus heschcrmd wonit:ll. 0)1 hH OOg~!Iblik h~ dcze lunlt aun de marall';
opgt.'drngcll. nlM I' n~cl 1li'1
grocicn \,:\0 d(·~ lucht~I(:Il~.t z,,1
de Royal Ai r l;()rce luerblJ et'Jl
groolerc \'cralltwoordclijkhcid
krij!,;cll.
. .
?oodm men met hct mrlcht~H
vnn den g:roJ\dt.llc\\~t gW'~L'{1 IS,
:~al in hH Doodigt:! llla1p.riani
wordl'll \·our:-:icn.
Of' net w,g-t'nhlik
~,akc:l
C{JfllIJH'!'('icf.!lc' (;1\ tegc.:r- vlu.,,[!tl\lgcn gciJmH: van hctz(olfdc
vlleg\'cJd en III cen C'(:uigsziIlR
bc,x.'rktcrcn \'!)rm ;mt dit (Juk
Imnnen lJlij vc:1l g::bcnrcn. Want
de burr,crlijlce (·n de militnire
lucht\-j\art wcrkcn nauw samen.
Dc burg(:rlijkc luchtvanrt is
het NllLivalent v!l n de koopv1\;l!.dlj. m:lrillt! en 7.ij \'orml
\'OOr on!t cen r csen·c.
Over dc gchecle wen::ld zijn de
En ('h::hc st rntc ischc cn com~e~ci~lc verbinai~gslijnCn de.
zclfde. en voor de beide takk('n ,'an luch LVllllrt is de7.clfde
sl~mcn\~'crk i~ voor ~ch;evcn
D
J ~
dg
Tu "
!llIJ"()m 7.[1
oor ~ ~I 1 n.lrc
lllchtvnart ann ~(.: onh'.lkkelmg
viln de burgcrllJk n .. luchtvaart
dcn R"ro(lt!lt mogchJken steun
WOrdl!l1 gcgc:\·en.
.
.
lk btm crvan ovcrlu~gd, zelde Commodore
SmIth, dat
Hong~~ollg cell \'an de m~est belan,!!rlJkc htehth:l.\'ens III het
VerI .. Ooste.~ zal worden. W~t
d(', h~f"gcrhJl{e luchtvaart ~n
(ll'zc. strcken bctrcIt. gcloof .Ik
dnt III de tockomst e(!n ru!m
gchrl\ i~ zal wordell gemaflkt
.... an vlieghoot<":n.
De burgcrlijkc luchtvaart in
het yerrc Oosten ontwikkelt
zich sneI cn wij moeten er voor
zorgcn lI ict achtcra.an te ko-

CHiNEEZEN IN SIAM.
Bezwarende maatreaelen.
Uit Canton wordt gemeld,
dat de Vereenigiug voor steun
ann in Siam vertoovende Chi~
neezen een telegram heeft ontvangen, dat de nieuwe rcgelingen bekend mnakt, welke door
de Siameesehe Regeering ten
aanzien van de Chincesche ingezetenen zullen worden getrof.
fen. Zij luiden:
10. Aile Chineesche rijstpellerijen moeten de helft van
hun jaarlijksche nettawinat aan de Siameesche
Regeering aletaan.
20. De Chineesche inwonen; in
Siam mogen in geen eokel
opzicbr beleedigend optreden tcgen de Japansche
inwoners.
30. Cbineesche studenten in
Siam. wogen zich 0 Chib"
P
4:0. g:sc e ~z~. ~~e~.. .
S. neese e nJs pe enJ~n ill
lam moeten z~owel SlaInee:'che ll;ls ~hlDeesehe ar·
belder~ lD. dlen.st h~bben,
waarbij de verhouding moet
zi:j~, 70~ Siamee:z.en tegen
30 70 Ch7Ueezen.
.
Aan de .Chlneeache Regeermg
wordt dnngend verzoch~ at!Wpen te d~n om verbe~erm~ in
dezen toestand te brengen.
(S.~.)

. BATAVIASCHE ORCH~ST· Geheel vrij van Soekaboemi
b~eef de nieuwe periode echter
VEREENIGING
niet. Zuster GunniDg werd be.. TOONKUNST."
stuurslid van het Genootscbap

Eeu. landbouwer te All~ll(aToeD in Jum 1935 "Toon- ::I~~el:a~~:~':~~~l~~t
samenwerkina. pur. nabij MaG~~1 vond blJ het kunst·'. voor het eerst baar haar kinderen. Dit is licht t~

CONGRESS EN LABOUR.
ToekomstiQe

i?l~gen

Uit Nagpur wordt gemeld,
dnt het vraagstuk van samenwerkmg tusschen het Congress
en de Labour orgurusutle ill
Britsch rndii;; de volgende weel{
te Madras zal worden besproken op een bijeenkomst welke
zal plaats hebben tussschen de
werk-eommissie van het Congrcss .cn. de All India CongresscomnusslC.
Rajendra Prasad heeft zlch
in verband hiel'mede gewend
tot den voorzitter van het All
lndia Trade Union Congrcss,
n. s. Ruikar ell dezcn verzocht
de bijcenkomsl te Madras bij te
wonen. opdat een eventueel sa-

~~lc~\~:l~~~7~g~~~~g mogd\Jk ~e~~~g(~~T~i~n

De nicuwc hangars zullcn
met dcn mecstP.lI spocd worden
afl;cbouwd . tc:-wijl oak de vcr-

GELUKKIGE VONDST.
Van roze diamant.

worden

bespro-

CHINEESCHE SCHEEP-

VAART MAGNAA T VERMOORD.

Door huisbediende.
De.h~er:rsjallg Sjiau.Yo, ccn
ycertlg,lungc
Chmee5che
schecpvaart~mugn~~t! die vroeger Gczant m Cluh IS ge\Vecst,
is in zijn woning te Shanghai
d?or een vroegeren huisbec1lCndc "crmOOl'd. Dc dader
pleegde zclfmoord. Men nccmt
n~n , dat het hil!r een wraakncmlllC geldt. (S.T.)

ZlJD sa~.ah cen s~ome-orch.e&t aan het Bata- begrijpen. Dallrbij komt echter,
en hiermede had zuster Gunning
het weI eens moeilijk, dat Jndie
haar nieUvtell werkkring mindel' goed aanvoelde en dientellgevolge ook mindel' apprecieerde dan haar oude. Jeugdwerk
Q~n ~teell:.betaalde.. In hetzelfd~ ~:~ ~e~~~r~~~n~le~e:n~~ ~!: en ct~ristelijke liefdadygheid Iig_
dlstflct zun meer dlamauten ge staande orc~est had bereikt.
gen.m ee.n. auder . khmaat, en
v?nden, ~a.ar tot dusver no!
Geen wonder dan ook, dat het IS onJ'!-lst - dit voelde zusmet zoo n groote als dez, "Toonltunst" met verdubbelden tel' Gun.nmg zeer sterk - d.e
(S.T.)
ijver op den ingeslagen weg i::> grenzen m :~kaar te laten vloel'voortgegaan. In de afgeloopen ~n. DaarblJ k?mt, ?at het
maanden Is er hard gewerkt, Jeugdy~rerk te mIdden van aile
het ensemble heeft belangrijk bevolkmgsg:roep~?- staat ~n het
DE PHILIPPUNSCHE ON- aan homogeniteit en volgzaam- ~enootschap zun arbeldsveld
AFHANKEUJKHEID.
heid ten opziehtc van de inten· in de Indo-Europeesche ge·
tie's van den dirigent gewon- meenschap heeft.
Ee n contra-actie?
Den. en thaus komt het orchest
~s secretaresse van de
op

kleme steen, w~ke blJ onder- vlasche pubhek presenteerde,
z~ek een ro:z.e dl~ant bleek ~e overtrof . het succes verre. de
ZlJD met een gewlcht van 20 ka- verwachtt~gen. De pers Ultte
rallt. De landbouwer verkocht eenstemmlg h.aar l~f. over hetde steen te Bombay, waar een geen de en7rgleke dmgent ~aul
juwelier hem 6,600 roe~ees voor Schramm m. d~ korte penode

wo~t

Uit Atlantic City .
ge~eld, dn.t op de JaarhJ~he
bljeenkomst van de American
F ederation of Labour mededeelingen w.erden J?edann omtrent
een gehelnlC acbe om de aan de
Philippynen verlecnde onafhankelijkheid weer ongedaan te
makell.
In het rapport ter zaltc WOl'dt
gezegd, dnt h:t de bedoe~i?g is
am de bevolkmg del' Plllhppynen bcvreesd t~ maken, dnt Z?Odra de Vcrecmgde Staten zlch
niet meer met de Philippyncn
?'oudcn bcmoeicll, Japnn er bezit von zau nemen.
Dc bran waaruit deze meded?elingen afkometig zijn, werd
met onthuld.

HOTEL

DER NEDERlANDEN.
Programma.
Op Di~sdag 22 October 1935
1. Wlener
Jul:lelouvertur:
_ _.
F. v. Suppe
2. AcceleratlOnen Walzer Joh.
Strauss
3.
~;p;~~~~~

If

sant programma, dat, als aIle
teekeneu niet bcdriegen, op zeer
bevredigellde wijze zal worden
uitgevoerd.

"Toonkunst" is crin geslaagd
als solist? t: engageeren de?eguafde pIaDlst~, Mevroltw Dmy
Soetermeer, die zal optreden
me~ het a-moll concert van
GrI:?", ee~ werk. dat ondanks de
talrlJke l!ltvoermgen. ,welke de
regelmabge
cancel tbezoe.ker
daar,,:~n h?eft be.leerd, ~o~ m:ts
van ~un .frl.schheld ~n zlJn llUlige
muzlkalttclt .hceft lOgeboet.
Behalve :11t Pl:lno-co n~e1~-

~:~r.~cth~rog~~~~:U~~~~ree v~

V. _ IJ __ II
a.

5. Slavischer Tanz
6

If

;an ze
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_
ning haar weg stap v~~r stap 1m eken. Voor de aansluiting
van het werk met hetgeen in
de Vt'ouwenwereld der christengebieden van de Arcbipel omgaat heeft zuster Gunning veel
moeite gedaan. Sommige streken zooaIs de Minahassa en ook
Ambon zochten contact. In 1933
maakte zuster Gunning een
reis nanr Tapanoeli. waarover
u~tvoerige verslagen verschenen
ZlJl1. Vooral op de vrouwengebedsdagen bleek, dat de Chris·
ten vrouwen prijs steldcn
op het federatiecontact,
Meer direct resultant fYat het
het handige '"vest·
meisjcs\~erk, dat ond:r den
pocket" cheque.etui
naam drlehoekwerk steed~ m~~r
ve1d won. Op het o?~enbl~k ZIJn
de Escompto.
er. een BOO-tal mCIsJes III het
• VEILIG ' EN
den particulier het
drlehoekv.erbon~
opgell:0me~.
angewezen betaal·
D~ orgalllsato!lsche :l;rbeld. dlc
ONAANTASTBAAR
. '
h l~oor lloodlg was 15 yoornamiddel. .
mehJk do~r zuster:Gunnmg ·.;crCheques gedrukt op
zorgd. ~lt work l~ Jangzamer- @
Safety Paper, waardoor
h~ll~ Ul~ het stadlUm van de
p~olllersJaren getreden.l~Iet bevervalschingen praktisch
gmt overal worlel te sc111et~n.
onmogelijk zijn.
Dat ook het ondeZ:~lJs .de
a~ndae~t had, 'behoeft elocnlijIt
met vel meld t.e .worden. Voo:.al aan het melsJ~svakonder'WIJs NED INO
MU N 11
gaf zuster Gun~1l1g een groot
•
•
•
• •
decI van haar tlJd en krachten.
- - - - - -- - -- -- - -. - - - -- - - - -- - -- --::--
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VERSCHIJNT DRIEMAAL PER
WEEK IN EEN OPLAAG VAN

te Batavia en Mr. Corn~lis
en aan aIle Hotels over
geheel Nededandsch-Indie

Verschijnt Zondagsmorgens
met een verspreiding van

~ ~)i1iwa)I1

~1~~~~1!~ z1~ j~Se;nd~~;;d~e;; ~~ld!::ht~~.r~ij":~;;:

en den Stad.
uitstekende takken en prikkel.
- Heinsius, cr is nog wat gedraad. Hij denkt: Hendrik jon- beurd. Bij den koster in Bosehgen, als je zoo onder de men- oord zijn een jas en een brock
ZUSTER GUNNING.
schen verschijnt, loop je toch von de lijn gestolen. Een zwarte
nog tegen de lamp. Hij stapt jas en een streepjesb!oek. Zoo
In De Banier wordt een stuk
weer op.
ongeveer, als ... als die meueer
"d
t G
'
die
Aan den rand van het bosch daar aan heeit, denk ik,
geWlJ ~a~. z~ er ridg~ 20
staan wat huizen en een kerk.
- Mijn naam is Haantjes, l!-a een n ~c p~ 0 ~ v~
Aehter de kosterswoning han- zegt Hendrik Haantjes en hij Ja~ naa~n 0 an ~..
'd
gen een zwarte jas en cen voelt, dat het zweet hem uitaar
e waarsc Un.lJ el
streepjesbroek aan de lijn. Hen. brookt.
komt z~ terug, maar dilt verdrik !laa.ntjes is geen dief,
_ Sjonge sjonge, de streck t:ek SIUlt toch een bepaa de pemaar .~n dlt geval moet hij. tach wordt maar onveilig, zegt de rlode af.
.
weI zlJn gescheurde pluDJe te- vetdwachter en zucht diep.
. I~ 19~5 kwal.n mej. Gunmng
gen dit sjieke coStUUffi ruilen.
Hendrik Haantjes gaat staan. Ult m dlenst van bet. "Gen~tEen g?Crle ruil, maar Hendrik .. - Jk wi) de heeren natuUl'- scha~ ~,an In- en ultwendlge
HaantJes zal het den man later 1ijk nlet langer opbouden. Ik Zending .
.zeker met een vriendelijk brief- moet de bus hebben naar TerEerst werkte kij naast zuster
je en een klein gescbenk terug- anrloo.
.
Pa~e van Gheei Gil~em~ter
sttU'en.
. ...
Ja, daar 15 het oak prachtig, als WlJknlster te BataVIa. Sm~
Omstreeks negen uur 18 hlJ ~ zegt de .yeldwachter.
dien heet ze . zuste.~! een eplLentelo. Een ~an wandelt 1D
- WlJ brengen U eve~, ~gt theet, waaraan Indie, ook teen
de Zondags-stille dorpsstraat: de burgemeester_ En HemslUs ze vee! later in ander werk
veldwachter Heinsius. Hendrik dan mroeten wij daama. eve~ overging ~ekkig heeft vast
Haantjes kent deren ordebe- praten over de maatregelen die gehouden.
waarder geed.; hij heeft bier wlj %Ullen nemell.
'1921
.
.
een jaar of vijf gewoond. Hij
GefJankeerd door den burge- zUster ~~t
v:'~~
vraagt zich af, of hiet al iets rn.eester en den veldwachter
. g.
.
bekend is van het gevalletje wandelt Hendrik: Haantjes naar
=kabo~e~es~~
aan de greDs.
•
de bus.
w~ er ~~: van. Vier
De veldwachter stevent op
De andere passagiers begrij- jaar later ~ zustcr Gunning
hem af en Hendrik Haaotjes pen later Diet, waarom die man met verlof wiar Holland, waardenkt: daar heb je het gedon- in zijn stij.,e Zondagsche paklna ze in 1929 weer .naa.r Indie
der al. Nu ben ik zuur vanwe-· tclkens zoo grinnikt.
vertrok, maar l1U als secretares..
g? het smokke1en en vanwege
se del'. Chl'tsten lODge Vrouwen
die gegapte kleeren.
.'
Van der Schaaf. Federatie.
..
.,

.."

Per Zarewitsch

4.

~~~~li~~t t;:~d:e:~rV~~er~:~ ~::;~~:e~o~~~~::e~ ci:~: I _._

Brahms, cene symfonie van
Saint-Saens en het Caprice Espagnol van Rinsky-Korsako\V
,,~c.
cell
suite
van
prachtige
Spaansche da nscn. waarvan dz
meeste melodicen den bioscoop..
..
gangers nag bekend zullcn zijn
KLEEREN MAKEN DEN
M(lllr hIJ ~crglst ~lCh. pc uit de gelijknamigc film waarin
MAN.
vcldwachter IS erg vrlCndeh.lk, Marlene Dictrith de hoofdrol
Hij u'gL:
vervulde.
De lijdcn zijn slccht. Dc lij- GOe!C mor~.ell. ~ij .komt
Jr~n zijn bclabbcrd.
z(Jller n~f cens klJken III JC ou"Toonkul1st" heeft ervoor
Hendrilt Haanlj<:s probccrl dc dorp:
.
. ' , zorggedrugcl1, uat hare concerbet mct l:imoJ{\n'l~n. Hij trailS'
I-!end.l:tlr; HaaniJcs wect met, ten door iedN' zander onder~
portccrt. i.abak over de grcll3, \Vnt hi] . or van mod dcnkell, scheid van laudanrd of vcrPloHet iH cen \Vjn~\tgcvCllU manr mMr allt~voordt·
gen Imnnen worden bijgewoond.
no~al riHkant bcdriji.
. - Ja, ~k mnal{ val1d~ag eell
Op Wocnsdllg 23 October
Viermaal gaat hel goed.
ultBtup}e III deze omgc\,l1:~.
geeft zij cell volksconcert in den
Dc vijfde maal, al::; hij met
- lK~m ?ven met mlJ mee Sehouwburg, waarvoor de toeeen grootcn ?.Uk op den rug nnnr, IUlS.. M1Jn vrouw heeft de gangsprijs uiterst lang is gedoor cen drooge sloat I:lchui(clt. kome bruIn,.
.
steld, t.w. ·30 ccnts inclusief
ontdekkcn de kommiezell hem.
Henddk HaantJe~ gaa~ mco. Gemecntebclastlng op nHe ran- Halt, dOllane ! l'ocpcn zij . •~~~~!c ;~~l\~aC~l~C~~~ albJd een gell en 10 cts voar s~hoolkilldeHendrik Hauntjcs denkt : ·
r;.' glO l! •
ren mits onder gelelde.
stikken jullic met je hall douaHelnslUs zegl: .
.
Vrijdag 25 October 1935 heeft
nco Hij gooit den zak weg en
LanG' kan Ik met pratell. een twccdc uitvoering in de
zcl hc~ op cell loollen. ECD der Ik moel cell oO&.je ill 't zeit ho.u- Militnire 8?cie~¢it Concordi.a
kommlCzcn a<:~tervolgt hem en d~n. Vannacht IS er een herrlc- pJaats. .. ullSlUltcnd
gmtts
pakl hem blJ dell ochouder. tJe ann de gecns geweesl Een tocgallkehJk voor leden van den
maar Henddlt Haantjes draait smoklcclanr heert cen kommies Kunstkring. Concordia en Toanzich ol hollcnde een halven cell neusbcenfmduur gcslagen. kUllSt welk concert cen extra
slag' om Cil "'cefl dcn mall cen Dc kerel moot hier in de buurt feeste'lijk karnkter zal hebben
lawibus. Hctis nogal een hnrde zich schuil houden. Hier, zijn door de llnnwczigheid van de
lawibus, maar \Vat doc je als je signnlement: !link postuur, ma- deelnemers nan het dan te Batain de benauwdheid zit. De man ger gezicht, blond haar. Zooal5 via te houdcm Natuurwetenvalt; Hc:ndrilt Hanntjes hoort jij moet hij er ongevect uitzien. schappelijk-Congres.
hcm vloeJwn. Er klinlwn enkcle
.of jc bent ongclooflijk stom
ToonkUllst" wekt nogruaals
schoi.en maa!' Hendrik Huall- of jc nee:mt mij in de maling, an'~n die in haar streven betjE'S wed best, dut zc hem in uenltt Hendrik Haantjes. Hij lang~tenen, op, am als behet danker niet zullon raken. spceul(>e-rt op ht!t eerste. Hij Iangstellend lid toe tc tl'eden.
In het bosch is hij veilig-. Hij vcegt cell paal' stofjcs van zijn Het lidmaatschap kost f 1.loapt ~~ kalme~. en overwecgt, jas ell zegt:
.. per maand en geeft den leden
dat hlJ beter ZIJIl zak met ta- Ja .~e smokkelnars ZIJn met hunne dantes gratis toebak dan zijn vrijheid kwijt kan o~geloofllJk brutaal tegenwoor-· gang tot ten minste 4 concerzijn. Van de ,:,Uf keer ~enmaal d l g . .
t en per jaa1'. De kosten per
pech hebben 1S bovendlen nog
De koffle smaakt goetl. De persoon per concert bedragen
niet z66 slechl
vcldwachtcrsvrouw gceft er dan niet meer dan f 1.50 hetOp een open plek tusschcn de een f1i!lk stuk koek bij. Hendrik zelfde bedrag dat men ook voor
boomen, r..aar heide en wat dar Haant)es haalt enkele oude biosooopbezoek heeft \lit te
gras groeieD, laat hij zich neer- her!nne~ingcn op. Zij zitte.., ge- trekken.
Aanmeldingen voor dit lidvallen. Als het licht begint te zelhg blJ elkaar.
¥::ordel.l.' be~ijkt. hij zijn. kleeren. . Dan komt de burgemec.stcr maatschap kunnen gerieht worVeel ~lJzono crs IS het met ~ ee r. bmnen. Dat g~t zoo Oil dorpen, den tot den Secretaris, Binnen
Er zitten scheuren en wmkel- ,~".ar de poilhe aileen bestaat Nieuwpoortstraat 23 Batavia·
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DAGELlJKS Telefoon Nos. 582 ...: 583 Weltevreden
- Na 5 uur 52~8 - 5050 Welt.

DISTRIBUTIES VAN CIRCULAIRES
EN ANDERE REGLAMEDRUKVIERKEN
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Speciale wijken der stad
dus niet in de geheele oplaag
ZONDER PRIJ~VERHOOGI~G
DE llITGEVER
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