. ......,. '" ~-~;.., ~ -'~.,.~1!?_ :--- .. ; -.-

DONDREDAG

!24

<

,",-~' :."'~'

,"_~

: ~ '.' ~;..:S: .-:'.~~~- :~,-:~:?-...,~ :--~

OCTOSER 1935

'lESDE "JAARGANG,

. j ..

' 1'1 E D E DEE LIN G I
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De' geweldige -belangstel- '
ling die ook buiten BatavIa'.
voor ons blad schij nt"
te bestaan . ,noodzaakt C!n~"
langs dezen weg te berieh"
ten. dat zij die 'ons blad
per post wenscnen te
ontvangen een postwissel
zenden van:

PER KWARTAAL " . PER HALF JAAR ,,' .7 5
PER JAAR
" 3,50

~dverte:ltie-ruimte

is beschikbaar
voor

f 12.50
DIRECTEUR JOHN KAPPEBl t{OOFDRED.' D. F. VAN WlJK ALG. PROC,: H. H. ROTTING 13. B. H. GOPNER

-

GEDRUKT EN UITGEGEVEN DOOR:

TEL. WELT, 582"
TEL. WELT. . .,.
·TEL. WELT. 6 8 2 . .

DR U K K Ei R IJ

~=:i~~IEl&~'s~R

J0H N

K A P PEE

GO E N 0 ENG S E H A R I 46
NA 5 UUR TEL NOS. WELTEVREDEN 582-52.38-2398.

WELT. Ma.
TEL. WELT. 5050.

de algemeen e situatie in Eura·

pn worden gchaord.
Indicn hetgeen Havas heeft
gehoord juist is, dan is het illdcrdaad rr..ogclijk, dOlt veer 11et
dreigendc Etll'opeeschc COllflict
een op!ossing ","ordt gevonden,

" I now (!t,irc Iu (OIl\'CY !o you nur Ilp prc-

,,("jil lion or Ihe uni\'crsbl courlrsy nml ol!cnlioll
" wc rCl"ein/(1 during our Irip.
.. f.. \,l"ryl hin~ ,,'a:o; mD(ic SIIlOO!!1 Ilud l"OS), hy

.. your \, 'Iriou ~ Or.rlcrr.~. which j,lrrntly !l d d~d
.In flur enj .lymcnt"

.\\To Sir phe n

Kin~.

Mt !bournc.

CAMAYZEEP
met CAM A Y te beg inn en,
Voor Uw huid geen betere dan .

i

CAMAY - ZEEP

PIANO alvorfllS

or!!

vrn.gendag III h:.~
het conser-va ...leve lid, WilNunn. den vroeg~ren doua·
van de Sl3t;neesche
dew kwestie naar
gebracht,
te Bangko.k bebben
tot de Slamcesche
om hanr be::
..te roepen, ' dat ;.u
ZIJn ,:,an de Impenal
gebrlllk te maken.
~ d~ K. L. M. belangriJk
vlug"cr IS. _(~. T.).
In aanslUltmg lllerop kan HOg
w?rden. gem.eld, dl~.t de StT'
T1-mes.van Dmsdag JJ . verschlIlen de l.n gez.onden sLuk.lcc!l bev~t
van Smgapoorsche frrmas, dIe
protesteeren tegen d:e .door de
E ngclsche l?os.t-autontclten e-enomen beshssmg_

~~~~~~~f~lld~\flli:r c1fsor g~~a~~~ ft~~!~~~;~~{hei3ge~~;~I~ ~~ z~~
tusscncOl hct e igcnlijkc Ethiopie gewezen en de bereidwiHigneid
e" de " , ensprovindC3, Vlaarbij 101 het ,'001-." van ooderhande-

LUCHTVAART IN DE
PHILlPPIJNEN.
Oud G. G. Hard,on

d

t

"I d

Il v'olk.ent,oenllu to~:ic~~' zo~\~~~oefc~
ncn ovel' cjgeJtl\i ~ { l<Jthiopie,
wel1l:s o:w.fhnllke"lijichcid in
II a a:n g(,\·.'2.ori:or,;-d v>'f)1'dt.
Dt!.t wil dus zt"f;,gCI1, dat de
cOlltl'6Je ovel' EthiolIitoeCenCll,
opdat
w ndcl' eenig ve::-der

mllC/a:zljll bC20tht If

b~bbtD. groolslC \'cu:e'lIleow ~o tweedehaadsch, lIIel ,,&raoUe.
STIDII, BBP1UlBEJI .R VIRBUBI.
tAAUSTE

PB~.JZEN

.. A, T A V I A

8 ANODE ~ G -

~

de

EKIIAOPDIK'l'ALING

H. V. Piano~ an Muzlftkhandel

Rijswijk 19

N A A S TOE

Bragaweg 29

-

Hagelwitte tanden.
A hap p y

5 mil e.

Wat is beter dan een goed beQtn?
B'gin de dag met PEBECO~

. '.

•.

heden w aar\'un men den 01.11- fee3ten welke zuilen plllats
Yang thsns pas ten volle gnat hebbcll bij de COl1stitueering van
bescffen.
het Philippijnsche gemeellbC'~t.
te Manilla vcrtoeft, liet zich
Van den bc-g inlle rtf !lan heb· zecr enthousiast uit over de
ben wij betoogd , dat het Ita- plannen om het burgerlijkc
liaansche nvontlillr in Abessin ie luchtverkecr i n de P hilippijllen

HET VOEDSELTEKORT

conflict zich nid vincics, onder s::mctie van den

OP DE PHILlPPIJNEN.

vall denspel
Vollt€nbonden
pclitielte
der groat·
machten. nie t het 81!ernrinste
respect kan hcbben.
'l'e minde r, omdat aan hct te·
legram nog wordt tocgevO€gd,
dat de ontwel'p-voorstellen En·
geland bevrcdigen. omdat aan
Ethiopie eell uitwcg nanr zee zal
worden verleend via Harral' en
Britsch Somaliland. niet om h~t
belang van EthiopU:; zelf, maar
om de verbinding te verzekeren
tussehen de Soedan en de Roode

het handvestenvoorhetaangevallen
land!
I ndien de organisatic te Ge~lLve, die uit ziehzelve nooit zon
hebben gedacht aa!!. cen mandaat over Ethiopie, geen andere
oplossing weet te vindcn dan
deze, welk e door Hayas is overgeseind, dan is baar beteekenis,
ua de krachtproef waarvoor zij
gesteld is, volkomen illusoir
geblel:en.
En de gelden daar-aaIl besteed,
zijn zander meer weggego(.I1d !

Soedan-Adis

~~~~~n.____"

v. W.

______. . . .__,~. ..m__mft

DElEGATIE· EN
DOCUMENTA!RE CREOIETEN.

DE SAKDALISTEN.
Weer in actie.

III GENERAL ELECTRIC
III
PHI LIP S.
II!
ERR E S.
III
TEL E FUN KEN
Op gamakkelfjksta bataiingsvoorw;ardan

vanal I 7.50 per RInd.
_ Eera'e ~.tallng Noval!'b...

Uit Mololos op Bulacan (Philippijnen) wotdt een nieuwe en
verhoogde activiteit gemeld van
de Sakdalisten, de groep op de
Philippijnen, die onmiddellijke
onafhankelijkheid eiseht, in verband met een uit'~raak van het

.

GOUVERNEUR V AN
HONGKONG.
Sir Andrew CaldecoU.

Regeerm~

om
verhchtlrg op
te
den voedsclnood
, waar van wij
maakten, eerst
eentge
..
. .,
bracht, ZlJll de moeilijkheden,
n~ar de Iaatst ontvangen MaUlliabladeu melden, weer toegenomen. .
. .
brcl1ge~ In

de PhI

ree~ s

In versc.hillen~e proVl..DCV~S

de bevolkmg, die op den
van hongersnood staat,
tochteu.
In
is dit het geval

b~gonnen.

de: Ps~k~ga.
over hand toe en
~~m~~k:~oo~~~ wa~

worden overvallen en
derd.
VerschilIende
den bij deze overvallen
De politie treedt
mogelijk op,
ruet te
vreest

De secretaris van de Straits
Settl ~ments, Sir Andrew Caldecott, lS benoemd tot Gouverneur vc,ed,.lsi,tutie.
en opperbevelhebber van Hongkong, {So T.}

I

TEGEN GASAANVALLEN .
v~: ::nd~:~~ Op KooDvaardiischepen.

ten voordeele v an on ze clientele en tot b10ei
van ooze 2~ak, On5 "Leitmotiv" was daarbij:

DE PRIJZEN MOETEN Z CH AANPASSEN AAN
IEDERS BEURS, MAAR DE SERVICE
MOt.T PRIMA BLIJVEN.

APOTHEEK DE GEDEH"
••
~.J

PAS ARB A ROE

t5

TELEf. WL. 2208 en 272

Il~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ledere ..'-fuis vrouu, doet goed een proef te nernen met

CetwNU
Cet..OJlU
CetwNLs
Cetw.vU

SOE P

AROMA

BOUILLON

POEDER

BOUILLON BLOKjES
VITAMINE EXTRACT

BET FlJ NSTIl VOOR KEUIlE N EN TAFeL.
Een nieuw plantaardig product, niet te vergeHjken
met de bekende: soep·aroma's of vleescb-e:xt.acten_
Waar Diet verkrijgbaar, wende men zicb tot de
Importeu[s;

N.V. HANDEL MIl. "ARCANA"
BATA VIA-CENTRUM
Tel. WI. 2401.

Tanah Abang Wesl 3'1.

De kubiek meter minder duur.
Dat komt U juist van pas,
Geen leiding- en geen meter-huur.

de Tydings-Me
De afdeeling voar voorzorgen
grondwettelijk tegen luchtaanvallen van het
Engelscbe departement van
achtt!n dez.e Binnen1andsehe Za.."Io.en heeft
een hand1eiding uitgegven "'aor nji,slpe1lerijen,
maatregelen welke op koopve.ardijschepen moeten worden ""raIltw,,,,,,iellik
men weet genomen bij gasaanvallen.
eeni~
Het wordt . noodzakelijk gel'evolutie- acht, dat in iroere haven een
geschiedt officier \1iordt geplaatst, die ten
De autati· aam:ien"\'an. de koopvaardijscheaelle nauwlet· pen de noodice msatre:elm ~

I
I

uemeiu.. ,r . .

DIT IS EEN GO ED SYSTEEM) WIJ
PAST EN HET REEDS LANG TOE

D

~~l'~~~ldvl:~d~c~, ~:rd~I~~ilijl~_ Harr~s~~~~~,ui~e::~~~~~~~~a;~

Kort Nieuws.

Voor RADIO

enthousiast.

dd I

m~~tOo~~~i~~~~~~ ~~~li~~~~I'ctl~J~~~~~ri;~tp~~~

~=T::A::N::D::P::A::S::T::A::,::n::U::b:':~Qi::nt::g::n'::d::.========~I ~b:~::~a~eg
NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N. V.

1

zO:~;~j ll~~C~~Cg~~~;~Z~~~ ~~n~:nz:~~~r o~ede ~~~:n~::;~: Nogsteeds dreigende situatie.
, waarbij Ethiopic dupe tc staan voor de heiligbeid van
N ad8;t de mnatreg~len .van de

H ARM 0 N.I E
Naast Garzon

L
,

I

Op deze manier hoopt men door een grooter OIantal
g8brulke-rs !len rendabele r!:xploitatie te bereiken.

L

.r~fp~~:il~~~~ v~~~ ~~:le~~·~~f~eo~i~~~~bi~~~1 :'ijn.l~~l~ il~~\~:I~\'~~r~~~gze;:n ~~~~g~~t
7.00 ~"rof cynisch, ~:~~ ~~th~~tit d;!!~I~~~~~b~~et~~ land noemdc.

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I j~

PEBECO-

DE TARIEVEN VAN DE TRAM
Pn.rleme~lt
WORDEN VERLAAGD.

pccschc . prc.obge ten anm:len Genev~ dan wordt cr ove. en
van de 1~ ~ct-Etlropee5~~e volke- zander Ethiopie bes1ist, word t
ren en ZiJ !,O.lI ongetwljfcld bet het land beroofd van zijn grensmorcclc f:u llict van den Volken· provincies ell is Dlet l'Jj n omu!lOad bctcclc(:n c n.
hal1ltelijkheid
"'ednan
die
Volgcns het telegram 7.ouden s lechts in naam gcltandh;afd zal
~ritsche ell Italiaansch.c ~e. blijven.
I nog gee~ beshss~ng
Tenzij ..... , ell dat lijkt ons een
gcnomen ten aallZlen zeer belangrijkc factor, Ethioont:-verp-voorstcllel1 v?or pie r~et een dergelijken gall....
van het .E t h 1 o· van
zaken "'cen gcnoege';;
c
waarm zooweJ c c m t "
het t a I.·:l <Ill S C heals Ii Hoc~el It2.lie er met zeer veel
het B r Its c h e stand- moeite in is acs1aa....d ccniO'c
wordt rcl{c~in;:- gehollden. grensstcdcn te" herettel!, is de
. het Ethiopischc stal:d. s it ua tie in strategiseh opzicht
hel r e c h t van Eth~o - voor de Ethio Pilks vcrre van
de:u: aangelcgenhe~d, sicellt en het is weI zeer duidemaar 111 het geheel met lijk. dat de Italianen ol1tzaglijk
.
veel mocite zullen hebben hun
tegendeel IS \Vaar.
opmnl'sch vcrdcr door tc zcttcn
Want de ontwerp-voorstcllen en de hoofdstad tc bcreikcn. Na-

i~iiii~~~~~~~i~~i~"~ I
KOOPT<;Iecn

Een volkomeu. Eng~lsc~ be·
lang. dus , .~angezl~n ~ell~ In de
ou:~mdd~lliJke nablJheld bgt van
DJlboe.tt, de h?-ven ~an Fransch
Somahland •.d le mel. ~n spoor·
weg met Achs Abeba IS verbon~
den en waarlang=J de
sc~e
hoofd'plaats op :let oogenbh~ ha,a~:\~~g..,:aru zee h~ft.
~Ol
~Slm e veran de .er
dOOld df~en mtwcg naar zee mem~~d~e;l het Havas-tele am

~~~~~I~c~~~~c~ll1~l;tC\::terE~~~~ ~i~~tindc~~~a~nee~ j~Y~~a~e[; sn~~~~~C~l~e~~~~~~ ~~~~~.J:!~

0

,

par plo!!latsirtg

T E B AT A V 1 A·C. EN Mr.• CORNELI S.
VOOR KLACHTEN VERSPREIDlNG TEL. WI.. 68-!!.

VLlEGDIENST.
lutihtv,,,b;ndu'l" tussch~n
en AnaAM ERIKA - AUSTRALIE.
gebeele jaar door.
Vraaen in het Laaerh uis.
Plannen in voorbereiding. 1uttvnerbaar heeft verklaard_ De
Uit Bangkok wordt gemeld,
dit plan zal zoo
dat in verband met de weigeriu
Uit San Francisco wordt gein studie worvau de Engelsche postautorite~ meld, dnt William Miller, van
Miller bracht
ten om luc.htmail uit Engeland
departemcnt van handel, van
eilanden Eaker.
voar Banakok bestemd
reia naa!' AustraW! en veren Jarvis in !mart.
L. M. te ;erzenden, dri~
-" "__ ,.",-,-"- eilanden in den Paeiop de te vol ~en route
sche firmas in Londen, die
fie is teruggekeerd en een gereken doen met Bangkok op
~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!l!!!~~
oogenblik hUll luchtpost via eell
._
t usschenpersoon in Amsterdam
verzenden, am aldus tach ge.
bl-uik te In-:nnen maken Vall den

~v~~.j;~IiC\~~k~~~"I:~I~~a~~~~~~ ~~l~:~;e!~ve:!~~lt th\~:~tV~~t~~~~

Het is yeen ijdelhcid de day

VERSe!!. DlNSpAG, OONDERDAG en ZATERDAG
GECONTROLEERDE OPLAAG EN GRATII'
VERSPREIDING
VAN
10.000
:mKEMPLA.REN

DE NEDERLANDSCHE
VLlEGMAIL.

Over en zonder U!
Een Havaswtelegram, dat in
het Bat. N·wsblad van gisteren·
ochtend werd gepubliceerd,
maak t melding van "hoopvolIe"
];:lanken, welke ten nanzien van

,

Neem

abonnement

EEN KOP KOFFlE
, en •• 'u"'lij.....

CAMEL.

op

Gas!

." .. -~.:.'~.:<:.

;,::, ..:-;:-:

,.",Smetilend '·Vum".

thlmi'sPerlkelen.
.

Ren .nlrefilet ill het Bat.
Nwsblad onder bet hoofd
"Smeulend \'uur" vesti~ .de
aandacht op ~n ~Ulgszms
.l!Iuspec:e. bewegmg I~ Illl~ndsehe krmgen, welke zich rlCht·
.tegen het dienst nemel1 bij E u-

tegen de bel.stingen, het7ij
het kweeken van verzet tegen
opkoo~rs van .. de oogsten ~er
bevolkmg, hetzlJ door .bewe.gmgen met een z.g. ir°dsdlenst1gin
olld~ergrond.
...
..
Hoofddoel hterblJ moet ,Zlll1

~;~:l~e: ,~!a~~:~p~:s~~~r~~~: ~:~ij~~'ee~~~u:~n ~~~r~~~~ ~~~

nen over vr·· vee! middelen platteland, opdat er een toeschi"nen tc ~schikke\1 waur- stand van ollzekerheid en ollveiU
•. . '
lio-heid ontstaat welke wnoneer
~\trent dll~n~\:t~lnr3u ZOtl~e~l h~!: oogenblik d~r revolutie daar
tc~~,n~~'mt 1 ge van Ul- is, d? massa del'.plat~elandsbe.
volkmg automatJsch m de a rII

---

binnenlandsche cStrljd

oiCbe politici, die c:ieae aangw.~,..
genheid g-reti~ zouden aangrgpen· om zieh m de _Cb.ineesche
aaDgelegenhwen~-te. IDe:llen" in

,;;".:"~e Pldaa~ ~~; '."jiang
.
e en. e· Cen .... <ue. k.e&"C'e--~~n~:n~a:!~a~ ~!z:r~~e.n
In onil a.rtikel van de vorige met de Amerikaanllche re(ee- bij-mf.cm:e rou .zijn haar .,eza
wezen wij op ·de nieuwe ring beeft hy ·niet gehad.
[6 la[en gelden, ·m de tweOO~
! van. Japansche zijde·in
lntusschen nam de tegenstel- laata
~ .
well;:e af te leiden·viel uit ling .tusschen Noord en Zuid:.in P n' am ~n same~w_rkiDg met

~onieren~ie

de
van militairen
welke . te . ~am:m was.. geh~"!lden
ell wallrop ,ccll der~eliJke blJeenkomst te ShanghaI zou volgen.
De telegrammen, welke sedert zijn ~ntvangen .~tell":l1. ons
in h et gehJk .en er bllJkt Ult, dat

November van , het. vorig jaar
zulke ~cherpe "or~c.n nan, dat
een bu~geroarlo.~ dl el~de, waarop belde partlJen zlch reeds
voorbereidden en
zen. van de
Fuklen w:e~den

.Hoewcl de }Jolitick~ I:ccherchc m~ d~j'/~:;U~~~R~~~~,e~~~~n ~~~~~ig~~Of~~ee~e:~~:n~:~ !ee~ ~~~ie~~~~~~~~;nde
Ult dell !lard der :'::!:l:l" In d£! ccr· van onrust is op het oogenblik stand in Europa vast besloten is der roode

~~~:~~le

t

ring:~~:g:~ :~: N:~~::dfe
negeeren

wdkc dOH!· :.:"lm·l;
\\":ls

(,ut!lb ::1!

t: 11

lI :m

;;~11~~1~1\(' ~.~~~:~~ a~~~~~J th~~I~

gmd doct '(

(

,g

E~n enkclc m,tul drl!1gen CI'

b('rJchten door ollltrcnt dC'1l toesl.lIld ten pintte1::mddc, m hct
~~FO~{h'.I, ll; 'lf~lwle cl ~cdeeltell
\.Ill • f1. \ ,t, \~t Cl. I le ~lkc~: ge-

·.:~Idbl'! ~~~:J( ~::!Il \~;~I~~n~I~~~:ICJ;:11;~~)(:JI:

W;!;, I·l;lj ,l!Cll 11I.'volJt"1l"

V'

J.

:.r~I~:~t~~;:~.//I~I.:,l~ I/;·!~'I~;i"~~~:,!::.~~~ OO~I"Il~lik t!{~:'~n~:;~(~~

~~~t~.

n· ~ .

.

J 1 ~

op

1(;

Ilf~\I U~~~:~l j~;~!n b~~~II;:I~~n~!n~~

1'u IIl·hh~·:I . ill' I'h il ippijllC'h ~~~~~d a~\~r.~~s:~~~S;~!~~~CIl gC
dc:n Irlat:ll (:!l Iljd mt~I·.I: I;;:-.l g:'.:. moge;1 \\:~len.
1 I . r dun
h:~~ Vill} u(: roul.!r: unJ\·t.'~·~; dnu

k

\~.~; \~·a:.t~I.' !~ <1,: I"tl~\ \·:~'I. ':'! : :!.'~

Dodl WllImCCl" £:1. in bcpnllidc
'jtrckell f'( 'IIS C('l1 oogcnblilt 7.0U
jWIll(,l1, d;;t de hungel' gaat k~agen, dOll ook hct mCNlt h<!!:lchcid(.u m:tal ;tall \TOHW c n Idlld
tu.:kc rcc hen:ltc.
llIel nwer Imn wurdCll n'l·slrel,t,
..
dan j:..; het duidclijl{ cn bcgJ"ijpeM_,t:tr d.at .(,:~·II ~\.rj~('ltJI'.~i:va:lr lUI\:, .dllt (~t" ook onder de trou",,Vt~H om; l.\{:lIf..()('d drt:ll:-!l, d,~t harllgstCIl cell ontevrcdCll gccst
wU op 1.:1:11 (!!,dj'I"I;J"{Jmls~hf: actu· gl'ucil.
t~.n all~'!l LJJ~\.' lJeuacht IIlfH:tCI:
z~n. I bllJ.l!t III!- J) ~·t ~~·()~:;~l~l)I;.
Dacn mCl1schcl1 i8 dnt nict
t1,lt (.lOOI de .hrJIIll ntt:1n .~';Jl Ul l'uvel te rluiden en \Vanneer
!Jropa~allc.la !.l I l aIlJ~'n il.l~. bd('l·- ){(-e!l milHlac.ligc invloedcn van
~~~.~~ch:.'.n.d!(:,. ,11100 <":.I.I1.n:~:,. cl( buit(:n :dch dallrmC'dc.nemoclcn ,
I IpptJI.(:1l em:. I!J op"lm •.•. J<l. :Inn bc:hocft ;mlks in een ImHJ
i!t:(:us H:I·Jer hcbbC'n wij g( Ie· :113 l:('t onze niet tc Icidcn tot
j.!cllh(:id f;cha d d;Ul.~OI' uit\"(J:rip hd \·(.rstorcn van rust en ordc.
~(: <la ~dacJ~ l to VCSllg"f:rt . doc!! dl: Mnar wannccl' I'addranicrs,
\(>orn.lamstc pu ntell e n 'all mo· .•.
gen 110(.: eve.n ill twrinll~ring U I(,' Vfin bu itena f Van de noo<liworden gebracht.
:;e middeltm worden voorzien
g:a ~n stokcn ell gnun agccren,
Wcrd C(:Il }:u-;·.\'eJ;inl;. ;:.ooal!-S da n \-:~r~ndcrt de situatie, omwij die in lH26 hcbncn m(:d('g~- dat 7.lJ In de door %ebrck ontmaakt. cenl.ranl gdcid ,""nuit ~tanc ont..evr()denheld een goevocdingsbodcm
vinden
Mosk()u, w('nl cr to('1\ hier e:n la- (Jen
ter in l!):n in Tndo China zu iVl'1 \"oO!· Inm netic.
l:ommUl1iati~lCh(~ propaganda ge._.
. 1 '
Illcrop IS (!C l1lcu.wc propavoerd, de nicuwc richUijm!ll
~~~~~~ hlcrin \'crandering bC- 6<J~;rdl~~~ ~~~kol~i~~~~:tc~~'m_
), ! " u u J 1.1, :t.(,~.. d ~ \. 1) Imll)" !. \ I.
r;'cdJo1 nIJ~:'·d::l.:.l:. \'itO~. C'\!"~ \""~:
J\'.l~nt. ~f ••• l {f ~~ I~~CII ..I.J l~tll It(:
d.ut It I de\ m1\; \.t r I, \,111 Ut.' pf)li·

Ann (' : )uk uJr.: in~tnntic::; dcl'
bcwcging is th::.ns ceo groote:
bcw~gingsvl"ijh dd g"clatC'l1 en zij
worden voor het w~kken van
ontcvredcnhuid ni.;:t door I\-:!oskou geinstrutX"rd, noch makcn
~~g~~~t:ij commUlli.!ltischc pm-

munistisch aan, maar past zich
aan hij bepaaide slroomingcn
w'..'ll;e bestaan en het dcmusque
voigt dan later wel.
Een bewcging als welke door
h~t Bal". Nwsblacl is gesignaleei'd, is in dezen tijd volkomen
~~~c d~o:~~r~::t~:V~ij:. wij or>

Tel ccht heeft Moskou
zlcn, dat cen dcrgehJke propa.
door de cenvoudig<>
plattelandsbevolking toch nlc:t
wordt bcgrepen en dat hct uiterma te mocilij], is om daa.rdoor
va~ op haar geclaehten te
krijgen_
,
Echt~r hcb.len de roode propag~nd~stQn thans tot opdracht
o~ III ledcr district zorgvuldig
UJt teo z.oeken, welke toestanden
aanleldmg k.ulll1cn geven tot
ontevreclenheld ~n ~aar bevind
van z?-k~n moe:t d.eze ant evreden~eld lD elk district op andere
man.l.~r worden aa~ge\Vakkerd.

De to<"!nemenae zorg ten plat·
,~lallde doe~ een dcrgehJke beegmg ve
wuwen, voor~1
;-a~:leer daa.r~n godsdienstig
a~n J~ aan :~ bl gegeven, zoosC~lrev~~~ e
ad wordt omDe bevolking is daar vatbaar
voor en bij het toenemen van
den Dood, zoeken de van zich
zelf a1 op meditatie en conteroplatie ingestelde naturen !lansluiting bij een beweging~ die
het religieuse le"1?en schijnt te
stimulecren.
En van de raddraaiers die
zich daaraehter doen gelden,
wordt zij dan een gemakkelijke
prooL

mfJ"~- ~

ganda

~!~~Ju~oor ee~ a~~I~r te~e?ta~!
,

g

een

geheel nieuwe zen ding

lady helen kousen

zijn s lechts zcer tijdenieuwc gcschilpuuten
dc vricnd~('.happelijkc ver. telkcns en weer. versto~
rell <lOCH ;-:ich regelmutlg voar.
Ouk OJl' het oogenblik is de
verhouding, naur uit.. vcrschillende bcrich1.cn valt af lc Ieiden
weel' ~ccr g(.~spanncn en hel a!tnstaandc congres van de Kuo
Min Tung, dllt aan het vijfdc
mLtionale congrcs voomf gaat,
i:s dau.rvan de dircctc a~l.lllciding, :woals het di1. ook in 1933
en in 1931 is gewcest.
D K ]1" '1'
d
t· _
I C u~. r.~nCt-n", I~ ~
10_
~i~l~af~a~~~~;~e[l ~:~"t c3c ~cg~:'
I
.
..
ring (c rtchthjncll aan waa.r~
lungs mocl wordell bcst~urd en
;ccfl hna~ ook opdr~~ten.
Canton IS van mcemllg, dat de
Centrale Rcgcering te Nan king
de opdrachten van bet vierde nutionulc c O!lgre.o; niet tot
uitvoering heeft gebraeht en
reeds ecrdcr wcrd den autoriteiten te Nan king dczc IJalatigheid
in s cherpe moties verwctcn
In het bijzondcr gnat het ~ier
om de buitenlandsche politiek,
wa.arbij Canton een veel gepro.
noncecrder anti-JapJ.Ilsc:l standinnecmt dan Nanking clit
de politici van Zuid West
0 1) 11et vierde l1<1.tionale
eongrcs, onder den directcn invloed der gebeurtenissen van
1931 en de eerste maanden van
1932 , ecnige besluitcn hebben
d.oorgcdreVE:D, Wll.al"aan practisch niet was te voldoen.

deling in
In werkelijlrhci<l
i",c niet in besprcking te
gen
om de mociUj.kheden
welke Cl' tusschen Chma cn
,Japan beatnall llict no~ grooter
te makcn.
..
Canton toont zich U1t den aard
del' zaak hier?ver zcer gcpikc('rd en gC?l'ulkt ten uanz:en
van de. hou~ll1g VU? de
l'eg-cermg ten op7.1chte
pun en in het bijzonder
gebeurtenissen in Noord
van den l(l.ntst en tijd betreft,
zccr groote woorden, o.ls landverl'aad en dcrgelijkc.
Men blijft daar
h et Zuid
Westen op het .
dat men Japan de
latell zien en zich niet
meer moet neerleggen bij al1e3
t J
. ht
wa apan . else. .
In theone altil~!ls..
. Want de prnk tlJk 18 een
tJe anders.
Wij verwijzcn ill verband
hiermede naur hct incident te
Swantow, waat"' Japan oak zecr
bcpaa1de eischc": steIde, dltmaa!
nan de R~gecnng t.e Canton,
hctgee? bIlJkb~ar ruet zond~r
opzet lS gC3chied . en welke elscheu de ~utono\ule der Canton-regeermg" volkomen
lastte:n. Door hCit zen den van
cen tJental oorloS"s~?hepen zett~ Japan kracht blJ aan deze
eischen.

overccnst:~~:~::~~ ~:~~~!~gni~~ I!~~l'

0".

d awn - praline - gunmetal
stone en bea c hburn

3 / 4 kous met lastex band

~

_________ I

in

van

DRALLE'S MENTA MONDWATER
De Dame,'oie nog deze wl!e:k een fout in onze

te

Neef Adriaen ult bet
Haegje.

~~~~~n: ::~s~~u~~\~P~I~J~:~~

en op het vormen van een Regeermg bUlten de nationale
parbJ om D
b rt
Noord Ch e ge eu emssen m
van Nankma en ~e b;wllhgmg
eischen d~~gd md e bapfnse~e
- Zullen we naar onre hut
afdeeli~gell e aar es aa~i~ gaan, vroeg Baron~se h vallI
zo
HUftenbrIie k dt~th Op en ~1:1v:
t
van
. u
t
d o~~~rfe~~ V;~ F:~:
1 C~n. c
rt kk
e M~~n:ee~:l.rl~~:enro co:ta.

- Ja, maar Adriacn, wij
kunnen bier toch 'niet altijd
blijven, wij zullen tach eens
naar onZ€ cabine moeten en
door den zuren nppel. mooten
heenbijten.
"
- Angele nogmaals, · bebave
y~~. :;et is al erg genoeg, ~.8t

~r~~, ::te~~~k~~; z:uole: ~:f:::F'ite~~:~ r:~~I~~n!~d

zeker ~?t IJmuiden en
n~g albjd woeg genoeg
om z~r.b onder de gewone
burgers V3n de tweede klasse
te mengen.
- Maar lieve, wij mooten
Btr3;ks toch het noen~aal ~e~
brulkcn, probccrde Angele zleh
d~pper te \'erzetten tefen den
wII van h~ar echtgenoo .
- Ang::le, ni<:t zoo eommun~
wees neef Adnaen haar te
.rec.ht. ,?p de eerste plaat~ moet
l~ JC drJ~gend, verzoek~~.Je sentlmentaTI t ejt m bet bi.J~Tn van
anderen t e onderdruk..en en
mij gewoon A4riaen te noem~n
en op de twee~~ pla!fts heb ~k
besloten dat wlJ ons voorlooplg
hier zulien installeeren, opdat
de Van Berkelaers althans den
indruk hebben, dat wij reizen
i over eenstemming met den
.n\and d,' e ons door onze e-'
,
g
boorte wordt aang-egeven.

etl ns.een nie~we. Japan3che
welke mmlddeis toch
voorkomell.
heeft Canton reeds weer
e~n leger naar de grens van l<u~Ien gest~l~rd, om wannecr ~et
tot een strIJd tusschen Nankmg
. Canton zou komen, gereed te
Met dit alles ziet de naaste
toekomst van China. er niet al te
rooskleurig uit en ernstige verwikkel.i,ngen. zijn te verwachten,
waa.rblJ Chma geheel op ziehzelf za.l zijn aangewezen een
feit waarvaD Japan op' het
oogenblik "gebruik" maakt !

v W
. .

vcr ben~en ons st!an zonder
dat bet da.erbjj.noodig is. dat jij
vulgaire uitdrukkingen
~lVerneemL Vergeet niet, dat
Je vanaf vandaeg ~n Baroneses van Huttenbroek tot Opdenheuvel bent.. _.,.
_ Geboren Van HoudricbeIll,
mijnheer de Baron, van een
geslacht welks stamboom verder teruggaat dan de Uwe,
maar die verstandig genoeg is
om de omstandigheden t e nemen zooals ze zijn en zich da.erbij aan te passen zonder- aan.
haar gevoel van eigenwaarde
oak ma.ar iets tekort te doee
viel Angele halir ecbtgenoot
h
in de rede
sc erp
.

hun

--;~'::;::;:::;::::;::;;~;::;;;
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waat de talelo8ntarievan
!ijn per 1 October 1985
belangrijk lawl!ll,d.
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•

Bekiikt .U onderstaand veryeliJkend overticht van de Qude

en nicuwe taneven eeas.

Een halve cent

.

•

Let op de nleuwe gunstiger indeeling in 5 taIiersklassen.

•

Ziet hoeveel gesprekken MEER kunnen worden aange#

vraagd, .. cegen hetzelfde en z"elfs lager talief dan vroeger.

e:::
~
~

~

irA-'-""-I-'-'"-'-"-"-"-d'--"~:~-G~U~D~~IA-"-"'-'1-'-'"-'-<V-"-"-d-'-"-lr-~N~IE~U~W~"~
sprek.ken per Ii IIcblert~n"'o]gt'nd" d ll g"".

o tot en
51 tot en
141 tot en
281 tot en
~

met 50
met 140
met 280
met 560

____

Tarld "001" alit

a

TARIEF
~l.
b 0)

f 10._
f 15._
f ~2:50
f 30.-

sprekktn per 14 OlIchttr=
eenvolQsde dagen.

e tot en met 75
f 12.- 76 tot en met 150
f 18._ · 151
'en .met 250
f 21_ - 251 tot en met 400
-401 tElt en met 600

I 8.-

~~

__

~

____

TARIEF
b OJ

_ 11)

I

f 10.- f
f 12.50 f
f 15.- f
f 20._ f
f 25.- f

•

IlJ

S.10.12.....
16.20.-

i-J

LI:I

~~---JZ

rn.

OVC"i1;jt Adtto.

BoyenQien , is het rmef Y09t een

4is1ri~bonoe.ment '\'er~ Q

·. Jaagd van F 7.50 , ct , f 5. __ Dc ·aanvrayen·v.or dis.t(ic.tsge~ ~
s~en t

;.;';;clillr'-;;;i:,--' ~~!per stuk
14 rijswijkstr'lat

ODze etaJage

en toestand
etalage persoonlijk opgeeft, heeft kaos op een
lmnen verergaren.
men thans ~ Canton
GRATIS PERMANENT WAVE
op eigen geleb k hetgeen
medediagsters moetea bij ons et:n Dralle-artikel kOOPI! D.
~ reu tusschen
Canton zou betee- ,====================~.
mohef dat men
te Canton opgeeft, It;!
dat men den mdruk heeft, dat

ring niet andel's kunncn doeD
dan voor deze eischen bet booM
te ouigen en volkomen aan Japan toe te geveu.
Daarme<le bewijzende, dat
men veel kan zeggen en betogen, maar dat er tu~~chen praten en doen toch :DtlJd nag een
zeer. gro?t .... ersclul bestaat.
Dlt felt heeft de Cant on-autori~eiten niet vers~~n;Uger ge
maa,t, wat hun pohtte.il: ten opzichte van de Nanking-regcering betreft. Cll net geschil tusschen Nankmg en Canton heeft
wederom een zoodllnigen vann
aangenomen, dat er op het 0 0genbHk wedcrOD! ka.ru;; bes~at
p~ .een burgeroorlog ~n Chma,
.welKe· voor de .repubhek on~er
de tegenwoordlge .. OmstandIgheden. fataal zo~ ZUn, en waar:~~e:o~:ar::lan....: ~:arl

Kai19de
op ·een propagandaAmerika werd
te tra{:hten de
autoriteiten
8.etie van
'Een missie, welke
vie10peen
mislukking is uitgeTing Kai heeft
de Vereeni.gde

Ziet

k we . e

na~li~n~:;:dr~~;:~~g J~;: ~~~~, e~~~~t ~~Vlc:~~~~eg:::

me t geweld ~an wapenen te
weerstaan en cen pc>ging t<>
ondernemen om Mantsjoery~
gewapenderband te heroveren.
. In theori~. klinkt dit prachtig,
I~ de praktuk was het onmogeJU~. Ee~ dergelijke ondernemmg zou. op cen groote debacle
m~ten U1tloopen en zou aan de
Chmeesehe zaak sleehts onhersteIb.a re schade kunnen doen.
vorig jaar is deze kwestie
geweest tot eindetussehen Nanking e~
. de Nankin _
.
. hgt
eD
metl~lle~_
hande tbeorieD .kwam ~dragen, welke. d~ toets der praktijk Diet konden doorsta.an.
De figuur van Eu Han Min,
de verklaarde tegenstander van
.
Kai Shek .trad. daarbij
op den voorgrond, terde ·roemruchte generaal

een nieuw model
in praline en grabeig

e~ m~atregelen

Tel. WI. 1486

Tijdig bespreken gewenscht,

En voor het feit van een
dreigende Japansche agressie in

routeleger~Ts;j'~:i Im!!ill~~!!!l!ffil~~!iiii~~

de raglijne chiHon kous
in de ,modernste tinten

Java stores"

nt

Hotel- -des Galeries

beteekenis te ·onder-·
d

~~l!n l~;:~~ ~~~~t;j~(!CI~t~~~ngl~: \\"cI~:c~~:~t~ij~~i~~ l~~;c;~;~'nalU C~ino.:11 ::!~~l;twebijh~:" ;~::e~e ~~~l~:;~~r~i~ tc

Langdurige
gell bebben toen cen
voorkomen en toen Hu
Min ten slotte met een opdracht
en eell flink kapitaal naar Europa werd gezonden. scheen het of
een oplossmg van de bestaande
geschtllen nabLJ was en of de
werkehJke ulllhcatJe van Noordell Zmd Chma nog stechts een
kwestJe van korten tijd was
Tot een rlcfmlttevc regehng
kwam het cchter nlet e ll thans
heeft zlch voornl III da laatste
weken het gcschll \\cer belanglIJk toegespitst.
Het Kuo Mm Tnngcongres IS
11lel'van wederom de aanlcldll1g
en het IS wede-rom Canton, dat
voorstellen hcert ge(l:ian, welke
cen sterk anti-Jilpanschc tcnt.!ellz hebben .
Deze

' -E'
SALO N DE BEA·U.T

Z:wden tot recte t€ brengen en
dlt deel van het Rijk de proJapansche politiek te doen aanvaarden.
In Canton schijnt men dit
zeer dreigende. gevaar niet in
M

waarbij er met nadruk op wordt
gewczcn, dat e r tenake overcenstemm ing . bestaat t usschcn
de militnire autoriteiten en het
Ministel"ie van ·Buitenlandsche
Zakcn
Naast de7,c meuwe moelhJkv
heaen van bUltenlandschen kant
welke Chma bedrClgen waatblJ
de VOrtg~ w(,ek reeds mtvocv
stll stonden, dOf'men echteI
zec l ernsbge blllnenlandmoC'IiIJ1dlcden op voor het
\an !let Midden, waarblJ
I' nader sbl te s1.aan,
cen goed bcgrlp Vdn de
krijgcl1
Jnul e n dag bestaat er
ernstlge tcgenstellmg
Canton cn Nanking,
~enma:11 in een
l'~sulteerdc en
noui(; tot CCII

G·rime"eren

=~t:::g:;r~e;t~ ~i~r~:pret

Y.ftgs:djuc- ongl'twijfdd dc noo~~g(.: aanda.ch\. nan l..-en (if.:rg~.
hjk-e ~",cgl~g wotxl~ ~lc('d , I:: ;
hc t. OIeU~n~lU goed Ill(h~n ~ul k('
ac h es tlJ<hg \"unl\~n gCSIg-~HtJ~--{'rll
1 ~
,.
\\.l.IL. hrl ,~ I" h t \~n~ Oos{(."I oo k ,\ It dtq;dtjk ~.oOl t nell\Itmt Ixtl(ft J~ld,7.:'() 1L! <"lE~ oJ,!>
mUl OPPd\I,lkkll-" .(Ill \ .... ru\(;c·
.11;~11l1ld:~10~;';l!~:.~~tnl;;c::~~\'1 \\JJ
(Jnz~ btrh nt, n lJI l.t·rJnllcl lng
\~c!k~ \HJ ue \ouge \'~l!;: ont
lccnclcn Mil .. Ic l'IIlI!I'll'JIl~lh\
bl:lden, '" ant ill II nwhhng- \ ':'1:
I\i Id 1~1 nl 'ulht dm fl p Ilrldul<
('II m~ t'tt n Ill' rj. ", ~'lhllHl"'n
ll'tu..:h tt· n ntl!ihn:lk l C' malwil Vim
h·n t:('n.it-::ir.lr.:1 mCl(: jJij!w Hit uati{'

l.ijn geble-vcll "oor de ern~tige
vcrschijnselcn vun vocdseltekort
wellte 7.ich in de Philippijnen
\"(KJI"(lcdcn, wanrbij ongetwijCeld hct Binnenlandsch Bestuur
dat de situatie nnuwkeung gadc
sia;:t ell mgdJpt waur dlt 1100<hg IS, lof tockomt, mogen ,.tij
ons lllel ,erlielcn, tlat de algcmecnc ,ocdselsltuabc lIlcttemm zorg h.t,trl en dat cen abo

Permanent wave
Lakk8pse[ ..

e 11 en mede vClor.bet.bepalen"Vau·de·tariefsk]asse.

tt.1

•

Vetder kuUDcn _ geabonneerden. · .van de : ~jteIefoonnettcn "
distdctsgesprekk.cn "aouit hun aansIulting vococn" tegen be-

•

De ..losten . ~. "eeD.

.

taIiag~r ges,m,
.
tot ( 0 2 5 '

.
•

tx:l
eUl:ot.

schelzijn. ,~gd. .~. f 0.50 ~
•

•
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enthousiasme
de groote OD.tvangen,
bet II"_te contact

In
Ook het Bat; Nwsblad be. .
- welke op
. . voar verschilartIkelen te onderk~~nen
valt en merk~ ev:nals WlJ op,
dat wanneer zlCh ll:-~eI'da~~ a~~
euut, een belangrlJke pnJsstlJging zou voardocn van eersce
levensbehoeften, d:. gevolgen
desastreus zouden ZlJll.

als je
~~~t~b~:~ daer d:: plaatsin !:~
veur, wees neef Adriaen haar
uit de hoogte terecht.
_ Goed, dat weet ik, gaf

~~e~~kt!~~tM:r z~~:! a~aZ~
slandpunt.Wijzijntoehstraks
in Iudie ffiUrtr heel gewone
mcnschcn
_ Een . B;~~~ van Huften
brock tol Opcnheuvcl wordt
nITeit
An1 'D' t I ... ', 'k r.o\~ te vree-

7.~~nn!e~\\~d~i~l~n~~~i.

ze;-.st~~ld~Cl~g~.IC ~y~t

En het blad. voegt daaraan
toe, ~at de Indlsche Regeering
zwhzelve en de haar ~oeve~belangen verphcht IS
d3:t zulk een verhet n ~~o~ :v~~~~~~
haar macht optreden,
ch met kracht daaregen te verzetten.
.
d
k
k

b,','
te vriendelijk~ vrouw~nst~m
untwoord. I~Indere,sJJl1kmd?re en daar faIt un eenmaal
mks an te ferandcrc en als het
U nie~ anstaat, ~:ln mo~ U maar
~en ke~¥e boot llhue. Dw kouwc
m.aer, maer,
tcrde neef Adl'laan, nu werkehJlt

r~ ~~er,

KK KNI~S
I'

l~~lOC~~lZkh i~~:~d:~:~to;

NO 0 R DW!JK 12.

.

~OO~~~lli~~

st?~- ,~

~ i~e

~~~ln~l;fh~~sl;~~tJI~j~~~~~~:idV:~~ b~~~a~r~vVoo~r~sehretb!cCoekl,ttaCctZ,ijlh'edtangke-_

SChUlUAn.gelc ~~\a;~itc1~c o~~l~~~d~~i~:::~ "'"
lIt .W wel dnngend :':.lllen beschaefd milieu te vraegen.
3prek. lndie is een goed land
\'el:~oeJwll OIH. OVer IndIC te
_ Ik dcnk, zei Angcle, dat de en voor iemand die hande an se

PC~l.~ll. _clp.n ve~'dcr

,L

den.

~~:~J!I~:I{rOI~~~l ~~~'i~~;1 ~~~~~n;,

.,
zullen wij" daarbuiten
E.n da('l'me:c basta!

blijvcn.

Ond('rtu£~cheu
'~ns ccngenahof·
ned Adrt:1,en

mc{'slcl'

dC~. :';al

:!~l~~~i~'~I::~o~~~ii~~!eZ~g'j:

~~~:jd~11jl{~ o~~t~c~~rgJ~~d~~~~ hct'lufsChei~:

i!; Cl' .van jc ?ienst
tc
\TllldJC'; vrocg dcze Ult de J<::n wat dut plebs betreft, die
hough'.
menschen zullcn best mcevallen
-- Is U mijnhcer Van Huf~ en met wic imiel'c1aad ol'dinuir
lenhroel{? \'['oeg deze.
is, hoeven wij g{:f'n ()mgang tc
- Pardoll, U 7.ei?
zoelW!1.
- Ik vrue~ of U ntijllheer
Neef Adriaen was gesJagen
Van Hurtenhrod. if" herhaalde
door den mer
de l1ofmeu;lel".

telilir~~I{hen l~tronOP~:~he~~~~

I

ol1lbulldt U dat.
Dc hr;fmccster verbeet een
lach i!11 zcide, pardon, maar
dan heeft U cell tweede kJasse
passage besproken cn moet ik
U vriendelijk verzoeken naur
Uw afdceling te gaan.
_ Mall, denk jij, dat ik -me
1licr zonder ~ccr vandaen laet
jacgcn?
_ Jagen is niet bcpaald het
woord mijnhecr, maar de passa.
giers mogcn zich slechts ophouden in de klasse waarin ze hun

pa~a]~c~~~~~ J::ze:~'ik toch
weI eellS ccn weurdje mct de
kapitcin willen Spl'ekcll.
_ Oh, U wilde misschien Uw
passage alsnog wijzigen in eerstc kluss~, zci de hofmeestel( een
tikje honcnd. Dat kunt U ook
bij den administrateur in orde
brenp'~I1..

_ .ri:aerel Iaet me met rust,
zei neef Aclriaen nu wcrkelijk
boos.
_ Nu zou ik U even iets duidelijk willen zeggen, mijnheer,
zei de hofmeester die zich ook
opwond, maar Angele viel hem
in de rede en zeide, laat U dat
maar, we hebben hier bij het afscheid juist eenige vricnden gesproken en wij gaan zoo dadelijk
naar onze cabine.
_ Dank U mevrouw, begreep
de bediende dezen ""enk.
- Angelo, nu moet ik je toch
dringend verzoeken je niet met
mijn zaeken te bell}-oeien. Maer
e1' zal nu weI niets anders opzitten, dan dat 'Wij naar onze
appartcmenten gaen.
wo-;;rdw.,~or e:~

op de ImClllcr laden lwmcn? pmbecrde hij.
- Nu VOOl' dc laatste maul,
stel jc niet 4wn.a.~ a::'!1, '~ij gaa:~
gcwoon naar de eelzaal en WIJ
passcn ons aan lJij het leven, dat
wacht, zei Angele gedeci-

laehje.
•
Angele vond aan huar rechterzijde als tafelheer een gemoedelijke dikkcrt, die zieh direct
met een "malt me's effe" voorstelde als Visser, cerste geemployeerde van Soeka Manis, terwijI neef Adriaen" met een
lichte sehrik moest plaats
nemen naast de buurdame, wier
stem zij zoeven had gehoord.
Zij bleek eehter gecn racune
te hebhen inzake het incident
van zooevel1 en informeerde
hartelijk bij N eef Adriaen of die
altemet naar de Oost ging.
Wat afwezig zei hij, jae
dank U.
- Nou dar hoeft U mijn lliet
voor te bedanke hoar. Doet U
dat maar _an de maatschappij
die Uwes uitstuurt. Was U
in Holland? voegde
ze er belangstellend aan toe.
- Och mevrouw vindt U
niet, dat dit mijn zaeken zijn,
bitste neef Adriaen haar af.
- Nou ook al goed, as U
Hever n~et over spreek. Der

t~:!l~ k~~d~~~ ~Y~:r v~:~~r ~f:ll~~?~~h~~i:

op~en~:e~~,ootdl~~~e!.ng:~ ;~a:e~m lk2ezat~~~se~~iet?~::
:~'tc~~i,P;~~~ hij~~lg~~~:~ tr~~I:!~i~O:~t een half

oor

Hij

in verbund ITiet cen
cHilele za~k, wE:lke. vc: or de

Il"en del'. fabrieken,
in het b;zonDe
_"
~
>

.

0

zijn hut was aangekomen.
In de hut ernaast klonk plotseUng een doordringend kindergeschrei. "Tida maoe, tida maoe,
gilde een kind met lange uithalen, waartusschen de

d:i

~uezon

J.::~~d!jb~:"rv:~e!;
te verwedden, dat de
hiermede zeker niet ac~

HOIi LUIDT DIIi HAAIII?
Voor goada .oiJloi~er·s eeniga yerras~ingen.
welke nader beltend zullen worden gemaakt 1
Oplossing voor 15 No\oemb£'r a,s. ce ;ichten aan het bureau
van "Ol ,Ochtendpost",.on~er het motto

BOIZI NAORGI[

Bezuinigt I

,nGezondhe'ld

Inel

Lepels'·

MolellvlietOost35_ Telefoon

r>.'t-~

.

11

Bat.-C. Tel. 1231. NoordwiJk 6a.

NIETDUUR!
Vraagt ens

STUIVERSTARIEF
voer U w woonhuis.

ELEGTBIGlTElTBEDRlJF - B. T! VIA
AFD.,

STROOMVERKOOP

TeL Welt. 300 toestel 14.

~!!!!~~~~~!~~~~~'~--~··~--~--~'~~~~i
Bij d~n hakhr keopt men zi]n brood.
Bi] Caft·Restau'''ot NOORDWI)K drinkt !lien zijn cocktail spcciaal.
NOORDWJJK i l
TEL. WELT. 5580

OTEVA.PRI.BSVRAAG:
Hoeveel li~el' ben~jne wordt g<,:dur ~nde de m",and Noverr.b<:r door
de. be!de Snellpolllp~u van Oleva afgeieverd?
Hrn:\leel b u nalde ritt~n maken de Oteva al.tO·S g e dur~nde 1'\0'
vember?
3 - Hoeveel Iepa~atie orders worden door Oteva in Nm:CDlb~r aan
wageos V<ln d ~ rd~n uitgevo<:rd?
Voor di': beste 0i'l;)Ssillg~n stell de Direct!e van Oteva de voigende
prijzen besch,kbau:
Ie pri]s 1 tocht met C~ n 7 zits auto voor zes p ersonen naaT Po~ntjakpal
Indusid lunch.
2.
5 zits auto vOor vier personen naar Pocnljali:pas
indusicf Inuch.
3.
5 zits auto \'OOr vl~r personen lIaar Po~ntJakpas
zonder lunch.
Op~ossingen moetcn uiterlijk op deu l7en November a_s. inllelenrd zijn
tell kantore van Oteva. Koningsplein W est.
1 -

2 -

FOToeo
RIJSWIJKSTRAAT 28 -

Moh:nvliet O. iI,
Djembat;m Bor.soek
Batavia_Ceutrllm _
Tel. 1629 Bat.

== De ni<.;-u,ve A.gla Billy CODJPUI" ==

GegBrandeerdi': l1 em:zin g van alle

voor tijd- en mo;nent-opnamen tot 11250, apotat lens f 4.5
f 55,50.

NIET SCHADELIJK.

Bij ons zijn verkrijgbailr aIle fotobenoodigdhcden
statieven, albums. geelfilters, lijsten en::.

2100

TEL. 931 W.

liiii~~~~ioi~iiiiiiii~~~~~~~~iiii~~
Steeds voorradig aile so orten
benevens

een pracht collectie

ENGELSCHE

PIJPEN

NlEUWSTE MODELLEN
vana! f 0.90 tot' 5.50

Pn)s: F. 0,50

overal verkrijgbaar

BATAVIA-C. _

SIGAREN EN SIGARETTEN

~'t-~~~
<'.'" 4...~ ~~G
..t&.,. ...,. ~~'t~
"
'0'<-

1

.RUMWAPELS-'~-;'~,:!~.J.

A. S.KARADIN, Tabib

Hij die zijn baar doet met Sta-Bact
Is bij de dan;t.es 't meest in trek.

.."3lI.

p. bilk

e voar bij de thee~}

SORKABOEMI

- ",,,,,1."

ZIT HET

"

I. S.HOTII

Hoog 3500 Voel. Tel. 203

..1.

zoo

':

~

ONTVANGEN III

~~~i~~~~~~~11

~ ~<>?;"\6...'.-~ ~~~

Uit bovenstaande ~in valc. de naam af te Ieiden
van een geregelden, ad,-:ert~E;rder in dit 'blad.

I

AAROBE1WAPELS

Prima Familie pension

waaronder vele geschikt zijn
:.
voor St. Nicolaas- en Kerstgc·
~~~e~nk:;~;:. familie en vrien-I ;;;====~====

Heele uren in zon ·en naar aile
--"
ge;.ondheid~ rust' of kr&cht.

~

KAASBOLLBTJES

,,{I.OS

KINDERRANDEN

opmarsch
n:!-cl.mtrek nemen
dlen.zehden
dag
gaat als
de Dueeniet
zich zoo
dit zlJn
III het Mal.~~ ~
voorgesteld.
~~~dentO!n!~'~~:~n;~~e~ex;!l;~~
Italiaanschc generale staf Ivernellr-IJeneraa! te Manilla.
drie jaar noodig te hebAddis Abeqa te bereiken
nog een jaar of vier
verdere onderwerping
land. Als er dan tensoldaten over zijn,
ook weI zeker
Italiaansche lehet nieuwe vel'blijf voor den
. de groote ontverdragen, welke Hoogen Commissaris ~e Maveldtocht verbonden nilla gereed zaJ zijn.
m~;ge~eis ~~~nl~~; _____ ~ ___._
slaags geweest. Moet NETTE BUURAUTO'S
in dit al!es de reden worden ge- BIJ WALLER VAN AVETO.

Van een groot aantal antiek
en modern meubilair en een
1000 _ tal
kunstvooTWerpen,

heenbuigend zei ze, "zoo erg- is
het h~usch niet mevrouw. Mijn 12.30 u. en van 5----8 u.
man kOll indefdaad geen geschikt emp100i vinden in Holland en nu gaan wij ons geluk
lin-Indie-probeeren."

-BijbiarCfpait

HET PALEIS TE MANILLA.

t.

Wie op het oogenblik eenig Wordt zelel van Quezon.
.
kan ltrijgen van den
Wanneer den 15den Novemstan~.van za.ken.wat b~- bel' a.s. de Philippynen als Ge~rlJ~sverr~ht1l1ge:: In meenebest zuBen worden gecon~~aat~af;
de:I¥E~_ stitueerd, zal de. pres~dent Ma-

zocht,
dat Mussolini
onderhandelen
bereid thans
is,_ nu tot
hij
althans de provincie Tigre tot

KIJKDAGEN

....

het stembul'cau tijdens de zit- ~~~~~~~~~~
ting daarvan gaan haden en !it
etcn, in verband waarmcde en.kele gemeentemad-::leden van
meening zijn, dat de verkiezing
van twee lcden veor den gcmeenteraad niet geldig is.

Wij hebben de gesehiedenis de lli:;:e~nd~~~l t:a~~e~l1da~~~~
afgeloopen vijf en twintig Jaren bJd te daooen met zulte fo:rmavrlJ nauwkeung gevolgd, maar htclten en muggezlflcrlJcn?
dlt sensaboneele felt 18 toch
onze aandacht ontgaan!
~~~~-~-

kris~

~

d~ b~te G~zoDdheidscof'5t:lt~.

"

•

•

tc ~i~~~e~~eheCl' zal del' ook
be"'t boven op Immmc As d'
m:ar eel'st gewend is an e;~
barrel voar den etcl1.
_ Hcbt U bckcnden hier an
boord, informeerde mcvrouw
Visser verdeI'.
- Jac, zei neef Adriaen nu
eindelijk cens wut, de faemilie
Van Berkelaer ........ .
Maar voor hij verder kon
viel Angele hem in
en zei eenvoudig," neen
kcnnissen hebben wy vaor zoovcr ik wcet hier aan boord niet."

Verder schilderstukken,

,.

ZENDlNG

::.
propageerd en men de printah
aloes voor de Europeesche
~amenleving \Vat ac~terwege
het. Deze heeft haar €:lgen zorwaarvoor telkens en telkens
weer _een beroep op haar moet
worden gedaan.
..

is overleden, vertelt de Java
Bode, dat 25 jaal' geledell door
den He'rtog van Buccleuch een
poging werd gedaan om den
Engclschen troon te bemachtigen, weshalve hij in den Tower
werd opgesloten.

.

_

BEN GEHEEL NIEUWE

zoo dringend noodig is, niet in

. °m":aieari~~Cd:,fe~zie~k~ee~r"angVe;e~n: Ishncedh\ee~becgv;Oa!A!n,slgni~gns~t'e~'~'kre~r:w~~el'd~~~e~-

Secrdariew£'g 16

Voal

i~~i:~~~n~~~~;~~:):{~~i~:Cge~~I-;;:=========: !~Pabai~LlINGER B~av~~~:

weI opknappe. Op de
vorige rcis haddc we ook zoo'n
moeclcl's zoontjc aan board. Een
'1cntje am weg te blaze he? En
toen we op Priok anl{wamme,
nOli. He Pict, vrocg ze het oordecl vall haar man, die mee zat

veclt,~fl~tt ~i;~c3a~a~:=/;~~

--

T U S SAM A G

:~r~~ ~~~, v~~~a~a~IJ~l~IW;e i~~: tog van Buccleuch dezer dagen gemeester is als voorzitter van

rust by ons an. Voor een jong
vrouwtje is et wei goed zich by
ouwere mCl1schen aan te sluitc.
Ik wi! me niet opdringe hoor,
vecgde zy er aan toe, maar U
bent ons strakkies Gp het dek
wellwm.
----------

-

hoorlijke hicn'an gewezen, en geteekend.
. l-f?!pltaalweg 13-Bandoeng.
.
heeft terzake excuus aangeba- . "Deze ~et ,verd l,het .vong ~~:B!:~:_~e~etr:II~a~e ~~re~:!a~l:';~
den. Maar "erkla~!'l d2.arUj, dat J~ar van k.a.cht, ,?oc•. ,~e mvoe- laat;!te Maancla g van iecler;, Illaand t.m
cen hoofdredactcm' '.vel wat an- I t'!?g e~van v. erd .oor e~n maal- twee clagen daar1l8, andi':rs uitsluitend
ders te eloen heeft dan op dell tiJ~ Ultg:steld, te~emd; ~e fa- te Bandoeng.
inhoud van stadsber-i::htjes te brIeken l?- de geJ.egenn.el~ te Ij~~~~~~~~~~
Ietten. Blijven deze dus bij de stellen zlCh aan den rueuwen
Java Bode, ook wanneer er zecr toestan~ a~n teo pas.se~.
persoonliike kwesties in worden
Men IS 111 SlUk~r,~rmgen echbehandeld, overgelaten aan het ter tot de conC.U.,le gekomen,
in~icl~t va~ ~ell j,cngsten stads- ~::p:SeSi~;r~a:a~e~e;c~~~~~G'~~ Het wereldbekende middel tegen
r:ts~C eur. an napert er toch arbeidsdag niet toestaat. Hler- HOE S T J HE E L- EN
.
van iii aan de Regeering kennis
LUCDTPIJPCATARRH
i;\I'
gegeven.
Aan'genaamvan smaak
en volkomen onschadelijk.
Het is-op h:t oog~n?li.l~, WailVerkrijgbaar in aile ilpotheken
neer ~et om hefdadlgneld gaat,
en arogistetijen. Groote flacon
al ASlb wat de klak slaat en het
f 1.80. Kleine flacon f 0.55.
Chemische fabriek Mendel, A.G.
daan is zeer groat. Ongetwijfeld
Berlijn.

z~:!t de\ ~k, ;:::~g!~I:tC~~t v:~ zc!~~~le~~~~ ni!~~~CU:~l~~e l~~f:~re~ve~~ b~~r~

Incltt

-

COUIIHEB lTiLIEB ,UAR IUlT

rechtbank - aaliha!iglg IS.
Corse:lcUcn cn bi.1stciwud" ..s. naar Mchoofdredactie is op het onbe- del' dI.e op N<.i1:>10"'. pJ0test .... an- "'2'oll~NETTO. Cou<':ts.p~iaJiste.Oude

~Ji{ ~::€~e~~e~ie;te~~~ ~:F~~::!i~:l~~~t:~~~~ ;~:i~~~t~~J~Z:~£.~r~1~~~: ~OTt~L CRAMBR ZONDE~E'g~ERATlE
dia~g~eli~li~kS~V~anaf~~'i"'~d~.niviiianiiiii9-iiiii~u~il~'I~e~ke~n~de~t&~f~e!~.~~~~~iiiis~p~,,~ek~n~n~'~:~=~:~2-'~O~:~::~:.
1
neef Adriaan vast, t.oen hij in bemoeien en zieh lungs Adriaan

T
d ~rie. .
d I
,ege.n e, ~~oermg van .e

~~~~~~~:;CI~~~ZI.:'J~ ~ ~~ e~=

d h d
~
Ii
ne~~igtlehe~mb1a~~ l~een:~ r;~;en~:e~~n~~~t ~~~i~~gj~'~;;

vooral niet van de wijs
d
je
hUftelijk
zou
ZI;in ,
_ Ik begrijp jou nict A n g c l e . "
'"
Wij kunnen ons ioch niet temid· ~~df~I~~~~:~l ~l~ ~~r ;~~it n:~~ reden geven tot alarm.
den van zulk plcb9 ophouden. toch cell heel behoorlijke po~
Een Van Huftcnhl'ock tot Op- sies·e. Et is natuurliik niet
Inmiddels ",~a~ het in iede~ g:dcnhcuvci in zou'n milieu.
me{?r UC "'ouwe ti'd va"n voor- val goed am Ju~~t op de~~ .1llCl_ Als ik jc IlU Cell:3. een heen ma1~ we 7.ijl~e toch dank- d~~teele verschlJnselen hJdlg te
wIJzen.
goeden rand m<.lg gevcn Adrman baar' cen goeie baan to hcbbe.
en als jc de l'ei3 ~iet al ic on.
_ Hct 7..a1 1110etcll blijken, zei
•••
aangennnrn will malten, dan 7.OU Adl'iaall lalldcrig.
ik
je
toch
,vel
heel
sterk
willen
bc-ctJ'cU~~l"'!'
1~~'Cn!,erlijnkotg
vmac"wCeegne
In
een
artl'ke!
over het Heraanraden om niet zoo op te
::;:....

,~~'~J~~:~. c~~~c~sV~~l ~~l ~~~~:~~ ~rt1!~~~n.

g~~laatst

~ ~e:l:l~ ~:~~~ged;;:e~~s~~:: :~r~u~~=

Dat staat. vast.
0 ddt

:WU

noot vn.n tante Van Oudboven
~~R dWlilgl. naar oat onlzaggcllJke- vlIIg-lure land te gaan,
wanl". .wij
onder aJlerhandc
In.ag-!}iJ.(~'-gl'ondschc mcnschcn

dreigende wijze een
k
en 0 a a
g
per e

De Ja-va Bode rweft, eem:ijdig
ingelicht, eenige opmcrkingcn

ACHT UREN DAG.l
suikerindus· l_

Philll~pvnsche

·Slga,en-lIIagazijn ..De

zoo

KAN OOK UW
HAAR ZlTTEN

M ..
,leng

No~

3

Adelaap··

Telef4 WI. 2607

GOl!!lItooPSm ADRES. mUUNTE EN VLUGGE BEDlFNING

"DELIM'" TUSSOR"

Toko ·.. DELIM .....

w~geD' groole ultbreidlDg verhu15d vac Senen' 159

.

nallt Seoeo 143 - liS- - = -

pe r E1 . ,

Tele£oon 384 '!Yelt.

Vervolg

Voelbal in Engeland.
De uitsla ...en.

Astoll V,U. -

_!

Stoke
Shefficltl W.
Ar,;c!H\.1

l1'chcster C.
Birm ingham

tJ~f\~rso'

D,?

de dlvlsle NOOid

3

11
10
11

L!neoln
Transmere
Chester
Chesterfield
Walsa ll
Oldham
Rothcrham
Stockport

11
11
13
10
11
12
11
12

7
7
5
4
5
5
5
5

1
1
3
1
3
4
4:
5

3
3
5
5
3
3
2
2

Barrow
Halifax
Accrinrrton
Hartlel~ools
Yor k

;;;:
11 4. 4.
11 4. 4
11 5 5
11 4 5
11 3 4

3
3
1
2
4

4:

1 15
~ 15
2 14
1 13
5 13
'1 12
-: 11
3 11

'I 4

2 10 S

~

ii10

Carli~l e

Dal'lington
Galcshcad

~ ~g ~:~~;~~~~d

rt

ig ~ ~ ~ }g N~~rir;hlon
11" 5

2 10

ii

~

2

11

G

~~ ~ ~ ~ ~

l"rcston

~~~Ic:;~~i1In

i~

tita ns.

c..... v..1. Cel.

~lP' G6,", ~U,. ~.l. PI6 ~~~~am
11
11
11
11
11

III

G., ...

~~1~~urll

A.

th

:~

11

17
17
15
13
13
13
12
12

~ i~

i3 :;
7 1

divisie is lhans:
Tottenham
~'i\'l'

ii

11
10
12
11
11
11
11
10
11
11
12
11
11
11
11
11
11
11

~

7

1
1
3
1
2
4

5
4
5
5
4
3
4

-1

-1 1
6 0
5 2
5 -1
5 2
4 5
5 3
5 3
6 2
1 5 5
2 7 2

tij~:~~~aktcn

3- 1
wij meldlnc. van
4.-°3 cen goodwlll-overeenlwmst tus1- schcn de Vereenigde Staten
3- 2 ell Japan, welke is tot stand ge2-1 gckomcn, waarbij een bcpaaJd
1-1 kwantum Japansehe textielgoe-

g::r~~~ 0. ~v:~i;~l c.

~j~O~ijj~e\~~u!a~p a~h~~7~~;:

;::e

van di t nummer is in h oofdzaak 6.
aan Zwitserland gewijd, waarbij
t!1rijke illustraties de aantrekkelijkheid van het geheel ver- I - -- -- - -hoogen. Verder bevat het nummer bijzonderheden over cen
uitstapje naar Madeira en over
de ~itoul'-Europa~privez~izell,
terwul ten slotte de overzlchtelijke afvaartlij<lt is opgenomell.

~~~~n:ecde z~nrnc;ll:~~~ h.em
~lC~ee~n Ster: I~~nn vOlg~~~~~

~~~ll o~:tOel~ili~£j~ v~~~; d:~

dierennrts, omdat.. h~l beestje
telkens zoo klagehJk Jnn lttc a ls
het een bonbonnetje in Z'l~. bekje
?,:stopt k:.eeg. ell dus bllJkbaar
lC':S aan Z1Jn.klesjes mankc{>rde.

- - - ' - - - - -- -- - - --

TOURISM.
Het jongste

nummer

van

~~:I~iSV~;l ~:~ N~~~~l:~~~~~-~~~

dische Toeristenbureau bevat
tal van fr aaie photo's van de
°n:;"mter"elv".nnVd'ennBh·.te"rVV"a·,.','Ble,oaPr:
-

~'~e:d:fi~;,ie~o~~ee~lte~~;r ~~~:

voar de EaUvi:mcll een ope!loaslechta bedoeld was am ZlJ Il nan- ring zijn, aangezien niet velen

Dus.. toch~ zes janr Da hun
hmveliJk ..
••
Met bijzondere teederheid begroette hij z'n vrouw bij haar
thuiskomst , telkens verwaebtte
hij dat zij "Het" zeggen zou.
Maar misschien wachtte ze liever tot het heele pakje kIaar
was _ vrouwen kunnen op dat
punt zoo fijngevoelig zijll.
Na twee dagen werd bet hem
te maehtig en. toen zij weer snel
iets onder den divan verborg,
vroeg hij haal' op de vrouw af,
wat zij voor cen handwerkje
maakte.

i;15 ~~~~~~~tone;~
o'South
13
Q

13
13
13
12
12
12
11
10
10
10
10
D
9
9
8
7
6

t=g

Par tick
Dunfermline
Airdrie
Queen's Pk.
Albion R.
Hibernian
T. Lanark
Dundee
Kilmarnock
Arbr oath
Ayr
Clyde

13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
1.3
12

6

4

4
5
3
4
-1
5
4
4
3
3
4
4
2

5
7
5
6
6
7
6
6
6
7
8
8
7

~ ~

! ~: de~~c~de~~'vraagstuk dnt zich 1~nOfh~~:e~:Cwb:abl~~jul~~~hm:~:~
3 15 hceft voorgedaan is dat van den \'~.rst.'lnd van hnd. Lang ..k~k
i i; ~~~~~~e ~at~tehn~n~zei7s d\~a~~~ ~~Jei:ea~~pj~etenO~~ja~~~~in~}~
-1 12 PhiHppijncn betreft aan bepaal- gemoed week worden.
1
5
3
3
1
3
2
4

11
11
11
11
11
11
10
10
9
1
9
1 9
3 7

f:~v:~~~~~\~=~.~7e°;:~~f

2-1 h.~bben gezi~.n weten nu waar
2-1 ZIJ moeten ZIJn.

·Luton - Brighton
Nor t hampton - Torquai
Natts C. - Queen's P . R.
Reading - Swindon
Sauthend - Millwall

3-0
2--0
De Heer Keesmaat, de meu6-0 we eigenaar van Salon de Beau·
. .
.
tIS heeft niet aleen h et Parij.
De ?O~llpetIt:es~and m. de sche diploma veor de volledige
derde dlVlS1C ZUld IS than!>.
uitoefenig van het coiffeursGUfO · c. .... V.,I. Cd. PAt yak voor .dames en heeren,
Reading
11
9
2
0
18
maar
is tevens bevoegd am in
Crystal P.
12 7 3 2 16 deze verscbillende vakk en onCoventry
11 5 2 4 14 derwijs te geven en heeft zit_
B'mouth
11 5 2 4 14 ting in een examencommisste
Torquay
12 5 3 4 14 voor het uitreiken van certifiSouthend
~ 4 4 33 11 eaten, welke door het Parijsche
Gillingham
11 : 4 3 11 Instituut worden erkend.
Luton
4
11
Notts Co.
i~ ~ ~
Waarborgt het bovenstaande
Clapton O.

De aanstaande conferentie.
De Voornaamste taak, welke
rra~ t~~~Y zal !ebben, zoora.e
Ippynse e ?emeenebe.st 111 Novem.~r a.s. IS geco~a~.ltueerd .en hij zal 01?tred?n ill
ZlJn fun~tJe van comell.ss.aris generaa! 1S de voor'bereldmg van
de a.ans~aande Philippynsch-

Am~rlkaaDSChe

bande~SCOnfe-

renbe. .In verband h lermede
houdt hij nauw contae~ met .de
doualle-experts in de Vereerugde Staten e n de plna~jke
handelsorganisaties.
De eonferentie zal in Decemher a..S. of in Januari 1936
plaats hebben.

i ii

3 11 ~::,s d~~e:~~;:~~~ ~h::~::
5 11 twijfeld het resultaat dat de
~
Heer Keesmaat in sa.menwer ·
3 11 king met .zijn assistente, Mej.
5 11 Kitty, Prange, weet te bereiken,
4 10 Vermelden v,rij nog, dat eon
2 10 complete permanent wave (du
inclnsief v66r- en nabebandf'!a
4 10 ling) slecht f. 10.- kost, een
.
billijke prijs dus, die elke dame
2 6 zich kan permitteeren.
'
8., 3 5
, . .~

ii ! :

~.

-:f

de hoeveelheden onderworpen,
zoodat de P hilippijnen t hans op
een punt zij n gekomen, dat uitvocr uaarvan naar de Vereenigde S.taten n iet meer mogelijk is.
De mvoer van gesponnen henn.epgal'ens voor de t6uwfabrieatle in de Vereenigde St aten is
echter vrij, zoodat zi ch thans
het verschijnsel voordoet, dat
Japan ruwe hennep afnecmt van
de ~hilip~.ijnen, w~r geen spinnet1Jen ZlJn. deze m Japan tot
-- -- - - -. -_. __ . een ha1f-p~uct verwer kt ~n ze
daarna. vnJ van ~ehten In de
Vereenlgde Staten Illvocr t.
SALON DE BEAUTE
Hiertegen zijn eveneens pro-

13

~f~:~;~ -=- tJ~!;h~t ~ ~~~~::a~~~~oC:6hetd~~~~~~~;

12

~~!~~1 e~~ls;~~~n:eet da~I~:;

z'n vcrjaardag, maar beide
hoogt!jdagen waren nu niet zoo
spoedig op komst, dat de groote
geheimzinnigheid gcrcehtvaardigd seheen.
Niettemin deed meneer Ste1'lt
hij nie~ 111c:kte da~ de plot!Wh ege hevlgc hefl,oozlIlg van het

d?ot'stak. VoorzlChtlg maal{te
h~~ het open en 0I?gelucht zag
hlJ, da.t het . slolhg ~een ~as
we~. ~~t d~n wei ? HiJ dra:llde
het In zlJ n vmgers ron~ en begreep ~et tO~D plotse~mg; een
heel klem pakJe, een IUlerbroek-

.r

,g

haastig iets wegmoffelde wanneer huar mun onvel'wachts de
kamer binnenkwam. Het gebeurde weI vaker dat mevrouw
Sterk aan eel) verrassinkje vaal'
haar man werkte, eeo le~kcre

Hi ertcgen is Cl'UStig protc:;t
gerezcn va.n Philippijnsche zijde,
aangczicn men van meening is,
dat van November a.s. derge.
lijke ovcrccn komstcn op den
handel betrekking hebbend door
de Philippijnen zcl! moctcn wor-

11 2 7 2 6
Dat Salon de Beaute, welke testen gerezen.
Hull
De d e d i v t s i e Z U i d.
sinds korten tijd onder nieuwe
Bournemouth - E xeter 1- 1 leiding staat, zlch in een steeds
DE PHILIPUNSCHE
Bristol R. - Watford
0--1 grootere clientele mag verheuHANDEL

Queen's P. R.
11 4 4
Car diff
3 3
Watford
11
Newport
Northampton 12 4 5
11 3 3
Millwal
11 3 4
Swindon
11 4 5
Bristol C.
Bristol R.
~
4
Brighton
Brighton
11 3 ~
Aldershot
11 2 7
Exete.r '

Driemaal achtereen was het
al gebeurd, dat mevrouw Ster k

p;;;;;;~ij~~~r"

.'

,

,

, .' :VEILIG

EN

o~A4~rrA~T~AAR

visie heeft ge-

BALI,
VerdeI' gaf het Nederlandsch
Indiseh Touristenbllr eau eell
nieuwe folder uit over Bali, het
par adijs van 11et Onsten, eveneem: met tal van fraai e illustrat ies cn een overziehtelij ke kaart
verl ucht .

NED. IND.

het handi ge" " ve s t·
oe k e t" c heque.etui
de Escomplo.
den par'lic ulier het
ng e we z'e n beta alm i dde l.
Cheques gedruk t op
Safety Paper, w aardoor
vervalschingen praktisc h
onmogelijk zi jn_

ESCOMPTO MIJ. N.V.

i=i ~j:doh~:I~~~~k=A~~:O~h i=i gevocrd.
~:r~~il~;~n;na~~t~~;d~~\;~ m~:ermeeee~g p~~~~~:~'l'e~:~j: iwuwiiiiiiiuww"'~iiijijiWi"'iiiJ~;t,ij~~'iiiii~?,....~~~~'VtI~~
~ji..,
iii'_
iii-ji_
iiiiiiiiJL.~~~~
waar de punt v~:" e~n haakpen

b~ ~
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HET LlEVE
HAND WERKJE.

I
I

:o~::a~~;s :~t
z~j;; 5.
is :~ge;:~ti~~e~:en:ee;!!:~~

~~ r~s :r;?:;~s~~tl~~~~ da~~;t~!~~~~~'nieuwsgiCrig_ ~~l:o;~r!I~~~:~kk:ij~e~~ =~~

Aberdeen _ Queen's Park 2-1 aandacht.
8 Albion R - Queen of So2~~ dO~~r~~~~lle~~~bijg~:~hl~a~~~~~

~~~g:::!ell ~; ~ ~

f;i

Ontevredenheid o ver
handelsrelatie.

Korl Verhaal

~~c~~~g:~d~;~;:~p0ea~e~~~1f;~ :I~ :j::r:i~esda~a;e~:e;~~e:::; ~~:Q1~.rtistieke

s ted i v i s i e.

~

(~. .. ~"l ~,l. ;"6 Hea~
7
6
5

geeischt beeft, dat de Regeering
den voorzit t er van den Ra~d
Van State, Baron Ikki, van Zljn
f!lnet ie zou ontheffen, aangezl~n deze cen ~anhanger van Dr.
Mmobe zo.u. ZlJn.
~e mmlster va~ .oorlog
drelgt ~et aftreden, mdien ~a~
dezen elseh geen gevolg ~o d
~e~:vet, hetgelen ?el1 ~a;~netscrl:';~o ~~~:~hfed~ude ;re:ier

....

Van wie de tweede prijs is,
mogen wij tevoren niet zeggen.
Dat moet de lezer uit de advertentie zelf opmaken. Maar uit
het motto "gezondheic. met
lepels" blijkt weI duidelijk, dat
het ook hier iets aantrzltkelijks
geldt. Men doe zijn best. De
verrassing welke den prijswinners wacht, is de moeite waard.

XRM" iM!t!rJi5
I=
' ===_~-

I liM

HOTEL

DER NEDERLANDEN.
dat hij het r eusachtig leuk
yond.
,
.
teg;;;o!e, e~e ..&~:j~e~o:m:: Programma
OP DO;~DERDAG
blbberen~.~e la~tste dagen.' , "
..Ja, nJn warm vo?r he!1l.. ,
24 OcrOBER 1935
b:?-amde. me.nee~ S~er.;r, t el'WlJI
hIJ tersluL1{s lets In z n zak weg- 1. Pique Dame
Ouverture
stopte.
JORAN PAAUW. ,
F. v. Suppe
.. 2. Braun odeI' Blond
Walzer
E . Waldteufel
NITOUR _ WERELDGIDS: 3.
In dank ontvingen wij het
Pa~~ie Bajazz0R.G{~~:a;~~~
vierde nummer van den .twee- 4. Die schone Helena Pot.
den jaargang van den Nltourpourrie
Oscar Fetras
ls

r
11 2 1 2 6 zeit::
S c ho t s c h e Bon d. Eel'. tusschen de Philippijnen en de hejd ~!s weI am zich te ~~tdoeu op de lens van den photograaf

Ayr - Partiek
Celt ic - Airdree
Duuferlllline-Motherwell
1-:i. Hamilton - Killmamock
2-2 Hibernian - Dundee
1- 0 Rn.ngcrs - Hearts

f.~~!~n_~~~~~Cj~rOl

PD ,

Hull - Doncaster
2-3
De compctitiestand voor dcze
Manehesler U. - Shefr. U. 3-1
NC\'!cllstie - Leicester
3-1 di\.·isie is lh ana :
Plymouth - Wesl H:l.m
1-1
Port Vale - Soulhhamp(''''P. c.... V .. l. Gol . r.,
ton 0-2
Tottcnham - Bradford
4-0 Aberdeen
13 11 1 1 23
Dc compelitiestalld in de twccde Celtic
12 10 1 1 21

~~~~~~~~nU.

j u stitleele vervolging van Dr .

in staat zal zijn de cricis te be11 ~veren .en dat er .geen veran~~~
11 ~~~~e~~~ ~~~l~~~ina~;.~~~~~neer
11 d R k db"
k t
10 e y s ag lJecn om .
10
11 3 4 4 10
DC PHILIPPIJ NEN EN DE
11 -1 6 1 9
!:
11 3 5
9
VEREENIGDE STATEN .

~

¥

T .•• d. d " V " S " •.
"
Bamsicy - Bury
Bradford C. - SWllnscy
Burnley - Notts Forest

L eicester
Plymouth
Blackpool
Doncaster
Charlton
Bury
Swansea
New<. . stlc
West Ham
Sheffield U.
Notts. F.
Barnsley en
Fulham
Bw-nley
Bradford
Port Vale
Bradford C.
Norwich

De poht~eke om-ust. m .Japan
over de Mmo be-theorle IS nag
s t eeds niet geluwd. Nadat de
Regeering h ad toegeg~v.en. aan
de elsch~n van de milI~aIren,
zo~~la dIe door den KmeU\~~?-

2- 2 :'~~~:~~~'1;'~~~~~:d~~g~~:
~~npetiti:S~llIld in ~e dcr- ~~:re~ah:t ~~r~~d~~:ee~~, ~ii~

Chelsea

~\.:e~t~~·

POLITI EKE CRISIS?
J
.. In apan..

~ :~~~e:env~~fo~:~~!rda:na~·e~

Portsmouth

~~~~~ford

verwierf.

Ba rrow - Darlington
2-0
Chester :-- Rotherham
0-0
Chesterfield --: Tranmer e 0-1
C:ewe - Carhsle
2-0
Lmcoln - Wrexham
3-1
~ew Brighton - Gat eshead
Rochdale _ Oldham
1-{)
SouLhJ)Qrt _ Mansfield
Stockport - Walsall
0- 1

~

Derby -Blackbut'n
1-0
E\.·o.!\ ton - Chelsea
5-1
Huddersflied - Grimby
1-0
Mic1dlcsbrough -Leeds
1- 1
Portsmouth - Arsenal
2-1
Prcst(1l\ - Manchester C. '1-0
Sheffield W - Birm ing- ..,
',"
hum .
Wohcs - >::lunderland
3
De compctiticsUmd in de eer·
stc divisic is thans:

~fi dd lcsbro'

r d.

West A . 0-7 York - Hallf ax

:~~o~;d ~es~~

HuddcrsCicld
Der by
Sunderland

0

A an ODze clientele wurdt hierbij medegedee1d da t wij door groote uitbreiding een
V O O! D ames-en Heeten ~KJeeding a ls DOOit tevocen.

cjl:nm ~ \'"orra:Jd stoffi!<l h ~ b ~en

~;d~!~ ;~!j:X~~: ~cl?;~ te~r:C ~"t~o:~rn ~~~~:.~:

I NieuW's. nen
taurant zich bij zoovele Batavia:&.~or
reeds een zeer goedcn naam

Hartpools 3- 2

Accrmgtoll _

Fraoscbe kwalHeit No. 1
pel." blok 40 el . . F 26.-

WI

De r d e d i vi s i e No

•
De te BelfastEgen'gpeeelld.enVdo~
balwedstllJd
I e r Ia n d, werd door Eegeland
ge wonnen met 3-0.
..
In de compctitiewcdstrlJden
wa s de semsatic vau Zater~ag
de nederlaag van Aston VIlla
tegen W. Brom. A met 7- 0.
Dc verderc uitslagen van Zaterdag luidden:
Eerste d i visic. Brom

. P 0 .70.

ii

~

g
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PRIJSVRAGEN.
. In ODS n ummer van heden
treft de lezer twee pcijsvragen
aan.
Op de..eerste, van d~ autove~:
huurderu Oteva'.,.vestigden WlJ
reeds de ~dach_..
..
Slechta willen WJ,J er nog bij
verme!den en dat zal de animo
~ zekcr d""" verhoogen, dat

;~:s;ermoedcn was dus jwst

hij~:~c~~~en~:~~~~~~ar~~

babywinkel en kocht schutterig
een paar heel kleine rose kousjes en bijbehoorcnde gebreide
schoentjes. Zou hij z'n vrouw
6ak eens lat en opkijken!
Gek, maar dien avond kon hij
bij z'n thuiskomst Titietje niet
op de gebruikeUjke ha:rtelijke
wijze knuffelen. Telkens voelde
hij naar z'n· binnenzak, bang
dat z'n vrouw het ritselen zou
hooren.
.
Na het eten stond ze op. "Nu
zal ik je laten zien ""at ik gem~t he:h. Moe~,ie .even bi~.':
b!ij\'en u tten. TitietJe, ga JlJ
met de vrouw mee?" Ze ging de
kamer uit met Titi in de annen,
je

M=~~~~:el~~eP:t

te B a tav ia e n Mr. Cornelis
en a an ail e Hotels over
geh ee l N ede rl an d s ch.lndie

Ver sc hijnt Z o nd ags m orge n s
met e e n ve r s pr e idin g v a n

wml I'JlilDDB!tI
te Band oen g en Om s treken
w. o. 96 0 n d e rn em i n 9 en '

Teli.

334

Inlichtingen voor

-,.

I

in beide bladen ,
DAGELlJKS Telefoon Nos. 582 - 583 \Vei tevreden
Na 5 uur 523S - 5050 We lt.

DISTRIBUTIES VAN CIRCULAIRES
EN ANDERE RECLAMEDRUK\VERKEN

EEN HALVE .CENT PER STUK

onder zijn uitgespreide krant
klaar.
.
Speciale w ijken dec stad
.~~ een paar lJ:unuten hoorde
J.tij.z n vrouw ~komen. ,,Doe
dus niet)n de ' geheele oplaag
Jeoo~nue~di~t ! Zoo,nu
mag Je weer B:g"ken.
ZONDER PRIJSVERHOOGlf\jG
Meneer Sterk keek _ en zag
Titietje midd,,!, op tate! staan
DE Y1TGEVER
~et een schattig gahaakt del<.p~~~~ ~ ~e:.p.kl~ 0!ia;t d~m:t : :
•
•
~ ill het bungaIow- kanten randje ei>~...;o.,let- tvTYn1YUNTffiTvTtTvTt--..pmTYb......

. . . ; , -:-".

.,

g::~:~e~ I~~~ :~rg~~D!i~

Dan is het klaar. Het wordt iets
snoezigs, je zal het reuzeleuk
vinden !" Sterk drong n iet aan

V E RSCH IJ NT DRIEMM. L P ER
W EEK IN f EN OP LA AG VAN

JOHN KAPPEE

-,y-_--. -'- __ .~•
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