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ME D E D EEL IN G I
De, geweldige belangste,l.
ling, die ook buiten Batavia
.... oar ons blad schijnt
te bestaan. noodzaakl ons
tangs dezen weg,te beric~.
ten, - dat zij die 'ons blad
per post wenschen Je
ont....angen een postwissel
zenden van:
PER KWARTAAL f 1. _
DlRECTEUR JOHN KAPPl!lE - TEL. WELT. 682.\
PERHALFJAAR ,,1.75
~g~:~g;:~.~.~3"~~=::t=:f:~:
PER JAAR_..... ,',3.50
~~~~lC~S~R
WELT. MS.
,_ _ _ _ _ _ _ _ _..l S. B. H. GOPNER
- TEL. WELT. 0050.
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~ Beron.' 1C'lIving Ihi~ gooJ ship. 1 ..... ish to
"bring you my very best thonks for tlll~
.,l1grtCl1ble stuy on board find I {1m glad
"to lell you. thll\ I have found an absolutrly
,,\'('fY ~oocl Illmosphue O\·Ct this ship, comfort.
"cle(lnnes,~. >;load food lind - the best ofil ali"offict'rs \\"I~o 110\ only -"cem 10 he fin,! dd~"
~(,\Ild I be~ \·ou 10 u1\der.~lnnd Ihlll I am obit,
"llnl'r )0 ~e~rs of Iruvc!ling nvcr 1111 the world,
,,!o comp~re) but also Se'C!1l 10 mak ~ if tin
"honour 10 themselves in doing their ulmosl
"to ml\kr thr slny all b~l\rd ror the pIl5~enqrr~ ..
•. tlS plell ~!lnl i'~ po~~ih!e

Van Dag tot Dag.
•

voor

DRUKK'E'RIJ

I 12.50

~~~~~LE:.!-DEI0~~

I

Zondag zijn wij weer in spanning!

SIAI'·fS KONING.
Blijft voorloopig in Europa.

Holland en Denemarken bekampen elkaar in het stadion
en niemand kan met zekerheid den uitslag voorspellen. Maar 0 N G E S L A-

GEN

:.

APOTHEEK DE GEDEH
PASAR BAROE 15

Drukwerk

poststukken de
dragen, "By K.L.M."
en voldoende gefrankeerd zijn,
Als lid van den
zullen. zij per Nederlandsche eheenef,~.eStiam
'.
machme wo.rden verzOllden.
hebbend op
tegen
Ten aanZlen van de verzen- doch !taW! garandeert den
ding van mail naar Engeland is te voltooien van vier voor
nog geen definitieve beslissing bestemde torpedobooten. (S.T.)
gekomen, doch geloofd wordt,
dat de postautoriteit811 gevolg
zullen geven aan het verzoek
van den Singapoorschen handel
am •. zoolang de dienst van d(~

niet te evenaren
in
smaak.
zuinigheid
en
voedingswaarde.

JAPAN EN CHINA.
De eerste plaats.

Imperial Airways lliet even snel
is als de K.L.M., de mogelijkheid van verzending met de Nederlandsche maatschappij open
te laten.

De jongste Chineesche douane-statistiek wijst uit, dat Ja~
pan zich gedurende de eerste
helft van dit jaar de eerste
plaats heeft veroverd :,ij den
invoel' in China. De Vereenigdc
Voor Britsch Indle best'2mde Staten staan op de tweede
mail zal uitsluitend met Impe- plaats en Engeland op de del'rial Airways verzonden worden. de. (S.T.)
.

U vindt het op de tafel
van iederel1 fijnproel'er.
Waar niet verkrijgbaar.
wende men zich tot de
lmporteurs :
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N.V. HANDEL MIJ.

HlER ZIJN DE

"ARCANA"
BATAVIA - CENTRUM
Tanah Abang \Ves;: 3-1.
Telefoon Welt. 240-1.

TE HOUDEN DOOR

...

JOHN- PRYCE

£;

Co.

IN EEN HUIS OP DE
VAN BREENWEG No: 1. HOEK MADJOENWEG.
SPECIFICATIE,
FRAAIE KROONLAMP. MODERNE SALON-, KANTOOREN SLAAPKAMER EN EETKAMER AMEUBLEMENTEN.

zacht en zuiver; de eenige zeep.
waaraan U Uw kostbare huid
kuot toevertrouwen.

Your RADIO

pullen, Kashmir' electrische kandelaars en tafe1tjes

(handwerk). Telefunken Radiotoestel, diverse spiegelkasten,

Op ga.aUeJUble bahUB.lvo8rwllrd ••

mooi kamerscherm met paarlmoer ingelegd, olieverfschilde-

litsjumeaux, servies, electtjsche koelkast "NORGE" geemail~
Boven een bericbt in. het Bataviaasch r..!ieuwsblad staat, leerd, Senking gasfornuis met garantie, enz.. enz.
"Zuiderkruis iri reparatie".' WJj
dachten al, dat wij iets aao. het
firmament Waten!

...

LHISTIR NIAR ,DE
VOETBILWEDSTRIJD
ROLLIND,. DENEIARIEN
III GENERAL ELECTRIC
III
PHILIPS.
III
ERR E S.
III
T~LEFUNKEN

Mooie artistieke schoorsteenmantel, STAANDE KLOK, zeer

va~ell,

TEL. WL. 2208 EN 272

Uit Bangkok wordt gemeld,
schen consul te Batavia. Het is
PRIMA SERVICE_GROOTE SORdat de reis van Siam's kindechter gebleken, dat dit geheel
koning Anada Mahidol naar
en al gefantaseerd moet .
TEERING_LAGE PRIJZEN
Siam tot het volgend jaar is
aangezicn de heer Censi
uitgesteld. Dit bericht is door
geheel niet in Japan
vormen het door aIle tegenstanders gevreesden Raad van State en den
doeh reeds lang op zijn nieuwe
de binnen-trio.
standplaats Nieuw Orleans is. Singapore .... erzendt gewoon.1 R(,g,,'tsc:E!'!e'PnS:Rae"udt:;.a~e~:~~ ~~t
Men vraagt zicn in verband
De Str. Times meldt, dat het
meldt,dat het tijdstip
hiermede af, wat de bcdoeling
van dit Japanschc bericht is!
postkantoor te Singapore niet
komst van Koning Ana- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zal overgaan tot het treffen
oogenhlik niet gunstig:;;
--'" -,--- ....--------.----van den mantregel om voor Eugeacht. (S.T.)
ropa bestemdemail uitsluitend
met de Imperial Airways te

·H EDE. N VEND UTI E

rijen,

KAMPIOEN
is en blijft

C

Wij hebben langen tijd behoefte gebad aan een vliegtui.
genfabriek in NederlandschIndie. Versl}hillende malen heb·
ben wij het waarom uitvoerig
besproken. Thans zullen er
waarschijnlijk twee komen. Een
van de Droogdokmaatschappij
en een van den heer Kouw.
Waardoor dus ooncurrentie zal
ontstaan, die mogelijk beide
plannen zal doen mislukken. Is
er voor de Regeering geen annleiding om zich hiermede te be~
. • moeien en het daarh~n te lei·
den, dat de ernergie zich niet
versnippert? Ret is naar onze
meening een kwestie waarmede
een zeer groat Indisch belang
get?oeid is.

per plaatsing

T E BAT A V I A-C. EN' Mr.-QORNELIS.
VOOR KJ..ACHTEN VERSPREIDING TEL. WI.. .... ' -_ _ _ _ _ _ _ _....l

Vernomen wordt, dat het
eindpunt van den Trans Pacific
dienst van Amerika naar het
Verre Oostell voorloopig Manilla zal zijn. Oorspronkelijk was
bet plan de Hjn door te trekken
tot Canton, waarvan echter is
afgezien, naar het heet door het
drukke scheepvaartv-erkeer op
de rivier. In werkelijkbeid echter heeft de Chineesche Regeering &een toestemming gegeven, uit vrees voor Japan en de
mogelijkheid, dat Japan ook een
dergelijk verzoek tot China zou
richten voor de doortrekking
van de lijn op Formosa. (S.T.}

~~~:~ z~~nh~r~~~e~:! t:;}i~:~~ ,.,...~-,......--,-~---~

di

bestaan moeten rekken. Ret is

r~~nie i~e~~e~;:p~\~e~l~ea~~:

trachten en in dezen moeilijken
Hjd de lasten van een bedrijf dat
een belangrijk bedrag in de gemeentekas startte als pacht en
als vernlakelijkheidsbelasting,
*
niet bovenmatig te verhoogen.
~''''
Dat zou pennywise and pound
De Regeering heeft beslist, foolish zijn!
~.
de I.M.I.W. den Middenstand
u
coneurrentie aandoet. Als
Een courantenbericht maakt
daarvan maar niet de er melding van, dat de politievan meerdere I,M.I. bond uit zijn kas de fondsen zou
IndiE! is. Zoaals wij fourneeren voor de kosten van
zijn deze verdediging van den geschorsweI op hun ten hoofdagent, :die op Goe~
noeng Saharie een, heele familie
uitmoordde. Het komt ons voor,
dat clit niet de juiste bestem~
Uit Japansehe bron werd een
VOOl' vereenigingsgelden
interview overgeseind, dat men

1

wei veranderd
Indie cn
naasl
het
beroep opIn steun
voor
de '
Ioheemsche behoeftigen, mag
toch telkens en teJkens weer een
aanslag worden gedaan op de
hulpvaardigheid van hen die het
beter gaat om ook de eigen
landgenoten niet te vergeten en
voor hen .lets te reserveeren!

KAPPEE

GO E N 0 ENG S E H A R I 46
NA 5 UUR TEL. NOS. WELTEVREDEN 582-5238-2398.

In <Ic nabijheid van Magelang Het So",·: fIbltid komt mef ecn ItN·o"".v~.. ·bwlntle
zal een dorp verrijzen voor becijfering van de mogelijkheid
k r'kh . d I
oudere werkloozen, voor wic. de om de luchtpost uit Holland met coo .~n verf\ eY ~ sfe ~kans op cen bctrekking ook bij een klein snel ,vliegtuig naar g:n ~l geexp o~.ee~d . 11 e aal het bcter worden dcr tijden uit· Midden- en Oost-Java te zenden. ~.e J~ren ~rac ISC d a deen ads
gesloten moet worden geacht en De postautoriteiien zeggen dat lO~coo~·.l n n:~ e
oor e
wien men thans cen klein huisje het niet kan. Wij aanvaarden goe elms we ~ er
zal geycn met eell stukje grond, dit gaarne, doeh zouden dan ook vertoond, wa~ the~l f~~apark
waarop :loij zelf kunne-n tuinicren het waarom weI graag willen stee~~ een aan re {e!J pun~,
dan weI zieh aan dc pluimvee- weten!..
~el'w1JI de gem~~nte In al dIe
teeit kunnen wijden. Ret is alJaren een beh<;JorhJk bedrag aan
thans iets, maar met eenigc
,:~~
pacht vo?r dlt .stuk grond op
het Komngsplem heeft ontbeklemming de-nkt men er t o c h .
aall hoeveel verloren hoop, daar De gemcenteraad heeft conform
in dit tuindorp zich zal opsta- de voorstene~ .over het lot van
is het loopende pachtpelen. Oudere werkloozcn. ,Dat de ~ram bes1~st. Het ver1aag~e
.
geEHndigd en Cl'
wil zcggen mensehen van een tanef van VIer .cent p~r seebe
r.ontract worden
jaar of vijf en vee-rUg die oak in zal 1 November m wcrkmg .worwaarbij de Gemeenbeterc tijden in IndH~ tot niets den. gesteld voor een proefeische:n stelt, welke
mee .. nut' worden gcacht. Die p~rlode Vl.lll zes maanden. ~n
cxploitatie van bet Delluar lodie zijn gekomen met de- htermede IS naar onz~
zoodanig hoog. w~rden
zelfde illusies als wij allen, die het lot.. r tram beshst ..
dat een e::pl~ltahe op
hier iIebben gewerkt, die mis- het tal le_ nog te hoog b~lJft en
onmogehJk IS, zo?dat
,p~oP~u~la~<r~ve~r~-~d~e~k~an~S~b~es~t~aa~t~,d~a~t~d~e~u~n~'v~ersehien een tijd van betrekkelij-<I~e~tr~a~mie~r~g~e~en~
ken voorspoed hebben gekend,
maar die thanH, nu de levens-

~~~~~n ~~a~~ ~~~~ !~~ermhe:~

JOHN

I

VERSCfL DINSDAG, DONDERDAG en ~'l'ERDAG.

GEDRUKT EN UITGEGEVEN DOOR:

In een pakhuis te Rotterdam,
waar 60.000 ~G. erwte~ waren
opgeslagen, IS brand ultgebroken. Water en.. vuur ~!lOeten
daar een behoarllJke partIe snert
hebben doen ontstaan-

-'.'..

i

i-. beschikbaar

voenniddel door kan worden. sal binnenkort lIet Deeapark
TRANS PACIFIC VLlEGEnfin over zes maanden zullen gaat verlaten.
DIENST.
wij verder zien!
Een dergelijke verloop van za'$
ken zau inderdaad te betreuren
~*
zijn en men vraagt zich af of er Manilla yoorloopig eindpunt.
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Oeze
.e.dv'ertentie-ruimte

vanat t 7.50 par rnnd.
. . . .118 belallng Nov_ _•

NEDERlANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPpjJ. N. V.
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SAfE DEPOSIT

KOffERKLUIS

Keep smiling en dat kun je
aIs je maar steeds

doeD

PEBECOgebruikt.
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De "Boerenopstand in
Noord..China.
Japan's Politiek- Naareen Dieu-

wen "onaih.ankelijken" Staal.
be.~icbten welke de laatste
week 2lJn ontvRngen omt:~ent
De

den . boerenopst.au~ te H~la.~g
Ho III de .provJOcle Hor;el ~lJu
\'an ernsbg:::l' betee~~ems dan
een plaat~ehJk .relIetJe ?ver het
~lgemeen IS -:11 m wat ZIC~ ~a~r
~n. de ?mgevlI:g van PekU1" .1::11
rlenbilD onh\'lkkelt moet de m·
le iding wOl'de~ gezien t~t ~el':
clere g('beurtem~.se~~, ~ve.lkc na:u
gl'oote waar~rhlJllllJlineld ~.ul.le~
,'esulteer~? in de .~fschcidi~il:>
v~n de ViJ~ !'JoordehJke pro~mCle:; van Chma. e n tot het \oor·
mc~ van een lllCU\\'ell OlUI.fhall·
k~~Jken staat onder de supcr·
VISIC van Japan.
Een.i.ge w\'!ke~l ge\eden Vt:stig'
den ~\'IJ de aal10acht op ~en vc:'kla l'lIlg \';clke ann de Per::> 111
Noord ChUla was afgegeven
door Generaal M<tjoQl' 'fada,
waarill dezc openlijk de pl'Ovil1'
c ies \'an Noord China ll(:;!! raad

gar
.opstli lld
te ko~en
t~gell het.inGet.ag
Will Nanlung,
zoo zij Tsjiang Kai Shek C'n zijll
na.nhangcl's llieL taL ahrcdell
?oudc-n l\unllCll d\·.-ingen, in
welke VC'!.k!nring tt'g"('\ijkel'lijd
de aan\VIJzmg" \',Nd 2."~ti('\'(,n ,
dot de bC~'olkmg vall (Ie 1'-1001"
dclijkl' IwO\·jnd('!-I. \\':Ulll\~(, :ilij ill
opstam! ZUll kont/ ·Il. n\ll tll- .J~tpall::>che trOl.'I)(·j) l!it·t!l t.l' dUt:II tcn zou hebbcll Cll (k~:1' lillf'g('l\decl bcr~iti ZOUrlto11 zijn om de
op.standelillgen bij hun strew:n,
~~t stichtcn \'1\11 (:(.>11 a:lafhanliCIIJken sta:'lt t~ . ~tei:nen.
. ..

om

afhRllkelijke" s~D:ten te stichten,
te wetel~ !"~~utsJoek~? n;et ,J eI:?:, M~n,,,?h: en de V1~f .NOOldeIlJke plovmCles \'all Chma, zooIly':; deze om de Gele Zee heenhggen en vvaaruoOl: de ~ele Zee
gelleel,tot onbetwiste lIlvloedssleer' an Japan zou worden...
,!,oen at wern op de mogeliJkh~ld gew~~~: da~ deze dJ:~e "o~at~~~11~el1Jke staten tot een l~elZetllJ:< zouden wOl'den vere:~lgd
0.=tde1 het ?estulIr van Keizer
l~ang ,!,eh, di~ dan weer op den
ttoon 111 Pekmg ZOIl ko:nc~l.
De loop del' gebew'LcnlSsen
van de laatste dagell do:t vel'macden, ~?-t. het oogenhlik van
verwe~en~lJkmg, "'an de~ plannen
zoovel ..meer af IS..
Intus.,chen ZlJll de resolutIes
wel~e we~dell aangenomen ap d~
7onfcrenbe, wellte te ShanghaI
lS .g.eh~)Uden tus~h.cn ·Japansche
mU I~a~ a utontelten en ~iplo.

llle:

matiel.e
l~e.rte~n.wool'dlge~.
oak
vo.or UCL
o\cnge gedcclte
van Chm~ ~'an ~~lang en kunlien aalllC'ldmg zGn tot verdere
vl:):,vIldre!mgen.
.' ~1l'L ~:esUILaat. crv~ln. ten annt.:c-,~ v•• !I. ~~OVI ~ C.lIIm moet
\\ ollhm gczlCn III den opstand
\~'~tl.~~'Vall lie telcgl"a~lIll\:n van de
h.l,!~;:.t,-. ctag(,ll md<.hng .In.aa~l.cn.
doch . yoor h r-t (j1'~rIt.;e Chma
"m'n ll'n dpzt: , bp~hlliCll zand(·J'
mC:E'l' cell ~C!lC:! I'rx' bE'v~stigil1g
·.. un ~P OI~zlClllml·cn.dC' "hands
off ~tu:la' . vCJ'klaJ·~ng. welke
I~:[ ,\;~~~ ,J~ar Mel , door <'£'11

he~~7.~li~(!~p:l~:::t~~r~p~;~~~{;.I~~~~ \'~~~:~~;~~~~r~iS:~:~~~~~~n ~~I~t~~:

felt is ~cwordC':1 C'I1 ::H.:!1 :1Jl1 . 1 bndse!u' :;:alcl'n IVL'rd afgelegd.
vc.-rbrl'ldt, n:.;.ar ern blijk baal' teDe gl'OllCh:;ln g dnan'an is hct
V()I'C'U \'astgc:-:t cld 1,\(u l. (·(·B !In- Hithal.I!!l'1l van \~(!st(!r3chC' ~n

gebracht en zij vreesden eeD
a8llleuneu- _van China naar
Engelitnd.
En het is wei zcker, oat het
.d eze Engelsche activiteit is, die
d e Japnnsche plannen in den
weg staat, welke de directe aan~
ieiding is, dat Japan besloten

zegd.. wat eeruge janm geleden
nog onmisbaar scheen en viel
haar huishouding m et terug tot
een peil, waarin ue halve cent
weer eeo waardevol be7:it wenH
Bij de beoordeeling van het
wei:nig~ vertier dat de bevolking
zich gunt, hetwe1k opvalt door-

FILM.,.BAL
Permanent wave

~:~f;t~:e~h~: :ee z~=~Chroe- ;;:~:igttj~: ~ud~3;n ~!~~~~:. ~:Je~~ d~e:e~~::fe:.;n~l~~~
Sti~e~:~:~~~a~:~:~ ~~g~~: va~i~ei~e~~u~;:ti!:ll:~~~= g~~~~lfd!~n ti~;k!a::~ ~~be~t
ropeesche verhoudingen verkeert Engeland niet in de positie om meer dan moreelen en
economischen stellU aan China
te kunnen verleencn, terwiji het
icdere daadwerkelijke
hulp
achtenvege zou moeten l<>.ten.
Een tnositie wanrteo-en de
vroegere Engelsche G~zaut tc
Tokyo nog kort geleden in een
te Londen gehauden redevoering ernstig heeft gewaar.
schuwd.
Uit aIles blijkt, dat de "anti
J apansche agitatie", waal'tegcll
de beslissingen van de come.
r entie te Shanghai zich riehtell,
de paging is, welke op bet
oog-enblik door Engeland in bet
werk wordt gesteJd om. zijn invloed in China te behouden en
zoo DoodiO' te versterken.
Met het voornemen tot drastische
bestrijding
duar\'an

Japansc~e autori~iten te
Shang-hal genomen ZlJD.
Bij dit rules is het van zeer
groot belang, dat hel tempo van
uitvoering van deze besluiteil en
de vraag hoever Japan in 00paaJde opzichten zal gaa.n, volkomen wordt beheerscht door
de ontwikl;:e1ing van de situatie
in Europa.
Zou er inderdaad sprake van
zijl1, dat het in Europa tot een
opklaring komt, waarvoor de
vooruitziehten op bet oogenblik
weer mindel' gunstig zijn dan
ee&.ige dagen geleden, dan kan
men een vrij gematigd optreden
var,t Japan ten opzichte van
Chma verwachten.
.
Doch wanneer de spannmg
daar blijft toenemen, Engeland
ter bescherming van zijn groote
koloniale belangen en zijn we·
rc1dpositie, die bij dit ItaM

wordt niet bcdoch:'!,
Japan liaansch·Ethiopisehe
~nfl~~t
VQOl'llemens
ZOll zijn dat
om Envezoo nauw betrokken zlJn,
ZlJn
l and openlijk aall te vallen "'Of volle aandacht ap Europa geeell conflict met EnO'eiaIld tc richt moet blijven houden, dan
l'iskccren maar weI b dat men zal, zoo als wij dit reeds vroeger
door Chi~a op dit oog~nblik mel omstandig uiteenzetten, Japau
verdere agressie te bedreigen, niet aar.!:elen am de ontwikkede RcgeFJring van diL land wil li!)g der gebeul·tenisscn in China
fOI'Ct't: rcn om dc olldel'handelin- te forcecrc ll naar zijn jnzieht en
gcn met Engci:mci, VOOl' ZOOYC!r naar zijn inzicht alieen, met terde?1:! <>"evol'fl~rd zoucien zijn , :1.1" zijde schuiving van fllle and("I'~
tC' brC"i!en en zich '0'001' ccol1omi- h~langen.
sch(' R~menwprlting lIitsh\itpJttJ
De stappell van hel (JogenbJik
op Japan te verJat ell.
zijn daari:oe de directe inleiding
.Japa n ..ekent. ('I" dUIlI·bij ul', el~ de wereldsituo.lie 7.11 1 de ~meldal Engeland mel geEn !IIoge. Ileid f!rva n regelen !
Jijkltl'id ha l It HlHWIl int~rVl'llipev. W.
- - , .- -- -.- ,..~.,.-

Feest en Stralwet.

~~~ril~'cl~tr~I~~'.l~k~'~::ijk\·\J~~~I~: tl~~~~'k~~ns::~~. I~~I;~~~~~::~ \'::~

flat h{'l J;~pnn~{ he- j\\\'anhll~g- Iu: t gphel'le: Ch illeesclle djk

r e.u CD China bcscherming tcgen
zulk een dreigende agressie:rou
kunnen verleenen.
De "hands off verklaring"
van bet vorige jaar, welke toen
w erd gelanceerd om de reactie
daarop van de betrokken mo-gendheden te kunnen peilen,

'1001"

~Htn7,kll va n de::e den J npansche invloed.
lid A.I.U. vc::;ligL .in cell ar- slcckhomJcllll
bet.w~a r
kw('!:!ti<: ll~utl'ua! ",ai blij vt;u,
J?,ez{' vf:l'klarillg', wdl\e in tikel de aandachi op hl't groot worden ingebrncht.

leg'el' t£'1l

La k k a
G rim e

alles en men zwaaie vooral niet
met E'en stt'afwetboek!

actie vall llc Cbil~':l!:;;chc hc\'ol.
autonom ic tc Vel"
l(rijg(,11.
Indicn lh~ bcweging zich (.cliLc l' Ollar lll· Il(:ull"alc zone z o u
u~thr(>idcn, welke is vastgeslekJ.
blj het wapcnsti\:;;tnndsvcrdr:l.O'
van Tanglm en wel ke de
maand bij de ovcrccrkomst inUlh:c Noord C iI i:Ul nadcl' is gc·
l'egeld, ('II wanll(.>cr ong-eregclcl.
heden .. h~t gevolg daalTan 70011den Zljn. <Inn zouden de leger:.lutoritcitcn "ool"zorg.';n1a<l:~I'~gelcn moet·.:!n ncmCI1, waal'h:J.lll
geen gcval. afm strnft'xpedjtlc~l
van de CbmcC!'iclle LntepCll ZOIl
~\:ordcr: toegcslann de neutraie
zone bmllen tc LJ-ck kcll, o.r t c
ope r eel' e n i n g e b i e li C II
\Ii e III. t~
d a f.t. r a a n g r e n.
7. e n.

mClg-endiIeden verdrng is gcl'cgeld , was aanleiding lot demurche~ vall de En~elf.;c he CIl Arne·
r iltnallschc Regeeringen te 'foJ~yo .. Bet Japanschc alltwooro
was lctwat va~g ell kwam er?p
ncel', dat men III het geheellllct
vOornemcns was om de deul' van
China te. sluitell ell het in.cid~.nt
5ch~nh:ermedegesloten[ezIJIl.
Gebl'utk ~alt: lldc echter v~n
de ve:~varrmg III .Europa~ en III
het blJzonder v:ln het fClt, dat
Eugcl~nd cen ~langl'ijk <led
vun z~Jn aandacht op dc Eul'opCCSClt~ aangelege~heden moet
COllccntreereu, vmdt Japan
t h ~.Il S aanleiding o~ .op de
dcsbJds ,~allgegeven pohtlelt nadl'ukkel,]ker terug t e komen.
Want nan de verklaring welke
te Shanghai is vastgesteld, dat
moet worden overgeguan tot cen
eze gespatl E'Csrde zillsnede dl'a~tische bestrijding van de
vormt het :i".wallftepunt van de antI .Japansche agitatie in Chi\'erklal'ing, \':ant ui:. den aal-d na, moet een breederc beteel.edel' zaak is dit begl'lp L~r rek. lis worden gehecht, dan dat het
haal' c:n zij b<:hclst een voortd'J- a.!leen maar zou gaan om maatrendc bedrt:iging voor de ChiMregelen tegen 8en boycot van
neesche geregelde troepen om Japansche goederen, bepaalde
niets te ondernemen om den op- publicaties enz.
s~and y~ ol1dcruruk~en, aange·
Dezc verklaring toch valt
:Glen dlt tot een botsmg met de samen met de pogingen van
Japansche t~epen aa.nlciding En~land om zijn positie ill
zou jwnllen zlJn.
CIUlla te -verstevigen, nadat het
VerdeI' ZOIl de Chineesebe Re. Engelsche ministerie van buiM
geering \'an Japansche zijde tenlandsche . zaken had daen
reeds .. te. kennan gegeven zijn, weten, dat Eugeland in het
dat ZlJ met .r:noe~ trachter:- de;>:!! Vel:r~ Oosten een meer aelieve
"onafhankehJkheldsbewegmg"
polItlek zou volgen dan tot
met geweld .te Ollderdrukken.
dusverre, en de daarmede verHoewel. <1lt laatste vooralsnog b~d houdende reis van Sir
met eentg \'oorbehoud moet LeIth Ross.

lafl.tst~

de verschillende uessas plaals
hecft, oak in regenlsehappcn
die noodlijdeml zijn en waar van
de bevolking in den patjektijd
hongel' Hjdt en op de hu lp der
liefctadigheid is aang;ewCZell.
Het blad vraa&t hiertegen
maatregel n en event 1 'tbrelding v~n cen artilter~~nl~(:t
Wetback van Strafl'ccht" tencinde aall dezen dra.llg tot fcestvieren paal en perk te stenen
e ll let B t
d b
d
heidI te e:e~ u~ ze e in ~~gi'~
zonder g wanueer z~ eell 0 e~banI' karakter drng.:m aIsPeen
1
f . ts d'
l"k
ia~ar ma em 0 Ie · '. erge IJ s,
derl meer te rek~~eden".:~.
. oe~e, oppe~v a . 19 gezten,
m ue suggestie van b et Ban-

H

HI

~of~;se~e tla~ e~1l ~a~tre.kM
.~ IJ e . an

.z~t \ oo~ zoover

ZIJ crop .IS ge:Ic . o~ e spaa:zaa1mheld del bevolkmg t e stImu eeren en haar ert0 7. te bren~
gen h~a: geld, zoo ZIJ duar a l
een weuug van heeft. wa~. be~
tel' vast te houden voor tlJden
van po?ten . nO?dl tach lijkt
voorzIchtlgheld hler geb?den en
een verbod met hantc.ermg van
het wet.~oek van strafrecht zou
gavaarlijk ver. gaan, ~bij
men ~ gelukklg van o.vertu!gd
kan ZlJIl, .dat de R:geermg bl~rvoor .noOl~. en te Dmuner te VlllM
den zou ZlJn. '
..In de eerste plaats dient hierbU te worden aangeteekend, dat
h~t blad het niet bij het rechte
emd beeft als het beweert, dat
het Bestuur · alleen maar bij

;:~~~nde~al~~~n~~e~~tt!~~~e~f:: la:terl~~I~oO~~~rE~~~~h:nbi~ ~a~~~~~~~:o~~:~~~~~;:; ~~~~f!s~ig:jnbe~~p::at
sen niet gehecl en al onmagelijk.
Nieuw i~ ~it Ja.pansche stre.
ven ge€ns~ms.
Reeds
de eerste maanden
van het Jaar 1933. toen Japan
zieh gereed maakte om J ehol te
bezetten, wejke opmarsch weTIl
beeindigd toen de Japallsche
troepen onder dell rook van PCM
king en .'l'ieutsin standen ell de
wapenstllstand van Tanglm
werd gestaten, werd te kennen
gegeven, dat het . uiteindelijk
doel van J apan was om drie "on·

.m

het bijzonder de besprekingen
v~n Sir Leith Ross zijn aanlcidmg geweest tot zeer onaangeDame commentaren in de Japansche pers en speciaal de Japansche militairen hebben bun on.
gerustheid over dezen gang van
zaken niet onder steelen of ban.
ken gesloken.
De
Japallsohe
militairen
waren van oordeei , dat hetgeen
zjj door hun pressie reeds be.
I'eikt badden dool' het optreden
van Engeland in gevaar werd

~~nni.sg~Ying

bally"

scho"enen

I

VRIENDELlJKE LEZER .

.
.,.,..
Zie.t ooze e ta lage- va n
'I
Toen lk 10 Ju1~ to Jaar werd
en vroeg ann de ~~gezetenen in
DRALLE'S MENTA MONDWA1:BR I
N~derlan~sch-~die en aan de
I'
vr.i.endet;. In llIJn oud. Vaderland
De Dame, die nog deze: week een fout in onze
lll.lJ elk (0 eent t~. willen schen·
ken, hee~ men mlJn .verzl?~.k m~t
etalage persoonlijk opgeeft, heeft kans op e en
overweldIgende ~~eDdeliJkhcI~
!>eantw?Drd'. .In mIJn vraag zel
I
lk, nu met zoo g~ven, dat gij m~~
I'
Kerstfecst zegt. "Ik heb 10 JUll
Medediogsters moeten bij ons eeo DraHe·artikel kaopell: I'
al 70 cent of een veelvoud daar-M ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
van ge~ev~n, dus nu met Kest
feest geef ik: niets", Heusch,ik
ben haast verlegen, dat ik cat
B..
Bi) dCIl b::lkker koopt men ;i)1I brood.
gezegd. beb, wan~ men.?eeft roij
'J C/lfc·Rcs.taurant NOOR DWIJK drink t flieD :ijn cod.tai~ .sptda/ll.

I

GRATIS PERMANENT WAVE

I

I

zoo
W~lfK
~'~"~~~~~~~~~T~EL~"~W~E~L~T~"~,,~.,og
pen, dut en
mlJ.. vrlendehJlt
meermalengebol,
een 1 ;~N~'O~O~R~D~
traan der dankbaarheid in de
oogen geperst werd. Maar nu
nadert het Kerstfeest.!
Me~.r{el'stfeest is het vreugde
eu bhJdschap, dan hobtx:len de
ballen: dan rollen de kmkkers,
dan tmgelen ~e met de nieuwe
lel~ls op d~ me~we borden, dan
drmken zlJ drJemaal zooveel
b:onwl'I.tt'1' dan ande-I'~ uit de
Vt"a:agt Onf:
mellwe b~kel's, dan ge-ul'en zij
I.net hUll .meuwe pet~en , n~euw;>
STUIVERSTARI E
Jurken. llJeuwe k~ba.la'!'.. JHeirWf"

mild

ROTI-I BE:rE~ kICliT
is NIET DUUR!

F

sl~apbT?eken. Illeuw~: h1l:l130lJ -

voo r U W wo.onhuis.

hal~'dd~~~~~e t'1~Y:i:~~~ ;~l:~~:'~

ken: tlall deken 7,ij f*lJ beetje
nanl' .,heel'lijke" zeev. dan f'ten
7.~~ ef'n extra koekje, dan wigen

ELEGI'HWITbll'BEDRIJf " Hi 'I'A VIA
AFD .•

rijsvtijkstraat14

'
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WELTEVREDEN
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583

PER I 0 DIE KEN

PROEFSCHRIFTEN

..

B 0 E K W E R KEN

WEEK·

Hoogachtend,
Papa Joh. v. d. STEUR.

EN

MAANDBLADEN

___ __ _ _ __ _

WORDEN IN ONZE
ATELIERS ACCURAAT
EN VLUG AFGEWERKT

Als io

ONS BINDWER K
GARANDEEREN WIJ
VOOR DE MEEST
ZWARE BOEKEN

FAMILIE

DRUKWERK

VISI TE KAART JE S
NIEUWJAARSKAARTEN
VE~L,OVINGS- E N
TROUWKAARTEN

ROUV/KAARiEN
COR RES P 0 N DEN"
TIEK AART EN • ~
BR IEFPAPI ER EN
ENVELOPPEN

WORDEN 8iNNEN 24
UUR AFGELEVERD

I

Ret wereldbekendemiddeltegen

lrOle, doch bijdeuitoefenlng nielzoo builen.,aewoonluxueus BOEST, HEEL- EN
geteu en wo~t _ook .Diet verge-- het feit, dat de feestga.ngers
ten, dat er JUist bij de ltleine zelfs voor·een Diet onaanzienlijk

.I

~. ~

I

M: BadboteJ Boerderij Cramer

daarvan mag ruel worden ver- zijn, in aanmerking genomen

V

~,4®:.

ONTWERPEN EN LAY-OUTS, vOOR CO~PLETE
OUT.DOOR-RECLAMES WORDEN DOOR ONZE
G ESC H 0 0 L 0 E E U RO P E E·SC H E K RA C H-

;TEN OP

LUCBTPIJPCATARRB
A:m·genaam ,,-an smaak
en valkomen onschadclijk"

aile apotheken
belllIlgeD zijn, die door het orga- dezen tijd van het jaar vallen en drog,stertJ. . Groote flac,??n.l.seeren ervan worden gediend. om de familie~beurtenissen f t .SO. Kleme flacon f Q:l:l.
Kleine huisindustricen profitee-- waarop zij be~ hebbein. Che~ische f-ibriek Mendel, A,G.
reD. ervan !ll zulk een lokal~ gee.f t de bevol king van Berhln.
pasar malem doet hot geld in h Ya dan niet juist

.

chevreaux
zijde

~~~~~~~~~~

HarteJijk gegroet en dankbaar
voor Uw hulp,

T U SSAM A 6

toes te l 14 .

Noordwijk 6 A

BalavIa.C.

groote dingen te helpen, integendecl, het is een zwat-e en
.moeiJijke tijd VOOI' vele mensc~cn. Een ~jd •.zooals ik in ~e
drlC en veertig Jaren. van nUJn
arbeid in Indie nog n:et gekend
heb. Daarom beschelden, kunt
en wilt U mij een gulden geven
voor de fe estdagen del' kinde:en? Het.sp\eekt vo.nzelf; ~at
lemand dle zlch zelf beleedlgd
acht met f 1.~ te stur~n, meer
mag schenken, maar lk vraag
het alleen van blijmoedige hal'ten. lk vraag a!'lll vele. ~enschen en als dIe besenelden
vraag door velen gehoord \Vordt,
d~!l d~ukt het op niel!!-and en
mlJn km<1eren hebben bllJdschap.
Kornt dit. verzoek. I?nde,: de
oogen van lem.and, dIe zelf In de
e!.lende zit ~oor den nood. del'
tuden, dan met boos worden dat
ik kom, maar s.~. p- m.ijn ~tukje
laten lezen aan lemand, die het
weI kan doen en zeUs God bidden, dat het Kerstf~:,"t voor U
in dubbeten zin een feest der
blijdsch ap moge worden en ook
de financieele zorgen vobr U
minder mogen wQr~en en dat
het licht door de dU}stere wolken moge heenboren.

vereenvoudigt ze onder den
SOEKABDE~I
drang del' omstandigheden. Het Uw % e. n u w:, n n1et bedaren
toeloe?g menoelo~?g systeem
.
h~lpt mets me~r_ ,
laat zich oak hierblJ sterker gel-' Inhthtlng~lI . t~le:foon 2;~~ f==e~
den dan dit in tijdim van voor-.
...
mi.
spoed het ~vat is. Maar prijsgeven za1 de bevolking deze RIJD T VANDAAG IN EEN
f eesten zeker nooit en het denkOTEVA
beeld van het A.I.D. om de Tel. Welt.
1770 _ 1772 _ 405
strafwet te hulp te roepen, tenM
einde ~~e "geldverspillingen"
te kunnen \'erbieden, zou aan- ~~~~~~~~~~
leidiog zijn tot groote en begrij_ .:
pelijke ontevredenheid.
Omdat zij tevee! in bet VOlksM

STROOMVERKOOP

EN
ZONNESCHERMEN
Tel. ""Veil. 300

~~e=~~ b=:~~ d~in~~!~~ fe!~= Verkrljg~ar._ en
in

12 elegante modellen

suede

I

oak

I

Tel. WI. 1486

Til'dig bespreken gewensch t.

kc~, zij 7.etten df' b\oemetjes
!mn bllltcll en dan vergeten zij aile
Ie e d . .

Be:~~d~~s~~vo\::~:tc~:: ~v~:::k~::~~::~~

een geheel nieuwe colleclie

dames

tiviteiten of publiekc vennakelijkhcden te ."yerbiede.n.
Wei degellJ}.: .spe!~n economische factoren hlerDU
een rol
en de. eigenaar van het Harm~neire us ZOIl b.v. een hcele lijst
van plaatsen kunn~n vool.'leggen
waar het hem in Nederlandsehlndie niet werd vergund zijn
circus op te slaan in verband
~et den algem.eenen economischeu toestand en den wensch
van h:t Bestul!r om het noodetoes U1tgeven van geld door de
bevolking te voorkomen.

o tel des Gale ries

- -- -.--

~l~ij;:'~l d:.t"~r!~~~I~~~~~~~~, b~~~

welijken enz., welke voaral in
dezcn tijd pIaat.s hebben.
Erkent dient te worden, dat
zij die zich gedrongen v inde~
zulk een feest te geven, <1aarblJ
vaak ~ven h~n dl'aag~racht
ga~tn , ZlJ het met meer In zoo
ernatige mate aIs dit vroeger
dikwijls het geval was. Ook hier
heeft de scha~.rsch~~ v.an het
geld wei degellJk ZlJ I\ lIwloed
doen gelden.
Hoewel overreding het hare
~an ~ocn O~l.l de menschen ook
tn dlt opzlCht wat zuiniger te
maken, zou het verkeerd zijn,
am zooals het A I D dit wiI ook
ten opzichte hi~l'~a~ dwang te
Ia.ten gelden, met een strafperkara a ls stok achter de deur.
Bij herhaling is zoowel in
Indie als in Nedel'la~d de groote
waardeering em bewondering
uitgesproken voor ....001' de wijze
waarop de bevolking zich aan
de moeilijke economische omstandigheden hceft aangepast.
Alle luxe welke zij van het
Westen had avergenomen en
waarop zij zich naar Westersch
voorbeeld had ingesteld, heeft
zij zonder morren prijs gegeven,
toen het geld schaarseber werd.
Zij aanvaardde de primitieve
volkshuishouding
weer,
in
hoofdzaak op ruilverkeer ingesteld. Maar de feesten waar het
A.I.D. oanmerking op maakt,
behooren niet tot de genoegens
welke de bevolking, hoe arm zij
ook is, zander meer wi1 prijs
geven. Omdat zij meer zijn dan
eeu· genoegen. · Omdat z.ij nauw

•
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~a:!t~~;el~\.~~~~:~o~~~~~gs~~n~~~ ri~l;~~, \~:~~<lf~c~e~~ ~i~~e~e~e:eo~ d~n6~lsl~~:~~~~~\I:~;;gon~~e;lnl~ fe~~~~e~~aa~U:an~:idrn~l~~~i~~~~ h~~~eltlLle~S ~~\t~~~n ~i~~ ~:~
king om

,

~ reD

SALON DE BEAUTE

v. W.

-.---------

p5e Is

GEEN

~10DERNE WUZE UITGEVOERD

ORDER TE GROOT - GEEN ORDER TE
ONZE SERVICE ZAL STEEDS DEZELFDE ZUN

KLEIN

VRI\AGT ONZE CLI£NTEN HOE
Imp. ELLINGER" Co. ZIJ OVER ()N,S wEllK DEN KEN.

~=-...:=.~ :~:ot.v~:~::;~~d!H!ft s.a.-.

gon

.... _ h

goen

enkel >dj IIkh Diet

~ all", om-

-
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"DE OCHTEND POST"

Neef Adi-iaen Uit bet
Haegje.
m

-

u-

diend

bij

H eele uren in w ,n en naar aile

j~mij:~eer

gez.ondheid,

::s n::mel~jt

Ik me1D, dat

~np?u~:'ehe~_ns

ook op het departement werk:t8.em
m;;;s:e~l~ ~~S' V~l':tc~~~e\~~~ le.- Ja, wat is er.? vroeg.Angt! • . _ 'lk kan mij tach met herBaron Adriacn van Huften- Kom even bij mij in de ca- inneren, zei neef Adriaen.
bl'oek tot Opdenheuvel zei, toen bine. Je vOl1drais vous , dire ve;} i~i:e~' :u~¥:nl:~~ev:r~~o~~

~~s,~~e~~~\i'~~~e~~b~C:I~~~~; qllelq~e cho~e. d .
it
oCllhel\\'cJ, nee van Houdri- zeideeh;~~XVis~e~~l~~~~~t~~i

werd
uitsteke~u;- g~n!:.ai~ • • • • ~
Het luchtscllip
wachtte nog tnt •
., ;~ .

Zijn )leer. 7..ci Adriaell. Mijn

buitenlan&che ..eken.

papa -was geaccrediteerd

welijk opdrachten en zoo, U
grijpt wel.

rust of

kracht.

d E'< "Westfalen"

met

~ den hori~

Bij bier of palt

Lepels"

na de lunch in de hut wilde laten mcrken, d'at de
Ah juist, deed lleef ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
was terllggekcerd. lk begrijp Fransche taal hem niet heele- Adriaen begrijpend. Ik mag U _
IdIi!£M
niet A llgde, hoe jij je zoo straks lilaal vreemd was.
~.elJicht weI e~ ap~eratif aanaan tafel op cen dergelijke wij- _ Hoe Villd' je ze, vroeg me- die en, wunt e tij voor het DINER UIT DE LUCHT, 'maakte bet intllsschen uitst eZ(' h(>bt Iwnncn encanaiIleeren . vrouw \:,isser, t oen AngHe en
i~ ::::ll~~~~l~:~ t:e~a.es~~~~~
ikend, gevaar was er niet, aIleen
Dat is loch geen gezelscllap neef ~~Ia,~n waren verdweneu. graeg,
Komisch r1!C'idellt np d~
;begoIDlen zij stevig honger te
\'001' om;,
. - l~ hJk~ m~ wei een .vl?t
_ Ober, twee sherry, riep
Lllcht1ijn.
krijgen, ,want de meegenomen
chern,

,.,

:~' ~~~~a ~:~~s~~;;o~e~~~~

vUD

•

(1 .05

- Mot Je nag met zegge, mijnheer, wees deze
hem
voor we in Batav ia benne, zal terecht,
die eell heel stuk hijaet.l'okke
I
'dd I
k d 1
wezc. ~aa~ dat maar"'a n h~r Vi Sr;::;.I ine~e\V:ok~on te~~~~
over, ZIJ l~ c e ll "el·~L.'1.n<llge en Adriaen ziende zitten, kwam
VfOUW ,
hij bij bet tafeltje staan. A I an
II~tum;~en pl'Obcerde. neeI de bonel, vroeg bij joviaal, J a
.J\dnaen In de hut Angde opo jongos breng voor mij oak
llO'(j(! n('cf Adl'iaell , Ik begrijp meuw het onbehool'lijke van maar een pait. I k mag der weI
e('Il\'olldig niC't hoc je zoo suel lwar gcdrag aan het verstnnd cffe bij komroe zittc niet waal'.

d,' w;l'plkhttngcn di(' jc stand je te brengcl1 . Maar wel succes be_ Och zei nee! Adriaen koelpJJ!egt, IH'bt klllln(,11 vergeten.
rE:~kte hij d~ar ni,et mee e!l toen tjes. Mag ik U even met mijn.
, --.• l k hch nicmendal vo..:rgctcn, hlJ boos 7.01, "WIC laat zich nu heer ill kcnnes brengen ? MijnlWU U ' U{ Wf'(' t allc":l1 , dOlt wij een zoencn uoor :luo'n mensch. Zoo heer Burgheve1. 1fijnheer Jan-

w:lIlhopig ~lllgcJu];l~jg- 1(:ven zu1- vl'cselijk onacsthctisch", loen
lnchte zc hem hattelijk in zijn
ticzicht ~lit en zci, ~ar1 je da,: lieyer gewild, oat nl1.lnhecr Visser
me (,C'll i(,uS had g('gcven 1"
Mnal' Jammer genocg bCOl'eep
~~~~::ij/i; J.~;'h ut~~l>::I\~!~,:~j),~n~~~~(~l~ neef Adl'ia~n, wicnH ge~uIUv(,{,I'de adchjlte zil'l ill opstnntl
I" ""dl n,,'l' \\';\l lcdtlLl1',
waH gl'lwmcll, II('ZCII wenk nitlt
(:;, .i" ui.'l ,.In· II,oar I/Un''' , ('11 hij. lil'jI dc hut; uiL IIwt ~l" op\\'ij Illll dl'lI lid ' \·(·rln·k lI il "!~'I'IU lIg, "nwl .lUll \'all ,\let Lc
I.h~~I1;~~:~ 1 :'~:;!~I.~,j~~\all oat WI'. dISC II$.~(:CI'~II.
'1'(',I'Wljl Allg':']c in de hul
Ir"'i zit', 1.0,· lk yt,(, IWl IlIij i::. bln'l C ll l '('1l gt-(lcl.I LI' ,"'1' IJag-.we
":11 d:1I1 ;';11" j., :.:d'I'1' je gczd- IJIILpHli te ell dit <..', 'n plallb;jl'
;,1'\ 1,1 " w,·",. Z\)o,k!- II bij di .. I·/tl~· 1;11 1', ~h'IlL(.)'(le lied' Alll'iaCH )UII.
\' I'ullW \'i ~'-'i"I' , l'U hij h:~ (h: l:r:n tll'l'ig hd del< up, waar Itij lCIt
Io;,,,,lijlt., 1l,IIlrll k IIptlC;':CIl ti h · l. !;Iolll' in dl' l'ooksal(JIl 1:'(: 1)
.1:1, wailrsdlijlllijk, ik heb ]JlaatHjt· \'U l lt! L'1l Wllal' h\'j zic;h ill
lIi .,1 tJ,. lllim!tt' lu!;l 0111\ die f'1~n Ut'f' iijdseh l'ifl<'11 v{'rdi('pl (',
\'1(illW vo,,1' h (,t Ilmlfd t(' !"itoo- <l it' hi(' !' J'OIHt Y.Wi/..·I'W!Il,
1'·Il .
_ N a cell poosje zeLte zich
~ .. .I I' dod llIam', lUu<!r jc ge- icmand nnas\. Jwm Jl('del'. Ncef
dl':lg ill "iet tllll vall cell iluI'O- Addat'li keek alwl'cr gcchonc;~SL' V;11l H lIn~llbro(:J, lot Op- qllcCl'd.
d.. n hl'\lvcl, r-ci IIC!ef Adriaen,
~ Pardon, ik denillgeet' tach
J~ aal' zija Ilwcning scherp,
lliet, zci de mijnheer die zoo
.- Ht'l I!; (.'cllvoudig als van vrijpostig hud pl,iluls gcnomell
. ,\leVI'OLlW AllS't:lc Vall Huften- en die utef . Ad~i_aen van het
iH"od(, die ik in den vervolge hoafd tot de voctcn opnam.
- Neell, in het allel'min~t
\'.'('llsch tt! zijn, En je zult ook
\'crstundig docn om je titel ·op n~et, antwoordde ncef Adriaell ,
(Jogcl1bli h:kcn. dat hij je Iliet te die door den beschan!den toon
pas komt, cclI\'oudig a(·hl(:lwe- van den nuder wat mgcpah~ld
"C le laten
went. Gaet U gerust Uw gang.
'" Toen An~Clc nan dek kwam,
- l k dank U , zett~ de ander
Jiep zei <11 dade'lijk tegen tle fa- het gcsprek v~rt. E~n onae~milic Vi~'>CI' 01), die O\'Cl' de g~~aeme bC\~~gJng zoo n zeerels
rail in;:; l;c lclllld mna r het £chut- he. nam hp de gcaffeete,el'de
h'n tt:: lJmuidcll s tond tc kijkcn. spre~ktra~t van neer Adl'laen,
- Zoo. kind, ben ~~ daar, zei O~l~~~I~Je~ f~~~lkomen met U
moede!' Vls!;cr hal'~ehJk, J~, nou cens. Het is affreus, erkende
g~at de grootc! r~lS voo~ Je b7- Adriaen cl.ankbaar, dat h ij een
~il;~lCdC N~:d~;I:~J's~~~o;ld~rni~ ~~~:n.gestemde ziel had gakn i{rijgl'll in IlldiC alH wij zoo
dWa!l;> huug:h:u I ig- 7.ijn, zooals
jij ,il ! aanbtdl.
:\lel . i, zci ll l.!('r Adrinl!lI t: e •

sen a ls ik mij n iet vergis, nietwacl"?
, - Nee zoo gewoon ben ik nog
m et, l uchl~ de planteI'. Visser
i~. mijn naam. Aangenaum en
hlJ drllkte het wat slappe handje des hceren Btll'ghevel mel
z.ulk een h ncht, dllt.CI' cen l~ijltliJkl! Ln~k OVCI' tliellS gCZIeil t
g lc<.'tI .

. .

_ Heb Ik U al IIlt't celis mcel'
ontmol::t, .~t!l h ij Burgllevel
!>lnlk aU llk 1Jh~nd .
_ lit ch, li{ eh Imu het mij
uiet IH~r i nnl:l't~ n, zt!i lIezc ooz!!.
Itc r'. gn wa.t bru lal!"'r , wact' ZOli
uu.l g(~W Cl!gt moeten ,.ijll alH ik

vn teg(!II mag.
_ 111 tie SU()~ in Djul;:ja op
ce ll racl.!-uvond , mel'kte de heel'
Visser up, \.c[wij l zijn oogen zich
dichtknepcn.
Dh pardoH, macr J an moet U
zic h toeh wn.crlijk vergisscn.
.Bet is VOOI' dc eerste mael, <lat
ik llIH!l' Indic gae.
_ Ju, dnt zal dan weI, zei
Visser vlakjes. E n den bediende
roepc:nd, jongos isi lampoe, of
wille we tler om knobele,
Wcderom
was
neef
Adrio.ell gefroisseerd en hij
wees het ~?orste l am te knob!!!en af. ,M1Jnheer B~rghev,?n ell
lk, of In onze kriogen h ever,
d~ct men dat llict constateerdc'
hlj,
,
. .
- Wat U an bclangt.wll lk ct
graag, gel~ve, maar Ik geloof
dat dlc m1Joheer e~l, hoe heette
¥cr~~et ~~~l'~:: i;~ Burghevel,
- l ie begrijp niet hoe U tot die
conclusie komt, zei Burghevel
uit de hoogte,
(]

d~ I.IS p. hI;):

LiLlI

nU~ ~:~rv!~eie ~cb~:~:r:,

nen fr equenteeren, maer de middelen die spr eken ook een beetje
mee in den tegcnwoordigen tijd.
WeI niet z.oo heel erg, macr
toch ...... Intusschen ben ik blij
U te ontmoeten. Dat is tenminste een kleine lichtstraal op deze
reis. Int ussche n, mijn naam is
eh Burgheve1.
~ Aengenaem, zeer aengenaem, zei neef Adriaen. En opstaande; Baron van Huftenbroek tot Opdenheuve1.

I

falen een drlJvcnd ,steullpl~t:t
op dezc , transocealUsc~e hJn
vormt, startte de Dormer-Wal
v,liegboot ,,~'ornado", VOOl' de
\ lucht. naat Ba,thUlst, Reeds
ua eemge uren vhegen we L'd de
koeler van een tier motoren 1ek
cn de comnwudnnt meldde de
sch ade radiog;l:afiS?h aan .~ e
"Schwaben h:u~d. ct~e ?adellJk
koc~~ zctte "lll de I'I.cht,Ln.g v~~
de "lomado . H('t vIwgtUlg z.cttc intussche.1l ~jjll vlucht,op een
motor voot:,t: ~otdUl ,h(~t !'I n1~l'.
gens om 15,28 geJ \~,mgclI \\I1S
~1L nood~all d i ng t ... IHllk~ II" di e
",oed verhep. .

',l""W

POl'tlCS vmkensvleesch
lICht- I !!!~!!~~~~~~~~~!!!!~~~!!!
e
bruin gebakl;:en aardappels met
paddestoelen, vier flesschen
bier, vier fl.e.<;schen mineraalw::l:tel' en koffle met slagroom. Wij KKK. Vaor Piano's, 'VleugeIs of Ha rmoniums
st ellen voor dit over te geven in K.K.K. Veor alIe SGorte:n Muziekin strumenten
een mand met ecn richti ngsK.KK Veer Muziek, zooweI Studie, Klassiek als
vlaggetje en c~a vanglijn.
Populaic
In den Zeppelin werd uadelijk
br-<ronncn aan deze bestellillg K.K.K. Vaor Vi oo l ~ , Guitaar" Cantrabas-sna ren
w;''1rllit hleek, dal de beman~
K.K.K. Vaal' Columbia Grafonola's en Platen
'nO' h t <r 00
'kt .
~~lllUm~r w7t~. ' IMl<I e f'n KKK. Veor RADIO, Philips en E rr e:s
'foen het luchtRchi)1 de TIlI'- KKK. Yoor NORGE KoeIkasten

d"

b . '1 t

h'd

k't

d

~~a~'e m~ll~~ {Illet ~l~t z~eS~l(l: K.K.K.
K.K.K.

menll naa t· den :r.eesl,ie..-cl Zelfs

.~mm:m~:llIt BI~Il~3 lI~~llIe was er cen s~ciilie lll~n~I;:a.al't K.K.K.

(lit pel' ra 10 ,nan ('I .e S.t clllI- bi,', waarop aan d('11 :wh tl'rlmn t
Jltlntcn mcde e n l halls l!Cht te de le l
td'
"Westfa1en" hct :mkel', tf'l'wijl
ezen s 011 .
.
de "Sc hw abcll ~ ~Uld" nanr haur
"Aan boord "Graf Zeppelin" ,

ll itgangspull t bU hl:t ,' ilUIlU F't>rlIando Nuronha t el'ug k cenl~.
De defec te vlic,giJoot en de nu.
derende "WesttnlclI" s tondell
\'ool'tdurend radiogl'afisc h met
cllmar in vet·binding.
"Deze radiogesprekkcn werdCll ook gchoOl'd door het luchtschip "Graf Zeppelin", dat juist
op wog was nanr Zuid -Amcl'ilta.
DadeJijk zette oo\{ de .,Graf Zeppelin" koers naar de "Tornado"
en deelde deze dit mOOe, De bemanning van de vlicghoot

ongerust geDe komst van Angele, die zieh
reeds voor bet diner bad geklced, maakte aan een-zekere
spanning, die ontstaan was, een
e ind.
'
Deftig stelde hij den heer
Burghevel, wiens papa aan het
miuisterie van bujtenJandsche
zaken werkzaam was geweest
aan zijn vrouw voor, maar VOOl'
hij nog geJegenheid had om
Angele in haar volle waardigheid te introduceeren, zeide deze
met cen lichte neiging, de uitge-

men,
pinkteereentraanin
baar oog die
langzaam over haar
Angel.,

wa.lg gleed. Spontaan sloeg
Angele haar arm om mevrouw
Visser heen en zei, "nu geloof
ik toch werkelijk, dat U nog
•• eer der troost Doodig J:1eeft dan
ik. Rom denkt U maar, dat
U het voor de jongens hun bestwil gedaan bebt.
- ~iq, je bent een schat, zei
m~~rouw Vis~r. • E n Aogele's
geZlcht tusscncn haar handen
nemend drukLe ze een hartelijkell zoen op haar wang.
J uist op dit oogenblik ver·
sch':!en neef Adriaen die van
~~~~lling was \'erande;.a, ~p bet

K. K. I{NIES
1

Oe

Intusschen was h et avond geworden en hct diner uit de lucht,
bet origineelste. dat ooit opge-
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cheques

Weekend-Iariel
VANAF ZATERDAGMID D .~ G NA DE LUNCH
TOT MAANDAGMORGEN NA HET ONTBIJT
Voor Iwee persanen

Telafoon Bug. 84

ES ... .A
CO IVI PT 0

~h~lI'

riep hij boos,
deze booze kllillk in zijn
ging \'001' nlevrouw Vis~

1

'COR~TTEN

vana f

Au' PALAIS des MODES

:ll~m
9<:'1' gC"lukkig V~I'IOi'~ Il ,

TeleJ. WI. 9!1 ..

I

F

-; .50

Posladr es TJILOBAK Buitenl org

I

WALI~,

CADENA-,

UILTJES~

EN SPANERA

SIGAREN

Vanal 10 cent en hooger.
Slga.en .. Magazijn

"De Adelaar"

M e nleng No.3

Telef. WI. 2 &07

GOEDKOOPSTE ADRES. COULANTE EN VLUGGE

Hi; die zijn haar doet met

BEDIENING

Sta~ Bac,

Is hij de dam es ' I meest in trek.

f 1. f 0.50
f 0.45
f 0.40

Angefe,

NoordwQk 88a

MEOH EXAL,.".

en ZATERDAG

.. Ydl-LOBAK"

20 M INUTEN V AN HET STATION BU ITENZORG.
T arief per auto
F 1. 25
Austicette
F 0.75
RUlME FRISSCHE KAMERS MET EISEN BALKON.
PRIMA KEUKEN _ ELECT RI SCH LICH T.

van d e Escompto zijn practisch niet te
verval sc hen !
Oe ge raffineerdste praktij ken worden
verijdeld door het S afety-Paper.
Verkrijgbaa r in twee formaten.
Vraagt het ha ndige "vestpocke t" etui!

RESTANTEN _ OPRUIMING
HOEDEN
KOUSgN
.BUSTEHOUDERS

, . ,

h"l''' .

BUNGALOW -COMPLEX

At'
r 1k e 1en.

DONDERDAG - VRIJDAG

KEUR ~ K EU Z E ~ K W ALIT EIT

_
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4
0 age n .

Voor Reparaties ooet garantie
Voor gemakke li jke betalingsco nditie s
Voo r het o nde rh oud va n U w Instrumenten .

Hm1eli~~e" groeLen ..aan de
"Tornadoel's . Daar WI] aanne·
men, dat jullie tach geen ku~:
ketrekkel' hebben, zenden W'J
jnlIie nog een fles ch champagne
er bij. De sigaretten Zijll van de
passagiers afkomstig, Oppas- Noordwijk 22
Telf. WI. 2711
sen met de benzine! De "Westfalen" pikt jullie over ' 11 paul' li~~~~iij~~~~~~~~~i!~~~~
uur op. Heil Hitler. Von SchiIPili

MIl. N.V.
zich
NED,-IND,
As je je landje achter je laat, steld. De zoon van dell Gene- Van Huftenbroek.
'"
dan krijg jc allieht een prop in rael?
De heel' Visser meesmuilde.
je keel. Wat jiJ ouwe. Dit laat ste ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~iI--------t~gen haar echtgenoot. Ja, die :"*""
-----krijgt et ook nog altijd te
kwnac1. En vooral nou weet u,
'N e hebbe onze beide oudste jongens in HOlland achtergelate.
In de kost bij fesoen dclijke
A
sehe weI is waar, maar et is
v
tocb hard. En eerder dan bij

3

DEB .'.

~j:~~::~!e~~~o!~

IU-IZ
'-'; "-;11 88
--0-;'- 11

~;:<~:I~;{f~,l~e~il~r~k: ~~ (:~;~t~ ~~~~~n,~e:~~~~' ~O:~~koRa~e~; :~~de:.erkbaar

llltvaal'dc, .heb Ik an dek heel
\.va~ af~chu~Jd en dat zal jou te!I1et ml~:-;chlen ,ook wei gcbeu.r,e.
!,laar sJeneer Je. dan maar met
noor en rooent Je be.hoe~te hebhe am es heel eventJes JC hoofd
t('ge me schou weI' te legge, doe
d~t dan maar. MoedeI' Visser
die ken dat best begrijpe.
- Ik hoop me f Unk te houdell ,. mevl'Ouw,
glimlachte
Angele.

~

H . Ct... meldt het volgem!e vel- voor heeft de Zeppelin eell fijne 1BatniB_CCDlr'UIl Tt l. 1629 Bu,
IllnkehJke geval:.
keu lten ? Daar moest tach eens I
.a i Til A,..
B !
~arandee~:E~TE~QU ~'lIIl .. lie
Kortgeledeo heeft zlch op de .op practiscbe wijze gebruik van
SOBKABfHH\lI
I' ·ZO ~'. D ER OP E,RA -, IE
luchtliju.Berlijn-,Zuid-Ameri- worden gemaukt! De vlicghoot
1'1
ka een mteressant "oOl'val af- =zond een telegram naar bet ~
HaOg 3500 Vaet. Tel. 203 i
WET SCHADELI)K,
gespee1d.
"
luchtschip: "Wij ver zoeken nit
Prim
_ . _ F._
a~l_
·lie_._~~,n..sion 1 Spreekuu r ; ! ~ !2,30 \'.m,
Van ~;t motorsclup "Schwa· :de voortreffelijke Zeppelin- keu- ~~-~
benl~~d, dat.. met de "West- ken te mogen ontvangen vler

k l e j ll~r ell kletner warde. l k beb ~ J a, en het milieu waerin
_ Ik dacbt maar zoo, zei Vis(k 1'(;" nql! al cen puar maa l ~e- je gedwongen bent te verkeeren, ser, maar de beer Burghevel
k~(,l', dat ik mc~ me man bier eerst e klas naetuur lijk weI kun-

~~
~

p. bli k

kan nogwordenmedegedeeld,
dat het tijdverlie.s, ontstaan
door de noodlal1dmg, door de R<da.m~''''U' .,Ln<!8r" S=Ui8"
twcede vliegboot, dank zij glUl- scs-~~~cru
stigeu wind weer kon worden
ingehaald, zoodat de post geen 1 - - -- - -- - - mel'kbare vel'tl'aging ondervond.
A. S. KARAD IN, Tabib

~::~~£:"1~:~~~;\\~7i~£~~~~I,:~;: :'::::::Je, ~I~~n;~':;;~'~'~:::o;~~ ~~~\~:~~t~~,njo:::::e:::,::: D::~i;~;n~:::~'~:~~i~:n",. 't:~~:;i:~~~ i~~~e:~a\~:~t~ 1- - - - - - -- -st'hen dan wij in 01l7.t:11 kring
tOll~U!";\'(,I' gcwcnd waren, maa.r
ik gdoof Diet, dat zij cr slccht('l' om zijn. lk geloof dal me
OlCVI'Oll\\' \"isser ccn bcstc harlelijke "tOil\\' is waul' wij nog
hed wal \'0111 ~' \l "nen ]cer<>ll.
__ lk lact jc jc smac l;, schaUl-

I

lr,t,ASBOtu.]E"l

ge~~g~~~:~ede •.West~~~~~:no!~losJ~:~~:ad~~;

,oar bijdeiblI O
nan bool'd bevindende reserve- • II~~W A PELS
Vli2gboot, die reeds startklaar
AAliD BE I WA~
E LS;:

~~~~b~gOcb~~n~5p~~.~e:n~~rr·h:~ :o~~~hten aan het bureau
nGezondheld

{"

zon V~~D en .,et~ vervol- •

Uit bovenstaande zinvaIt de naam af te leiden
van eeo geregelden ad.verteerder in dit blad .
HOE LUI D T :D i E N A A . ?
Yatlr gO.de oplassers eenige verrass!ngen,
welke nader bekend zu!ien worden gemaakt 1

b~-

heeft d h

'Vliegen

zoo

ZIT .HET

' o'\'"etal ve:rkrijgbaar

ZOO

K"~

ooK uw

H A.-'.R ZITTEN

I
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___1_

TRICOT ONDERGOED
veerH E E R EN

veer' JONGENS

Interlock Singlets
Prima maceo

Knie Plltltalons

Prlmn maceo

0.85-0.80

.-

Interlock
Pan talons

K~ie

Maceo Borstrokken

Mm"

1
1.175

Combinations
sterke nlcet

O· 75
•

0 65

0.85. - 0 . 7 5 .

Crystal P.

B'mouth
~~:~'S P.R.
""

~. G. .... Vorl."GtI. ~.I

proefneming met deze poeder
HOTEL
0 18 die zich onder een eenvoudigen
DER NEDERLANDEN.
4 16 naam aankondigt Inoest goed
4 16 resultaat hebben. Immers de P
13 7 4 2 16 Fransche naam is poudre de riz rogra~~~ONDERDAG
12 5 2 5 15 en waar zou deze ten slatte van
31 OCTOBER 1935
i~
3
betere kw~teit en fijnere
Aanvang 7.30 uur n.m.
grondstof kunnen worden ge- 1 Tanered
Ouverture

12 9 3
12 6 2
13 6 3

ii

g!

Millwall
Swindan
Clapton O.
Bristol C.

12 4 3

5 13

12 5

2

NWeawptf°orrdt

1122 44

Southend

12 4 5
12 4. 5

Gilll'ngham

i~ ~ ~ ~. i~
5

! !

12

i~

maakt dan

in

het rijstland bij

I'

uitnemendheid? Probeert U Be- 2
dak Virgin eens!
.

ETALAGEWEDSTRIJDEN
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3 11
3 11 van Middenstandsvereeniging ._-.
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Reading
Coventry
Torquay

Aldershot
Exeter

12

2

13

::

5

Rigoletto

n'Ie G'
elsh a

Grand~~l~~~~~

EI' .
pr:::sa

c,

Oldham Ath. _ York C. 6-2
Rotherham U. _ Lincoln
C. 1-1
Tranmere R. _ Stockport
Teneiode onze lezers in de gelegenheid te stetlen op eeo
C. 4.-1
goedkoope wijze artikele~.' betrekkingen e.d. aan te bh~en ~~!~~~;; ~~~~:~
~=i
enfof te vragen, bebben WIJ besloten vanaf heden e:en rubrl.ek
"D .. P .• tjtS" te 0pe:ne:n, De regelprijs voor due ndvertenttes
is f 0.20 met cen minimum van S regels.
'I'ranmere
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br'

een is tot get Pf1Jzen
am
Dan onze Bombay~Shop MAHTANI
Dus let op 't Dummer, 't is zes acht'.

T0 k 0 MABTANI

Pasar Baroe 681'el. WI. 290

10% Korting op aIle .

T0 k. '0 EUROPA.

PASAR BAROE 80

TEL. WL. U62-1148

Uw mo~ilijkheden met de keuze van cadeaux voor
Uw familieleden en vrienden in Holland ter gelegenheid ; van St. Nicolaas en Kerstmis worden
opgelosf; door

et!!I;=;Ui~~e :~be~~s~~~~~:~~
:::~:~~ ~:d!l~~~~g~edeJone~ Importeurs: EVE RA R D

g: D ~ I~

& Co.

REPTILIA

(~langen-leguanen-krokodil1en leder)

FORD TOURING 1928 te koop JAPANSCHE LESSEN ge- Walsall
tcgen elk aanncmelijk bod. vraagd door beginneling, En- Oldham

Specifiek Indische Cadeaux van de
hoogste Kwaliteit

Voetbal in Engeland.
De uits\agen.

De uitslagen van de Zaterdag
in Engeland gespeelde voetbalwedstrijden luiden als voIgt:
EeNite divisie.
Arsenal- Preston N. E. 2---J
Birmingham - Portsmouth4--1
Blackburn R. - Everton 1-1
Chelsea _ Bolton W.
2-1
Gl'imsby T. Middlesbrough 1-0
Leeds U. - Aston Villa
4-2
Liverpool - Huddersfield 3-0
Mancht:ster C. - Brent~
ford 2-1
Stoke C. - Derby C.
0·-0
sunderland - Sheffield W. 5-1
W. Brom A. - Wolverhampton 2-1
.Competitiestand:

Sunderland
Derby

12 8
12 7

3 1 17

3 2
2 4
3 4
4 2
12 6 4 2
M'chesi;er C. 11 6 4 1
Sheffiel<il Wed. 12 4 3 5
Birmingham 12 5 4 3
Liverpool
12 5 5 2
Chelsea
12 5 5 2
Blaekburn
11 5 5 1
12 3 4 5
Leeds
Wolves
12 4 6 2
W. Brom. A. 12 4 6 2
Bolton
11 3 4 4
Portsmouth 11 4 5 2
6
~!~~sfield 12
12 5
12
6
~~~eSbro'.•

3 5

Brentford
Everton
Preston
Aston Villa

11
12
12
12

Grim!>y .

11, 4 7

3 6

16
16
14
14
14
13
13
13
12

:1.2
11

11
10
10
10
10
3 9
3
9

3 " 2
3 7 2

8

8
8

0

/

fill
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Keurig onderhouden, steeds gclsch sprekend. Brieven met Chesterfield
door <;igenaar 7.eIf gereden. offerle aan het. bureau van dit Rotherham
Halifax
blad onder Nr. 8.
Brievcn onder No.1 v.d. Bl.
Hartlepools
'['E KOOP AANGEBODEN TE HUUR GEVRAAGD met Wrexham
8400 M~ grond met gebouwcn, Januari goed gemeubileerd pa- ~to~~1ort
~ecr gcschikt voor kleinwoning- viljoen of klein huis, met stroo- Car IS e
bouw, gclegen Jangs een der mend water, drie gesloten ver- B rewc
drukste wegen van Batavia.
trek ken en ~arage. Ei~:n ge- D~~r~n';ton
Gehecl vrij in cigendom.
Bricvcn onder No. 01 v. d. blad. ~~~~e~al~r~~febL~I~~Jr~:~ ~ft ~~~~ington
blad.
Gateshead
HffiVEI..IJK. Dicky (Malthezer ~ _ ________ ._ _ Rochdale
lceuwljc) zoekt voor de weekMansfield
GOED TEHUIS aangeboden Southport
end cen lief vriendinnetje.
BesHsi "Ariel''' door geboorte. Vaal' aardigen llOnd. Groot ras. N. Brighton
Inliehling£'n telcfoon 1195.
Br. Nr. 6 aan het bureau van
Schotsche Bond.
dit blad.
Eerste·divisie.

Jg

Waar U een macht van koopjes wacht

DAM E S - HOE DEN

.hare werkzaamheden reeds aangevangen, en zullen binnenkort
hiervan nadere bijzonderheden
worden vernomen.
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Carlisle
U. _- Accrington
andere jareneneen
Darlington
New Brigh- 3-1 zal
Jury evenals
worden .aangezocht,
er
ton
4-1 zuBen fraaie prijzen, en voor de
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