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De geweldige belangste,l.
ling die ook buiten Batavia
voer
ens blad schijnt
te bestaan, noodzaakt cns
tangs dezen weg te berich~
ten, dat zij d;e oris bfad
per
post
wenschen te
onlvangen een postwissel
zenden van:
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bond rechtskundigen bijstand 1---ORION
is. Waar wij het bericht van het

TE BATAVIA-C, EN Mr.-CORNELIB.
TEL. WI.. ....

VOOR KLACRTEN VERSPREllDING

FUJI IJS CO.

Passar Baroe 112
Telefooo WI. 1993
BATA VIA-CENTRUM.

Bat. Nu:sblad overnamen en be·

commentarieerden, maken wij
van deze tegenspraak eveneens
melding. Terecht stelt bet bestUllr van den bond zich op het
standpullt, dat dit verleenen
van bijstand niet op den weg der
vereeniging ligt en dat het zich

,
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VERSeR. DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG.

KAPPEE

Levert prima kwaliteit ijs~oorten. gefabriceerd uit de beste
grondstoffeo. met bebulp van de modernste machines.
GEZELUG ZITJE, MATIGE PRIJZEN
Dames en Heeren. wij noodigeD U beleefd tot een be:zoek uit.
Bestellingen van 1 liter af worden zonder prijsverbooging
thuis bezorgd.

Iedere Huisvl"OUW doet goed ewI proef te nemfln met

magIeden
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len. waarbij
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i
jn de uitoefening van hun dicnst
moeilijkhedc."n zoudcn kunnell
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weest tot ingrijpcl1 en de pertlen
van het blad werden verzegeld.
Erkennende, dat hiertoe a1le
aanIeiding was, want de redactie ging in haurdaemagogisehe
campagnes hcrhaaldelijk buiten
de sehreef, mag tegelijk toch
ook de vCl'wachting worden nitgcsprokcn, dat dit justitieele optredell de inleiding is tot cen
krachUgc campagne tegen all:~
clementon, die de vrijheid van
woord en geschrift misbruiken
om het gezag van de Regeering
te ondermijnen.
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Alleen vrezen wij, dat dit strakJ van vliegers in het leven is gevoar den landraad niet als Vel'- rocpen.
Dit corps staat onder directe
zachtende omstandigheid zal
gelden!
contrale van den commandant
t*
van de Engelsehe luehtmacht
in het Verre Oosten, terwijl speHet verhaal, dat piloot Te dale Hawker Audex machines
Roller heeft gedaan over het zullen worden uitgezonden om
slechtc weer, daL hij met de Per- de jongelui die zieh voor dit
koctoe op weg nl111r Indie boven vrijwilligerscorps opgeven het
Europa heeft gebad, waarbij vHegen te leeren en verder te
twee buitenlandsche vliegtuigen oe-fenen.
tL'n onder zijn gegaan, is een
Deze machines zijn van het
zeer leerzaam verhaal voor t~nJe dat oak in andere deelen
hen, die nog altijd meenen te van het Britsehe imperium
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HYGIENE EN VLIEG·
MACHINES.

Dag.
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in dczcn Ujd niet missen), is de
tegcnspraak in ~et Bat. N1Vsblll.
cen geruststellmg. Dr. Meyer
Ranneft denkt niet aRn een ver"roegd heengaan en zijn ambttermijn is eerst in 1938 ten eindc. Ongetwijfeld is ook dit na
Mei 1936, als de Java Bode dat
wellicht bedoelt. Maar onbehoorlijk en misleidend is een
dl2rgelijke voorliehting van het
publiek ongetwijfcld!
"'*
Dc telegrammen over de <."erwoesting van de onbeschermde
stad Magal0 in Ethiopie bij een
aanvaI uit de lucht, waarbij de
vluchtelingen uit de stad door
machinegeweervuur
nit de
vliegmaehines
werden geweh-t.
weggemaaid,
hebben ufsch'llw

De redactie van de latta Bode
beschikt over een wonderbril.
-Volgens een versiag in dit blad
merkt zij daar n i e t aanwezigen mee op. Hoe doet zij dat?

POEDER

BOUILLON

BLOKjES

VITAMINE EXTRACT

N.V. HANDEL MI}. "ARCANA"
BATA VIA.-CENTRUl.-I
Tanah Abang West 34.

Tel. WI. 2101.

seter zond zijn compagnon te-

Van Zaterdag 2 tot Zaterdag
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De prod' voor zc~ maanden zulk cell besluit met lcedwezen

waarbij cen iarief wOl'dt aangelega, 'dat naar onze mecning
niet voldoende laag is, omdnt
het van de tram voor den Inlandschen wcrkman geen ceonom~~eb vervoermiddel maakt,
is aanleiding geweest, dat de
S. S. tarieven voor het vervoer
langs de ringbaan zullen worden \-' e.r h 0 0 g d om de tram
geen concurrentie aan te doen.
Op deze manier wordt de kleine
man, die op het oogenblik gaarne gebruik maakt van de ringbaan om de goedkoope wijze van
venoer, dupe van de kunstmatige poging om de B. V. M. in
stand te houden! Een grooter
economisehe ketterij is weI niet
denkbaar!
:.

BOUILLON

HET FIJ:IISTE VOOR KEUKEN EN TAFEL.
Een nieuw plantaardig product, niet te vergdijken
met de bekende soep-aroma's of vleesch-extracten.
Waar niet verkrijgbaar, wende men zich tot de
Importeurs :

-~ -!~~{w.~~!!~~:loiregdeel'e~-~:~-~gfig:!~ van
de vondst niet. Alleen trok gedurende welke week versehilhij verder, doeh hij verloor zijn lende vergaderingen €n voor~~~~e~r~~sd:l~~l~;oor de recru- ~~;:g~:renTe~ s~~~:em!~~dal~ ~~::~o~~e~~lle~efla::i~~=~
Wanneel' zuBen wij in Indie eell

Van Dag

SOEP AROMA
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De dief, die uit de garage van die blijven beweren, dat het van de Iuchtmacht.

Morgen Menecr!

I

I
oorzorgsmaatrege en

In het lapport van den meillsehen dlenst 111 de StraIts over
1934 wordt onder meer aan~
daeht gewijd r..an h()t gevaar
van bet overbrengen van besmettelijke ziekten door vUegtuigen. In het bijwnder is men
in de Engelsche kolonien bevreesd voor het overbrengen
van de gele koarts op deze wijze
en oak in Britsch Indie had dit
onderwerp reeds de aandaeht.
In het hierboven bedoelde
jaarverslag wordt gezegd, dat
maatregelen zullen worden genomen am het overbrengen van
iufecUe te voorkomen,
Opgemerkt wordt, dat de
~melle toename van het luehtyerkeer via Singapore zulke
maatregelen heeft noodig gemaa.kt.
In afwachting van het geref'd

f.vn,
'

beschlkkmg zal hebhen (8 T )
JAPANSCHE DRUK OP

CANTON

.
-.
IAfschafftng monopollesysteem

En van het .stuilr tot aan de naven.

==========

Het veri oren paradys?
ten Noord Westen van Alice
Un Ad~lalde wordt gemeld, Springs.
Probe : ~::e:a:::::r:l~asCb
c
Eeter's Rlf, het verloren dorado
HOEFIJZERBIER.
CITRONELLA ZEEP'
van Australie eindelijk is gevonEen inlegger en een adverden. Aanleiding hiertoe is. ~e tentie in dit bIad hebben de
terugkee.r van een .~xp~dltte aandacht gevestigd op het
oaar nlldden-Austrahe, dIe .e:- Hoefijzerbier, dat op het oogennaar op zoek was. De eX]edltie blik in versc:heidene winkela
is teruggekomen met monsters van provisien en dranken vervan bUitengewoon veel goud- krijgbaar is.
houdend erts, maar :-:eigert meZij, die in Nederland een goed
de te deelen, waar ZIJ ze gevon- glas bier hebben weten te waarden heeft. Eenige deelnemers deerell, kennen ongetwijfeld de
hebben weI erkend, dat zij zeer urima kv.;-aliteiten van dit in Gegarandeetd lOou/ o zuivere :eep.
groote uitgestrektheden hebben ZUid Nederland gebrouwen bier. Bevat geen vuh,toffen. Geurig.
afgepaald.
In de Indis(!he ijskast wali het Schuimvol, Antiseptisch.
De geschiedenis van Lasse- tot dusverre nog niet zoo be- Verkrijgbaar in aile provisien- eo
t('r's Rif houdt goudzoekers al ~{end, doeh wij durven voorilpel- dtanken toko's. Distributt"url
!neer dan dertig jaar bezig,
1en, dat een proef met het Drie ZEEPFABRIEK "PRINSENLAAN"
Eell zekere Lasseter heeft de- Hoefijzersbier velen tot de geraTelefoon Bt. 719
ze
plaats kwarn
ontdekt,
doch op den 7~'~ld~,~,"~er~b~nl~ik~e~rs~za~1m~ak~.e~n.:::::!::;:::::;:;:::::::::::::::~~
terugweg
hij bijna OJ:?- het

Idat velen. zlCh afvragen of LaB-
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Wij stammen af Van de BAT AVEN,
BA T A VIA is ';nze stad,

met een toonee1 en muziekuitvoering in Thalia, welke Za.tcrdagavond 9 November z~l
worden gegeven.

I

~

mijn zall heengaan en die van moordde _met ge1d~n van den

later zijn stoffelijk I weekcornite, Kebon Sirihpark

hij zijn wedervaren had opgeschreven. Men vermoedt, dat de
vindplaats van het goud bij het
Granitgebergte ligt, 400 mijl

In ~ansluiting op het recente
~ptre en van de Japanners te
'watow wordt thans uit Hongkong femeld, oat de Japansche
eonsu te Canton zich tot de
Chi~eesche Regeering heeft gewen hmet verzoek om opheffing
~an ;t monopoliesys~eem van
E'
wantU?-~egee~ng! op
grond ~at dit In stTIJd IS met
~ei c~mC€s:~Jap;:ehe ~a~..
e sver rag,
hoo aak rl~ ten de Japanscbe .bezwaren zl~h
~~~n het sUlkermonopobe.
..)
HIER E"l
AA",l
DEN
I'\,
•• ,
komen van het nieuwe "UegOVERWAL.
leven:.H~t duurde. daarna Jar~n
veld voor de burgerlijk~ luchtVrijwiUige vliegdienst.
eer hlJ zleh weer lD de w.~estiJn
vahrt maken alle vliegmachines
durfde wagen, doc~. hij kon
gebruil:' van het militaire vliegTe Singapore wordt er zeer toen de plaats. waar hij goud ffeveld Selatar. Als tijdelijke maat- veel werk van gemaakt om jon- vonden had ruet meer terugvmregel is een officier van i:ezond- gelui, die daarvoor in aanmer- den.
heid belast met het toezicht op king wenschten te komen op te
Tach bleef hij zoeken en beper vliegtuig aankomende pas_ leiden voor den vliegdienst, langstellende rustten een expisagiers.
waartoe cen vrijwilligersc6rps ditie uit, welke echter na eemge

Het E:l'gste is, dat zij een hecld
geven van,de verschrikkingen
van een oorlog in dezen Hjd,
waarbij vrouwen en kinderen en
ouden van dagen zap.der pardu;]
***
aan zulke aanvallen zul1en bloot
staan.
Een berieht in hetzelde J?lad
.-..
vertelt, dat Dr. Meyer Ranneft,
-de vice-presid~nt van den Raad
H~t be"tuur van d(m Alge-o
van Indie hC€n zal gaan. Dat meenen Politiebond verzoekt
kanbestnaMei1936zijn,voegt ons er melding van te willen
het blad daaraan toe. Voor hen, maken, dat het berieht in het,'
die hieruit zouden afieiden, dat Bat. Nwsbtald, dat aa.n d<!n

jaar

~~~~n~~i~;~~~b~e;O~al::~~~~~~~: ~~~~~~~~!~ ~~t~~fe~~~~ !::~ 1~~haf~~~;ewe:i~~~~f~~sl~::~

Bij het gereed kamen van bet
nieuwe vliegveld zal daar in een hand beginnen te vormen een
apart kantoor een vast a,mge- practJsch gebl'Ulk te maken?
stelde medwus worden ge-I
pIaatst, dIe een asslstent tot ZlJll
GOUD IN AUSTRALIE.
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Eike vrouw dingt dagelijks mee
in een schoonheidswedstrijd. Met
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Is een BATAVUS:fiets "je dat".
Leveren

wi)

HnIlandsch •• Engelsch Fahrikaat.

de: Nationale Hollandiche Fiet!

• ROYAL SCOT - RALEIGH
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HOTEL DER NEDERLANDEN
ficieuse instantie de trait wi'
union is tusschen de industrie
welke zij wil steunen en tot ontwiltkeling wii brengen en den
detailhandel, die voor den verkoop van de bedoelde artikelen
in aanmerking komt.
Op deze wijte zou zij haul'
doelstelling, de bevordering van
de Inheemsche kunstnijverheid,
ook veel meer benaderen. Omdat de afzet van de artikelen
vee1 grooter zou zijn, dan dit bij
verkoop in eigen toko's bet geval !tan zijn, Want de omzet
daarvan blijft beperkt en het is
eell logisch gevolg van den huidigen stand van zaken, dat winkels die anders bereid zouden
zijn om deze artikelen te vel'·
koopen, deze thans nit hun za·
ken wCl'en.
In werkelijkheid spant de
LM,I.W, met haar vasthouden
aan een eenmaal aanvaard principe het paard achter den wa,gen. Er wordt geen enkel be·
lang door op de juiste wijze gediend en er wordt noodelooze,
maar begrijpelijke ontstemming
gewekt in kringen, die anders
tot de l11stigste van de gemeen:'l~) bc~?~=_en, '" _
__ ~..VV·

Ze zau op een Zaterdag weg-I llet vertreksein te geven, de ver·
gaan en Kees ZOll haar brengen dere ramslomp van het geval
tot Maandagochtend blijven'll.'lln de politie overlatellde en de
En ook de andere Zaterdagen en il'ein zette zich voor de tweede
De bcalissing welke is geval~ in staat moet worden geacht
Zondagen zou Kees boven lw- maal in beweging, thans met de
len omtrent de z.g. I.M.I.W. to- om de hierbij betrokken belan.
men.
tweelingen, maar nU ook zonder
kas, waarbij de Rcgeering heeft gen te verzorgen, Dat de I.M.
De dag van vertrek naderde. TTlii.
cClmald, dat deze zaken die In- I. W. de Inlandsche kunstnijver·
Er waren heel 1vat beslomHet was nu werkelijk een ca·
LAKKAPSELS
hellllsche kunstnijverheidsarti· heid wi! aanmoedigen is ten
meringen aan vooraf gegaan. ls.miteit geworden.
I,elen verkoopen zuIlen blijven zeerste te waal'deeren.
Want Trui moest wanne kleer·
Trui trachtte achter den trein
GRIMEEREN
voortbestaan, zoodat geen geMaar haar arbeid moet daartjes hebben voor de schatten en 2an te rennen, terwiji in de ver·
voIg zal worden gegeven aan bij, zooals wij het reeds eerder
voor zich zelve hield zij eell in· te reeds de figuur van Kees
het vrij,\':C! algemcene vcrzoek betoogden van overkappenden
speetie over den inhaud van een zichtbaar werd, die met den stavan den Middenstand om tot op- aard zijn en op het oagenblik,
koffer met Hollandsch winter· tionschef kwam aanrennen.
heffing van deze toka's over te dat zij zich met den detailhandel
goed, die veilig in den goedallg Want op het station was men
gann, is aanlciding am nog een- gaat bcmoeien, alUmna in Indie
opgeborgen had gestaan,
attent geworden op het geva1.
Tel. WI. 1486
Molenvliet Oost 1E
manl bij deze aangelegenheid waar vele zaken op dit gebied
~ Wat sou je denlre, raad- Maar de electrische versnelde
stil te otann.
pleegde ze Kees. Sou ik niet een zijn vaart en de afstand tus·
Zijll gevestigd, gaat zij den verpaar flanelletjes en een paar sehen Kees en Trui en Keessie
In de ('('rste plaats treft in kcerden weg op.
,a"afflO._CoID,I",
borstl'Okke meeneme?
en Truitje werd steeds grooter.
In de eerste plaats aI, omdat
het genomen besluit de feitelijke
- Wat weet ik del' nOli fan
Amechtig bleef Trui ten slotncgatic Y~Hl cell vcrzoek dut noch de I.M.LW, zelve, noch het
af. Ik sou segge neem se mee. te staan, den trein naoogend en
dool" den Middcnstand naar door haur aangestelde personeel
Acht verse hill en de systemen.
Baat et niet dan sehaadt et niet. zij barstte in een wanhopig huivor~'ll is gcbl'acht. Afgescheiclcn ovcr de ervaring beschikken am
Eindelijk was de pakkerij len uit. Intusschen rende de stanog ntn GC vrang of aan het al ccm zaak te kunllen drijven op
(1:111 llicl w)ol'tbcstatln van de cen basis zooais dit vereischt
klaar. Roes had voorgesteld een ttonschef, die de verdere zorg
Bij ons verkrijgbaar aile DRALL~'5
auto te huren om naar hoven te voor Kees en Trui aan den poli~
GHna-lvlw;; waul'cie moet wor- wardt.
(!(·n gdlCcht, WUfil'OP wij zoo
gaan, maar daar wilde Trui nie- tieman overliet en die hem vel'·
Wic doze zakell weI cens heeft
SCHOONHEIDSART1KELi:lN
en
mendal van weten, Wat selle zocht met deze reizigers weer
:-ltl :lb tf:l'ugkomen, doet dc7.C bezocht, zal dit uit eigen ervn·
~ ;este el'nigszins pijnlijk aan.
ring moe ten onderschrijven Goe·
we een hoop sente uitgefe az· naal' het station te komen, naar
DRALLE'S MENTA MONDWATER
0(' :.'Iliddenstand in Ncdel'· de wit is er ongetwijfeld genoeg,
zemedel' am sao te segge fool' zijn kantoor terug om Mangga·
IlllHlt;dl Tnclii..: \'ormt cen groep maar dat is niet voldoende!
bijkans niemendal met de trein rai opdracht te geven daar de F~~~:'::~~~::;::;::;;=:~:=;::;::::;:i=~~;;=:~~
Yun wd %H'r l'llstigc burgers,
Dc logische weg is en bl1jft
kenne komllH:>, Fool' fier en der- tweelingen met de bagage uit
dic', Ids :-:ij al (·en:; stoom albia· ~~~ dut de LM.I.W. als oftig spie bin je met een kaal'tjes den trein te halen en ze zoolang
Z0ll, !.lit. gvwl'ud zijn in eigen
poetih in Bogor en daar neme bij de achtergelaten voorwerpen
krill).; h: dOP/l, maul' die ten 0[1·
we een auteletje dan binne we te bewarell,
ziehl(' nJn d·.' n.{,gerinl~ vollto·
fool' nog geen daalder waar we
Het onderhoud dat daal'na
RijSWijk 18
_
Tel. \-VI. 6?(i _
!\'btramanweg 16-1.
rm l! iO\'Ha\ !>tuat.
.
wese wille,
tusschen Kees en Tl'ui, den staDil is pli(:hl iwn mt'J! %eggl'll.
Zoo zag de middagtl'ein uaal' tionschef en den politie-inspecExameD Stenografie: en Machineschrijven,
AccuOl'cl!
BUiienzorg Kees en Trui en de teur pIaats had, was niet van
Het exaUlen in bovengenoemde vakken :al wardeD sfge·
•\laaI" til' IOVidjt(·it. van den
]).. l\wt-'!illr:~tl g"l'orldcn als pell .
tweelingen als zijn passagiers. den llrettigsten aard en eindignomen op
~Iid{knstllnd g'aat 7.oover, dat kuol.
Zr waren op weg Haal' Kee en Met de bagage, En dit laatste de met een bekeuring van Trui
28 EN 29 NOVEMBER A. S.
ilij de Hegeering nimmC'!' lastig
r~tl 'l'l'ui WaH ,'en venllandig"l' DiJ'I'C'k, met wie ze h~dden ~fge. was niet het minste, Behalve Wtgens het trekken aan de
lnschrijving geopend tot 15 November a. s. -;: u: ~.w.
\':11t met v('n::o(!kcn, dat. £1' tlit. ))lueder, die vall den beginl1c at" Sf,rolH'll cell bakl{lf' koffle te eell groote hl.llkoffer had Trui noodrem en de boodschap, dat
EXiJmengeld Stenografie f. [0 _. Machineschrijven L '.zijll mid(kll Ilooit cen protest :ifill het sld nicl wilde vel'lVcn- ,Z:llkll koomen halen.
==============:::::~
~\·(oI·,Jt gc:ho()["u tcgen mautrege· nt'll,
waardoor ze cell enkclc
- Je siet del' een beetje pip· de l100dige sluks kleine bagage, zij l'r nog wel nader van zan
1('n wt:ik(: una~UJgeOlwm worden keel' \\'(>! ('ens ill conflict kwam se'rig nit, constaLcerde Kec nadit alles vrijwijl we!-i,,:\"()Jlden,
met KeeE.
dal 1.0 Trui had begroet.
delbare stukkell waren.
zenloo~ over zich heen la.ten
BESTEL
,
En daarom juist. zau ltet ;'...00
Want lO..:H Cf'll del' cerste
. . . ,.- Dat heb ik ook al ge[onde,
'Cl'ui wilde alles bij zich hau· gaan. Zeits op de meest bitse op- \:
Uwe Blnnen
en Bultenlandsche 111dschnfcen en
:~(,(,i' le waal'deen'u ziju gcwcest, nachl"n na{\ul 'l'rlli wecl' thllfs unlwDol'dde Kces voar Tlui.
Boekwerken bl) de
mcliNl ~\an cell collectief en re· was, Kces~ie plotselillg onver·
-:-" As je dut dan gesicn hell, ~~~~k~~ d~eCO;~~~~~~~~a::z!~:~ ;e~~~h~~e~n:~~dl:~a:i=;sf:~:~~
tlclijk vel'zoek dat vun die zijde wacht begon te brullcll, rolde d,m wordt et Ujd dat je del' wat tegen.
welen~CnnnDelillm
ICeessie, 'rcuitje. ogruttegrut de
wf:rd gcdaan, zooals diL in deze Kers van haast hijn[l. zijn bed an doeL
_.- Wat heb U del' nou om soo schatte.
U,U,\\'. kwestie het geval is gc- uil E::11 wil(ll~ hrt vClltje uil de
~ Del' wnt an doet, del' wat
te segge foor last fan, wierp te~naICaneetsowe.aTsOeernllie·e"ntdveel,~lkbdee-'
&
Wtl.'Ht, gevulg \\'as gcgcven,
wieg nellwn.
an doet, mot jc mijn maar seg- Trui tegen, maar de conducteur
;J
De Middenstand an sick aeht
- Wat ga je doen? infoI'· ge hoe? vatte Kees vlam.
was onvermurwbaar en de wa- officieele marteling voorbij was
Djamboelaan 29 Batavia-Centrum, Telef. 559 Welt,
hel be3tuan van deze officieuse mecrdc Trui. Wil je weI es gamy
- Dat is nog al eenfoudig. Je gen, de wieg en de box moesten en Rees en Trui kouden gaan
StudicbockCI! veDr R~chts_ en G enccskundige Hcogt. ~chool
l.M.LW. tokos niel wenschclijk. make, dat je weer in jc bed fwuw heb een opfrisschertje als bagage worden aangegeven, waar zij wilden, renden zij naar
steeds. voorhandcn
AI;;; argument heeft hij daarbij komt.
noodig, Die mot cs fool' een Hevig transpireerend zeulde buiten om zich met een taxi
OR~GINEELE PRIJZEN. SLECHTS
de r:oncurrentiekwcstie naar
- Ja maar Ressie heb pijn, uaar weke de kou in.
V E RHO 0 G D MET PO R T O.
Kees het zaakje naar de afdee- naar Manggarai te laten rijden,
voren moeten brengen en op protesteerde de groote Kees,
. - Maar we kenne toch niet ling voor de aanname van baga- waar zij na een opwindende rit, ~~
grond van de overweging, dat
- Heit ie jon dat verteld, wag fool' de saak, wierp Kees ge en juist toen hij aIles netjes waarbij Trui den chauffeur tot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~e7.e coneurrentic niet zoo groot hield Trui hem een beetje' VOOl' hiertegen op.
op de weegschaal had gestapeld steeds grooteren spoed aanzet· Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijropluk Fijnp!uk
IS, ~ werd heL verzoek van den den mal. Nee fader, laat em nOll
_ We, wie spreekt del' fan en het kaartje van zichzelf en te, de tweelingen in blakenden Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk FijQpluk Fijnpluk FijnpJuk Fljnp!uk
~\liddelJstand afgewezcn.
eerst maar effe legge, dan zal we, zei Kees. Ik had et ofer Trui c1ut van Trui had afgegeven am welstand, maar luid krijschende Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnp!uk Fijnpluk
Dat die concurrentie niet bui. die fanzc1f weI ophouwe. As je met je permissie,
het te laten afstempelen, zette en sehreeuwende vonden.
Fijnpluk Fijnpluk Fijnpiuk Fijnpluk FiJnpluk Fijnpiuk Fijnpluk Fijnpluk
It'"ngewoon groet is, 1vlst de em nou oppakt, dan ken ie der
Zoo was Trui onaer den in- Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk F.i}np,!J.lk F!~npluk
__ Dus je sou wille, dat ik lmiten de trein naar Buitenzorg
.M. 'denstand oak weI en het duvel op segge, dat je geen eene Trui alleenig naar bofe stuurde, zich in beweging.
oruk van de hereeniging met Fijnp!uk Fijnpluk
F~~np!Uk F~!npluk
gl'ootste decI van de Midden· naeht rusUg meer maft. Maar piekerde Kees.
El('n snerpende gil van Trui, haar l{roost, dat zij er zelfs niet Fijnp!uk Fijnpluk
F~~npluk F~~npluk
standel'S, dat het verzoek om dan mag jij met em optrekke.
- l k denk del' niet ofer, wees die zich met haar tweelingen aan dacht om Kees ti.eze heele Fijnpluk Fijnp!uk
FJJnpluk EJnpJuk
opheffing del' zaken heeft onzag wegvoeren zander Kees, serie rampspoeden te verwijten
- Se! zijn cen sorreg sijn as Trni zoo'n voorstel af.
derschreven, ondervindt van de. jij niks foor je kindere axel' heb,
~:j~~l~t ~:I~~l~t DE KWALITEtT V AN ~:i~~l~~ ~;j~~!~~
~ Toch sou ik et, als ik je klonk over het perron. Maar de en hem in tegendeel om den
ze poging van een officieuse in. zei Kees kribbig. Ik heb nag was maar es weI doen, mengde electrische stoorde zich er niet hals viel met de zucht, "oh fijnpluk Fijnpluk
Fijnpluk Fijnpluk
soo'n moeder gesien.
Dirk zich hier in het gesprek Je ar.n en boewel Trui heftig arm- Kees!"
Ffjnpluk Fflnpluk
Ffjnpluk tfjnpluk
~~~~t~: :i~st~'~~~:~~. te doen, nooit
Fijnpluk Fijnpluk
FIJnpluk t"J]npluk
Daar sel je .dan toch maar siet del' naar uit of je et noodig
De wrevel tegen de Ganato. aan motte wenne, zei Trui, die heb om es effe op te kikkere. ~:;:::~~ ~!r~~;l~:anlJr ;:~:: ~Sm~a~k~el~ijk=~e~te~n====;;;;;
k08 ligt dan oak dieper.
sedert haar moederschap lang En as je der te lang mee wacht zamerhand zijn gang, terwijl LuchUge kamers
.Bet is een kwestie van p r i n. niet meer zoo kribbig was als zon je siek kenne worde en dan
Fijnp!uk Fijnpluk
Fijnpluk Fijnpluk
c tpe.
prijzen
vroeger. Bofediell Keessie heb sou et tach motte gebeurde on- ~~::~ s~::l,a~!~ ~~rt~:1~:~~~ Billijke
is zoo bu iten g e wo on
En deze had de Regeering in al lang se mond weer gehouwe, del' heel wat minder prettige
haar beslissing moeten onder- dus ik begrijp niet waar je et omstandighede.
zich met zoo
F~~npluk F!jnpluk dat ze niet langer dan F~~np!uk F~~np!uk
FI]llpluk FIJnplu~
kennen, instede van zich tot de eigenlijk ofer heb. Maf se, voeg_ Ja maar wat mot Kees dan heel eenvoudig uit het veld Molen.... lietOost35-Teldoon2100WI FIJnpluk FIjnpluk
Fijnpluk Fijnpluk
2 cit. 21/~ minuut
Fijnpluk Fijnp!uk
beantwoording van de vraag de ze er nag aan toe.
die tijd in se eentje, Met nieFijnpluk
Fijnpluk
•
•
Fijnpluk Fijnpluk
van eventueele directe concur~~a~~~,,:~
j~:!
~ef
:~r!~:p~~
~-Sa
Den volgenden morgen, het mand om fool' em te sorrege?
FiJnpluk Fijnpluk mag trekken, daar zij Fijnpluk Fijnpluk
rentie te beperken.
was een Zondag, was het nach- kreeg Trui al een tikje oor naar naderde, trok z:ij resoluut aan Stan gen - W aschzeey Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Fijnpluk
Ret gaat er am of het ge· telijk geschil door de beide het plan.
de 110odrem, zoodat de wagons
T.JAP
Fijnpluk Fijnp!uk anders veel te sterk Vtorcit. Fijnpluk Fijnpluk
wenscht is, dat door de Over- echtgenooten reeds weer verge- _ Maak je daar maar niet on- juist op den overweg tot stilFijnpluk
FijnpJuk
Fijnpluk
Fijnpluk
heid indirect hp.drijven in het ten en in den schaduw van de gerust ofer, zei Kee harteJijk. stand kwamen.
leven worden geroepen en war· boomen van de Palmenlaan Kees ken fool' die paar weke ge- .Ada apa, informeerde de
DIT ZEGT ALLES!
den gesteund, die zich op het duwde Trill trotsch haar dub- rt,lst bij ons komme lozeere as condncteur, die kwarn toesnel· K.pala
ilam Fijnpluk Fijnpluk
Fijnpluk Fijnpluk
terrein bewegen, dat tevoren belen kinderwagen voort, zich ti~ et eenfoudige fool' lief wiI len.
Fljnp!uk Fijnp!uk
F~jnpluk Fijnpluk
aan bet pal'ticulier initiaUef gevleid voelend door de bewon- neme.
- Kees! gilde Trui, Saja poe·
Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk FijnQluk Fijnpluk Fijnp!uk Fij'lpluk Fijnp!uk
was overgelaten, waarbij het derende blikken welke andere
_ Om je de waarheid te seg- uja laki. Di loepa, voegde ze er
Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk Fijnpluk fijnp!uk
particulier initiatief volkomen moeders op haar schatten wier- ge, erkende Trui, foel ik del' weI ter verduide1ijke Vaal' den In- de beste ell. voordediQ1lt~iD·tgebruik. FiJnpluk Fijnpiuk Fijnpluk Fijnp!uk Fijnpluk FijnpilJk Fijnpluk FiJnpluk
Distributi~ Hvg. Ba·a_a.
landschen treingeleider aan toe.
wat
foor. Ik
de laaste
tijd
- Tida boleh, constateerde
:'"
soo moeig
en bin
ik heb
als maaT
Vraagt Uwen hUlggOll.aD. 1
,
deze.
Fijnpluk FijnpltJk Fijnp!uk Fljnpluk Fijnpluk Fiinp1uk Fijnpluk Fijnpluk.
fast fan de hette.
I e lop hel in .de hals ingenaaid
- As je non es een tampat
- Dat is seker lida bolch, hij ~~
socht niet al te fer weg, soodat heb de kaarretje, was Trui het
Kees de Saterdage en Sandage met hem ees.
Ik kam en borstel, tt maakt me dol,
ZOO KAN HET
e.:kel
naar bofe ken komme en je ging
De conducteur gat te kennen,
Toch lijkt mijn kop een ragebol,
dan sou gauw moge1ijk, werkte dat de trein weer door moest
Kee
het
plan
dadelijk
verder
uit.
rijden. Voor de boomen van den
het is uw enigst juisle
A!3 je et eenfoudig anpakt hoeft ovenveg had z~ch een
garantie dat dit het
et je Diet eens soo veel te koste.
- De koste is minder, deed
Kees hier zijn duit in het zakje. listen, die 1U een stee.ds langer
- Dat is niks minder, we wordende file stonden te wachmotte foor de ldeintjes op de ten met hun claxons oorv....rkleintjes passe, stelde Trui vast. scheurende ge1uiden maakten.
Efijn: we selle we! sien.
Trui was echter met voomeEn een paar dRo"'en later was mens zicb zoo te laten v.regvoe-
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VOORUIT,
Wie Zaterdags van uitgaan houdt.
Ontvlucht zijn warme huis.
POLONIA is heerlijk koud,
En . _ .. nooit voor Zondag thuis!

ANTOINE'S GELUK

" I,

POLONIA-TEKRAS. Meester.Cornelis teL 777,
De Kind'ren komen droog op School.
De Vader op Kantoor,
Ben regenjas van TIO TEK HONG
Daar dringt geen REGEN door!
•
Prijs v. a. f 1.75

TOKO TIO TEK HONG
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koopt men bij voorkeur in eell zaak van
vertrouwen. Wij voeren cen collectie yan
meer dan 1000 verschillende modellen
BUR M A - J A DEvan de eenvoudigs!e
tot de fijnste stukken.
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Van BOKMlI. verdraeg hij een slok, ja,
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OMDAT:

DE EXPLOIT4TJEKOSTEN LUG ZIJN.
Geen bewegende deelen, dus geea slijtage en geeD reparatie, dus lage afschrijving. Gel"n
drijfkmcht. dus geen stroomkosten. Uitstekend~ speciale isolatie-, dus laag ijsverbruik.

OMDAT:

SMELTEND 1JS LUCBT ZUIVERT.
De lucht in de kast drculeert en neemt onaangename geuren op. De lucht komt dan in
aanraking met het ijs. dat daardoor smelt. Het smeltwa te·r neemt de onaangename geuren
over en voert ze af. De lucht is dan weer gezuiverd.

3aw;:d--j L,::;wt, 13 _ 15
Krdll1<.Jt
Hi

TeleE,

390 WI.
1632 WI.

OMDAT:

DE VOCBTIGBEIDSGR44D GUNSTIG IS.
Droge koude in een kast verwijdert sappen en aroma uit de levensDliddelen: ::ij worden
droog en smakeloos. Door de speciale luchtcirculatie in onze ijslmsten wordt de juiste
vochtigheidsgraad verzekerd.

OMDAT:

DE BERGRUIMTE TEN VOLLE BUDT HAN WORDEN.
Geen onnoodig ruimteverlies door omvangrijke gesloten .!!chale.n en bakken,· !)bor de
zuiverheid en juiste vochtigheid de!'> circuleerende lucht is het mogelijk de. leve.nsmiddelen
op open schaaltjes te bewaren.

OMDAT:

DE 4411TSCBAFFINOSKOSTBN L448 ZIJN.

Wij ontpakten gisteren een nieuwe zending:

AMERIKAANSCHE IJSKASTEN f 65. -'- contant
Laat ons in onze Showroom U even het geraffineerde koelsysteem deze! Amererjkaansche 1Jskasten uitleggen. het is het ei van Columbus. U zult er versteld van staan en . . ' . . . als
U er gauw bij is, kunt U er nag een koopen. want ze zijn over een paar dagen natuurlijk
weer uitverkocht.

IN MANGGARAI

SHOWROOM
BATaviasche
Djaga Monjet No.3
Batavia~Centrum

IJs

Verkoop , Organisatie
Tel. Welt, 48l18ii8S9
ToesteUen 5 en 6

