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De gewe ldige belangstei.

ost

ling die oo~ buiten Batayia

vOor

o ns · blad

schijnt

te bestaa n ., noodzaa lrr ons
la ngs 'd eze n weg ~e berlch_
ten, dat zij die on5- blad
pet . post w e n~c h e n te
ontvangen

een ?Ostwissel
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niet te e venaren
in
smaak.
zuinigheid
en
voe d i ngswaarde.

TElEGRAFl5CHE EN
SOJ/tlfTEUJKE OVER.'iAK1NGEN
NAAR liOLLANO EN ELDER S

SPECIALE VAO\NTlEBlLJET1EN
D OOR D E N GEHEELEN A R C H IPEL
EN GED URE i'DE HF.T GEHEELE JAAR

CAMAYZEEP
H e t is geen ij delheid de dag
met CAM A Y te beginnen.
V ocr U w huid geen bet ere can

EEN KOP KOFFIE
en

~.'!u'lijk oen CAMEL.
groot

CAMEL.SIGA R ET
m"lIkt h et cehlcMultr

zorgvollen

ec a GENOT.

voorkeur te kunncn geven.'

Zelfs werd het voor .iemand

""il , ,,cd. op JI£bct alloll vlIna( P 2.50 per m.:.and.
Edbon Pl lu::a Eura pcnch. Maldsch en KronllulIg vllntlJ
F 0.50 per .t!lk, bil groote ::Ifnl'l~lc ook op "ib~tll!lllg.

KCK

Rlll"' il k II) Na3U d" Harmonlt-.

Van Day tot Day.

Door den eenteeutelijken reiniglngsdienst in een van Java's
groote stedel1 , is cen rnpport opgesteld. waarvan de conclusie
luidt, 'tint inderdaad blijkt, dat
de vui lnisbak-kcn cen bl'on van
k u nn e n opleveren.
is dit cen ontwaarmede de geleerden

Wij kenne n allen uit onze te-rwijl hij. in zijn ·!Ilderla nd d.c
• jcugd !let sc~oone 'Ycrs " yan gro~~ l eggcl' weril van l~: t bur,l1o11e bolle G iJs."De ]on gchng, gcrhJkc luch tverkecr. Wlj brendie ka~rcn vol e tCn en dl'in1ren gen in herinncl'ing hoc hij op
noodig: had om z ijn honger en en cen vlucht van Tasmania nna r
~ til l c n .

OllwiUekeurig Australic eenigc maan(!en gclc-

~c~'~,,:~t ~~t ~:t::~~l~n t1~~ ~~~ ~~~~n;~~~n~~~n:dvo~~;e ,~~~~
dis A bcba, dat vcn>ehcidene
vrachtautos met lcvensruiddelen
naat" I)(?ssic zijn vcrtrokken,
waarschijniijk in vcrbaud met
h et aanstaande vertrek van den
Negus nanr het front, waarnaar
hij, zoo men de telegrammen
mag geloovcn eigenlijk icderen
dng VCl'lrekt en cr oak Wl-'<'I'
1'I"g(;!malig van terugkeert.

Uw

'VOol'deel

ZUll~11

kutl'llen doen

en . hij, die t ot deze gewichtige
conclusie kwam, vcrdient voor
zijn opmerk ingsgave en jnzicht
ongctwijfcld een lintje. H et zijn
sIcchts wein ig uitverkorenen,
die op cen zoo frappante wijze
tot de kern del' di ngen kunncn

zjjn cerste pogillg om bet record van Scott tc brcken hem
hoven hel Griel:scbe gebergte
bijna bet lc.."Ven kostte en men
vraagt zieh af, of het noodlot
zieh op zijn weg heeft gesteld
en hem heeft opgceisch t nu hij
dool'dr'ingcn!
zijn tanl, heen volbrachl!

__

at:htl;!~t1it

Jampen grati$

Pjano~ en Muziekhande l KO K RijswIjk

Dc heer Venclerbosch van
de Man.tsehappij Nederland is
van cen orieutcerende reis naar
Australic
teruggeke,erd
en
hccft dell indrlik gekregen, dat
men over het algemeen in Austrolit; l'tln m~lmjng is, dat Judie
veel te dmu' IS, \Vat, zoo zegt de

t.

Imonell eonstate~, dat A',ls~
tralie Vaal' veel dingen preeles
even dutil, is aIs. _~~.~~~I.~~
I ildie,
.
Zan deze indruk nict gevestigd zijll . 7.00 "ragen \vij ons af,
dcordat wij zclf cr veel ~n veel
te veel mec sehcl'ruen, dat het
hior zoo scilriltb:ll-cnd duur is
en doordat wij zelf geen gelegeheid Jeten voorbijgmm am
op ons cigen lalld en op atles
wat bier get:eurt te lTIopperen?
Zoodat buiten landers het ten
slolle wei moet(>n gaan getoo-

~~;tr~~~m::~eAe~e~~:I~tt~n;i;

I

•••

DE LUCHTVERBINDING
IP NE
r. .1ET DE PHIL PU N.
Dienst op 8 November

"""

Ma~t~

De luchtpostdienst tusschen
de Vereenigde Staten en het
Verr e Oosten is krachtens bes luit van den Postmaster Gene.
raJ. te Washington den Bsten No~
vember ingesteld. H et lucht~
recht bedraagt voor brieven tot
cen ba.lf~ounce tot Hawaii 25
cents, tot Guam 50 cents en tot
Manilla 75 cents,
Een nieuwe luehtpostzegel
van 25 cent zal VOOl' dezen
dienst in omloop worden ge~
bracht.

~::' ~:ik~l~~ bi::!~~:r~nd:~ ~~ v:~:
uitzicht gesteld, via Honolulu,
~~~~, Nieuw Zeeland en Australie. ,

-Het oeri cht, dat de
gaan aan een
naam vestigde, op zijn Atlan~ sebappij Nederland en de Rot~ h~~~~~~~r'~~~ welke hem
zal
tU5schen Europa en Australie, v,erlaging stemt t ot vreugde,
maatregelen
voor de ontvangst
"hoogen" pst. Zoo
een bewoonster van den
pa,.ngralh~n. die daar reeds getijd vertoeft VOOX' herstel
van gezondheid, de door haar
bewoonde kamer ontruimen,
omdat bet de beste was van de
po~~n~I';·''hting :nd~:-ge~

~ij~h:n ~~u:i~: t~~~z~r~~ ~i~:~~c~en'b~~~~~rij~~e~a~:~~~ ~
- -- --'------'-'---'---=--=----- - -=--

SECRETARIS V AN DE
STRAITS.

I

A. S. SMALL

De heer A. S. Smell is benoemd tot waarnemend secretaria ,van de Straits na bet vertrek
van Sir Andrew Caldecott, die
Gouverneur van Hcmgkong
worden gesteld. Er tot
is benoemd. (S.T.)
nu waarschijnltjk binnen-

)vj j ,," :i33nsla~

.

De Sakdalisten zetteu hun
aetie op de Philippijnen voort.
Te Amadeao (Cavite) werd de
onderburgemeester doot' een der
Sakdalistische leiders neergeschoten HlJ werd zeer ernstlg
gewond en naar het hospltaal
getransporteerd, waar men 00middcllijk operatief iDgreep.
Men vrecst echter voor bet leven van den ondel'-burgemeestel'. De dader is gearr esteerd.
Ook nit andere deelen van de
Philippijnen kOlllen steeds me~r
berlchten over toenemende aeti_
viteit van de Sakd:uisten,

CHINEESCHE
CONTRACTANTEN

tot daaraan toe. ma... wat
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ERRES e n PHILIPS

Nlcuw- "" 'OI"bru ikt" op afbct<ll ill;.
GroOliit" Voorraa<l dus GroolSI" Kc:u;:.".

N, V. PiaDob,,"dd KOK Rijsw ijk

Bal'n'la-C.
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DREIGENDE
SALARISVERMINDERING.

I

den mtgekozen Ia"l Ultgemudcn
Voor Phlllppijnsche
a mbtenaren,
door de Regeermg ten twewe
zlJ, dIe worden nangt:'\\ Ol vcn
door wel'fagenten en ten dCId£>
Ret voornemen "an de aan.
de mdniduecle emlgt-anten .
staande Regeermg van bet Phr~
Er w~rdt alteen toestemmmg 'lpplJnsche gemeenebest om na
tot eJlllgreelen velleend aan d£. conshtueellng daarvan op
personen die onder dan 20 J3ar den 15den aanstaande tot een
zijn en den 45jarigen leeftijd nag drnstische salaris\'et'mindering
Diet h ebben bereikt. Verder van bet ...ouvernemer.tspersomoeten zij physiek gezond, ~ijn, neel over t~ gaan, heeft grOC?te
geen verboz:gen kwalen heooen ongerustheid gewekt in de krlllen vrij zij~ van sl:chte get':oon- gen der Philippijnscbe ambte~
ten a,ls oplumschUlven cnz.
naren.
AIle ut'beidscoutracten moe~
ten worden voorgelegd ann de
commissie voor Overzeesehe
Zaken, die ze moet goedkcuren
PRIJSVRAAG.
en in overeenstenuning Dloet I
brengen met de standaardbepalHeden tt'eft de lezer voor de
Hngen welke all bet sluitffi van hatsle maal de prijsvraag in
.zulke contracten van toepassing OIlS bl,d aan om uit den inhoud
zij~.
van een advertentie den naam
Behalve met speciale t oestem- van den ad\-erlcerder aan. t e
ming van de l::ovengeuoemde wijze!l. Er zijn nag maar eeru~.

:W:~~::!~;:::':n~~~ I~:j:: ~! f~e~ ~ez~::;~~

I

tot de emigratie van Chineesche ten zich eerst pij de colUmissie het lIotto ,,~zonQ)l eld ~et lit
atbciders zijn goedgekeurd op
W~nt le:rlere root rae
de 32ste vergaderiug ,'an de laten inselu'ijven, ah;orens zij pels".
ns
wetge,'ellje Yuan te Nanking.
De bep:\lip.getl zijn vastgelegd
PiANO'So sla".,s brleven .
in negen artike1s en .zijn van
toepassing OIl Cbineesche onder_
danen. die uit China willen emi~
vauaf He.d~%lI iu abouo c: m c~t
greeren am elders arbeid t e zoe.keD,

--I.'

mO:e:: ke:an

ah-~r~ns

.:.~k"'C~

;BEI~::~~~: : ~ ,ii:=~ Dn ;ija tar~eDTDS~r~c·~r

~t

Uw Piano door

\.':1.$

••

rt!P,uccrcn

G rootS~~ Atdic:r t \!r t:'b.;'\rse, mc~ dt'! ~re Vakme nscbe:n.
De. rep..lr:l.ti~kos:cn kum:.cn op m-aanddijkS(;~e a.11:~
. , talinq 9cschicc.:n.

men be:slist niet tot aankO.;)p
o:-.:c
tie gezien te bebben. uits!wlen.J · Ho!iandscb en
Ban ,ia. C. Pi;'llJQ- en ~1:..::ie1:lt:ndti. "OK
,&gelscb fabdkaat. vanaf F .1$. - . pet ml.aDd.
Bando.:ng Pl::.r.~ _cn ~l u:::.:-kh'::fllcd KO.
iii.... qutnt••
th P I a _.IOI _
...:~:..!=::..::::!::=:::::.::.::.::===:.:=::....:.:....!.U_--::-

' ter beschik
op. last van den resident. ·

onderzoek wordt inges1leId,
word
dat

Begin de da9
TANDPASTt'

be~in?

N leuwe bepsl:nger. van
N anking.
eroigratiedoeIeinden.
doed, aail zoo Spoedlg mogeliJk
De bepaliDgen met betrekking voor
Individueele emigrnnten moe- het :mtwoorn te ~ten onder

~~~~~l~~~ 'I===;==;;=;=;=;=;===========;~~~~=='
:

.1ta.g~l wit.t~_t:a,!l..9S;p .

Wat is be!erdan ceo goed

Deze emigranten worden In

DE ONRUST Of' DE
PHIL!PPIJN EN.
'...

geopend.

De Java B ode maakt melding
van mishandelingen van ver~
dachten, welke in de omgeving
van Tjoeroep in Benkoelen zouden hebben plaats gehad, Deze
mededeelingen zijn voorat ge~

.
PEB
E CO- _
A h eppy smi l e .

~~i!€~~e~~~i:~'S~;'d~j~~d~\~!~~ !

club.

Dat is inderdaad cen goede
en waardevotle standaard.
hij lid worden van ceo
- golfcl ub? " Zoo niet
ligt hij
achter onze
poetszak !

BATAVI A. CENTRUM
Tanah Abaog W est 3'3:
Te l e f 000 We-h. 240-+

8i1l1dOC:II;

Kort Nieuw §.

Wij vestigden reeds eenige ly Maj1 over het Abessinischc
malen de aandaeht op het ka- conflict en zegt daarin, dat het

I

I/A.RCANA"

~~~; ~~trl~ed::J~~:~tl~~n~ o~ ~:de~l~j~~s~a~~, i~a.~~~li;1~~t~

wenden zijn besle :kamer in ej·
gen huia vaal" hem tel' bescb ikking stelt.
~.
Intusschen is liet "ons bekend.
dut door den ins pecteur van politie te Tjoer06p nogal hnrdhandig is opgetreden, waartegenovel' (!Chter staat, dat het hem
gelukt is aan een terreur, waar·
onder de geheele omgevi ng gebukt ging, een einde te maken
en tal van oude moordzaken op
te helderen, de daders tot een
onomstootelijke bekentenis te
brengen en de streek van het ge~
boefte te zuiverell.

...

gelsche Regeering is om ltalie
te bedreigen, ter wille van eeo
primiticven
Afrikaanschen
;taat, w~rvan de bewoners
nag niet eens lid zouden kunnen
worden van cen Engelscbe golf~

N.V. HANDEL MIJ.

19 N .. andcH"rllloll;',
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Hocwe:l de kans op ernstig tjong-euvcl bij de verschillende een groote blunder van de EIlp.3rkeerplaatsen, Dc overlast
welke dcze knapen den automo~
bilisten aandoen, neemt bij den
dag toe en men i,~ gedwongeu
zulk e~n "bewa~er aan tc stel~
len, wll deze met tot een "vernieler" worden, Als er nu toch
een dubbeltje ma~t worden be~
_taald om met eemg gevoel van
rust cen auto t e kunnen. laten
parkeeren, zou het dan met op
den weg van de gemeente liggen
om de plaatsen waar geregeld
veel automobielen geparkeerd
warden onder gemeentelijke
controle te stellen en daarvoor
eeo dubbeltje voor de gemeensehapskas te vrngen. Een werk~
looze zou er bovendien nag een
daggeldje uit kunnen halen.

wende men zicb tot de
]mporteurs :

~/~:v;r:~l:r tl:~~;:hi~;:t;:~IOI~:;. :;~ I~: :~~II~;~::

N.V.

Wal'd Price schrijft in de Dai:

malheur den reeordvliegcr
~tccd!;; boven het hoofd hangt,
en el' reeds <likwijls stemmen
zijn opgegaan of het niet tijd
wordt p.u! en perk te stellen
ann de waaghalzerigc pogingen
om steeds grooter snelheid te
bereiken, hebben de telegrammen ovct' het vermissen van
Kingsford Smith tach ook in
Nederlandsch IndUS groote ontroering gewekt en met spanning
worden vcrdere berichten over
het tot van den sympathieken
Australischen vlieger- tegemoct
gezien, Want "Smithy" is door
zijn vcle bezocken aan onze
vliegvelden ook bier populair en
de beroemde vluchten welke op
zijn naam staan, zOo vele, Wij
vestigen in de eerste plaats de
aanda.cht op den tocbt welke bij

Waa r ni et verkrijgbaar.

w e:lh
gegaan zij!],
geven s~echtt ontvangSt .
dCOT OilS opm~tcll \vilaT U :elf bil

met bcpcrkte middelen onvel'- hoofdredactie van de Java Bode
antwooluclijk ! Gelukkig komt aan dergelijke administratieve
hi crin thans cen ingrijpendc onder1.oeken , waal' bcstuursol'verandering en men mag hopen, ga,nen in de zaak bctrokken zijn,
de Ncdcrlandscbe mailboo- geen waa,&de heeht. Oi t is inhinnenkort weer volgeboekt ~inueerend en belcedigcnd voor
de integriteit van het corps B.B,
l ntusschen is het niet onmoge-

In'(! r~n

N. V. PI ANO. EN MUZ I EKHANDEL

L~3t

tijd de Nederland-

~~~~B ~~~~~~iv~:;;;'k\~d~:!g~~

Odeon en Parlophone platen

dorst te

geWOl'~e~a~!D'1~ijJ:z:~

de tarei

op

I'an iederen /ijnproever.

RADIO L8.AMPEN

het verschil in den '
verscleken met bui·

Dc moryenstuDd b~dt gQl.Id I.. de D. mand, h~I:Uc
he! w oeger. Goud is Cr Di et mt er, mll!!r cen

U l'indt het

CAMAY-ZEEP

toch zeer zeker
voclen is den
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verb?udingen. bekend ~~-as.
w~rop de MiDister van bUlten..:n stond, is ge- dcnetting meet worden gesteld, landsche zaken antwoordde, dat
dat veel erop wijs1;, ais zou do er. van den Engelscbcn gezant
....anning in Europa heeft Japartsche marine-soldaat .door in China Sir Alexander Cadogan
, zeer duidelljke verscherping
der verboudingen in het Verr.:e
Oosten ten gevolge gebad en er
hebben zich eeni'ge incidenten
voorgedaan, welke aan1eiding
kunnell zijn tot zeer ernstige gevolgen.

een landgenoot vermoord zijn.
Wanneer Jap~n daadwerkelijk over gaat om door verdere
agressieve maatregelen zijn positie in China te verbeteren en
aUes wijst erop, dat deze aetie
op het oogenblik zeer aanstaan-

Maar de olliossing wclke de
Nanking-regccring tocht VOOt'
het monet'lire vrai\gstuk, wai\rbij zij zich waarAChijulijk door
Engclsche SUggCHtics he(:ft laten leiden, hoowcl zij nadl'ukkeIijk \'crklnflrdc tcr zake gehccl
zelfstnmlig op te treden, h~ft
dcT.c Jnpanschc aetie vel'breed
en het Wc~tcn direct t.etrokken
blJ hctgccn Jnp:u\ "crder voarncmen~ ill in Chma tc doen.
Dc manh: r waarop Tokyo
h r
ddt
.cc' t f:ercag.ecr op ,~n maa rcgel vall Chinn om 1.IJn muntcEliheid on dcr contrale tc brcDgl'n, heetl duldclijk docn zien,
dat de welhaast bcl'llcht gewor-

fabrieken , terwiJl verder van de
Fraai was vel'der de K e r 0 gefotografeerd te worden.
gelegenheid was gebruik ge- expositie. De verkleinde modelMinder sebuw was een groep
maakt om eenig 'CQ.eubilair ten len van de staalmeubelen uit de- maeden, die "met haar kinderen,
ioon te stellen, De meubelafdee- ?.e fabrieken, zijn zeer aantrek- verborgen in haarbovenkleeren,

Westerschen invloed in Shallghai te beknotten, om de Westerache belangen in hun bolwcrk
aan te tasten,
En het incident van den vermoorden marinier kan daa rtoe
op velerlei manieI'Cn de dil'ecte
aal1leiding zijn,
Wij bebben reeds eenige rnalen gewezen op toenemende
spanning in de verhoudingen in
de lntcrnationale Nederzetting
te Shanghai, waarbij het Japansche gedeelte der gemeenseh ap
berhaaldelijk in botsing kwam
met de Westcrsehe belangen.
Het is nag slechts ruim een
y,'cek gcleden, dat in de laatste
zitting van het Engelsehe La-

rect gevolg van d: onh~ikkeliDg
van de gebeurterussen In ~ropa en de algemeene wt:!reld,".ltuatie is el'te ernstiger door geworden,
~l he.~, bijzonder voor , <?roo.t
Bnttannle wordt de posltie Ultermate moeilijk. In Europa
werkt zijn diplomatieke maehine op maximum kracht om het
En~elschc bela~g t~geno~~r de
Itnhaan~he aspIrabes vCIhg ~e
stellen, 11\ het Oosten komt dlt
belang in botsing met wat Japan nadrukkelijk eischt en met
de plannen welke dit land tell
koste van alles wiI verwezenlijkeu.
v. W.

De HUI"svrouwen
E
xposeeren.

ODS het
&aD

I

~~~ v~~;:id~;O~n~:f!u~~ ~:~k :~e:~~: z~C:n;~::m~~ ::~e~e~el::.m~~ :v~~\':~

Batavia gelevird!
Dan voerde onze rondgang
ons naar de zeer fraaie stand
van de finna Gerzon, waar
de heer Hofstedc erin was geslaagd een bijzonder m~oie eta-

groote modellen in een betrekkelijk kleint! ruimte natuurlijk
minder tot hun recht kome:::t en
geen ' juisten indruk geven van
het geheel. Het is wonderlijk
welke cen artistiek geheel er

ornament had hen er toe gebracht de kleintjes een kralensnoer om h et voorhoofd te binden; al het overtollige baar. op
een klein knoedeltje na, was
verwijderd. De babies scheen

de is, dan zal een voornaam on- allnleiding er thans ;Ll is!
~~~~t~~ ~;~~~ ;:~ieC;~,I:I~ ~~~: ~a~ W~~~::~::i~:. van buizen
derdeel van het programma, dat
De spanning in het Verre Oos- fen ell luxe-artikelen, welke
J e nne gaf een overzieht
tot uitvoering zal worden ge- ten is in de laatste week hand door deze zaak zijn ootvaogen, van wat de conservenindustrie
braeht cen paging zijn om den over hand toegenomen, als di- Een mooie bellchting ga~ ~an in IndiC op het oogenbli:k pres-

Door hen, die de ontwikkeling
van de politiek in het Verre
Oosten met aandacht volgen, is
er reeds geruimen tUd met klem
op gewezen, dat de toenemende
tegenstcilingen in de Europeesche verhoudingen, onontkoomhaul' zouden moelen lelden tot
een nadrukkeJijket' optreOen van
Japan, teneinde van deze ge1egenheid gebruik te maken am
zijn aspiraties in het Oosten in
vervnlling te brengen,
Oit is bego!!ncn met cen geIeidelijk aan zwaarder wordendc
drul., wclke op China wey-d uitgeoefend, en welke ten slotte re_
sulteerde in het stellcn van cen
drietal eischen, welke wij publi·
ceerden en welke zoo veelomvattend zijn, dRt Inwilligen daarvan
practisch prij:;geven beteckent
\ 'an dc ollnfbankclijkhcid V:'ln de
Chincesche rcpubJick.

geregeld ra~porten over deze
aangelegenheld werden ontvangen, doch dat er geen aanleiding
was om een speciaal verslag
over dit onderwerp te vel'zoeken
Het wil voorkomen dat deze

iets aIs eeb vcnvensclUng voIg- richtingaJ, bracht

:~~;;~~l~;~~!~~~~ ~~fo~&w~:n~entekunnen ~~:Se:mhi~:~~ ~~!-::n~=

be~;ve~~1s~ii~~~de~:n~Chijning

van de Irtdische industrie. dat
voor dit land 200 geeigend is,
een :meUe en beJangrijke uitbreiding 2al ondergaan.
ke ;a~!nt:i~~m:ie~:i;!l ~~
zaak worden yerkocht en daarnaast verschiIlende artikelen
van huishoudelijk nut, terwijl
N est 1 e de verschillende

Ieen voor boeken bij Visser terecht kan, maar daat' oak zeer
zeker niet onvoldaan vandaan
komt indien men op zoek is
n~ar I ges~hen~~n, die ~ gO,ed~

ket samenstelde.
Een nog bescheiden zaak welkE' de aalldacht verdient, is die,
waar het reeds bekende Ant i-

I:;

==

waar de een gereed staat den
ander overnoop te steken. Ecn

o~~~~~~' ~::

ge offiei~ren met tropenbelmen
en kogelriemen kwameD. den
trein binnen en stempelden de
passen op zijn Westerseb at_
Tegen den middag ateo wij in
een of ander onbekend restau-

;:!' h~~~ie~o~~:~w;t~~

ceo groote, niet heelemaal reis met een extra-locomtiei,
vlag van rood, oranje en 10m de Olifant te helpen, nnar EI
en 2es soldaten, bIoots- Bah, Toen wij <lit station berefk-

~:~~et~~~rt=~ez~;rlc~~~Si: ~~~rt'u7t~:~~o~~,OOtZ:~ft ~~~

zijde en sati n lame, welke was
uitgesta1d, uit den sard der
2uak het meeste bijdroeg.
Een paar kleinere stands
:~~c:~ne nU ~n- ~ ~ ~ ~~:
k 0 p
S ham p 0 0 ondel' de oogen der bezoeksters,
terwijl in dell reehtervleugel de
firma Vis s e r met cen zaer

bet land van melk en boiling 'en
speren en seCert kort et!'n kamp.

j~!ra;~~ i~u~:!?e~:~: ~':;e:~~~:~:1n~ier en daur wat

Recht op 't dod af
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VOOR

~l~~~~lS~;~~:d~,a~alt~e~~r~~t:~ :~rt::ntr~~~e~~~ ;!~ia~:;a~~

:a~:v~: d:or::a~pr~~~~~e::~

~~o~~ {Kers~~7s l::l~t. :J~~ll::S duidclijk de bedoeling aangeeft,
zal cen ieder er wat van zijn gn- terwij! oak het Vitapoetspoeder,
ding vindcll.
dat koper en andere metalen een
Een kleine 0 pel werd gede- fraaien glalls geeft, een uitmun-

naar

~~~:~:I~~~e~~ ~~r~~:~!l:n~~ ~~~: fs~lpmiddel in de

dames,
He i It 0 's Ro o m ij s p o edel' coueentreerde de lekkeruekjes ondet· de bezoeksters om
de stand, tenvijl Sin g e r een
Of licv'!r, zij die de c1andisic oog vielen de alleraardigste d?monstratie gaf van ~e
van de huisvrouw zoeken, heb- laOlpjes voor J{crstvcrsieringen, meuwste modcllen dcr mnch~ben ond~r de auapiclCn van de ~:lk~c~~~~~S~~lrn~ s~u~~e~nVd~ ~:~~ ;,~ar~~J{.l~rC:~I:.e ~:~;~I~
~e::;~~~a ~and~~i:;~~u::~ zaak in de Sluisbrllgstraat ver- wcrd hier te zien gegeven , welke
van de SoCiCtClt Concordia, die krijgbaar zijn. Ook het Ja-Bo re~ultaten kunnen worden behierdoor wc1 een hecl ander dan houtskoolfornuis trok vcler ann· reIkt met de vcrschill ende Inhet gewonc aspect had gckre- dneht, zoomede de hier geplaats- strumenten die bijude machines
gem
to ijaknst van dc Butijvo in koel- worden geleverd.
Aan deze verceniging komt kastmodcl, maar gCkoeld met
Uitzondcrlijk mooi WIlS ook
zekcr in dc allereerste plaats cen ijs.
de stand van de Gar 0 e twaord van lof toe voor de wijze
1 r m s c her gaf op aantrek- s e h e t a p y tin d u s t ric.
waarop zij deze handels-exposi- kclijke wijze cen overzicht van ~et zal voor v~len een .openbatie, hanr twcede, inrichtte, tcn- verachillende
merkartikelen, rIng geweest zlJn, kennls to ne-

huishouFraaie handwel'ken vie1en te
bewonderen in de stand van de
R oem e I' Vi ssc he rv ere e n i gin g, terwijl Bat
eeu keurcollectie schoenen uitstalde onder het suggestieve upsehrift, "St. Nicolaas koopt bij
Ba:!:'. I n t ern a. t i 0, maakte
een doeltreffende reclarne voor
de melk "D e F r i esc h e
beh:ang
vanaf
20 ct.
V I a g" in het bijzonder voor
de chocolademelk, welke heergordijnstof
40 ct.
Jijk gekoe1d den dames te proeyen werd geboden, teI'\yjji de fir- II==============.=;=====~
rna L a u w T j in de verschil- I;
lende door baar geimporteerde
standaardartikelen aan de bezoekster liet zien, waarbij aan

~~e~~u:oo~~ek:~ra,pr~~id~~~; ;ee~~~~~~r~:~e:C~~l~~~~~~hlj ~~~ ~~;r ~e h~:;:~a~~s~~ f~: e:~e l:t~~e~~~tS~~~i:~e ';~:~

den vcrklaring van het Japansche Miniltcrie van Duilenlnnd- opcningswoord uitccnzettc, ann de dcmonstratie met Ivoor-zeep- dlsehe mdustrlC wordt gepres- van de verkoopster, die haar
!iche Zakcn, welkc bckend is ge- hen, die hUn artikclcn onder de poedcr opviel. Proef-flaeons en teerd. En vooral van den smaak taak "olkomen bl€t:k te begrijwordcn allJ de "hands off- Chi- aandacht van dc huisvrouwen proef-fleschjes van de artikelen welke daarbij tot uiUng komt.
pen en de bezoeksters voorlicbt-

:~~ ~::~;~n;~, g~=:::n~:~: ::~~:::;~~.~:~~~~:;~~~ ~~~~:~d~:~~:n::;::;:::;~ ~1~~~t:~I:I~=!~!r:lu~: :~~;~E~!J:~~~ii~;~~~ BROOD - BAKKERIJ

tl:!.t ,lillian, nu hel door de Euro_
J..et~eh c mooilijkhl'dcn d(, kn ns
;;choon zil:l. cJr·1.(- (hoode in
praktijk wil hn·ngl:tI HI d('n
Wcstet!lcllf;>n invloetl in China

mc- en andere middelen van
publiciteit.
Het resultant dut bcreikt is,
moet daarnaast natuurlijk voor
een niet gering dod geweten

elalage was die van Aug u s t
van K e m pen, de juweliers?aa.k. aan de CitadeJweg, die hier
gelegenheid vond in ruimen
kring t e laten zien, welke

nijverheid zien, die ook altijd
een gewaardeerd geschenk zijn,
tcrwijl cell groote stand van de
G ell era 1 E 1 e c t r i e niet
ulleen de bekendc koelkasten

Als wij dan ten slotte nog de
kampeerbenoodigdheden memoreeren van E u r 0 p a A z i e,
B run 0 lin e, de 01 Y mp i a-b is cui t s en de geurige

LEROUX & Co.
RIJswIJk,I •. 26

:;:~:ea:C~t:l~s~~~~~~t~~it:~: :~:k;:;~~ijg~~~~el:ijn, i~n ~~~ ~~:tIlS d~~ ~!:t~:~~:~M ;~P~i:~ ~~~nd;ijne~no;ri~ ~~l~::no~:~

volkomcn wi! climineel'ell.
J)e7.(~
We~ter.!chl:
invlocd gewoon veel werk hebben ge- kc cxpo!lltie er ongetwijfeld gaf, ma.al' tevens de andere e- zicht gegeven van wat er op de.... indt zjjn bolwerk in ~hunghai maakt en die door de smaakvol- vclen toe zal hebben gebracht leetrische apparnten, welke ze tentoonstelling al zoo te zien
PH Ill't incident, dnt thallI> nllar 1e aankleeding van de stands om voor de aanstaande fcestda· ?oor deze vCl'tegenwoordiging was, waaruit zij, die haar niet

VO\'('II i~ g(:l!cl~ovtn c.n dElt tol
""o~ gr'JOtc ,o~wm~ing In Shanghal aanlcldmg 18 gewordcn,
moeL in verband dllarmede van
buitengcwoon crnsttgen nard
worden genoemd.
.
."
NlCt Om ~et fCIt. Oat IS,lets,
waarvoor biJ wat goeden wd ge_
makkelijk ecn bevredigcnde oplossing is te vinden.
Maar wanneec deze goede wit
.,
ontbreekt, wools dlt, hler Idaar·blijkelijk het geval lS, wanneer
zulk cen incident onmiddellijk
wordt opgeblazen tot een gcb,:urtenis, die ,a anleiding kan
ZlJn tot repressallles en wanneer
als gevolg daaevan een nerveuse stemming onts:aat als waarvan de dagbladberlcbten hebben
, ~elding gemaakt, dan is er reden tot ernsUge ongerustheid.
Temeer waar a1 dadelijk oak
;~e ~t~rnationa1e Nederzetting
,l:~, dlt mcl~ent werd betrokken
p90 r den elsch wei~e werd ge,steld Olll medewerklng om den
"~d_~der op te ~poren, waarte~en~.ve.r: dan dl~~t de verk1anng

y~

ti:~s_::~:~~eni:ain~~eve~~~-

be:eikt. Een rijke verscbelden_
held ..van scbemerlampjes, .utt
gepollJst ~etaal. vervaardlgd,

~::m:~~~~w~dr:~:~l!~:~

bij in verband met de naderende

de aut."telten van de ne· Kenrtdagen weI bet meest;n bet

'I;"~ in de rechtse etalage

I sokken 1 .
"==;--'

;---1

telefoon :

ct.

tot

Ecn bescheiden hockje in de
groote zaal werd ingenomen
door de B 1 u men win k e I,
die toondc welke smaakvolle
bloemstukken voor weinig geld
kunnen worden gernaakt.
Van de rechterzijde van de
groote zaal wordt een groot
dee1 ingenomen door de firma
Hop p e n s ted t , die haar
stands liet aankleeden door bet
reclamebureau Ata en daannede een geed resu1taat bereikte.
E en afzonderlijke ki03k is voor
Verkade en Drosteartikelen ingericb~, waarbij de nadruk in

~~~~:a:~!~~l~~~k~Pa~~j~'::~

Oak voar de wetensehap was
hier eCll hoekje ingericht. Er
werd namelijk cen meter gedemonstreerd, welke aangeett wel-

werd geboden en hoe de Vereenigingvan Huisvrouwen in haar
op2et, een interessante tentoonsteUing te creeeren, is geolaagd.

~~~"""~~"""""''''''',..;'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~

Per trein door de woestijn
VEL N

E DOOR DE HITTE
EEN BEZWIJMING NABIJ
Constantine Bollolokos in
Diredawa is een geniaal
zakenman

beige, chocolade en zwart - ge-

Kleine Speculaas
Brokken
"
Gevulde

Voryaardigd YIn Ie ~18S
ingredUJnten,

letterbanket
Boterletters

8ezoekt tijdens de be·
reiding onze bllkkerlj.

"

naar AbessinH~'s hooldstad.

weI de mooiste reclame vorm
welke in Nederland ooit is :~
~acht. Verder was er een ~~and Een correspondent van de
mgericht voor Persil, te~JI de "Manchester Guardian" heeft
hoofdstand de verschlliende een treinreis meegemaakt van
~;:r:~~~~~~~:r.!.~~r~~~:d.d;~~ Djiboeti in Fransch SomaUland
bralco kent iedere dame, maar ~~~isdeAt~:s~:s~f~O:::~!
daarnaast t!'O~ken in het bijzon- volgende beschrijving van:
~!~btde di!o:~f:=!~~~r~:= Het station in Djiboeti was
baar ~n, en deb bij uitstek lee- vol dampende en zweetende
nen voor middagtoiletten Ook ;::e: ~:~:~~t~~~ v~~
de goedkoopcre Norbar \~~ er besloten op gevaar af van begeexposeerd. De v~hillende zwijming door een zounesteek

====================

~~~w~a~e;~:~n~~~~~ 1

ving op past, sommigen bloots- I '
hoofds en anderen met tulbanden van vreemde vormen en,

~~~=:~~in!:de~~~enb~;en~eD

De expresse naar Addis Abeba bestond uit vijf grijze wagens, een open wagen voor de
inlanders en twee luxe-wagons,

~: ~~!ef::~ilf:~~~~~!~~

op stand de Olifant, een kleine
locomotief van Zwitsersch
maakse1, klaar voor de lange

:;::,ve~::r h~~~e:o~a: ~.::

nacht. Een fluitje WlIS bet "vertreksein, geknars van de wie1en

":.':'.::

Er~:owE.~~~~e :~:= ~~=: ~-:w:~t~~ ~o~~: f:L~~1~r ~

' Een schoone Spaansche was

' Er waren

Somali-vrouwen in

De Olifant trek ons gestadig

e~~da::k:~el~~~eur:c~: ~=~~!~~:e::d ~t!: ~f::~:OO~:~~:

etaleren wij de meed
uitgebreide soriering

I 65

Vanaf heden vl!rkrijgbaar:

~:g~:t e~~~~!~~:~;o~;~n;~:!:i g~~n~~~,bezoek aan doze zaak te ~~s ~:a~~~~~in\;~,r::~s~::::~~~: ~:~o~~~e~ie~U~~~r ke~~~t:~

hebben bereikt, dat tot een aandachtige besehouwing noodde,
waar .... an do?r yelen dan ook een
dru~. gebrulk IS gemaakt.
BIJ het g~ven van een algemeen o~erzIebt over deze ten~
toonstelhng moet in de eeI'St~
plaa~ .worden geconstateerd,
d.at ZlJ die bun waren of n:terkarhkelen e~~rden, zlch t en
vollerdbewh~st zyD geweest van de
waa e lervan en, zonder al te
groote kosten te spendee;:cD,
volkomen geslaagd zijn in de
opzet ,om de aandacht te trekke~'e gr t I d 1
d
vonden ~ ca::~e r:~t~:J~e
allereerst de demonstratie van
~er b~k~ ~n puddingpo,,:~ers van
dit 'kwalit~t~ r~o~:~b~e::;em:!
resultaat te p~oeven was, w!arvan velen een druk ebruik
maakten.
g
B Da;rntast . exposeerde ~ a -

Telefoon 495

parfums en reukwaters. terwtJ1 ken tegen de ' chocolade-:kleur vels, bier en daar stoppend
die wij ooit in
voorraad

hadden '

::;=tg~ed:!~n=e!e~:~ =t!~!e~~;~= =~,:,=~!:;::

io~~aa: ab~td ~~o.~~: :=;o~e:e ~~c!t: =~ed~
trage.

I.:. sins
metazUver in verschillende des, 25
,onder de aandacht van de
.•
' -_ _ _ _ _-'
bezoeksters bracht. De opval-

in ,korte broek: e<l.D pur HIudoe-vrouwen in hun schoone in-

landschc k1ee<ling; eon groep

in lompen

Welkolft.!

Wij kregen

GUS

formee! wel"

lend lage prijzen en de fraaie journalisten op dell. rand van kom van het ~ ach-

J•ava · stores .

:,o=.:n.: ~~~~v:: :=.:.:::::~~ :::.a:n ~.!~";:I
00-1.ii':::.t=:::=::''::::~~.!~:~..

,~_ _~_..,.._ _ _....,.___o-Ilstaand.
,'~

, '

feestdagonhun ireuze van tw.e dozijD
"i, ,"

.¥ anders -'-'
•

mrteneg<:rin een!rei .....

;,01: OCI-frENO POST"
er-._n9g.-_wat'groen en. paraplu rende 42jaar in "deze zQnderlin~
ge plaats een hotel heeft. Ei
was intu~schen een ,flinke bries
tach nog: ~l, ,wat ll!-e_er _te koop )tomen _.9Pzetten en Bollolokos'
is dan naakte rotsen. Twee ga- terrru,l vol jasmijn, wijnrank~
zellen schoten nog net langs de en boo~en zan een Hof van EOlifant, toen wij over een hel· den zijn geweest, a!s de een of
ling DiredaYVR in zieht kregen. ap.der niet ~an's h~d g~ien op
Diredawa is een stad van res- het station mijn pas te stelen.
w

:a~ht1;~, ~9~a~1?9olileri bij. een
_~J'st,e ~e_~js, dit er In- dit land

~:~:a~:~ri:~~;~:?;:;;;:~:: wo~~~j~i,ni;nv::~n~~~~:n~~~:~~

tischen plantengroei, wat ons
bijzonder opviel pa den tocht '5
morgens door de v'oestijn. Het
is'-·een der beschaafdste steden,
naar veler oordeel, van heel bet
~ilde AbessiDH~! wat hoof~ake.
11J~ te danken IS .~an de nJ,)vere
Gneken, Armemers en Franschen, die de stad bielpen bouwen, toen de spoorweg werd aangelegd.
.
.
Tn (leu tl-te-,-eniuHI.

.
net statIOn was vol Europcanen. De eerste-klns-passaglCl's
-wuren weldra in ~slng ge\1o·
I~lell door Constantme .BeHolokos, cen geniaal mnn, dIe ~

Morgens om zeven uur verschijnen de niJlpaarden voor hlUl
tocht naar de bergen, waarop
Addis Abeba is ge1egen. Dne
I'eusachtige arenden cirkelden
over een kudde schapen, d!e gehoed werd door een_paar mlandel'S met bladen op het bioote
hoofd. Een stel pr~chtig ~ekleurde apen sprong Ult een dlep
gat tusschen de ;-ails, meer den·
kend ~an hUn elgen. zaken dan
nan dIe van den trem. Twaalf
gazellen stonden gehypnotise:;d
door het lawanl van een filJlpaal'd en schoten ~eryolgens
weg ~ver do met stl'lllkgewas
be~roeldc vlakte.
Zware borgketenen teekendeu

zich-aan den.horizont_af met pp
den voorgrond de _.uitgestrekte
en bloeiende vallei van Anase.
Wat in ieder Westersch land een
onafzien1:lare korenvlakte Zen
ziju, is hier een wilde en onont·
gannen streck, die weinig ,J;lleJ;!r
biedt dan wat voedsel voor de
gazellen en de apen en af en toe
:f:ii;:~wenjacht voor de Abc3Tcgen den avond verzonken
de bergen in een zachten nevel.
De ijle lucht op 8.900 voet boven
den zeespiegel hing zwaar op de
oogleden van aIle passagiers.
Z~lfs de zware donderslage~,
dIe van de hoogten van AddlS
Abeba naar beneden roIden, konden he~ in hun slaap niet st?reno ZlJ werden pas wakker m
het station ~oor het gebrul. van
e~n. neger, dIe d9 0r een Idemen,
met geheel en al lluchteren
Franschman aan_zijn oo.ren we~?getro~ke~, .Pas toen. wIst~n WIJ,
dat WIJ, velhg :om weI In de .hoofdstad \\ ar.~l1 van ".het .~en~ge on·
a~hankehJke Ko~mkrI;l,k 10 heel
dlt donkere contment .

Jeugdvoetbal.

Vergeet VANDAAG de bloemen niet
.. FAVORIET"

Wat de Engelsebe Voelbalbond Voo~ de mailboot morgen:
voor de jonge Voetballers doer.
Zoo langzamerhand zal men
Engeland wei gaan lllZlen dat
het bestuur van den Engelschen
Voetbal Bond een bmtengewoon
gelukkIgen greep heeft gedaan,
tpen he( den welbekenden inter-

I:>

O'elschen V. B. zijn boven de 60
h'll d
If b
d 70

tigtal van deze heeren. lOOte Bel dus op v66r U 't
school die den wensch daartoe iiii;=~=====~====:~~~~i
te kennen geeft, kl'IJgt eenigen tiJd de beschikking over
Heele u!'en in zan en naa!' alle
zoo'n oefenmee8ter. Deze bcgint
met een bespreking over het
gez.ondheid, rust
kracht.
:~;~~~~ij ate::e=!~~~ke::.
Uit boveDstaande zin vah de naam af te leiden
'Tnn Diet allee d I I
ld
d
doch""aok de leer~re~ e~r lll:en~
van een gerege en a verteerder in rut blad.
van profiteeren. D; l~~ra:n
HOE LUI D T D j E N A AM?
b
k
h t b h d ld
t
Vobr goada oplossers eenlge verrassingen,
d:sP[:er~~ e: ;a::U: n~e::e
welke nader bekend zullen worden gemaakt!
1
g'd
f
st
Oplossing voor 15 November a.s. te rkltten <lan het bureau
V~l~~~. ~:n w~~dto~pe=e~oe~~
van "De Ochtendpost'" onder het motto
balveld de techniek gedemon" G e z 0 n d h e Id
ITt e t
L e pel s n
t
d
k h·
d ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

heeren geen frissche denkbeelden mag verwachten, zal weI
duidelijk zijn. Onder leiding van
dezEm raad van ouden heeft het
Engelsche association voetbal

zoodat ze verder op een goed~
uitvoering van bet geleerde
kunnen toezien. Er worden dan
door den oefenmeester wedstrijden geleid, waarin hij allerlei

In

~~~~nai~~ ;e~~:~~~~:c~!~~e~d~:

Met hem Dam voor de eerste
maal de Jeugd plaats onder de
leiders van het Engelsche voetb I S' F d . k W II ..
v~~r II' er r~a~rli~ de 7~ 't~~~
h·' ~ang bt
I d
V·' el

aHeZl1~s~~urs~~r:ne~a!' d~lJ~n_

II

of

j:~~~ ID~~ ~:~ ~an o~:~e ~ude ~e~::~e:~~~ sc~~:~a~c~~~e~e;

~~---~=~-~==~ ;;'~~tet~~s~~h~~~~~:~d v~~:a~ ;:::;~agg~i~gd~O~a ~~~~a~~
door rugby verdrongen en langzamerhand wenden de betere
standen 7.ich geheel van het
spel af.
Ret is aldu~ .bet. "S. H. B."
aaIl het initiatief van den beer
H.Ol~S te danken, ?at. ~ierin reeds
eemge verandcrmg ~~ ~~k?men
en dat men waarsch1JnhJk In de

SPEELGOED
NII~IWE

MODEl.! rN

SPEC MAL

HOE HIJ AAN ZIJN
VROUW KWAM.

ZI~ER I.AGE PRJ)7.EN

door
Johan Paauw.

10KO ORION
K'JlDa' Ii Il.1ta;;"'.C.

T~I.

1951 WI,

~~;:;~;;~~:;:~;
::;
RIjDT VANDAAG IN BEN

o

.

lei~~~~ W~~nge~~~[ :l~tl~~~~ U:~

colloga Jansen, die bmncnkort
zou gann trouwen, dnt we er op
kllntoor over kwamen te spreken, hoc we aan onze respe~t~e.
vo vrouwen, ver~oofden, meISJCS
en unde:e relatles waren g7 ko .
men .. PJetCl'sen had twee Ja.~r
lang lcdere~ morgen. naast z~n
tcgcnwoordlge cchtgenootc ill
de tram gezctcn; Huug, de
jongstc bedicndc, bekcndc bIo·
zcnd, dnt hij zijn Grictjc op cen
"swarcc" het cerate kusje bad
ontJ;t~lcn: Mcl~r had z'n schal
hoog ill de ZWltscrschc Alpen
lccn~n kennen.
o . 'I I .
Z 't

~

BETER LICHT
NIET DUUR!
STU I VE RSTAR I Ef

~ietf~i~~l.

~,~~f~r~~tt~~~efn°~!l~~:~~;:e~~

0J

ELEC1'BICITEITBBDBIJP.BATUIA sehe Hc;svcreen;g;ng gckozen st~mcrmc~x i'gC~'c~ dl\b~

had. Nadat cr zoo nog vcracbll- v.:~ze vB;n er ennmgs ken et

STROOMVERKOOP

APD,:

VAN HAREPREPARATEN
MET EEN KORTING VAN

50%

N. V. LEVENSVERZEKERING·MAATSCHAPPJJ

~e~e~~:~~i!~~f ;.;.~~e:c~e~:U\~l!~

~~~;~~:i~a~~~ d~C~~d~~!~t_ ~:~ ~;r ~:ti~ner d~o~n~ij:f~
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HOUDT

UITVERKOOP

mf2-rkL iJeblJell. In m'n gedachteu
had lk al l.utgemaakt, dat 7.e
MIa runest heeten, negenben a
SOENDAWEG 15
TEL. WELT. 260
twintig jaar was, donkerblond,
en dat ~e grijze oogen had. Op
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kon je dat natuurlijk
Nnat· Cyriel Stumerincl{x
De FootbtV ~ssoc~atlon IS be·
schreef ik, dat i~ in de afg,eloo- g'onncll me Ie ma en van
pen ?.omcr kenlllS ~e.mnakt had
d
tb l
~~t het knappe mCIsJ€' dut op de
~;OE~~~'/wfc)~OOl' voe a
f)O£ AlS :i~,ZOx'>i l!J!Hf.i

gemerkt was· dat ik een a~r
Tel. Welt, 1770 _ 1772 - 405
aagen en avo'nden heerlijk ~net
~~~~~~~~~~~
buar was uit gewecst maar dat
ik plotscling voor zal~en we er
.. t gg
k~cpell was en nu. mU n erugh m~t h cra1 vle~geg; h·~aar
~al . a
gczoc 1 '.
'IJ me
------ ."-"
'-mlSl3chlCn haar ndres kon ge•
IS
ve~a een paar dagen al ant--- --- - --,'-woord. Niet aIleen hanr ndres
V raagt ons
kon bij me geven, ala jJ( naar
Antwcrpen kwam, zou hij me
I;e~~e~~l'i" Ii ;~o~~ou~e~cn an~!r~ ztJfs opniCllW met haar in aan).Iaar het block dat zc cen Pur~ rakmg J~wmcn brengen. Ik lton• voor Uw woonhuis.
mercntsche was, die toevallig dlgdf::n n kom.st aan, twee da.-

T E V A

maanden komt de oefenmeester
weer een week terug om alles
nog eens te repeteeren. Hij vertoont dan verscbiIlende films,
waarill het geleerde verduidelijkt wordt. Er worden dan
p~a~tisch€' geillustreerde h~ndleldmgen en spelregels mtge-

SALON ELISE BOCK

vom~

waUl'voor de heel' Rous, die zelf
vroeger aan een school was verbonden, het illitiatief he~ft genomen. Het geheele plan IS door
hem opgemaakt, de kosten van
dc llitvoering worden door de
Foolball Association bctaald,
doch de uitvoering is aan de
versehiIlellde districtbonden op.
gcdmgen. Men is verlcden jaar
de campagne begonnen met

ns TDE¥..or1ST

"ONS BELANG"
gevesligd Ie AMERSFOORT

Een Nederlandsche Mij. onder toezicht en contrale
van de Nederlandsche Verzekeringskamer.
Eenige voordeelen van de socpete voorwaarden zijn:

1e Bes[ist laaQste prcmies met winstaandeel zander
vcrhooginQ;

2e

~:~~l~~st~~~ ~~anrsei?~~e~~ ;ee~

ck bcschikking over oen zes-

vanaf f 3000.- verzekerd bedrag;

-Ie Gcen geneeskunding onderzock voor vcrzekeringen tot en met £ 2000.-;

LuchtlQc kamers
Uitstekende tafe!

HOTEL CRAMER

Premie~reductie

3e Termijn vall hcrsrel op ver=oek van verzekcrden,
dus onbcpaaJd;

5e UitbetalinQen worden prompt in Indie Qeregeld.

Vertegenw. voor Batavia en omstr. W. J. J. MANDERSLOOT Kertosonoweg No.2. Bat..C. Tel. WI. 2162
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Van Putten luid hoorb~llr en van "Mia" zicn. Of dat ze was?

Tel. Welt. 300 toestel Ii, onmil:lkenbaur geringschattcnd Of ik het heel ze~er.Y'ist?
door zjjn neus, "Dan heeft bet

,

-

lk zag het dUldel1Jk, ze was

"!ii!i!!ii!i!!ii!i!!ii!i!!ii!i!!ii!i!!ii!i!!ii!i!!i~ toch vrij wat meer moeite ge- het, .
:=
kost om mij in m'n ongeluk te
Of Ik erg. vaak en erg leuk

storten!" luidde zijn uitapraak, me~ haar Ultg,,:wee~t was? ~
die hij natuurlijk dadeIijk mct schIlder?e hem U1~.m1Jn fantaSle
bcwijzcn moest staven,
~~~r. serle kostellJi{e tafereelen

"Ik zat op een vcrvelenden
micserigen Zondagmiddag wat
in cen maandblaadje te snuffelen, toen ik op eens cen verduiveld aardige strandkiek zag.
IEen paar f~inkgebouwde nymNETl'E u-uURAuTO'S p~en op .zoo n opge~lazen gum81J WALLER VAN AVETO mlbeost m de bra~dmg. En of
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Rechterlijke uitspraak over de
waarde van Courantenreclame

"Blij dat ik het hoor", zei de
schoft toen, "die dame is ru'n
vrouw!"
Hier hield Van Putten op om
een nieuwe sigaret op te steken.
"En 7" drongen wij aan, want
hetverbaalkonimmersnietuit

zijn.
het ware, dat die middelste, en
"Nou, die Antwerpsche ziegeim ander de ware Josefina kenhuizen zijn heel mooi van
moest zijn. Maar tja, je kan toch binnen." sprak Van Putten
moeilijk naar de redactie scbrij- goedkeurend knikkend. "lk heb

Een zeker £abi:'ikant van een
merkartikel had met een wederverkooper een contract afgesloten. De laatste verplichtte zich
daarbij binnen een bepaalden
tijd een vastgesteld kwantum
van het veel gevraagde artikel
af te nemen.
Met een gerust geweten kon
hij dit contract aangaan; bij had
reeds meermalen met denzelfden
fabrikant dergelijke contracten
afgesloten, tot beider tevredenbeid. Bovendien maakte de fabrikant geregeld, en'dus ook op
dat oogenblik, _een intensieve
courantenreclame.
Een vlotte verkoop van het
artikel seheen derhalve gewaarborgd.
Maar op een gegeven moment,
.kort na het sluiten van de nieuwe overeenkomst, zette de fabrikant zijn systematische courantenreclame stop.
Het logische gevolg
hiervan was, dat de wederverkooper den a~
zet van het artike-l onrustbarend zag afnemen. Z66danig, dat hij zijn
verpUchtingen in zake de afna,.
me van het overeengekamen
kwantum, niet meer ;kon~naka~

;~~;gd~~JewfA~ne~e:::n j~!~~~~ ~:~ w~! Ofd;:tt;e~~~~:~~~~~

ell: of ze haar adres maar aan je Kijk, bie: ae~ter m'n l?or zie. je
Willen mededeelen.
nog de diepe mdruk, dIe CYl'leltje, althans zijn rechter duimToen scbreef ik brutaal naar knokkel, op me heeft gemaakt."
den uitgever, of hij me maar
"En je ideaal?" inforrneerde

BUIZI 14GROI ~~~Sb:!:~~~~~e~~:c;e~~;e:
SOBKABOEMI
Hoog 3500 Voet. Tal. 203

Prima Familie pension

ik·"Daar .ben ik mee getrouwd,
omdat ik die als mijn eigendom dat was toen een verpleegster~
meende te herkennen. Ik had' tje in dat gasthuis!"
hem zoogenaamd gemaakt in

sc~~~~n~!e~~'

ik als antwoord,
dat het beslist ee!l vergissing
van me moest zijn, want dat de

b~je~:fs~::tb~~~\~~&s~~:
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Het daQelijksch gebruik hiervan
voorkomt HOEST, HEESCHHElD -en -KEELPI}N -en werkt
tevens zuiverend ~ verfrisschend
op mond~ en keelorganen-. Overal
verkrljgbaar in
..
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SINGAPORE.
Met la'ding voor Frankrijk.

was en afkomstig
De Str. Times meldt, dat het
fotobureau Blidant te eerste koopvaardijschip onder
Sovietvlag, dat door buitenlanders is gecharterd en geen voor
Rusland bestemde. lading vervoert," Woensdag j.l. de baven
o~g verloren en nu toevallig op ~sa~es~~::o;:t~l:.n~~i;~oo ~~
~I~gesloten foto herkend hac;I. rijst en mais van Saigon naar,
ze ~e ~aar tegenwoordlg Marseille en Bordeaux vervoert.
adres mlsschlen konden opgeDe beslissing van de Russi~
Yen.
scbe regeering om de ElaTa Zet~
k Ikwas weer aanhet verkeerde kin -te doen charteren•. houdt
t:~oo~.~e~eburenu bad de fo- verband_.~et h;t oploopen__ deI'
k chl n
lurt .oolt' weer ge~ vrachtprgzen m het Vette
0
,en w,e van ee~ zeke_re.n Oosten.
_~e:er Cynel S!amermckx ~t
Binnenkort wordt een ,ander
n _erpen.
Sovietschip te Singapore.ver-,
.Ik voelde me iiI dicht.:. bij wacht,
Vtoraya Pyatileti<.
~p.doe1:HetUltg~;ptepl~:t-' die'eveneens,lading:van ~aigon
Je,hmg In-~n mOOllijste bo~n naar Frankrijk brengt.
m n . ,bed,_ een, stond "er op mn
Een aardig verschijnsel was.
sehnJflRfel, t¥n ,:zat '~',in ,m'n dat zoowat' de geh~e -~an~
ge~

T

Want de tegenwerping van
den fabrikant, als zau bij de courantenreclame
gelijkwaardig
vervangen hebben door etalagemateriaal, affiches, wikkels en
dergelijke, werd afgewezen.
De motiveering van het von~
nis laten v.rij bier letterlijk
volgen:
"De waarneming van
zulke
aa n prijzingen
(e tala ge - mat e ria aI, affiches, wikkels en dergelijke)
hangt
veel
meer van het toeval
af, dan de waarneming
van een advert en tie in
couranten.
De couranten annonce bereikt een veel
grooteren kring en is
door haar inhoud ook
veel bet'er geschikt,
de voordeelen van de
waren tel' algemeene
kennis te brengen, dan
dit enkel en aIleen met
etalage-materiaal e.d.
het geval is".
Opnieuw werd hier een bewijs geleverd'van het feit, dat
de erkenning van de waarde enbeteekenis van courantenreclame meet' en meer doordringt.
(Ontlefmd

£l8n ~,Die Aii;reige:'~)

Courantenreclame
is niet te vervangen!

n.I.

BATAVIA-C. portefeurue, .enlag er op kan- DjDgte Singapore een fietshWt
toor m zal
m'n
la~ kortom.
de -uit~ g;bruiken.
gekocht, die men in Rusland wi)
gever
het.in
z'u op!aag
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Onder Je volkomen veranderde omstandigheden, beschouwde
hij zicb evenwel van zijn' verplichtingen ontbeven. Immers
bij het sluiten van de overeenkOIl'.st, verkeerde hij ill' de meening dat de -fabrikant voort zou
gaan ... door doelmatige courantenreclame de noodige condities
v~~r een vlotten verkoop van
het artikel te seheppen.
Dat was natuurlijk met naar
den zin van den fabrikant, die
aantoonde, dat hij nog steeds
hetzelfde bedrag voor reclame
uitgaf en slechts· de courantenreclame
gelijkwaardig
had vervangen door etalagemateriaal, affiches, wikkels en
dergelijke.
Het gevolg was, dat de zaak
voor den reehter kwam.
Van groote beteekenis is het
nu, dat de rechters zieh, zoowel
in eerste als in hoogste instantie, geheel op bet standpunt van
den wederverkooper stelden.
Bet Hoi voerde aan, dat de
verkoop van merkartikelen
slechts mogelijk is bij v 0 0 r tdurende
systematische reclame. Enmetnadr.uk werd naar, voren gebraeht,
dat courantenreclame:daarbij-op
de_e€.I"Ste- plaats lwmt.
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neem. Bedenkelijk toe_
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Guillotine, en D.eportatie schrikken niet af.

schen aan te ·vu.llen, vinden hier

Teneinde onze Juers in de: gelegenheid te stelleo op eta
goedkoope wij :te ad ikelen, betrekkingeo e.d. aan te bied~n de basis zal zijn voor hun ver
en/of te: vrage:a, btbben wij btslottD vanaf hedl!n een rubri ek aere toumeG door Indie.
Pnrijs, October 1935.
"O. -P.-tj ,,!" t e optnt n. De regelprijs voor deze. adverteuties
toejuichingen van .het puFrankrijk is den laatsten tijd
is f O.2Q met eeD minimum van 5 l"eg~ls.
bhek namen Ran het emd van het tooneel van eell veroDtrus~
den a vond den vorm aan van een tende golf van roisdadell die
Il'OTO~'rOESTEL
ovatie en het moet voor Thaler den Franschen patr iot' met

pe
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- :f-:-- met geelfdters portretlcnzen
I:l!. 94 sta;tief
enz. compleet f 85'7
Brleven ondel' No, 17 van dlt
- - - - - - - - - - blad.
TE KOOP AANGEBODEN
8400 M= gr~md met geb01l:wen,
,
zeet" g~schlkt voor kle mwo- WEEKEND anngeboden lU koel
ningbou\\', gc!cgen )angs e~n dcr klimaat. Dieht bij Buitenzo rg.
drnksle \\:~~en ~'nn Batavm.
Matige prijs. Br. Nr. 7 aan hct
GC~lCei \"I'lj 1II elgclldom.
bllreau van dit blad.
Bnl"Ycll onder No.4 \'. d. blad.
•

.r

T(;l;i
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TE H UUR GEVRAAGD met

Nl(~u~~'ste .,ERGI~N modebdl,.a- Janufiri goed gemeubiIcerd paden ontvnllgC'l1. ~et ccnv o~ g- vil'oen of klein huis met stroosle sY!itN!m om w nder knlplcs- m;nd water dric a-~slot('n vcr-

t~.lij~~~,{:.ntI3~C;;~~~cm~eer~·n't~f~

trekken en g~l.l~agc~ Ei.~en go:.!tJ , 's'ochlcl!(l~ Y,m 10-12,
makkcn. Mabgc h~urpnJ s. B::
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. 5 aan het bmcau van dlt
bInd.
TE ROOP: PhilillS 331A
Conlnnl f 125.-_ Sigarcnmag.
d(: Adela:ll', "[cnleng 3.
Goed lclmis aangcboden voar
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ccn AIl/.iol'il-katje,
,
Bricvcn onder No, 18 van dlt
GEVfl:\i\GD ..oor dire ct ccn blad .
jufl'nm\\' \'OUI" be:dlcning tdc(.Juil I!ll lichtt! "dmilli:::tra lic.
.\";;ilit"l't(>llhlll"(':lU n. Deppe ZEER ZELDZAAM PRACHT
I.tt;ll1 Hu/:c 28.
" .. _. J '
,~v'
. .'
W~h.J.:: . C:eral d an Llor~ . IIl~- - -- - - - - - - t~rlcpcnmngen. C1:!!T1pJect In onj.:::1'.'l:cle banden. VIJf declen met
COl,{.lW:HA -C; it A~tOFOON: ~rle s\Jp~lcmcntcn: To koo~
Illodd 101, z.t-C.a.n. tckOOJl t.e. ' ?Or J 100.-, Brlevcn ondel
a,h. Cilllg eell!! ,J!).
No.9 bllr. v. d. bInd.
_ _

,M
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di~ reeds vijf vonnissn achte;
den rug heeft en wien r eeds
lang het verblijf ill Frankrijk is
ontzegcl

~~e~fn~~lj~ ::~;;:~ !~o~~~~ou~ ~:i:nbe:t~~~d~~f ~~~V~i\'v~~ ee~O!e~~£~~~e:~~ ~e!~ ~~~

bhe k ,0.1 dadehJI~. op een ...,00 rige verslngen over drama's, als
overtuigende maUler te hebbcm gevolg van roofzucht, drookengew~~men:
"schap, jalouzie, waanzin en misav~a v~~s:e~Oh;t~o~~pg:~t~~ dadigen a:mleg.
~

~~a~~~;~ei~at:~~~ ~1~eU~~~~~~

AfooJ"deR hl;SsclHm Vreem-

delingen omlcl'ling.

criminaliteits-probleem.
E en
tweede lid van de bende erd op
vrij grooten afstand ~an de
plants, waar de overval had
plaats gehad. bewusteloos op
straat gevonden. Zijn lichaam
vcrtoomle niet m inder dan 19
schotwollden,
desmettegenstaande was hlJ nog ct;? heel
stuk ge)oopen, voordat hlJ III el~
kaar zakte.
"

TEl.. Wf'I:r. 583

--

d.H.:!trcfJ"encic I1lrddd om succcs tc bc!"cikcn .

PL4.ATSINGS-OPD R~CIIT
[':':11 fegd is \It.mlddcld vljf woordcn)

I

gebied zijn reputatie gevestigd,
zoodat de belangstelling Woensdagavond ongetwijfeld zeer
groot zal zijn. Het concert VUllgt
aan met de Ouverture Anakreon
van Cherubuni waama de Peer
Gynt-sUite van' Gneg voIgt.

in Franl{rijk, Zoo lang de eige!l
bevolldllg weinig of Iliet t e lijden
had van de wct'iI"cloosheid , ver~
hicf niemand zijn stem tegell dc
immigratie van \'recmde wer!<krachtcn. Inmiddcls echtel' is
cok in Fl'unkl'ijk de tocstand ill
dat opzicht vel'undcrd. WeOsWClar doet do wCl'kclooshcid
zich nag lliet stc l'k gevoeJen

:~d:~r::~: ~:~~:nc~:c:~

. NL: de ~uze wordt Sympho·
rue No. S 10 F due op. 92 van
Ludw. van BeethOVen -ten ge~
hoore gebracht, terwijl het con.
ccrt wordt besloten met de Ou.
. ...
T I LU S

\·erture

NIEUWE

--

van Mozart.

chequss

zijn practisch niet te
vervalschen!
De geraffineerdste praktijken worden
verijdeld door het Safety-Paper.
Verkrijgbaar in twee formaten_
Vraagt het handige .vestpocket" etui!

nes in dronkcl1schap een jOllgen
man.
~
~ Een ontzettenden pEk in het
zlcleleve.l~ vall een Jongen stu~
dent krljgt men door het vol~
gende. Tengcvolgc van econo~.iscl~~ o~stalldi~~cden had bij
tudehJk zlJn studlen moeten on.
dcrbrel[en en logerde hij bij zijn ~ED .. IND.

ESCOlu4
PTa
IVI

MIJ. N.V.

die wel cen :r.~el' Frankrijk ten kwade Imnncn woondc, vcstigde hij al spocdig

z~lcc r gelcgcn nl!l 'fhotcn en Van
L ler aan hun WOI;)l'(l waren g-chouden en tot . dne uul', haddcn
~octen doorzmgcn, V\ a nt ecn
l.~(~ e l· bctrcur~c bet toen c~stlccl<s h~lf .:\/aalf het schclm
voor d~ Jaatste .maal z~lt:tc en
doze a\ ond ten elll~.e wa.,.. .
AlIecn zoydcn WIJ de arhsten
llen rna,d WIllen geven IH;t m~lo~
Dc 1{:II,: lpri j:' bcdr.l;J\jt 20 r;cnt,mc t ccn Ininilllum van viif rClJc ls.·
d~nl~.uttsc~e.
clem,cut ~ll .. ~1Un
ADVL:lnENTI13S IN DE%!! RlIBHIEr< MOETEN VOORpl ogl.~mma zoovecl mo",ebJk ~e
IllT W()i~DI.!N BETAt\LD.
vel'J?::lJd~n, Oat vl'aagt men III
Imlw met. en men kan. hct op
D .: ,dmml~trat!c bc:ho udt zJch hot rccltt "oor bCPJ<11de
"!u lk cell avond o,ok
al te
,111\"('I((:ncic~ :e wc!gercn.
g'oe~ waardeorc n.. re~leel w~:r
het rholen oak ~ll1de! goe~ l!"t
;:dkL'~'-dc Iccrul'en van de
2000 1wnd t'oor oe/en- dan h~t vroohJke en plttJge
sclu;ol wal Inedcwer.kcn, - wat
'Ynees t er3
lcvenshed.
vrijwd sLee:ds hcl gcval is _
;
t!N.';&rNI:QMJIIJf"~m.mtnill'HDBDll
dan il:! rt-cds na ccn paar :naa?- 1000 pond v~~r cell fi lm en 85 tmhll!J!I~Iti!!W'.IlmmlmWl
den <,e ll gJ"~te \'erbete~mg In pond voor literatUt!.r. Voor dit
het sl>£:1 ocr Jongcns te uen. ~ seizoen zijn de Ioosten tusschen
ocfenmce.;;ter komt natuurbjk de 2000 en 3000 pond' in de
rcgdmatlb" nog cens een paar toekomst rekent men 'er 0
berockcn brengen.
_ voorlooPigecnbedragvanong~

I-

I

llle:
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bl~tenland. Men dr ingt aan niet
alleen op verwijdering van do
reeds in het land aa nwezigc
vreerode arbeidsltraehten, wat
reeds met cen groat anntal Polen en ltalinllcn in geschicd,
doch ook op seherpcl' toczicht
op de verblijfsvergunningen.
Zoodra het on hcrl'oepelijk vast~
staat, dat de moord to Beauvais
door een buitenlnnder op anderE!
buitenhmder s is gcploegd dan
beschikt de pel'S weer ove~' een
nieuw argument voor het toe~
zicbt op de vreemdelingen,
want inderdaad wordt een groot
deel van de in Franltrijk bedl'Cven misdadeu jitlst doo), buitenlanders begaan.

IN t,E66 ERS

_I!Y

Ook Pnrijs 1JIaakt kMJlis

mctcle"glUlgster"-meilwde.
.
De leden van de Ptuijsche
Onderwereld werden vroea-er
Apachengenoemd. Thansdlrldt

munistische en anarchistische
uitlatingen. De goede oude
gl"ootmoeder , die het in dnt opzicht in het geheel niet met hem
eens was, deed hall:r best om
hem. op b~.ar mamer van de
dwalmgen zlJns woeg~ te bekee~
ren. Het gevolg Illervan was
dat de uit zijn evenwicht gebrachtc jongen zich daarover
zoo boos marrkte, dat hij lie oude G 0
wouw wurgde.
Diefde en jalo fzie.

.
..
.Wanneer m FrankrlJk een
Inlsdaad ,,"ordt b8gaan, waarbij
de Hefde of de jaloezie de hoordrol speelt, kan de dader (of dadcres) over bet algemeen bij het
publiek, en mcestal ook bij dell
rechter, OJ) cen groote mate van
sympathie rekeuen. De misdaad van een ouden tooneelspe.
ler , die de scheiding van zijn
jeugdige levensgezellin niet te
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"gangsters". Ell niet ten on- schoot, Woro! hem met al te
~~rd~~~cl: ~~~~~~h ::ls men
. , e Jongens

~~~~~:~~:.te~~f~~ce~~~~:~t~; :r~~, v~~~n~tOC~::I~~pi~~:ib~~

bezigheid voor oud-beroepsvoetballars. Ze ontvangen voor hun
werk vrijc relg- en vcrblijflcosten
benevens cen toclage van 111.0
pond per dag, dat zc les geven.
Mcn heopt an..n bet einde van dit
jaar 1000 groote scholen door
gehcel Eng-eland bewerkt te
hcbben. Men r ekent er natuurlijk OIl, dat de schooljongens, a ls
ze van schoo l gaan lid zullen
worden van een club ~n dus verdcr het spal zullen blijven beoefenen. Vast staat, dat association voetbal langzamerhand
terreill op rugby verovert.
Aan bet begin van dit seizoen
. heert de F. A. eco groote massa
propaganda lectuur en leerstof
rond gestuurd. Men heaft 30.000
exemplaren van een aardig en
goed geillustreerd handboek
aan de scholen gezonden. In dat
boekje wordt zoowel de techniek
als de taktiek van het spel vrij
uitvoedg bebandeld, Eveneens
zond ·men aan de scbolen 20.000
spelregelboekjes en nog 10.000
grootere handleidingen voor bet'
speI.
.. '
. . ..
.'
In het eerste jaar. werd hier-'
VOO! uitgetrokk~.

De importeurs van Heineken's bier stelde,,: ons door bet
zenden von eeruge proef"£lcs
schen met eeo Helneken's ~bier:
glas in de gelegenheid om de
oude kemllsmaking met dit Ne~
derlll:ndsche bier van n~am te
hermeuwen. _ En parocheerend
op het bekende ~,Ied van het
"Rhemlse~e Madel hebben WIJ
gezollgen.

~~':r~na:vo;ed ~~:~:tnkl"?~~~~~~ ~:.!~I~I~c~:~o~jcu~~:~~~ieo~~~~~~ ~~ ~~~n~~!e~ij~!nv~:w~~~~a::I~ :;.;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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mel'Idng le komen. De Football
Association breidt het aantal

zijn orchest het vijfde klassleke
concert geven in bet Hotel der

~n naast de vool"gcdra~en booJCB, WII!:! het voor cell gloot dccl
he~ wo~rdenspcl Lusschen de
?CltlC 1~t"~I!:!t~ll,' dat de sta;n~~on:
"!,lU) tc ll~eJ!s en lcllwns \leN taL
cen gu ile Inch bracht
Manr ook de temperamentvoll? . "oot'dt:acht vallI, ~.v: h~t
I:Iu\/atnn-llcdJc, van et sledclied cn van :.mo vccl mcer, "pak~
al"l l i:ilcll,

KLASSIEK CONCERT.
In Hotel der Nederlanden.
Morgenavond om kwart over
negen zal Julien Foorman met

Da~en la~g heeft ~e openbare
meenmg Zich beziggebouden
met cen dubbelen mOGOO, ge~
plee~ 01) twee in F~krijk
"Ee? ~ief,Ho!landsch meisje
~erb ljfhou~~n~e
ltahanen,
MI-Sdadell. en Hemeken s bier,
!;l_ de .nabMI.lheld vadn de t~t~d Naast deze misdri_iven, in 2:e~ Dat geelt in ons leven zoo heel
.r:x::auvaIS.
en V?!1 eers In
~
het bosch het IlJlt van e.en :~l~~:a~en 1~~~:1~~tZOk~r:~~ veel pleizier!"
:~~n~~~n ~~~ d:~~ve:eecfe lra.~f~~~, aanleggcn van individucele mis~
cen oom van den eerstc, niet dnden, gepleegd uit hebzucht of
meer kwam opdagen, rees het als gevolg van gcestelijke on~
vermoeden, dnt ook bij ver~ evenwich~~gh~id. Zo~. werden
moord was tc meer omdnt een in de nablJhelcl van RtJssel twee
Joegoslavis'che arbcidcr, die met Ol~de vrouwen vermo.ord, van
hen bcvriend was, eveneens Wle de oudste reeds 90 Jaar was:
spoorloos was vct"dwcnen. Ecrst Zij haddel~ den ~a am ~-an wat I
na dagen lang zoelten, wallral.ln spaarpcnnmgcn I.e bezltten; en
CCIl deel van de bcvolking en CCll dit was voldoenue a;wlciding
50~t.al gcndarme ll d~elnam, vond "oor cen vool' niets terugdeinmen inderc1nad oolt bet verM zenden woesteIing om de bcide
minl,tc lijk van den com , E)' han vroUWCIl te "f:l"moorden. Zijll
wcinig lwijfel nan bcstaan, of de buit moet nit slechts enkcle
venlwenen J oegos)Mf heeft francs hebben bcshmn. Men is
bcide mannen Jaaghartig ver- hem nog niet op bet spoor.
moor-d ell bestDlell. Volsells de
Dan lezen wij nog van een 57De
laatste bcrichtell heeft de Zwit- jarige vrouw, die een tijdlang
sersche politic hem opgepakt.
verplcegd was geworden in eeo
Itl'al1kzilmigcngesticht, die haar
Door deze misdnad vnlt weer 87-jarigen vader necl'sciloot.
van de Escompto
cen schel licM op het politiekc Vermoedclijk hebben zij ruzie

de

is het een biertje

Iagen pr:ijs ongetwijfeld een ruimen afzet zal viDden.

HEINEKEN'S BIER.
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t d
en e oen.

gangers reagecl-den op de versehillende nummers, die elkanr
vlot Olwolcrdcn is het bcwijs hoe~
zeer Inditzulke avonden noedig
h eft
eDe'ledenvan hetKuHstkl'ingbestuur, die het doorzetten, dat
deze nvonll den ledcn kon wor~
den
uUI!,7ebodcn
verdienen
VOO1" dit "initiati~f dan oak
aile hll~de, want ook de mcn~
Seh ?ll tc latcll l,:chen, ~en te
bOCIC:!l met con ~l~pel bed ~p
een slm.~cle m~lod!e IS Kunst, III
het blJzondel \/anneer e~n
programma ~oo .~esc ~aafd IS
en zoo eeJl\ OUdi o \\ordt f?eb:ucht als Tholen ell Van Ller
dlt docn. .
.
Dc KI~\t1.Kun,st stant met al
~e hoo~.1!l ccre 1~.Ncdcl"lnnd en
III IlIdl~ komcn WI~ Cl' maar heel
spora~Hich mcdc III coutac t.
Met repr7enta~lte~ er yal: :lIs
Tholen en \ .J.tll LI~,l' )s ilit Jammer, ' w~~nt ::Ij bcwlJzcn tot well,
e<'n pell 7.IJ kan worden opgcvocrd,.,
AI ,d:\dchJk, met de YCl"onts ~ ~1Uld lr;lng vnn Van Lie:! dat
hlJ te laat wns, omdat hlJ 7.00
Illnr; voor dell overwcg had moe~
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IntD.sschen

dat tegen den tegenwoordlgen

rechte _ dit bewijst een vocr- zwaar toegerekend, Als dit niet
_ _ ____ . _~ _____ ~ val, dat dezer dagen plaats Jlad zoo was, zouden .de hanten niet

nutt~g

regels veel
werk wordt
rente ~ubbel en dwars op.
ger3aan. D~ sch eldsre:hters ra~
. Ret IS de heer F. S. Rous, die ke,n d~or die besprekmgen met
dlt geh:elc plan heeft on.~w?~- al.erlel onderdeelen van de spelpen en dle --:- wat waarschlJnltJk rege~s vertr0':l:w~, waardoor z~
weI het Iashgst geweest zal zlJn ook III staa~ ZIJn III het veld?1J
- de heeren van bet. bestuur . aHe mogehJke gevallen onmld~
beeft weten te overtUlgen, dat dellijk de juiste beslissing te ne~
deze actie noodzakelijk was.
men:
Ook voor de scheidsreehters
Ult het bovenstaande zal het
wordt meer gedaan dan vr~ger. duidelijk zijn, dat de beer Rous
Dc· beer Rous heeft verschl11en- e~n ni~uwen geest ~n, de eenigsde verbeteringen in de handlei~ ZlnS mgeslapen leldlllg l.'an de
cling voor scbeidsrechters ge- Footbnll Assoc~atio.n' heeft ge~
bracht. ,
bracht. Als scheuisrechter h~ft
Hij heeft verder de scheids- de heel' Rous op het vastl~land
rechters er op gewezen, dat ze good ,ron.dgekeken. Hij kent de
er voor moeten zorgen Hchame- orgamsatte van het voetbal 0P
lijk in .goede conditiete zijn voor het vaste1and vrij geed ; van die
het lelden van wedstrijden daar kennis maakt hij ten voor-deele
bet spe} steeds sneller wordt, van het Engelsche voetbal W~rdoor steeds meer van de hoe eigeDaardig dit ook moge
klinken _ een dankbaar gelelders wordt gevergd.
Door zijn initiatief stellen bruik. Immers voetbalfilms en
verschillende vereenigingen de voetbalhandleidina-eli had men
scheldsrechters in de gelegeo- op bet vastelan"'d reeds lang.
held deel te nemen aan de eond1~ Ook wat de oefenmeesters beM
tie-training der spelers. De heer- treft, was men op bet vaste1and
Rous is ook een warm voorstan_ _ we wijzen b~,'. op Duitschland
der van scheidsrechtersvereeni- _ veel verder dan. in het land,
gingen. Hij is.van meenil)g,. dat dat men als de bakermat van
iri dergelijke vereen1gingen door assoCiation voetbal moet be.o~derl~ge bespreking van de schouwen.
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ATELIERS ACCURAAT
• EN VLUG AFGEWERKT

ONS BINDWERK

Een hunner blijft evcnwe1
doodelijk gewond achter. Als de
politie probeert vast te stellen,
met wien zij het.genoegen bceft,
vindt zij .Diets anders dan een
legitimatiebewijs dat · volstrekt
met .- met . ztiri persoonlijkheid
klop!--. lnd~~ blijk.t de kaart

H A R I

PER I 0 0 I EKE N

oogenblik dat hij c.oor een agent
llaar de eel wordt gebrachL
Minder medegevoel legt mea
evenwel .::mn den, dag voor cen
kerel, dIe een Jongen reeruut
voor de poo.rt van ee~ kazerne
een kogel III den bUlk sch~t,
omdat deze een paar prentbnef·
kaarlen aan de geliefde ;-an den
moordenaar ~ad gestuu..:I. ~~e
schoot overJgens ommddellijk
na bet plegen van zij.u daad z.ich~
zelf dood, Men zal misschien de opmerking maken, Qat d:~e!ijk~ voor~
vallen te allen tiJde en m alle
land en bebben plaats gevonden.
Dat is dan oak inderdaad zoo.
Het komt ~hter _.aan. ,?P den
graad v~ bes_eha"\'lng,. die~ een
volk bezjt. Dlt geldt lD__blJzondere mate voar FrankriJk, dat
nog immer de cer voor rich opeischt, dat het aan de spits der
bescha"\Wg sumt. Oo~ d~
evenwel moet het mogcl..ijk blijken, o~ doo.: streng optreden en
om>erblddelijke straffen paal en
perk, te stellen a.an de golf Tan
misdaad.
.'-
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sche bevolking zich bij vool'keur
ophoudt. Wat daar gebeurd is,
hel'innert levendig aan de heldendaden der heeren naamgenooten in New-York of Chicago.
Aan een del' tafeltjes zaten vier
mannen lmart te spelen. Tegen
middernacht houdt plotseling
een auto voor de deur stU. Een
zestal mannen stort zlch binnen
en werpt zich op het. tafeltje,
waaraan c:ie spelers zitten. Dadelijk is de vechtpar tij in vollen
gang. Een del' aaDvaJlers, die
den bijnaam draagt van "Milo",
krijgt cen 1dap op' zijn oog met
een koffiekan, die met mis is.
Dit is het sein, om de revolvers
te laten spreken. Tcmidden van
de scbietpartij klinkt een scherp
gefluit buiten, waarop de bende
onmiddellijk een geed heenkomen zoekt_
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GARANDEEREN WIJ
VOOR DE MEEST
ZWARE BOEKEN

VISITEKAARTJES
NIEUWJAARSKAARTEN
VERLQVINGS- EN
TROUWKAARTEN
ROUWKAARTEN
COR R ESP 0 N D E NTIEKAARTEN • •
BRIEFPAPIER EN
ENVELOPPEN
WORDEN BINNEN 24
UUR AFGELEVERD

ONTWERPEN EN LAY-OUTS. VOOR COMPLETE
OUT-DOOR-RECLAMES WORDEN DOOR ONZE
GES C H OOLD E E UROPEESC HE K RAC HTEN OP MODERNE WUZE UrrGEVOERD
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ORDER TE

GROOT - GEEN

ORDER
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ONZ~ SERVICE ZALSTEEDS DEZELFDE ZIlN

KlEIN

VR<\AGT ONZE CL~ENTEN HOE
ZIJ OyER ONS WEHK DE\'iKEN.

