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De geweldige belangstel.

Deze

ling die oak buiten Batavia
voar
cns blad schijnt

advertet!tie-ruimte

te bestaan, 'noodzaakt cns
fangs dezen weg te berlch.
ten, da! zij die ons blad
post
wen~chen te
ontvangen een postwissel

is beschikbaar

zenden van:

f 12.50

voor

per
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welke: Zaterdag- en Zondagochtend

via is

zeCl'

daukbaar gewcest

voor doze dcmollstl'atic, doch
wacht thalls met ccnige spanning op den tijd, da~ or ('ska-

voor de arbcidskrachtcn aldalir uriUes modCl'nc vlicgtuigcn tetot invocring van de poellalc gclijk zuBen wOl'den gczicn. Het
~andiC'

\\,on]cll ovcl'ge- is zoo pljnEjk in de courantcn to
lozon, aut "de" li'o}(kcrjllg'cr bode l)(ldlaic li<t.llCtiC, in ven Batavia of Bandocng of
wei ken vorm d:m oak tocgcp:',st, Garoet of wanr dan ook was,
{;-l' Hlcchtl:l op gericht is om den
Het doct zoo deuken altn cen
arhcld(~!', die onwiUig is, het na- klein pension, waar mell om

mod

g:um.

HOf~Wt'l

komen van zijn c:ontl'actucd~
vcrplit'htil1gcn af to dwin3'cn,
CI.l or dUB als men de za.ak 10g:m:h llesthouwd weinig tcgcn
.attn to v5)(.'1'CO valt (in Westerschl.'li k~!ug yen',lIugt de vCl'anlWQ.wdcilJkhcl.<u;zln en de nood., ;tank va~ gczmszorg doze poenaIe 8an~tlcJ moet ('I' t~ch ult inl~rnlltlOnale _ovcrwcgmgcn .met
nadruk tegcn worden gcwaarschu~d om de. noam l~o::-l1alc
sandIe to gcbrulkcn of 111 vcrband ll: bn.:ngcn met .verder/}
p~nnnen ~,ot o~~lleggmg van
Ned~~lalld.,eh-lndw.

WIj wezcn cr reeds op, dal
men ol1;':l.nuuwlcttcnd gadc sb~t
en het IS g{:}wc/ en al ovcrbOOlg
wapcnll Itan tc dragcn, Waarmede mel! ons kan treffen.
Men kiln allCl'hande mantregelell nemc!} om dell arbeid te
beKChel'mcn, maar mcn ]}oeme
zc s}c(:hls niet "pocnalc sanctic"
Want dezc twcc wool'dcn werkcn
bij velcn als cen roode lap op
c(!n

-ieI'.

.,""
. Ja.va kr~gt. bczock van cen
flimatcr, dIe zleh de gcwoonte
der grooten getrouw in het opcnbaar ~an .?en volke ~~l v;rtoo-

"de" pcpcrbus en "het" zoutvat
cn "hct" meilU vrangt.
......

EI' is ccn radicalc wijziging
gebracht in de Italiaanschc
strategic, Het sy~tecm van gcocranl pc Bom" die bcdachtzaam voorwaarbJ· rukte en die
gecn stap verdeI' deed voorcat
de positie welke hij had ingenomen behoorlijk waS geconsolidccrd en de vc!'bindingslinie behoorlijk ver:wkerd was (indachtig aan de les van Adoea) is afgekcurd. Zijn langzame opmarsch benadeelde het prcstige
dcr Italianen. Het is voor hen
tc hopen, .dat het nicuwc aysteem van blikSemsnelle bewegingcn dit niet nog meer zal
doen!
*"'*
Omtrent wat (r verder in
China zal gebeuren, blijft men
in het duister tastcn. In leder
geval staat het vast, dat er
iets met Noord China zal gcbeuren. Maar het fcit, dut de
1"

worden gehouden, zijn aileen veor

KO ~JNGSPLEIN 1 10

le:den toegankelijk.

J Po 1\1 EIN

gebrek aan bepaalde sociale
vool'zieningen, waarvan de fabriek tot haar; voordeel een
kwistig gebruik ~aakte!

'==============================,:!I
Een Vun de dingcn, welke op
het oogcnblik bclunghebbclldcll
pU27.elcn is de '.'!'aag of bij de
opcnlcgglng vat). Nieuw Guinea

nenlandsehe briefport kunnen
overgaan, instede van deze
posthladen in te voeren, die in
Nederland destijds eell groote
mislukking waren en waarvan
Het "postblad" dat zal worden niell1illld gebruik maakte!

moet

een porto van 12~~ cent te zwaar
was en die wat meer te schrij'len hadden dan op een briefkaart kon worden medegedeeJd
of dingen hadden te vcrtellen,
die voor een open wijze van verzending minder geschikt waren.
Tbans zal echter ook de handel
van de postbladen mogen profiteeren, waarvan ollgetwijfeld
cen drnk gebruik zal worden
gemaakt.
Maar dan had men toch ook
weI tot vcrIaging van het bil1-

bladen ie houden,
dat ~e Centr~le Regeermg ZlC.1; ditmaal met zondcr meer blJ den gang van ?aken neerlegt.. Hetgeen, men Ieze er ons artlkel van heden ?p
na, volkomen verklaarbaar IS,
omdat de volgende staP.:ran .Japan, na de "onafhankehJkh€l?sverl[iarl~g;~ van N~or~ c~m~.

rieht, kortom, die de sfeer:an
Hollywood binnen de grenzcn
der Indisehe stedcn en stedekes
zal brengen. Hct is Willy Castello, die cen rol speelde in De
Jantjes, doch van· wren men sedert dlen III de tot ontwlkkehng
kOffic:nde Nederlandsche filmmet al te veel meer

~ndu~trie

ft

zorgen
voar
d e geva en grooJt .?
•
held,
......
Laten w~ WlJzer zun en ons op
het standpunt van het Bat.
Nwsblad .stel1e~, d~t aIle geld,
dat aan hefdadlgheld k~.~ worden besteed voor Indle moet
worden opge~~acht en in Indie
behoort te bllJven.
.
. Ouze cultw;eele ~t.andlllg z~l
~ch er ge~ sl~kepltJe door W\I~
Zlgen of WlJ WIll;V C~stello, den
~ote, al dan ~et il'l levenden
ve
Iu hebben
We hebben dezer dagen "het"
moderne geveehtsvliegtuig van
de Indische weerlnacht de Fokker C X boven Batavia gehoord
cn gezien. Wiens oor op het

g:~len.

De

NObeIPrij~* voor

den Vre-

DE VADERLAt-.lDSCHE

C~l)B,

noodig hebben, koopen hij

De Gemeenteraad zal op zijn
volgel1de veI'gadering eeIl nieuw
lid moeten aunwijzcn voor het
Pasal' Gambir Comitc, ill verband met het repatrieercn van
dell heel' AntoniESC. Wij brengen nogmaals ons vom'stel oncler de aandacht om de herinnering aan het zeer bijzondere
werk, dnt de heer Antonisse
vaal' den Pasar Gambir heeft
verricht, levendig te houden
door het nanbrengen van ceil
eenvoudige ~edenkplaat bij de
fonteln.

APOTHEEI{ DE GEDEH
PASAR BARaE 15

,.

da:b~~~~r~~~~~en:a:- ~:np~:~

BE SPARING
welke

GENOEGEN

gevoeld, olTIatreel[s 50 s~eonden
het ncgerkwar-

tiOl' vall New York, renden dB
mensehen in naehtkleedij naal'
buiton, roepende dat de wereld
verging.
Experts hebben verkbard, d'3.t
deze aardschok, welke geen
schade aanrichtte de zl'Iaarste
is, weUte sedert vijftien jE.<J.t' te
New York werd gevoeld, doch
dat het de voorlooper is van \'81'derc aardbevingen.
De eerste schokkell werden
w8argenOmell om vijf minuten
en 49 se::onden over eenen.
Zij, die IlOg op straat vertoefden hebben van den sehok niets
gemerkt, maar in de bovenverdiepingen del' wolkcnlrrabbers
was hij te duidelijker merkbaar.
Enlrele ooggct.uigen verJrlaren
het Empire State BuildinCJ" te
hebben zien heen en weEor zw~aien, maar de experts verklaren,
dat als zij dit al hebben meeneu

~~f lijkt waarsehijnlijk, dat
op deze wijze het ledenaantal
van de V.C., dat zieh den laatsten tijd steeds in dalende lijn
heeft bewogcn, weer snel zal
stijgen.

~o~~~~~:~!~t~~e:~u h~j~.New

t

is de

mede de. machine op groote
hoog!<> over de stad sehoot be-.
vestigde aldra het vermoeden,
clat bier d~ -nieuwe Fokker aanhet manoeuvreeren was. _Bata-

GENERAAL TSAI TING KAI
Weer op het appel.
Uit Hongkong :"o:--dt

ge~eld,

r'!~teleger,

J!"'a.~tv.o.ed.see.

&ij.

VOOR lONG EN OUD

Cef1.O-v.i.s Ca.tGO.

is eetlust opwekkend en doet veemoeidheid
en slapte verdwynen

CefLo.v.l.s

die in 1932 raakte.

der Cantongede1egeerdenop bet 1.
Kuo Min Tang Congres laten 2.
overlu'engen.
3.
PANIEK IN NEW YORK.

een sttnlig Godsgeloof, was "de
pacificatievan.OOllt en West",
zooals bijbet zelf heeft uitge,drukt, _zij~ .1~_oet Ottolander ~B die hij was_en niemand,

haar bedrijf in Indie over ging
om hier te profiteeren _
de
!age productie1rosten, de !age
!~otnaalendwkunne1keenhierwoinrdend~ htii.-dt
..v.:

~:~~~isy~~

en in andere deelen van de Ver-

is op wetenschappelijke basis samengesteld
en munt ait dooe heeclijken
smaak en buitengewone
voeding5kracht.

1Vaar N lET verkri}gbaar. wende men zich tot

I

L:lat Uw illmpeD yrf'ItIS door

o,,~ Opmclen '>"Ilar U ,"<:If

hI1

~l]d'::~:r~!erel~~g;hll~;~t~:~IOl::;' ::~ t~:n ~~~;h~;

~~N~Y~.~PI~an~o~-~en~M~U~Z~"~'b~a~nd~el~K~O~K~R'~';U~"~k~I9~N~~~'~'d~'~H'~'"~O~o,~
<~
-_

I

tol:~~e~~erWne~a;~eT~:e~!: ~:~rf~~g~';u~!~ti~~~~~~~ ui~e::rtzijnaauboddooreen ~:nz=lo=t ~~th:n~g wer-

Door aardbeving.

~

RADIO LIIMPEN

nisvolIe figuren in Neder·
landsch Indie worut door de
dagbladen gememoreerd. R.
schrijft over hem in bet Bat.
Nws~lad ondermeer:

2d:U

uLtM.e.fnefl,~eid.

N. V. BANDEL MIJ. "ARCANA"

langen
tijdJapansche
met sucees
ageer~e
tegen de
troepen
m VOL VERWACHTING ..
de omgeving van Shanghai en
De firma Stam en WeyllS verdie sedert dien een aandeel had raste ons met de toezending van
in de bestlijding der communis· eenige harer gerenommeerde
ten in Fukin, waarna hij om on-I boterletters, die bij fijnproevers
bekende redenen geruimen tijd in de stad zulk een goeden naam
naar het bnitenland vertrok hebOOn en die met St. Nicolaas
vanwaar hij sedert kart is te: altijd zulk een welkom geschenk.
ruggekeerd, zijn diensten heeft vormen,
aangeboden aan de NanldngreDe naam van het letlerbangeering, voar het geval er in de ket van Stam en Weyns is geomgeving van Shanghai op- baseerd op drie factoren, weInieuw vijandelijkheden zouden ke gedurende het bestaan van

baar last ondervindt van den invoer van goedkoope banden nit
andere landen.
_
,
Wij hopen, dat dit bericht op
een vergissing berust. Want aI-

caCB050ort.

I

g:~e;~~er~~~;~::d~;ngv!al'h~~ ~~fllCh~~ M:e:~:rl~~~:;de~~i:~t
19de

EENIGE

welke een zeeC" hoog vitaminegehalte bevat en is dU5 het

de lmporteur:
Duizenden in de stad die niet
aan een aardbeving'dachten
belden de politie op met d~ 1
vraag waar of de e)""Plosie was
geweest
BATAVIA-CENTRUM.
President Roosevelt werd uit
zijn slaap gewekt in zijn buiten- ~i;~~;;~~~~~~~~~~~;:;~~~
verbhJf ill Hydepark
...-_
In verEchillende steden ill
welke aCht€rultgegaan ZlJO, !!
Oost Canada werd schade aaTIII
ge\ en slechte ontvang:>t'l

deekend
zal ditWat
jaarUniet
worden toe- miere .
van de
nieuwe
Hollandze t'
.
.
,
~.
OJ
g...
~ehe fllm naar ~illy Corsarl s
u
..
oek, Mondschellls~nate. Er
In Het O?htendblad lezen WIJ, wordt. een verslag ill gegeven
lJat het germ&"e aantal drukper- v~n Wle er al zoo wer~en gehul.
sen te Addis Abeba dag en dlgd, maar over de film zelf...
nacht werkt om propagan~- ......... geen woord.
pamfletten t~ ~kken. Is. hIer
**",
geen ordertJe v~or Indische
De Java Bode me1dt, dat te
drukkers te halen. Hun pers~n verwachten is, dat binnen korwerken over, het algebeel met ten tijd zal worden overgegaan
dag en nacht.
tot een contingenteering van
.*.
den invoer van autobanden, in

:;~~:;:.ralm~:~e~af:a:~ te;'~:! ~~= alOtt~i:~:r e!~ ~~en ;!~~~~t~a:d£~
::~~jn :~g~~ S~lh~M~;'~:: ::~~~~~:j::~:ne:n~~ ~ :!nenl~~~~~ich~~~

TEL 2208 EN 272

Want dit beteekent ongetwijfeld

dU~~deHfirlem,

In opgaande lijn.
Dc belallgstelling voor de Iezing, welke door den fractieleidel' van de Vadcl'landsche club,
den heel' Verboom, is gehouden,
toonde aan, dat cr eenige ople~ring is voor ?e gedachte welke
In de V.C. IS vastgclegd. De
klal'e en held.ere uiteenzettin~
van..den heel' V~l'boom, ~c tlllterlijke verklarmg!. dut m het
verleden fouten zlJn gemaakt,
welk~. men in ~e t?ekomst z?-l
verrrnJ?~n, de ZIlIVel'lng welke III
de: leldmg. heeft plaats gehad,
le1den onmlskenbaar. tot terugk~ere.nd vcrtrouwen 111 de ~:gamsatIe welke.den naar Indle.gekomen en Iuer werke:.2'len Ncderla~der ..het meeste past en
waarm hiJ kan samenwerken
met de organisaties van underen die ~c~ afde:s hebben geg[oeaee[ l1?C 1 ~ler ~~ol'l;taan;--

I

wordt gevraagd om mt de post
onvoorZlene llltgaven een bedrag van f 640 te voldoen, tel'
~eetalmg van een geleverd boekrk.
Welk boekwerk tot deze
s~huld van de Gemee~~e ~anleidmg heeft gege.ven! bl?Jft ~n een
~:as va~ gehelmzlOmgheld ge·
..ld en J:et~a~ ~edufht vragen
we een "net"
.

voor velen een

mogelijk maakt.

::!~:;~n t~I~~t"~':d I~~:~:~t d:~

,,;'"'*

is

Kort NieuWSe

~~f~:Ja;tred=~Uva:J~e ~e:~:- ~~Je~n~ g~~eest.

. o~e~ emplooi meer voor hem Ie regeering te Nanking.

~~d~ed~~a~~~rE~:~g:!~{t~~

betalen,

Niet echter voor hen, die, wat zij

t.

~~~~h~~kf~; i:r~t~fl~:ho%d ~~~ ~~~:~~~~~l~eb~~~~~l~~~c~ee fee~ ~~;rinv~~ sa~e~ic ~~~e~:~e~~:d ~: v:;' ~eeVl.~~, JJ~~UW ea~~ ~e~ :o~~e~~;::ue:~b:~~;~ ~~r::rad~
~~::~pa~~ij Wl:~~ ~~~d:~n~~c~: wijs~ erop~

De vraag hoe

pwbleem.

"

:~~~~~rd~m
W::t:;~~~;er~~~~~l~t~
stimuleeren door hen voor wie

die hem ontmoette :lOU daarover in twijfcl hebben kunnell
blijvcl1. Dc gelijkenis met een
Bijbelschc figuul' strekt zich
venIer uit dan het uitcrUjk alIeen. Voor hem waren de menschen als voor Gods rechterstoel gelijk: bhmk en bruin, zij
die in hoogheid gezeten waren
cn zij wier di~nsten zieh tot d~
ncderigste bcpcrkten. Nict de
maatsehappelijke
gl"ootheid
doch de innerlijlcc kwaliteiten
hcpanlden zijn oOl'dcel over zjjn
naaste,
Ofsehoon in het geheel geen
"politieke" figuur, kwam bij
daardoor midden in de politick
terceht: hij was cen dier "elhiei", voor wien het woord iets
and2rs was dan een politiekc
lCllS, doeh die indcrdaad naast.
zijn bruinen broeder stond. Zijn
lichtbleef niet onder de kqrcn-

hceft dnar getlligd van zijn idl'alen,
Natuurlijk miste deze patriarch c;kc aandoening del' ziekelijke vercering voor den inlander, die in vele opzichten de
grootste vijand is geweest van
dc "ethick": hij blecf de ruigc
planter wicn overigens trouwens niets menschclijks vreemd
was.
Maar hij was niet sleehts een
cultuurman, die uitblonk boven velen, doch een man met
hooge idealen, die hij diende
zoolang het dug voor hem was.
Het zal de vrede deelaehtip"
worden, want bij beeft gedaa~
wat in zijn verrnogen was om
~~~i~~~:de i~~~n ~~l~fd~~~~ l~ff. te l-even
d h
be'
Pciping komen tcrwijI verder selen dien~:\ij~e ~~~:n "gill.
wordt gemeld d~t de eenSllur te
'
***
'
Shanghai ze~r actief optreedt,
Ret Bat. Nwsblad maakt mel-

weldaflghel.dsfeest te doen s13.- inheemsche

per plaalsing

men in dezen tijd het lidmaatschap

DOOR DEN GEHEELEN ARCHIPEL
EN GEDURENDE HET GEHEELE JAAR

.Van Dag tot Dag.

ZATb~.DAG.

BAT A V I A-C. EN Mr.-CORNELlEi'1
v~~p. KLACHTEN VERSPREIDING TEL. WL. r;.ss. ' -_ _ _ _ _ _ _ _ _- !

HUiS VAN DEN EERSTEN RANG

SPECIALE VACANTIEBILJETTEN

ell.

~~~~~LE:~DEI0~:~~~!~

TE

Hetgeheim vanden bakker. !
Het gebruik. van prima
grondstofien.
Kraakheldere zinde1ijkheid
bij de bereiding_
.

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.

v_

KOfHRKLUIS.
S,\FE DEPOSIT

BI"WIEL
.. men. beslist niet tot aankoop alvorens onze collectie gezien te hebben. uitsluitend Hollandsch en

C

Rljwie~::~~e ~ij~~~tNa~:;a:8 ;la:i;;d~Oz:a=Yia.c.
I~~~~~~~~~~i..i!~~~~~~~~~
6 X 9
5
~~~
JiVI fOTO CEITBI11 '1 h K.
- Goed D ruk week
(VAN DINTER) JO n
appee Wij maken goree afdrukl;envan

Uw slech:e negaticven

eenigde Staten waargenomen,
waaromtrent.." correspondent
vansch,:,e, !t:-~:~~:a~ Noocdwijk 31-

!

Ct

Td.

W~h.12UI ~=rrrri~~~.
~ -~~~~~"E
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.. ;,DEo.b"iTEt'lD ·POST"

DE GROOTE PRIJSVRAAG!,,!"·

LET OP

-

IN ttDE OCHTENDPOST" VAN 30 NOVEMBER a.s.
De offers, welke in Indie Wer- pen der gemeenscbap te vcrHet leidt tot de vraag welke
den gebracht. waren zwaar. De zwaren om het doel te kunnen omstandlghedell aanleiding zijn

"Bepaalde groepen".
van Toelicht~~g
van den MInIster van Kolomen
op de Indiscbe begrooting voar
1936, welke bij de Twcede Kamer is ingcdiend, is niet crg bemoedigen d . ,
In het bij.z~nder de passa?,e,
waarin de MIQlster zcgt, dat Uldien gcen verbetering in den algemecne~1 toesta.nd intreedt , het
groote lnspanmn? zal vergen
om den ecrsten nllJlpaal op den
wcg nol:lr cell Rluitendc besrooHug in. 1936 te bereiken en niet
mindcr om zich daar tc handhaYen, gceft ~e denken, tem~er
waar de Mtnlster daarop h.et
\'vlg(!n , dat de offers, dIe
hi e r v 0 0 r v an b cpa II I d c
g ro c p c n
de r gem e e nS C h n 11 moe t e n W 0 r den
g c v r n:l g.d, zwaar zijn, maar
onvC'rmudc1uk (lm crgcr tP. voorkomcl1
Het I!> mel moclhJk to radon,
\l; I~ de nUllI,;ter hc.-dodt met dew
bcV,luldt' grocpen del gcmeensehal'.
!lct ZIJn de ambtcn,uen en de
Indlsehe gcpe!lslollccn1en en het
lH l' Cll der bcz\\'lIrcll welke reeds
dlh,!Jl:i lit 1m.h e zun gehoold,
hoevccl rC!'I>cct men hl(~r ook
hcc..1fl \'oor hot ~1C'ld v,m den
).fUlI !!lCI , dat h~t tj Ikens en telkCIll'! \Ve( r do.: amhtcnnnt'!l-s:l!:LrlS!icn In Indu: en de 10 Indio
\'clllicndc PCIlSlocncn ?Un , weiicc Oil den \,oorgrond worden gcHtho\'cn om al8 flhu tpost "oar
de beg-rooting te dlencn .
Wu )l1clden reeds eorder m
De

M~o:ie

het licht, dat wa.nneer de omMtruHhghcdco dUldehJk U1tWIJzen , ,j,11 hct met anders kun, d,lt
cr J'c(:tI :mdcre wer'cn en mlddelen' kunnen wOl'dcn gC\'onden
.
...
... .
om de fm:l.nc len van Jndle In de
noorh:akdlJkc balans te houden,
de ambtenaren in I n die
\'cr~t:lndig geno~.g zi~n a m tc
bcse:(fcn , dat 7.1:) opnlCuw cen
offer moctcn bl'cngen 0':' hun
kans..:n

~e

j

Het

bcken?, dat er advlSCUNI van den Mmll~tel' zlJn gcwceat, dIe In ludIC hebben mecncn tc kunncn constatcerCll dat
het hier nog niet zoo heer c:g is
..
..
.
'
en die ~It het fClt, da.t cell dansavond In Des lndes druk be:r.oeht
was, dat op Zaterdugavond de
bio~(:oJlen wei cellS goed bezct
~aren, ,~oncludcerdcn, dat hiel'
III Ind!.c do~r de groote mass;t
IS

bereiken, wekt wrevel.
Omdnt er in zoo groote mute
een ~iskenDing wit v~n hetgee~ hler reeds werd pnJsgegeyen, vooral indien men zich tot
vergelijking met Nederland
stelt!
IndHi in het algemeen en de
"bcpaalde groepen" in het bijDoch het op den voorgrond zonder hebben beter verdiend!
stellen als eerste middel om de
lasten van be p a a Ide g r 0 cv. w.
,

China s Verzet.
Noord en Zuid werken samen.
Wat men in Amerika denkt.

tot.,rut posi~ievere optr.:den van
T:11~ng ~al Shek en ZlJ D medes ~ .d~~erstc plaats zal hierbij
van lnvloed zijn, dat het verder
doorvoeren van de plannen der
op agr~ssie gerichte ~,:"paDsche

~!:~~~i~~~ d~o:~;~e;:n ~:
Nanking, Tsjiang iai Sbek en

de. zijnen in onmiddellijk en ero-

sbg gevaar zou brengen.
Want de Japansche militaire

~ai Shek niet vertro~we~,I~a1
zJj hem voor de Japansche aspiraties in China een gevaar achten en dat, wannecr cerst de
aa~gelegenhede~ in Noorrl-

t a and e
all c off c r s
re cds
Z 0 nd e r
m 0 r r e n Z ij n g e bra c h t,
de noodzaak om tot verdere verlaging der ambtelijke inkornslen
~~er ~c ga<:.n, als ccrstc. mogehJkhcld naar voren te zlCn gesehovcn.
Ii

we I k e

lukkigen, die zich ruim kunnen
bewegen. Maar onder de ambtenaren worden zij niet gevonden,
En de onverantwoordelijken, die
bJijven .:,oortleven in een Ieven
van schlJn, dat hoven hun kra~hten gaat, mogen toeh zeker met
als maatstaf gelden voor een
algemeen oordeel.

Wannee:- in de memorie van

tocliehting was gezegd, dllt de
I die lee f~ sob e
0 P
offers welke van de gem e e n- h e too g e n b 11 k.
s c ha p zullcn moden worden
De ex.ploitanten van publieke
gevraagd wellicht zwaar zul- vermakelijkheden zullen het
Jen zijn om een sluitende be- den Minister met angstwekkengrooting te k nnen be eiken d d ·deli·kh ·d k
_
.
u.. r
, e UI, \J el
unnen aan
dan had ~eder redehJk denkend toonen. .
mensch zlCh met zulk een pasEn waar de Minister in desage kunnen vereenigen,
zelfde memorie van toe1iehting
Wasr hieraan eehter is toe- zegt, dat het oak en '!'ooral
gevoegd, V4l n be p a aId e vooi het crediet van het moe? ro e p e ~ ~er geme.enschap, der~a.nd een noodzaal:t is, dat de
LS het dUl deluk, dat dlt accen- Indlsehe
begrooting sluitend
" tUeeren van de vroeger getoon- wordt, omdat Nederland .de fide bereidwilligheid om offers te rianciering van de Indische huis-

n

r

NDORDWUK - BATAVIA CENTRUM
z! ec men reeds de aanlumd!ging dat
dasf wordt gcvcstigd de dames MocIe-,;hop
M AISO N VAN DoER WElDEN.
W ach t met ce n ke u~ e. elders totd at
U on ze specIale collectle be('ft ,,~z il:I1.

I

vermoedeliJk
zieh ,:an
vcrzekerd
h~t van den ste~n
de Ver- :===================~
eemg~e dStaten, ,,lUdlen ~et tot
~~':nell~a werkehJk conflIct zou I
Eon. artikel, da~ den 7den O?tober 1I1 de Was1~'tng~m~ Post IS
v~rschenen, verdtent III verband
hlermede de aandacht.

~~W~:~lg i~s~~f z~~~n~~;~f:~ ~~~:eni,S ,~:f~~hio~~e~;tti:e~:~ !!!!!!!!!!!!!!i!~!!!!!!!!!!!!~-!!!!! II
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wu;r
b;;
Japansche militaire agressie
onder de geldende omstandigheden voor China een onbegon-

b~~~;~~:~i I~~~~~~~~~~II

:::::bij
e:::
dreigde. welke door diploma- I ~
tieke onderhandelingen kon RIJDT VANDAAG IN BEN
worden voorkomen. en welke er
0 T E V A.
~~g~ij~~~~~S,:~sd~~o~e~:~Do~~; ~~n ~f~~~e t~~i~~:S~d::tt v~~ Tel. Welt. 1770 - 1772 - 405
bet algeheel sleeht uitgEU"uste de Chlneesche republiek en de
Chineesche leger om de Japan- f~lste tegenstander.van de poli- INMDEISCRHE KRUIDEN V ~N
sehe ~roepen te weers~~an, zoo- tlek van de Nankingregeering
V . K ~AJENBRINK.
dat leder daadwerkehJk verzet naar Europa vertrok, waardoor ~DOMIN. dlkke darm-ontsteop een debacle moest Uitloopen. lde lueht wat opklaarde.
~g (Ind. panas-dalam) , di-

c~a e~~g~e~~~~:t~:~~ h~~~ zij ~::~nd!~~;;;j:;wi}:~~~
dmg aan te nemen, om lliet zon- vorm opnieuw met dit voorstel
der meer te berusten, zou geM e~ Nanking heeft eerst getracht
we.est zijn, dat er eenige zeker- het te omzei1en, door te verldah~ld bestand, dat anderen, beter ren, dat het te laat was ingeUltgerust dan China ,zelf, steun diend om alsnog in bebandeling
zollden verleenen.
te kunnen worden genotrlen. OpEn daarop viel tot voor korl nieuw ontstonden er groote
voor China !llaar heel weinig te moeilijkheden
en
opnieuw
hopen.
. . dreigde een scheuring, welke
H~t verloo~ der gebeurtenls- voor h:t.gezag van d: Centrale
lg
:n l~h~~~~r.e~a!: ~~~
te Nankmg fataal
Chineesche gedeelte va~ deze Doi:h betrekkelijk onverwacht
stad en. aI wat er sedert dien is heeft de Regeerlng te Nanking
voorgevallen, leerde de Chinee- rut ingrijpende voorstel van het
sC.he Regeering, dat zij in weer-l Zuiden aanvaard, dat z.eer. vcr-

:;e;J:'

~g-~~e.r~o~~~~:~~~;:,ie~it_

putting, slapeloosheid. ALBUMA, eiwit in urine, waterzucht.
A;STMATA, asthma, bronchitis,
kinkhoest.
D~ETA, :mikerziekte. HEPAR, leverzlekten, geelzucht.
PANAS, malaria. RHOIDIN,
aambeien (b.ijbeh. zalf per potje
f 1.50).
.
RENNA, .. ruersteen, ga!st:en.

~~~t

e:a:::.:=

slechte spijsvertering. VENA,
ontsteking sl.ijmvUes, nierbekken- en biaasontsteking, sprow,
puisten. Prijs per blik v. ' 20 dg.

DE BEAUTE per
delij~,e .e~ ~~c~tig~ woo~dep de Nangkingregeering'gewijzigd gezien, .~t ~anking den koers doosJ 2.50. SPROE'I'ENP..ASTA
we~en. geho.ord, dIe :ve~ere heeft.
' . ' , '" .-:' .'
wijzigt..hetgeeD:~ tot tiitdiuk-' f 1.50.
-'
ingrijpende oezuiniglngen en . Een van de meestkenmer--king ·komt iiI .de samentreklting DONKElmoODE KRU1DEN-

kra~~ti~~ dun tot bezuinigen kende ,~chl~n~elen va.u. :~~ ~. ~~. ~, de~~van~ TANDPOEDER 'P- . bl. JO-~
ii:(~~(-Mtiederland in · het ·vooi~ l;toe~2l.glIlg ~. ~e. v~, V!Jf ..NO~rrd£4i,i~,.p~V¥lCles, die ~~ 11..50. .
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N A J A A R S - RAe E S

brengen, op deze bepaalde ~e- houding. Diet 'al te lang. meer ;~l1~a~n d~~t V:]~~~~~e~~: ::~~~~a~~~~~~S: f t~ah~:~~ onschapen cen zeer onaangenamen 10- kan dragen, daa~ zou bet In het maehtigen aanvaller in' den tevens in werd toegestemd am delijke en zeke~ werkende VER, druk maakt, en noodwendig bijzonder "de bepaalde g;oepen" steel{..w~~ .g elaten. .. . .
,Hu ·Han Min naar China 'terug MAG~GSKRUlDEN per bl.
stemmingen moet :wekken" wel-' van ~e gemeenschap deugd hebTot er, In de, ' af.geIo,op~ w?""..te roepen...
" voor 30 dg. f 3.80, halve bL
ke door een' taqtise~er r~~act~e
van .de bcdoelde af1ne!1 ,h adden
kunnen worden ~~rmeden. '
Want .erkomt hier nog iets
bij.
'
•
.. ,De'<?nz~~er)leid-in de interna-

NEEROAlEN

te Batavia, ongeveer medlo Dcc<:wber. Zij brellgcn
de nieuwsce modesnut"jcs. morg'm-, m!dd;.g - cn:1,·ondjaponocn, boschjn, h;andschoeneo, zeer chique en
aparte coU,eClc hoeden ete., etc.

tc:

de steeds verder gaande Japan- GOEDKOOP LOGEEREN in een
sche eisehen moot leiden.
Het vorig jaar was deze afUlTSTEKEND HOTEL
wijzing van Nanking aan1eiding HOT E L eRA MER
tot groote moeilijkh~en ~us. Molenvl!UOost35_Teldoon 2100 WI.

~~bb,en

ZULLEN

I

ongetwijfeld niet Minder voelen
voor hun land, dan zij, die op
kraehtige aetie aandrongen,
~ielden zij rekening met de reahteit der dingen.
...

va"sc~en

RESP" UIT WEENEII> EN PARUS
OP DENZELFDEN TlJD VERTREKKEND

y~ll{~ alc~~:~:~~~ud2~~,c~~a~1~~~ ~~~::nhl~~bIJh~ks n~lg:~d:re ~~ngde~ a~~~~~~~~~ ~~~o~h~~~

j n N cdc r I and
ten
sehijn
laten
vool"h<:eld worden g~Bteld. .. mlsielden, dat .~IJ DIet tot de
Maar daarom bbJft het pl)n- kern del' zank zlJn doorgedronlijk, om tclkens wanncer de mi- gen.
nistel" hel beeft over den druk
der
tijden,
n iett ege nOngetwijfeld zijn er nog ge.
gll'8

'

'r S]lang Kat Shek en de ZlJllen weest en dat de Nan1tin _~ ~~: beteckenen, waarUit het la nd
ZWJl gesteld zouden zlcn
rmS" zleh krachbgcr vo~lt ~
zleh de laatste zes Jaren gelclDE JUISTE DATUM, IN IEDER
Tevoren, en WIJ hcbben daar- dlt sedert lau"'en bJd het gCVaa~ ~ehJk aan heeft ontworsteld,
GEVAL YOOR KERSTMIS, ZAL
~p reeds meerdere malen gew~ IS geweest ""
~~:'~!dC:e~~tu~~hJ:e l~~~~:~:~
:~11' w~~e~~ rr~~I~~I~~~t~~a~~ la~~~lferote;I\I~~ge:~~~~~~n- valt, alvorens er sprake kan ZlJn
NOG WORDEN BEKEND GEMAAKT,
onderholndehngen met Japan, tS 1l,uneilJrstceds III hoofdza~~ van ongcregclde toestanden
OVCI vetschlilendc aangelegen- te Canton gehoord en ZUldMaar dan nog moet de vraag I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
heden weli{e zlch voordcden, China, dat zich nog nOOlt voor ~ordcn gesteld, of TsJJang KaJ.
zoolang mogchJk slepende t e de gevo]gen van dlrccte agres- w~~k ~lJn kocrs zou hebben geh~)Uden en am, wo-nneer er geen SIeve maatregelen van de Ja- thlJ 19 ~p :e mamer als hiJ dlt
ultstel meer mogchJk was, de panners gC£lteld heeft gezien
ans ee t gedaan, mdlen hij
Japansclte Clschen III tc wtlligen drong er bU voortdunfl 0 aan' nlet de zekerheld zou hebbell,
tcnemde verderc rnmpspoOO dat krachbger en ~w~lst~r
dat cr kane bcstaat, dnt Chma
\'oor Chma to voorkomen
gcn Japan zou worden opge- blJ het verder volgen van een
DOOI de nabonahsbsche ele- treden.
politIck welke zlch tegen de Jamc!!ten in ~h1na IS dez? politick
Deze politick van het Zuiden pansche a gressle rIeht In den
TSJtang Kal Shek en zlJn mOOc- was vastgelegd in een der voor- rug zou worden gcsteur.d.
standers dikwijls verweten en stellen, welke door Canton wa- .~Il ons vorig artikel hebben
waaronder harddraverijen
men zag er ten onreehte een ren ingediend om op het Vijfde WIJ ree~.s .?p .de zeer groote
op Zaterdag 23 en Zondag 24 Nov. a. s. op
sterl< pro-.Tapansehe gezindheid Nationale Congres te wordeD waarschlJnhJkheld daarvan geM
het
Race-terreln
Konlngspleio.
v<;11 ?e nmehthebbel's te Nan- behandcld, da~ zal volgen op het ~::eE~~e~::J v~:~n g:i~r:~:!
kl~t, waren eehter de men- ~~d~ ~~~ !l~n~~~gw~~rres~ politiEk voert ten oP~chte van
-Aanvang 8 uur 30 v.m.
sehen, die v~~r de praktijk wa- houd~l, wellf voorstel stre~fe het Verr~ . Oos~en en daarbij
Uitsluitend toegankelijk voor leden der B. B. W. S.
tot het vaststcllcn
een dcfinitieve
en bewustcvan
buitenlanrJache politick op nationalen
grondslag.
De Regeering te Nanking
heart steeds afwijzend tegen dit
voorstel gestaan, dat in zijn bedoeling anti-Japanseh is en dat

de

EENIGE VLIEGTUIGEN

;~tli~a ~ud~~n~~~hf:~e~~~d Z~j~

ren gcsteld
d ie, wanneer
op
~n
bepaaldell oogenblik
A zou
ZIJn gezegd, ook B zouden hebe~~lal~~W:~~:?ijhl~~i~ie ud; :~~~
moesten nemen voor cen eventueel gewapend verzet tegen de
Japansehe bladen.
En hoewel TSjiang Kai Shek

\'001"

Aall uat logisch indcht heeft
het hi~: in .d~ argeloopcn jaren
Wj:rk eh~k ~I(:t .t:emangcld, en de
burger~e11.lps7,," welke door de
ambtclhll'cn in I n di e js gctoond , mag waarlijk hun colle-

•

we!ke erop was gericht om de
C~meesche Regeering te Nankmg. te,: val te brengen. Zoo
noodlg, III samenwerking met

onze vorige beschouwing bij de gespannen verhouding
~~cr den tocstan.d in den. Pad- waarop wij reeds meerder~ ~:;d~Ul~~~p~~a~r~~or ';~a:r~
w~z!~~~ij ~~z~e'%~~i~l~~~~k~~: ~~e:t v~~~e~~nh~~~;~~~~: ge: nomen.
duidingcn, dat er cen wijziging Iijk samengaan
ppe
Voor TSJIang Kal Shek geldt
kwam In de houdmg van de Dat Nanlnng zou trachtcn om het hler dus III de eerste plaats
Nankmg-regecring ten opzlehte ge7.len de dO'lkere wolken welk~ z;n kwesbe van olgen behoud 1
van del,1 dwnng welke van Ja- zich m het N'oorden s.."lUlenpak- d::rl;~n~~ :~~t~e~nz~~~~ne~:
~~l~~~~~IJt~C b';~~~~~I~~C~!~~~~ ~~en'v::~~~n~'~~~~ ~:~r~:~okn noodzakeliJkheld. NIet -te~ onsche elschcn lt1 te wllhgen en maar het voornaamste punt rechte zlJn TSJIaug Kal Shek en
met den gang van znken genae- waarop tussehen Noord- en ZlJl1 mederegeerders de meeD.tng
gen te nemen, waarblJ de af- ZUld.Chma
overeenstermmng iOegedaand dat de val van de
schcldlOg van de vlJf Noorde- werd vcrkrcgen, doct varmoe- egen:~o~ 1ge ~entrale RegeeIn

SEN SAT ION EEL I

~j:el~:~:l~:r:eb::~ z~.a~r~~~e-

be- dat
nag ade
ltlJdinkom!ttcn
rUlm wordt
geleefd
en
nog
te, hoog
7,ijn, zoodat hct geld over de
balk kan wo~den ~egooid.
. Ma,~r het IS . drl.I.lgend noodzakehJk, dat dUldehJk wordt gemaakt, dat zij, die den Minister
nidus voorIichtten zjch door

hOlldclI.

tClckonlllt

in econoJD~s~h opzicht, :velke
door den minIster ook w?rat g~.:
releveerd, heeft hier In Indlc
reeds op een zoer onaangename
manier haar effect doen.gel~en.
En weI door de gcleld~~lJ.ke,
maar o~~ndcrbroken stlJgmg
van de prlJzen der eerste levensbenoodigdheden, welke stijgillg
op het oogcmblk ree~s me~ig
budget, dat ~et beschelden mlddelen rckemng houdend, zorgvuldig was afgcpast, in de war
bracht.
Scherpcr dan het moedct·land
reage~:t ~~~iQ op deze tendenz
tot llr:JSstlJgl.ng en v~: bepa;],lde nrblrelcn IS deze prlJsverhoo·
ging niet geleidelijk meer, doch
gaat zij met eprongen, welke de
huisvrouwen met vrcce de tockomst tegemoct docn zicll,
TerwlJI Ind\(;: dUB een met te
ontkomcn verhooglllg van de
levcnstandaard ,lanvoclt, welke
cen ctnd moct maken aan de betrekkellJlt gcm<l\rkehJke W1J7.C
Wa!llOp het y.wh tot dusver kon
n.anpnsl>Cn aan allerhande onnangename m.latrcgelen, stclt
de MlIllster tegellJkcrtljd m Ncderlund malltregelcn III het voorUltZICht, wa.:lrdoor bepaalde
groepen der !;cmeenschap ?ul·
Ic:n worden opgevorderd om vcrdere offers te brengen hetgeen
XlJ met kunnen, tenzlj hun Jeycns p C 11 wordt aangetast cn
zlJ worden tel ug ged rongell
no.ar cen milieu dat het hunne
niet IS.

wijziging in den economischen
toestand, welke een nieuwe
du';~pcriode vo~rspelt, maakt
het blJna onmogeliJk deze te vcrzwaren. Maar onder den dwang
der omstandigheden wil men
oak hiertoe eventueel nag medewerken.

BII ON S
WlJ. HE.BBEN 'EEN GROOTE SORTJ!ER.ING ,

Eurqpeescb ~peelgoed

VOOR J0h..aN MEIS)BS VAN ~LLE ~BEFTlJDBN..

BI;tIUIlE .

.

~ kW~urar. :

J:~ m · - - : .I.i.il
. . . . . . . . . . ... .. . . . .... . ,
_~. ,

.\.:

"DE ..o.cAtiND .. poS]':
-D urin' woIJlt ,":.-b:a~elijk dat ··van Enge1sche zljde mar. ting Haver niet, : niunheer . 'Van ik : was

van idirecten iovloed is-op de houdiog de Vereenigde Staten daardoor loopen Uw wegen en willen doen. ook voor mijn

ontvingen wij in

NO UV EAUTE'S
waaronder ..

'in de nie\lwste
creaties
-ceintuurs
clips

oorbellen
avond~

en

wandel -

;~~~e~ve:: 6:~~~!cs:~:~ ~~~en ;~~~e:io~~~1!e: de~nz;a~~~~~,

;:~~~~~e:: '~jn~~ ~~:

gebeuren de aandaeht van de
marine
en legerautoriteiten
in
de
Vereen1gde
Staten en ook die
van president Roosevelt ten
zeerste bezig houdt.
HetarUkelwjJstverderopeen
uitlating van den ~apanscben
militairen attache te Washing·
ton, kolonel Matsumoto, die
kort geleden verklaarde, dat
Japan zich voorbereidt om de

dan zou ik U '\I.illen vraegeo me
veurtaen maer
eenvoudig
Huftenbroek
te noemen.
BijVan
dit
laatste wierp hlj e~n bIlk op
Augele die he. tot 00100
hartelijk toe~e
mng
- Zoo mag lk ht:t nou hooren, Z@J moede.. VIsser En trIomfantebjk tegen h aar man,
heb lk je DJet gezegd, dat alles
zlch na een paar dagen weI zou
schikken. En nou gaan wc van-

b!z'e~f:~,ro-=~~:- ~=tki:

~assen

P RAe HT I GE
ST.
NI COLAAS
GESCHENKEN

:.

zal zijn van het Jtaij~h- zij, die het zwaartepunt van de
Ethiopiscbe <:on[Jict.
geschiedenis zooaJs ziJ zIeh ont-

Jljjjn respect,
zei Van Berkelaer eerli;jk terwijl
hij het geld a.a.n.n~.
Ik
Van Huftenbroek
kan gel ukwenschen, dat h.ij U zijn vrouw
mag noomeD. Indien U ODS van
tijdtottijdhierwiltkomenopzoeken, zoolang Wij -aan hooM
zijn, zal ons dit zeer aangenaam zijn.
_ lk ben U voor de uilnoodiging zeer verplicht , mijnheer
Van Berkelaer, maar ik zal er
toch liever geen gebruik van
rr:;;;en. ~~\ :ou, miJrtan miss ~n w:-w~ ~,~re! IJ vanen,
aan e .. d l~
~!>Se te wen-

Amerikaansche maxine over
duidelijke aanwijzingen beschikt, dat de 3apansche plan.
nen zich niet aileen richten ·op
de bezetting van Oost-Siberie,
=':========~I maar ook op de China-kust, op

Prijzen

G IE R Z 0 N

•_

welke wij na.
tuurlijk geheel voor rekening
laten voar het blad te Washington, hetwelk dere bewering
echter staaft met de verklaring,
dat
Japan
zieh
het vorige jao.r,
zoowel
tot de
Nederlandsche
als
tot de Engelsche regeering gericht zou hebben, met de sug·
gestic, dat het bczit van Surna-

St. NICOLAAS
CADEAUX
MODERNE
KUSSENS
K'L E E D J E S
THEfWARMERS
vanaf

1.~_9

A. S. ROTH

~~~~~~~~~IWashiIl9to"
officious Is

brengen.
Indien drastische mantre~e-

len worden gen~m~n ten a;nzlen
van het ~nd ez~t van 11 apa~-

net'S op avao . an zu eg e
JapanSCh~ gro.ndelgCta~~ aar·
tegen zc or lIn te°PSdall d 0r:;en
en zich Hever a n 00 en. an
zieh onbi~lijk to ~U:~ bebandelcWen t~ a.te~kve rlJverbcaa~rn; zu een ~erd?OP van

Post, die blijkba.ar

v. W.

ingclicht, verner,
__ _ .._ .. _•._ __ . _

Ik go in geen geval mot gele.

toestel.l~. ~~n~~a;ili\ ~~~ h7e~toj~, ~~: ~~~: ~~!fd~ij z::d~liijka~~:s~:

~

barsttc
heuit,
heb injijcen
je zoo
kunncn vcrnederen!
Nu was neef Adriaen bestand
geweest tegen de booze uitvallen van Angele en haar sarcaslische opmerkingcn cn die hadden weinig indruk op hem ge-

zend ingulden
blijf jijtot
even
hier
de hut en
wachten
ik
terug ben.
_ Jae, als dat dan moet ..... .
_ Oat moet zekel', zci AngeIe el'llstig, terwijl zij de duizcnd
gulden aannam, die Adriaan
haar ter hand stelde.

m~:!~

Da~:~~~d~;~;e btl~ ziJro~:~

zelf

zooaJs Angele
al
tegen rnevrouw Visser had ge- nadedek, waar zij Van Berke·
zegd, Adriaan was niet slecht laer aantrof.

en eindelijk begon hij te besef·
fen, dat hij iets verkeerds had
gedaan.
- Angcle, wat scheelt eracn? vroeg hij teer, terwijl bij
zijn arm om haar schouder
he.ensloeg.
- Oh, Adriaan, je hebt me
zoo vcrschrikkelijk teleurg-e.-steld. Ik dacht dat jij eeo man

_ Ah, Baronesse, zei deze
met een hoffel.ijke buiging.
_ Mijnheer Van ~rkelaer,
began deze flink, mijn man is
in de meening gewecst, dat het
voor mij buitengewoon onaangenaam was om in de tweede
klasse te reizcn en daarover
heeft hij zich bier aan boord
nogal wat zorg gemaakt. Om

was
wat
heb van
je deze
dagenenaan
board
jezelftwee
gemaakt. Een charlatan, een Iedepop. Ik vraag je, wat beb je
aan die Van Berkelaers en oak,
h~e wit je in '5 hemelsnaam
dat geld, dat je wilt leenen, 'te.
Hec wereldbekende middel Cegeo rug betalen? Heb je het al geHOEST. KEEL- EN
k;egen?
.

mij te
verwennen
is bij
toe
over
gegaan om
U er
eentach
lJe.
drag te leen te vragen, teneinde onze passage in een eerste

~::~::~::

~T U SSAM A G

Aa ngcnaa m van smaak
en volkomen onSChOldelijk.
Verkrijgh<lar in aile apotheken
en drogisterJjen. Grooce flacon
l 1.80. Kleine flacon f 0.55.
Chemische fabriek Meltdel, A.G.
Berlijn.

klasse te kUIlnen ·overzetten.
Dat was natuurlijk beel aardig
van bem, maar in onze tegenwoordige omstandigheden mag
ik dit offer van hem toch wet ·

ae;-ti~~e, ~~~: =:~~drl. :~;:.re~2m~~li~~ z~

- En heb je dat passageverschil al betlUlld aan den administrateur? ging Angele
door.
- Nee, nog Diet, dat zou ik
zoo dadelijk doen, was het be·
nepen antwoord.
.

zouden Diet weten hoe en wanneer w.ij U deze som zouden
kunnen terugbetalen. .En i.k
wi! Adriaan niet in den weg
staan dool" voor een grU van
mij al dadelijk bela:iJ.grtjke. Vet'plichtingen op zich te nemen;

Imp. ELLINGER & Co. Ge-;t .::uk!~·du:nd ~~: ~. ~rd:S'::'~J;diD~ ~

SDerabaia

Batavia-C. onmiddellijk un mij, aan zal ik
deze zaak weI i\L orde. maken.
Naar de eerste kla,s gaan wij
~~;;;;~;;=== zijn
niet en Van Berkelaer krijgt
geld t~rug.
•
- Maer Angele, dan slae ik
toch ..een figuur.!!
- Heter, dat je een figuur
slaat tegenover eeo Van Berke!aer waar· je in je Vrder leveD
Diets meer mee: te ' maken: zult
vrouw. · Ala··je
teIiinlnst. op
.je
bebben.
dan t~over.,je
eigen

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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MaT EEN

tweede klas bIijven en ik zal •
dallr best wennen. Daar zijn nu
in bet leven eenmaal dingen die

DEKEN

VAN

BONEFAAS

2.2511

MOLTON DEKENS 200 X 150
WOLLEN DEKHNS 200
150 7.90

x

I~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~

eenmaall~

_

BUNGALOW. COMPLEX

"T • A _ LOB A K""

_
____
....
20 MlNUTEN VAN HET STATION BUITENZORG
Tarid per auto
F 1.25
AustiQeue
F 0.75

~~~JfR~SES8~~~~~R~E~rR~~Gi: ~~~~~:
Wee k e n d .. I a r I e '

een ieder op de handeD gedragen en mening oud- Indiscbman zuchtte, "gelukkig wie in
Indie 2:oo'n vrouw krijgt. Dat
is een lotje uit de lotcrij". En
hij dronk
er in zjjn
dan
nog f!1.o:ar
een eenzaamheid
e>..-tra borrel
op.

G

I

S
E
R

U

hoofdstad van Thibet, een bij-

V
I

AL
N

L:nadfnn T~~~dzij:g~::na1:~

E

E

de llriesters zullen alsdan trach.
ten hun keuze te bepalen.
Lukt dit niet, dan zal men
nadere kenteekenen afwachten.

SIGAREN EN SIGARETTEN

NETTE HUURAUTO'S
AVETO.

ENGELSCHE TABAKSPI .. PEN

l~~:e~~~~uw cen mensch !~o~~~Ci~~~~~~er v~~e~e~i~t
ka.~ zich vergissen' he? zei neef zijn. Binnenkort zal te Lhasa, de

blijf

~~~a; jSv~::e~g~P~~:~~~:~ ~~~~~~~t eJ~~ :~b~e~ ~d:::~

~:s ~~m~;e:ij:~~~. man

dIe er

- Baron van Huftenbroek
zei deze, U was vanochtend
misschien een beetje nerveus
onder
den indruk van het verV raagt cns
VI.
trek uit Holland. Maar laten
wij maal' zeggen: "Sehwamm
STU j V E RSTAR I EF ge~e:!/b~:~~I~~g~Ono~~~ ;~r:wei)r~~e~\~~e~~~~~~ ~~ d ruber".
een oogenbHk stnan of hij geen t oe.
- U is werkelijk zeer genev oor Uw woonh uis.
- Angeie, zci necf Adriaen reus mijnheer Visser, want
lien kon tellen en zei toen iewat stuntilig tegen de famille verschrikt.
Visser, ik ga~ maer.
- Jo., ik meen wat ik zegt
ILEGTRlmnITBEDRIJP· BATAIU In de hut" Yond hij ecn zecr dus de keuze; is aan jou.
wocdcndc AngCle.
- lk wiI jc niet missen, AnAfD., STROOMVERKOOP
je mce. naar de ecrste klas. Wat
- l k jou ook niet, mijn jon·

~~;~~~~~~Iriaan,
en zij
vig s nikken

NAfir\.
AR DE BERGEN

- Een lamme ge3Chiedenis,
VANAF ZATERDAGMIDDAG NA DE LUNCH
Angele, zei hij.
TOT MAANDAGMORGEN NA HET ONTBjJT
- Niet zoo lam mijn beste,
Yoar t\Nee pe :rs one n
F 8.50
dan wanneer wij geda.an badTelefool1 Btzg. 84
Posta dres TJALOBAK 8ultenz()rg
den
wlide
Kornenenpro.
ga
I~==================~~
nu wat
mee JIJ
naar
het dek
beer Je o.ao te passen aan wal
nu
eenmaal onvermijdelijk, "
-~~-"'-"'-""=--"'",,",="'=-""'"
Wie met eeQ warme GEYSER b l'ladt,
maar daarom nog niet ver- DE NIEUWE DALAI LAMA.
Gc:voelt tot alle:s zicb in staat!
SC~~k~~~k ::~ pakkend, wan- Nag deeds niet aangewezen.
Belt dus VOO[ Uwe; ge:zoDdheid e.ven op Welt. 1720
delde zij met hem, met een jaa~oe~:~~~~ ~~~Satbj~~a ri~:
vroolijk en opgcwekt gezicht Lama is gcstorven, dit geschiedCICtldU
naar boven, Waar mevrouw de den laden December 1932, is
Visser, die haar zag aankomen, or nag steeds geen opvolger
"
goedkeurend knikte.
aangewezen, niettegenstaande li~;;;;;;;~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;~
_ Mevrouw, zei AngeIe, on- aIle gcruchten die dienaangaanwillckeurig is U getuige ge- de ae ronde hebben gedaan.
"SiP'
weest van eeQ kleine onaange- De
na.a.mheld, die eehter heeJemaal aa~;e:lz~~lge~it m~f!de~~~~~
is opgelost. Mijn man heeft ge· gebo.~en .zijn op preeies hetzelfclacht mij cen grooten dienst t e de tlJdsbp, dat de Dalai Lama

Adriacn cen beetje rete.

Neef Adriaen uit hel
Haegje.

BETER
LICHT
.---.- -- ----'is NIET DUUR!

LUCHTPIJPCATARRB

.*.

Toen neef Adriacn

~~I~~at~!~t:~e~~&, ~~~~~~~~ ~~~~~;j~j~:~:~~~~~1 ;fc~ ~e~ ~::en tc d~~:h~i:~, d!:aerrs;~ ~~: k~~:::~~~e~d~~~~~~~3 d~~

Bat. C.
Tel. J231
Noordwijk 6a

T el. Welt. 300

voor cen cent !

lli

li~~;;~~;;~;;~~=~~~~~~~~

wekt gJng nm haar but te-

a:::!d~~g;~~:;I:::J:; ~~b~:a;e~~~tA~:nwr:~~::.

re!!t::,
regeering zich voorstelt te nemen ten aan.zien van de J apansche vestigingcn op Davao,
welk eiland gehecl onder Japansche econoffilschc
IS gekomen,
zelde h1J,controle
dat wanneer
deze plannen, dlc strekken tot
hersteJ van den PhiJippijnschen
invloed, inderdaad tot uitvoc·

~~~k~~s~anw~onle~~n:a~fe~~i~: ~~;nt~~:e~c~it z~~~st\f:n c~:~

zau knnnen zijn tot moeilijkhedCIl en dat de tegcnwoordige bezitters wel cens zouden kunnen
wenschen dlt kflo~iaal gebied
aan Japan over c ocn.
Nn te rCbben uiteen gezct,
da.t dit aan elding tot g:roote on·
geruetheid is voor de Amerikaansche ..autoriteiten, omdat
~n derg.cliJkrr gang van z.n~~~
apnn ~let.n ~en pno~t;rwm J

U

nog toevoegen een meenings- f·e~. Bon sang ne peut men- ~~e:~ ~:~~v~eg ~~~~~ t =
uiting van den heer S. Hamano, u·.
. .
die verbonden is aan het Japan~; den' l addmmlstrateur ~~o~~en~:f Pl~~a:ee~~~, :e~
scbe persagentschap Nippon maa e Ange.~.
e zaak evenDempo en die tcvem3 lid is van eens gemakkellJk In orde, onder heer Visser tot de populairste
het Japanschc East Asia :ECo- betzelfde v~rwendsel en opge- pas53.giers der tWofede klasse.
z<J
v"~"::n ~~.fc~~ ~j':v:.eJ ~'::.

Honkong en zelfs op Neder- nomic Investigating Bureau.
Ja~~h~i~:::i"ng,

SOBKABOIID

Hoog 3500 Voat. Tel. 203
Prima Familie pension

:;~nd ~~:r g~~lll~~d~~~~!~

d't:":K~!~~;%~;~!:;i: ~~~;:~~ly~:~et;:;;~:e h~:::: f~ v::al: ~ :r::::~db::~ ~ijer ~~ b:~;,~~~~a:~!~~;

te Cr-··voordclig e

~

zou worden In eeo conflict, dat
j~ denvcrder
Pacific zau
zou uitbreken
en
zich
verspreiden,
waarna het ~lad beS!uit met te
eonstateeren, dat er m de Amer~~aa~e rege~ring .. figuren
ZlJD, dte de meenmg. ZlJn toege.
d~an •. dat de Vereemgde Staten
ZlC~ In zulk e~ geval .nadrukkelijk nan de ZlJde van EngeJand
moeten scharen.

oogenblik gekomen is, en dat dit
Tot zoover het artikel in de
het eerste resultaat Voor J apan Washington Post, dat leert, dat

,iet on,. et,I'ge,

f

-vanochtend bepae1d 111""""~=~~~""""""~
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Steeds voorradig alle bekende merken:

FRAAJE SQRTEERING

Well. 1960

DE COURANT IS HET BESTE

REClAME MIODEl
GETUIGT HET HOOFOKANTOOR VAN
ENGELSCHEN
Couranlenreclame beeft den
Engelsehen postdienst in de afgeloopen jaren bet meeste resultaat opgeleverd, verklaarde
het hoofd van de afdeeling pu·
bliciteit van den Engelschen
Postdienst op een bijeenkomst
te Londen.
Zij zal dan ook altijd het voor·
naamste rcclamemiddel voor
den postdienst blijven, omdat
Z\l . een grootere waarde beeft,
dan welke andere vorm. van
reclame oak.
Het is in hoofdzaak ten gevolge van de courantenreelame geweest, dat b et postale verkeer
over alle linies in Engeland in
bet afgeloopen jaar belangrijk
is toegenomen.
Wekelijks worden 30.000 ge-lukwenschtelegramrnen afgeleverd, waarvoor in de couranten
. reclame is gemaah.-t.
Een couranten-cam.ll&ooue teD
behoove van de telefoon bad tot

DEN

POSTDIENST!
resultaat, dat in het afgeloopen
jaar 121.500 rueuwe aansluitingen tot stand kwarnen en dat
200.000 rueuwe toestellen weT'den geplaatst. Ret aantal plaatselijke oproepen nam toe met
100.000.000 en bet aantaI intereommunale aansluitingen met
11.000.000.
. Als gevolg van het adverteeren van lagere urieven voor den
pakketpostdienst, wordt dit
jaar een toename van bet aantal bcbandelde pakketten vcrwacht van 13.000.000.
Bet &anta! beambten is bier·
door be1angrijk uitgebreid, terwijl binnenkort verlaging der
tarieven zal kunnen plaats hebben. Met nadruk herhaalde de
chef van de afdeeling publici·
teit, dat dit alles in hoofdzaak
een gevolg was ....an de iotensieve coUl"8.D.ten-reclame, welke de
laatste jaren is doorgevoerd!

EEN ·DNYERDACHTER BETUIBENIS OYER HET NUT YAN COURANTEN-REClAME KIlN NIET WORDEN VERLANGDIIf

MAAR HET IS DU!OELUK. OAT DElE REIllAllE HAAR 6RODTSTH FfEllT HEEFT
IN DE BLADEN MET DE BROOTSTE OPUA8 Ell DElI RWMSTENlElERSlRIIIG.
.je·op de koop toe moet nemen:
Mag ·ik U met vriendclglren
dank de duizend gulden, die·U
aan ·Adriaan heeft willen leenen
teruggeven?
- Maer Baronesse, het is
.toch zoo'n kleinigheid en. oiCl"
·8ET 11LAD ·METEEN OPLU.G VAN -10._ U£III"l.AIIllN WAAR t:EN ImER NAlIR GIllJPT I! !I
de verpliehting · hoeft .U zich
.Toch hobzorg
llt de
...-pIich-. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
waerlijk"geeD
te. ·maeke!l.

ADVERTEERT DUS IN ,~DEOCHTENDPOST"
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De uitslagen,

~

CardiffC.-MlUwail
Claptan Orient-Exeter C. 3-1
1-2

De uitsJagen van' de Zaterdag Crystal Palace-Watford 1-2
in EngeJand gespeelde competi- Gillingham - Torquay U. 1-0

====================== tie-wedstrijden, luiden a1s voigt: t~~~:to;~~=';Pk. 2-1
Teneiooc onze. l e:t~ r s 1.0 de: gde:genheid t~ stellen op t:.en Eerste Divisie.
goe.dkoope wijzl: nrtikelcD, betre:kkinge:lI e..d. aao te biedtn Aston Villa _ Chelsea
2-2 NottE County u/oE te vragen, hebbua wij besloten H1Daf hedell een rubriek Bolton W - Manchester C 3-3
.

"O.-P..tjcs" te 0penen. De re?~lprijs \'oor due advutentie;. g~~b;C~B=~:~l:~d_ ~
it; f 0:;0 met etn minimum van 5 rcgels.
Everton _ Arsenal
0-2
.
G R IIK!R"
. Ih and_eI " Col umb'"
BELAN
IJWle
18.. (M . M1ddlesbro' _

!~b~~SS ,~....~a~~h3!H !~~~CA.~~.~ ~~~;~L~ijWi~:e ~f:::e~la ;i~
.1

:~;'h"'. fUTAVi;.-

l.OO

1'rI.

fI~:9~

door stabili.teit, d~~r beide En.
gelsch fabrrkaat zlJn, dus abso-

~~~~~;d~:~:i~ton an~2
H.

0- 0

City 2-1 Derde divisie Naord
Blackburn
R. 6-1 Accrington S.-Galeshead &--1

~~!~~o~.~~~~~:
A.
Grimsby

2-2 ~:~~:;:-~~~r~:11m U.
~~
3--0 Chesterfield-Oldham A. 3--0
C:ewe A.-:-Darlin~ton
2-0

- - - - -.-----,, 1~~~j~c~~::~:e~~h·co~~~rs. o~~
ll;:~:::: B~~~~n~~. ~~~~~~ tjcnongan 67A tel. 2735.

.
S h effield W _

Gczcllig zitjc, pr ima ICE
GREAM, Indisch e en Chinccgcrcciltcn.
TE KOOP TE LEMBANG
'fwec carambolc biljarts.
Centt1l~: Gerief. r~im oolied
gcb. vlll.<: bev. 6 nnme vertr.
----------- IC?~Pl. blJgeb. en a~rt st. pa"HUIS EN ROF", I<ebon Sirih vllJOcn bey. 4 vertt'o elg. gernak93. Tel WI 2340 Alles op het ken en kcuk(:n, garage voor 2
gcbled van 'flll:"aanleg, Onder- auto's, elect leldtng, volop lchoud gcbouwcn ell CJ von vend w!lter m .ge.mcts ~otcn,
DicMtvcrrichting en Distribu- p:.acht UltZ.; arbsbeke tum f!1et
tickantoor. Marquises en l'olgor- VIJvers, 7,cldz. boom.en en Slerdijnen.
h~csters; 4000 Mr. elg. gr. voor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IUlt~,r v~b. ,~e~~t ~f!d WeI. 5421
cn r.
va.
BlNNE:'·: GELOOPEN, Djagamottjct liO, zwartc hond, wit
vlckji! 0 1) de borst, tegen adver- TE KOOP AANGEBODEN
tent.ie\{QstclI tcrllg to bekolncn. 8400 ?\F grand met gebouwen,
- - - - - - - - - - I zecr geschikt voar kleinwo-

3-1 Rocbdale-Hartlepoots U. 0-1
Southport-Tranmere R. 1- 1
T wee d e d i vis i e.
Stockport C.- Halifax T. 1-0
Barnsley _ Norwich
2---3 York - Mansfield T.
7- 5
Bradford G _ Blackpool 2--1
Burnley _ Bradford
1-1 S c hot s c h e Lea g u e
Chaxlton A- Sheffield U 1-1
E e r s t e d i vis i e.

Jam~~l1·i

'I'E. H U.l?H pel" 1

1936

~~~~~~\~\:c~~~g~~~a~~~~~.dcr

g~I'lcfchJk modern hUI!:), "001'- Gehcel vrij in cigendom.
zlcn "~ ll vuste waschtarcls en Bricven ondel' No. 4. v. d . hlad.
garage a~n den 'l'osn riweg No.
62. BC\'l'ugen 'l'osariwcg 58 ofl _ _ __ _ _ _ _ __

1'j idengwcg Oost 65.

Uw visitckaart jes vocr hct
COLUMBIA-GRAMOFOON: I\'ictlwe Janr wordell door ons
modcl 101, z.g.n.n. tl!koop Le. vlug en billijk nfgclcverd.
a.b. Gang Belle '19.
DRUKKERI.T JOHN. KAPP'EE

; -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _- ;

"DE OCUTENDPOSY"
GOENOENG SAHARI '6

Onze ,,0. P. ties".

TEL. WELT. 583
succes te bereiken,

Ike Incest doe:ltrcffcndc middel

PLAATSINGS·OPDRACHT
(cen regel is gemiddeld vlJf woordenl

I~

_.. •.

I

~+~~~

-----~ ~ .~~ ===

~--~I--~--~.~--~
De regelprljs bedraaot20 ~ent. met cen minimum van vijf regeIs.
ADVERTENTIES IN DEZE RUBRIEK MOETEN VOOR·
UlT WORDEN BllTAALD.
De administr<ltie beh~ud[ ztch het rechc voor be;Ji.<alde
",dvenenties te weigeren.

W'hampton

W. _ Ljv~~- ~

~~~O:ri~~i~;:~~:~a~ ~

pool

Fulham _ Lelcester C
2--0
Hllll C.- Southampton
2-2
Manchester U. _ West Ham
U. 2-3
Newcastle U. _ Doncaster
R. 2-1
Plymouth A. _ Notts
Forest 3-1
Port Vale _ Swam:ea T. 0-1
Toltenhnm H. _ Bury
4--3

Albion Rov- Aberdeen
1-3
Celtic -Arbroath
5-0
Dundee _ Partick
3-3
Dunfermline A. _ Ayr U. 2-1
Hearts _ Clyde
3- 3
Kilmarnock _ Queen's Park
1-1

Motherwell-Airdrieoni ans

EEN ZEEMAN ZOEKT
EEN SCHIP

door
1- 1
Rangers _ Hnmi1ton A. 3-1
Knud Andersen.
D t;! l' d c d i v j s i e Z u i d. St. Johnston~Q . of South
Bournemouth-Aldorshot 0-0
3-1
Ik heb nooit aan wonderen
Bristol R. - Newport C. 3~ Third Lanark-Hibernian 1-1 geloofd. De werkelijkheid was
mij altijd meer dan - genoeg.
Mij heeft bet wonder n.ltijd gemOOen. En n.ls ik het al eens
verraste en er de kleinste raj
in spcelde. dan vcrkecrde bet
toch spoedig weer in grnuwe
werkelijkheid. Het is jam1!ler,
dat het zoo is, want het heeft
Zij heft - struikcl nict! - gcvangenen. Na cenige welten aan menige gebeurtenis geur
Tschangtschintschlas en is na werden dan de slachtoffers toen kleur ontnomen. En ik houd
een opwindcnde jacht gevallgen gen betaling van een hoog losvan geur en kleur.
h~nOg~~~g~e S~n~t!~~:~j:~~~~:r~ ~f~~n~\'e~~je~:it~;.~~~~~~n ~~ ~::: De winter, waarvau ilt verzij mot haar bcnde de watcrel1 langdo som uiet bctalen wilden tellen wil, was een harde winvan Zuid-China onvcilig ge- of kanden, werden zonder par- ter voor de zeelui in Liverpool.
munkt cn tallooze roofoverval- don vermoord. Tocn de eerste Velen stonden, evenals ik, honlell gcpleegd, lezen wij in de gevangenen na hun vrijlatin<r gerig en met geen cent op zak
"TJjd."
het verhaal van de onbekcnd~ op straat. Geen ander nachtloTe Shanghai en Tientsin, te piratenleidster rondverteldcn, gies dan de goederenwagens bij
Katon en Arnoy, ging het nieuws dncht men eerst, dat zij een va.n de doklten of een beschutte
ais cen loopend vuurtje rond: de de talrijke z~-erooversprookjes hoek achter de kathedraal.
Men moet weI doodmoe zijn
Pirnlenkoningin is gevangen! vertelden die in deze streken in
Sinds weken is er aan de Oost- omlocp zijn. Maar de gele ko- om op zulke plaatsen te Imnkusl van Azie geen andere stof ningin van de Biasbaai zorgde neD slapen. als het weder ruw
m eer voar de g&>prekken. Abes- er vaor, dat men later erg na- en koud is. Daarom maakte ik
sinie en de Volkenbond zijn op drukkelijk aan haar bestaan elke llvond dricmanl de ronde
door de Great Georgestraat.
deD achtergrond g~rnakt. het herinllerd werd.
drcjgende spookbeeld van een Met ongekende energie tracht- Parklaan, Parad ijs-, HannoverJapanschc invasie in Mongolii! te Tschangtschint5chias haar en Boldstraat, voor ik in een
is tijdelijlt vergeten: de gevan- macht over de gansche kurt van hoek nan de beschutte zijde del'
gCfmeming van de gcvaarlijke Zuid-Oost-Chinn uil te breiden. kerk wegkroop.
rooverhoofdvrouw in het verre Zij ontwikkeldc daarbij zulk een
Oosten is ~e sensatie welke het paraathc.;d en oDversch rokkenOp dien avond was het mis publiek ver'r'11lt. Is het dan wer- heid, dat zij ook bij haar vakge- tig en koud. Zonder een andere
kelijk met de heerlijkheid van nooten vrces en bewondering gedachte dan driemaal de ronde gele Corsarenkoningin ten wekte. Tal van kleine pimten- c.o te dom, sleepte ik mij door
einde? Zal zij, de onvangbare en hoofden onderwierpen zicb vrtj- de straten. Toen ik voor de
onhedwingbare, dan eindelijk willig alln haar, bij anderen laatste keer door de Greathaar lz.ng verdiende lot onder- slaagde Tschangtschintschills Georgestraat kwam en om in
gaan?
met zacht geweld. Zij draaide het niet te vlugge tempo te
Voor geeD ander mensch, de er trouWellS haar hand niet voor blijv-cn, gruwelijk vervelend
matulelijke rooverbendeleidel's om, af en toe een paar Instige mijn passen aftelde, werd mijn

Piralenkoningin.

Terreur in Zuid-Cbina.

len tn omloop over haar luxueus
huis op een afgelegen eiland in
de Biasbaai. Bet grootste deel
van bet jaar verbleef zij echter
op baar "vlaggeschip". dat er
uiterlijk uiuag als een simpele
jonk, maar in werkelijkheid van
zulke krnchtige motoren was
vool'zien, dat het met de sne1ste
scbepen kon coneurreerep. De
Chineesche politie beeft lenslotte ecbter toch de hand op deze
gebeiroziDnige vrouw weten te
leggen. En bet zal Diet la ng
meer duren of haar romantischruisrladige h oofd zal vallen onder bet zwaard van den heul.

11~1,/ r.~.::/j'rj,:', St.-tlicolaas·cadeau
0):~f.~~~";"~':-.·~ ·::;:'),

""""'.J eel i",,:t
1_--"'>~."

voar een man is

I., \,/}

EEN ELECTRISCH
SCHEERBAK JE

\

d!ll h et ~ch(:tr<,,·(jIU opwarmt gedllrtode hel aall:.eUen vnn h"t Illult.

Het Nieu'Wste

OJ)
De Prlls is sJechts f

Toko

dlt lOeb led
3~50
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ESCOMPTO
N. V.

IN 1851

HOOPOKANTOOR TB BATAVIA

WISSELS
OP BINNEN. EN BilITENLAND

REI S C R E D,l E T B R I EVE

~

EN TRAVELERS CHEQUES

vc:.chtsvaartul~en door het gouvernement mtgezonden om de
oogekroonde heerschers van de
Ge1e.~ Zee t.e zo~ken. Maar
T~hi ... ngtschintschlas blec! ODvmdbaar. Zelfs 7lanneer het.af-

I

__

"

[,,,D01

r

terkamer, waar in dikke tabaksrook, zes of zeven mannetl
om de tafel zaten.
Eon der mannen stond op en
keek mij onderzoekend aan. Bij ,
was een gezet man, eeo sigaar
in de mondhoek, me!; levendige
bewegingen, op eD top een
scheepsofficier.
"Wat mankeert er aan, vricn·
~.?" vroeg hij en trad op mij
" lk zoek kapitein Clausen",
antwoordde ik tf'lt!urgesteld.
"Hij heeft mij voor de schoener
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geweest.

..

BOEKWERKEN
WEEK·

EN

MAANDBLADEN
WORDEN IN ONZE
ATELIERS ACCURAA T
EN VLUG AFGEWERKT

ONS BINDWERK
GARANDEEREN WU

~~:b~~r.::~:~I~E~:~~~! t~l~~:;~~{f.;E~~:.,~~~: ::~·li;~k:;~~r. ;:n I~:~
I

VOOR DE MEEST
ZWARE BOEKEN

kustafstand van 2000 kilometer
voerde zij haar operatiea uit. mij, zonder roij &an te zien, zijn
He~ kon haar niet schelen of een zware hand op de schouder en
C'nmeesch. dan wei .cen Euro- ~~~; "Zware tijden, m'n jon·

FAMILIE

DRUKWERK

VISITEKAART JES
NIEUWJMRSKAARTEN
VERlOVINGS- EN
TROUWKAARTEN
ROUWKAARTEN
co RRESPO N DEN.
TIEKAARTEN • •
BRIEFPAPIER EN
ENVEUlPPEN
WORDEN BINNEN 24
UUR AFGELEVERD

;nto:~n:eg~~~r ~~n g,=;~ e~hh~lp~~~Ul=~ Ik voelde een golf van moed
Iwofdnlan was ...... een vrouw! blinde gehoorzaamheid. Verzet in mij opstijgen. Zander t e ant·
Naar schatting Inoest zij mid- of vt'.rraad werd met den dood woorden, volgde ik. hem.
den in de twi.n~g _ zijn, maar de gestraft.
.
~~, j:r=r ~
zorgvuldig doordacht plan. Zoolang het sla.chtoffer in de hooge
zee veer, was het bet:rekkelti'k
veilig. Oll het I')()genbllk echter
dat de stoomer gedwongen W8S
in de buort van de kust of in de
monding
een groote rivier

T

r:

PER 10 DIE KEN

insloeg, \'olgNu is de Pittstraat, wat de
verlichting aangaat, altijd een
stiefkjnd
Maar reeds
na eenige schreden was ik er
vast van overtuigd, dat df' mom
vcor mij de nude schipper Clausen van de schoener "Anna."
ruoest zijn. WeI kwam het mij
voor dat dcze man crooter en
breeder was. Maar t~ch maak~

r:

~::~lij:e:~g~~~:c~ ~~. kO~J!°~~ den~~

ik b~
lew
en die ~t ~fn
mn~~ b ;~
de'i'"
as voor mlJ es e 'Be'
ltijd ' t b" .
tan
a
ru~. JJ Je
~ers n h'.
~Chte. ZlJ~ Je
am
ler a ~D 1.nwa e en.
dacht, ~at. Je zlek was ;n
~aar~m gaf.~k ~<Teen glas ~hi~
key '\;oor mIJIl el.oen rekenmJ?" .
Ik kcek haar van te~d,:
aa.n.. ..~ . ~an h~t. Clausen.
zetelk, " bl] IS ka,r1tem .~an de
schoener " An;ta. en ~IJ ~omt
hep~d beel dikwiJls h ler.
. ZlJ sch~dde .?e~ hoo~d. "Rom .
~~:, aiij ]:!~fn:t :t~!~~:
man m t w'

TEL E F 00 NNUMMERS
WELTEVREDEN
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ONTWERPEN EN LAY·ours. VOOR COMPlETE
OUT.DQOR.RECLAMES WORDEN DOOR ONZE
GESCHOOLDE EUROPEESCHE KRACH·
TEN OP MODERNE WUZE UITGEVOERD

klaps. met zijn mij welbekende

stem. zander zich echter naar
mij toe te .keeren.
"Ja, dat zou ik heel graag
willen". antwoordde ik zoo rus- '

tig a1s ik maar kon. Daarbij
klopte mijn hart ontstuim.lg
~_vreugde. omdat de tijd_van

GEEN OADER lE GROOT - GEEN ORDER TE , KI.EIN

van
ONZE SERVICE VJ. STEEDS DEZElfIlE ZUN
~e: =di~~t~!~ ~p=f1!~~~an~: ~)Jia::::
::.:: ~~::; van 6"vaDguQge- ~tino.~~~~ ::U~ :etna
""!."::!':,:'.:: VRAAGT ONZE CmNTEN DOE
noman passagiers b.a~ steeds tal ·van die ·klei:M maar vlug~ ze aan toe. .,maar als it maar
hetzolfde Verloop. Onderband.. ge joDIren ~ van den ~. weer .... ~ op ZIJ OVER eNS WERK DENKEN.

:ad:

====================='

....."."
. ___;.__________"..:.___'-_______________!I .laars
t aetm.tdefamllo'eIeden
vandelolle
_ oever
" spooIach!;i&
-der piraten traden in
00Il- donkeren
en 8ehovenDOOr
'ftn mijn
streeklIIOlUIeI;je
ben. lmn
ik .
&all booril ·!I:
.

hem

SEHARI46

ate pogir:g tot ontvluchten met Ult het veld g~lag.en. Ha~r meerderheid, die ik bij schipper
d en dood bedrp.igd. Toen de :ver- bend~ herstelde ZIC~ direct e.l?- m Clausen had 0 gemerkt, toen
seprikkelijke .~ocht ten emde et llltdenken van !lleuwe kti:jgs- ik bij hem aisPscheepsjong'l!n

den haar iets ouder schijnen.
Wat echttr de gevangenen bet
meest , verbaasde, dat was het
grcIl2E'looze reSpect, waarmede
de . p~ten z.:.ch -voegdt'-ll naar
alle bevelen van de aanvoerster.
Een lets scherpere toan in hare

KOOP EN VERKOOP VAN

duidelijk, dat schipper ClaUSCD'
oak aan wal een man V"an iovloed moest zijn. En toen ik het
glas had geledigd, sprong ik
op zette de stoel weer op 2ijn
pl~ts en wilde Clausen d"

GOENOENG

~;~~~ ~~~~t ::~ije~~':e~~~ ~~:~~ ~:i~~t=~~~n~a!:sa~ ~:t ~~lij o~.::to~~~~~d~~t~

d en dag nadien VOOi' den bevelh~1:;ber der piraten gebracht.
- - - - - - - - - - - ; Grenzeloos was de verbazing der
, passagiers, toen zij eindelij~ ~g

M A A T S C HAP P IJ
OPG~RICH T

pas-\ dewerden
Bmsbaal. Sleeds opmeuw
kano!lneerbooten en ge-

I

gIas

"Anna" aangemonsterd. Twee
minuten geleden was hij nog
bier."
De officier J<eek mij aan a lsof hij in mijn riel wou Je.zen.
Blijkbaar stond daar niet veel
geschreven, want hij wendde
zich soel weer tot de anderen,
nam de sigaar uit zijn mond en
kcek hen sprakeloos nan.
"Kapitein Clausen," zei hij na
cen lange pauze, t erwijl hij 't
oog weer op mij richtte, "over
hem hadden wij juist gesproken. Hij is bij een stoJ'm in de
Golf van Biscaye, meer dan
drie jaar gele-den, over boorQ
geslagen en een jaar danrna
leed zijn schoener "Anna" bij
Labrador schipbreuk... Maar '
je kunt bij mij monster~n. els
jeawilt .. "
Den volgenden dag monsterde ik bij kapitein Winter op de
l:iChoene:rbrik "Concordia" ann.

als voor deze geheimzi.mige jaren breidde zich zoo h aar mij uit Hep. "Misschien ook
vrouw. Het is ongeveer ben macht sterk uit. Ongeveer hon- ZOO'D arme stumperd", ging
. jaar geleden. dat men voor 't ~erd zee~oversjonken moeten h et mij door het hoofd. Toen

werd neergeschoten en de
sagiers voor mover zij in het ge"eeht niet het loodjc legden,
werden gevangen genomen. Dagcnlang werden zij in de kleine
Chineesohe: jonken onde! het
dek geperst, door een \Vll''War
van eiianden, oochten en vaar-

toch hieId z!J het

toen iII: er nit dronk.
Op dat ogenblik weld bet mij

Wij gingen zwijgend naast
elkaar voort. Ik begon er over
na te den ken, hoe het kwam,
dat Clausen nog altijd ae man
van dien krachtigen licbaamsbouw was, die ik vroeger, als
tens-ere knaap, zoo had bewonderd en die mij tegen hem deed
opzien. l k trachtte cen blik van
hem op te ....a ngen, maar hij
keek a!maar- strak voor zich
uit. 'roen wij voorbij een straatlantaam kwamen, bemerkti! ik ,
dat bij e~ w nderlinge gloed in
zijn oogen had.
Schipper Clausen bleef voor
CCll buis staan, steeg de weinig
treden op, opende de deur en
Jicp recht op de toollbank toe.
II< zeIC I.warn niet zoo ver. Ik
vicl op eeu stoel neel', die dicht
bij t:e dr.!ur stond. Uitgeput van
hO:lg ~ r en. danl.hanr voor het
groote geluk, dat aan mijn nood
eell eind gemaakt had, began
il< to snikkCll.
De buffetjuffrollw was een
Wllre engel, ni stond ze ook achter de toonbanlt van llet "Bulls
H ead"-eafa. Zachter zou geen
fee llaar hand op mijn hoof:i
bebben kunneD leggen, zooals
zij h et deed. Niets, totaal niets
kon ik in haat oogen "!aani zijn

~a~egr~g:~C~~~ame~~!~ef~~~:~ ~~~~~~~e~!~~e~~a~ ~~~ l~r:;~:; :::a~~! !~~~~:~re:~~rv~~~

aan de mIJuding van d e Han-I tocht verdwencn di~ in d e talkiang overvaIlen, de bemanning 10".>zc ~hte~ eu slulpgaten. van

HEr MHoT PHACTISCHE '

vast.

~::s:fs%~~~~:e:~~~:ezijc~:t ~fJ~ ~~~= ~~~nli~!r~:= ~ese:e ::sb!:~ k~~~!

gemunt hebben. Als de aanval
der jonken geschiedt, blijken zij
wolven in schaapskleeren te zijn
ofweI zwaar gewapende bandieten. De kapitein en de officie·
ren van de stoombooten werden
cerst onder een moorddadig
vuur geDomen. De radio-jnstallntie wordt onkla-\lr gemaakt
en de bedieners er van onschadeJijk. Dan gaan de bandieten
er toe over de passagiers t e
plunderen en de waardevolste
deelen van de lading in hun
jonken -te brengen. Passagiers,
voor wie men een losgeld hoopt
te krijgen, worden meegenomen.

I-------------------·--'I ~::J ~:: ;:~g~:r~~~m~~ ~a~e:;e~~n;es~:~~~ng~::~ ~~:e h~!!~traat

r"

en '

-

::~n~~~: ec:~t~a~O:S::! ~:~:;;f::: =~j:!:~: ~:.d drukjie~, om
te dan:
R . 1-4
twee kanten vechten, want de piratenkonin~. .Zij zelf ging
Ret meisje bleef met het glas
Coventry
zeeroovers hebben den true, om het ~evaar nte~ Ult den weg en in de hand staan. Zij had eefl.
C. 2-1 cen aa~tal van hun mannen, ala meruge bloedige kape~aarl paar oogen zoo helder en kJaat

========="'7========== HuddersfieJd T - Stoke
PRI1SV ERLAG1NG

Zeeroov.rs .•

-.en daarop
paar seconden was de acbuit het schip. nadat zij bet lek hebge&terd en de zeeroovers vie- ben gemaakt of stuurloos. zoolen moordend en plunderend be- dat hEt tenslotte in de golven
manning en passagiers anD. zinkt.
Daarbij kwam bet dikwij1s tot
OnteJbare van deze tragedien
bloedige gevecbten, want op de hebben nch op den Yangtse. in
booten varen in die wateren de Biasbaai en langs de kust afvaak gewapende _politiemannen gespeeld. De meest drieste en
het· schip toe. fu den tijd van De

Voetbal in Engeland.
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