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Beschamet1d Voorbeeld van Zuid Afrika.

..

VOOR ADVERTENTIES.

TE B.A.'PJr-S.B.H. G6PNER
TE BANDOENG: BANARBU
OF RECHTSTREEKS A.AN
ONZE KANTOREN.

3S40

TAALBEDERF, KENMERK VAN VERSLAPPEND
NATIONAAL BESEF.

In Duitschland geschiedde dnt
reeds v66r de Nationaal Socia·
listen aan het bewind kwamen.
En de goede gevolgen van dat
ingrijpen der' Regeering waren
in heel bet maatscbappelijke Ie·
yen del' Duitschers dadelijk
zichtbaar.

In Zl!id Afrika is bet vorige
• jaar uitgektlmell;;en boek, getiteld "Suid Afrikaanse Motortenne", dat ten doel heeft Afrikaanscbl! benamingen te geven voor alle technische woorden betreffende den motor.
Dit'boek is samengesteld niet

geeft, schijnen zij te vel'smaden.
De aanmaak, het herstellell en
het verkoopen van automobie·
len en motoren stellen zij hoo·
ger dan het aanmaken, vermaken, opflikken en verkoopen
van naaimac~ines of borl0l?es.
Zij hebben dus geen fabnek ,

De vreemdeling merkte het
aan de opschriften del' spoor·
wegen, in de koffiehuizen en
herbergen, in de aankondigin·
gen der _winkels en hij merkte
het vooral in de dagbladen,
welke, zooals het hoort, het
-voorbeeid gaven bij de zuivering
der taal.

kun-ttigen op motorgebied in
Zuid .Afrika, den heel' M. C.
"an SaJld,djk, fln Jiet is uitgegeyert""{Joor de "Nasionale Pel'S
Beperk" ( Beperk" staat voor

maar een "atelier'.', geen ,;m~:
kel, maar een "showro0n.t . ZIJ
houden geen ten.~oonstellingen,
maar "shows", zlJ kennen geen
agenten of verkoopers, maar

En de eethuizen, de sportterreinen, de schouwburgell wer·
den er niet minder druk om be·
zocht fiU de zoo lang gebruikte
vreemde woorden (men denke
eens aan het hotelvak en aan

~~; e;!:~~e~:~d:e!~~hd!~~ ~j~hh:~~~~ac~~~~" ~e~;~~~~~:

REDACTEUR, J. VEERSEMA

DONDERDAG 18 JUNI 1936.

In Nederland daarentegen
gaat weinig of niets uit van de
Regeering ter versterking' van
het nationaal bewustzijn. Doch
als het gaat om het handhaven
van de zuiverheid van de Nederlandsche taaI, is de Regeering zelfs erger dan lijdelijk zij geeft een zeer slecht voor·
becld.
Zoo bekommert in Nederland
(en in Nederlands kolonien is
het nog erger) van hoog tot
laag zich niemand om de zuiver·
heid van de taal, uitgezonde'rd
een kleine groep, welke de versterking van de Nederlandsche
volksktacht beoogt.

kundige bewegingen, welke
thans in Nederland opkomen en
die zich ten doel hebben ge·
steld bet nationaal bewustzijn te

APOTHEEK "DE aEDEH"

doen opleven, verwachten, dat

zij aan de belangen van onze
taa! al hun aandacht en hun
kracht zullen geven.
Het wordt hong tijd! Als de
meerderheid der Nederlanders
nog een paar jaren gelegenbeid
krijgt om hun taal te verhaspe·
len en te verknoeien, dan bestaat er heelemaal geen Nederlandsch meer; dan hebben wij
nog slechts een ratjetoe van
vreemde grondstoffen, welke
aan €lkander wo~den gelijmd
door verkeerd gebruikte uit·
De gevolgen van die onver- drukkingen uit de eigen taal,
~~~~~~e~~aI~~~er~i~~e:ig~~~d met een zinsbouw, die doet denover hand toe.
ken aan die van andere mengtalen, als het Papiments van
Taalhederf is een kenmerk Suriname of bet pasar-Maleisch
van de verslapping van het na~ van Java.

I

ECZEEM-POEDER
E C Z E E M - Z A'L F
van

Dr. DUMONT

brengen uitkomst bij 'all~' gevallen van
Eczeem, Roode Hond en Koetoe-aer.

"L~~i~~i~~~~%~~~aehe dich- ~~i~~~~~~,a~n,~~ealets" of "dis- e:rv~~~~~U~~~en.door Duitsche tiO~~~1 b~:s~~~n~an de staa~J. V.
~,e:a:;;J:' :::l~~~~,~:h~:~f edi~ bu~~~fal~;:c~eezig~ftd~~~ktn~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

werk om te doen uitkomcn van
hoe groot belang de; bier vel"
nebte eultuur·arbeid -is.
In die ,'oorrede lezen we:
_ En so moes die Airi·
kaanse taal gedung bedel bij
die bronne van 'n rijker kul·
tuur of grijp na vrcemde na'
fie en benaminge wat hul op-.: dring aan oog en oor. Met
hierdie bock op die mark sal
geen handclsman of werkwin·
• kcl meer onkunde kan pleit
Wa:ll' 'n gcspesifiseerdo Afri·
kaan.~ rckening gei.Hs word
nle.-

,,...¥cL'.,.landia,", maandblad van
het Algemcen Nederlundsch
Verbond, is zeer ingenomcn met
~ verschijni'hg van dit boek,
omdal hel voor de vaktermcn
op aulomobiel· en motor·gebiod
woorden geert "die dikwijls uitmunten door becldend ,'ermogen en zuivercn '·orm."

.,e~%J~~C~,~~~~Y:~,-~~)~~~\
"clutch", "dash·board" de ACrikaansche wooT'den: - drijfas,
onderstel, smoorklcp, koppenng,
instrumcntpancel of skutplaut,
welke wij in het Ncderlandsch
ook zouden kunnen gcbruiken.
Dit belangrijkc werk
"\'ocr allen, die de zuivcrheid

der taat willen bevorderen,
- nlduR gonoemd maandblad,
-mankt ons Ncderlandcrs
beschaamd. Inderdaad, want in Neder·
land noch IndW bestaat het be·
sef, dat men zou moetcn stre·
ven naar zuivcrheid van de Nc·
derlandsche taal.
en EJe ~~~a~~er~~~~~~~ni~~
ze1fs cen behagen in om te
pronken met de vele vreemde
woorden in hun vak, waarmed.e
zij op het publiek indruk meenen te maken.
De vele goede, passende WOol'den, welke de ~ederlandsc?e
taal ~~en van de 1'lJkste, zoo met
de nJkste taal op aarde) reeds

;:;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::=

bestaat geen enkele verontschuldiging.. Evenmin kan.J ie·
mand er eemge gegronde reden
voor aanvoeren.
Mon kan or ovcrigens van
opaan, dat ons yolk al deze
gekheid niet zou hebben aan·
vaard, als niet cen machtig Iichaam de 1'01 vun tusschenper·
soon bewust op zich genomen
had. De pets, in plaats van al
die fouten to vorbeteren, al die
misdaden tegen het Neder·
landsch te vool'komen, kon het
onder den invlocd van de ad·
verleerders
goedvinden
ze
klakkeloos over to nemen en
verder te verspreiden. Zij zorg·
de or vool', dat al deze vrccmde
poespas, welke de betrokkenen
noch het publiek good konden
uitsprcken, bij het yolk ingang
yond.
Er is weI een verontschuldi·
ging voor het gebruil{ van de
yreemde woorden, welke de
tcchnische onderdeelen van de
voortbrengselen, waarom het
hier gnat, aanduiden.
Men moeht van de betrokke·
nen niet Yerwachlen, dat zij
zooveel inzicht en taalkennis
en Hefde voor de taal zouden
hebben als die Zuid Afrikaansche deskundige op motorge·
bied van Sandwijk.
En de Nederlandsche taalgeleerden en dagbladschrijvers
guyen hun niets bruikbaars in
de plaats van de buitcnlandsche
termen.

TOTALE ZONSVERDUISTERING OP
19 JUNI.
Van de Zwarte Zee tot den StilIen Oceaan.
86 WETENSCIIAPPELIJKE EXPEDITIES UlTGERUST
(Van onzen U.P.·V.P.B.-corr.),

Moskou/ Mei 1936. Japansche eHand Hokkaido in
Na jarenlange voorbereidin·
gen bewndt zieh thans een Ie·
ger van gelcerden op weg naar
de Sovje~.Unie, om daar van 36
observabeposten uit, die zich
over een afstand van 6500 kilo·
meter, van Toeapse aan de
ZWal'te Zee tot Chabarowsk
aan den Amoer, verdeelen, de.
totB:lc zonsverduistering van 19
JUlll ",:~ar te nemen. AIle teeke-

den Stillen Oceaan te verzinken.
Buiten den gord€'t van de totale
zonsverduistering ligt een ge·
bied van gedeeltelijke zonsver·
duistering. Van Moskou en Kiew
uit gezien, zal de maan zich tus·
schen vier-vijfde gedeelte van
de zon en de aal'de schuiven. En
in Leningrad en Rostow zal er
nog mindet van de zon te zien
zijn.

ESCOMPTO

Nede.rlandsch.
Indische

M A A T S C HAP P IJ N. V.
OPGBRICHT IN t857
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HOOFDKANTOOR TH BATAVIA

KOOP EN VERKOOP.YlI.N.

WISSELS

;:t::enIWid t·ot ObseJ'-

str;; :;::v~~~~ d~:~i~e~;~~e~
den vindt geen weerklank, wiji
het noch door de Regeering,
noeb door de pel's, noch door
de groote politieke partijen ge.
steund wordt.
Het is in Nederland denkbaat, dat er, zooala in Duitschland geschiedde, voor elk be.roep of vak een lijst versehijnt,
welke woorden uit de eigen taal
aangeeft voor aIle beroeps- of

len, dat tot nog toe met geen substratostaatballon zal in bet
emanatie geidentifieeerd kon noordelijk Kaukasusgebied tot
"VAN DE KIST"
worden. Tijdens de verduiste- meer dan 9 kilometer opstijgen.
"We Soldiers Three"
ring zullen fotografische opna(NadTtilc verboden).
ruen van de zonnecorna worden
ZEVEN MISDRIJV'El."i
gemaakt, om de veranderingen
te bestudeeren, die door de verDe soldaten, die Eugeland
doistering in de ionosfeer en in II ~-~
naar het Oosten stuurt, zijn oak
het spectrum. der chromosfeer
niet allen "gentlemen". Te Siworden aangebraeht. De twee£. ___ £. ngapore hebben drie soldaten

?6

Paviljoen te' Huur

~~; C~ei3u~ps~~:d:e~ Z~~j!~~:; 1

VOOI' dit doel door professor
A. A. Michailow geconstrueerd
apparaat zullen mogeIijke afwijkingen del' liehtstralen, die
van de sterren komen, gem.eten
worden. Bovendien zullen de
Russische geleerden gebruik
maken van speciale vliegtuigen
met astrollomische camera's,
om de totale verdoistering van
een boogte van zes a. zeven ki.
lometer uit te observeeren, dus
van een "standplaats" nit, waar
de atmosfeer ·vrij is van stof·
deeltjes, die de gevoelige meetinstrumenten op de aarde zouden kunnen beinvloeden. Een
vliegtuig ~ul in Krasnojarsk
(Siberie) opstijgen en een tweeqe van een meer nabijgelegen

Het VerZoop van de ~ij~, ~~e a:S:~ion:a~:~~s;e~~ ~:!tUi!anzu~~~rdvi:t~pe~i!3~
Zonsverduistering.
vormen en die een licht uitstra- apparaten iugebouwd zijn. Een
De schaduw van de maan zal
de aarde voor de eerste maal
aan de kust van de Middellandsche Zee beroeren, om daama
door Griekenland en Klein-Azie
bij Toeapse aan de Zwarte Zee
het gebied van de Sovjet·Unie
te ~ere!ken. Hier zal de verduis_
u:rmg s morgens om 7 uur be-.
gmnen en 9.9 secon~~n duren.

OP BINNBN. BN BUITBNLAND

REISC REDI ETB RI EVE N
EN TRAVELERS CHEQUES
GOUVTS. LEEl\'1NG

LAl\JP-CONTRoLE

Voor Sportclub

Besehenning nn Publiek

$ 65.000

DE ISOL...<\"TIE.

De Penang Sports Club krijgt
van het gouvernement een leening, groot .f 65.000 om een
nieuw gebouw op te zettell. De
leening moet 3 ';0 opbrengen en
moot worden terugbetaald in 40

~~jaarlijksChe

gelijke bedra-

d,...

~:sta~~ri!~a;f!~e~~~~

r .,..,,.!II.......
""11-"

Vr~L ~~t

~a~nal GeograJhic Society en

P

bij h~e~~~a~:ser:~;~!d:~
kleurencamera's en ·films ge-.
bruiken, om_ kleurfilms op te
nemen, waarop alle lichtvariaties van ~arood tot ultravio-

INVLOED OP PERS
Naam Weggelaten
BIJ STRAFGEDING
.....

Bij den -wetgevenden raad
:'an ~e Straits Settlements is
mgedlend een ontwerp-wet,
w~arin wor~t bepaaId, dat electl'1sche lam~n moeten voldoen

~:i~enb:~~:;e~t~:ct;~~1:!u~

stempeld- met aUe bijzonderheden, welke de kooper :r:.oodig
heeft am te kunen beoordee1en.
welke lamp ,inj. ,koopt. Boyen·
dien wordt in dat ontwerp voorgeste1d om den verkoop te ..-erbieden van stekkers en fittin~
gen, welke niet behoorlijk gel.
soleerd zijn.

h:nba~::~=::ll~~

ak s1

aanc

b~

b d . plaats
0 en ~be
..
h

Bijzondere 1Iaa-tregel

:en:: ~dert~~:Ov:rd~o:

TE 1W~ LUMPUR

den chauffenr te bedreigen.
zij bij een
In somnnge straten"t"an Kuabenzine--pomp benzine zander la LumplU' ~~en de fietsen
betaling weten te verkrg.,aen ,-an personen; die de winkels

Ve~olgens hebben~

!e~t;::~~~~:ig~:~!:= ~~cJ:n z:teri~:n·i: :~ g:a~~:a:::~~:~ ~= S;o:::~~e;~i~~ ~~:::'~:a~~

lijke lijsten verschijnen voor de
versehillende takken van sport,
yoor de film-k~.t, voor de muziek, euz. Enkele Ned. sport·
bonden hebben een zwakke poging in die richting gedaan.
Maar het is in Nederland vol-

van Violen
Citbers
Mandolines
Fluiten
_Duitschland,dat
het dan;
~
Muzi_ekboeken zooals
strekt In
-ondenkbaar,
za_g dwingend oNreedt, opdat
die lijsten _ook zullen worden ge..
Rijswijk i9
bruikt en'de-vreemde'woordeIi.
..."._....;;;:;;~;,..:.;..,...,...._.lzuIla:worden-J:titgedreven.

. I.V. PianobandelKOH

.-

Daar de totale zonsverduistering van 19 Juni een der beste
gelegenheden tot observatie
biedt, is het niet verwonderlijk,
dut geleerden uit aUe deelen
van de wereld zich met hun optische apparaten, spiegels, teleseopen, camera's, enz. langs
het pad van de totale verduiste.
ring zullen opsteBen.
Een van de beide Amerikaansche expedities, die van de ster.
renwacht van het Harvard CoIlege en hct Instituut voor Technologie te Massachusetts, zal
haar standplaats te Ak-Boelak,
160 kilometer ten Oosten van
de Kaspisehe Zee, krijgl::fi. Zij
heeft zich tot wetenschappelijke taak gesteld te onderzoeken,

drie Kamer! en elgen'gemakken spreken ofsebrijven.
N.V. PlaDohandel' KOK Rijswijk 19 a1sHe~~~~:~':'d,d:;k~e;~~: baar maximum bereikt en de de
.:

I 1.35

borClkt zuBen worden, voorop
g~zet dun dat d~. wcersomst<l:~.
dlgheden goed zlJn ...Nat~urbJk
bestaat er de mogehJkheld, dat
gr~ote wolkenbank.:n de verdUlsterde zonneschlJf uan de
gewapendc oogen van de geleerden zuBen onttrckke~. De ge·
leerden echter heb~r.' ll1 maUl~'
denlange 1 voor~ereldmgel1, die
vele honc,erddUlzende~ roebels,
dollars en p.onde~ geKost heb·
b:n, de observabepoaten zoo
Ultge~ocht, dat v?lgeus. men.."'..
Bch~IIJke berekemng m.Il~stens
eem~e van de
expedibes Over het algemeen zijn er er zlJn 25 RUsslsche en 11 bui·
maar weinig Nederlanders, die tenlandsche - onder gunstige
zieh bekommeren om de zui- voorwaarden zullen kunnen
verheid van de taal.
werken.

-:;::;:;;::;:;;:::::;::::;::::;::;.;::::;=

._111TVERKOOP

en per pot

~~~~:i::~P~~lij&~ datr:;u~~~~

DODNER MONDDIBMONlCA'S ;:~~~itdrukkingen in vreemde ~:nzo~o~~~ oPd~:~~r~~n2:tra~~
.'ijn de beste
t
d b
reeds voorradig vanaf F 0.25
Het A. N. V. gaf reeds een wa voor e~. ser:ratie b.ui~nN. V. Planohsndel K 0 K lijst uit van zuiver Nederland- ~~~of!t~~:e lie:! ~lkIDvo:
RijSWijk 19
:_~~~enwo:=~~ W~~;d:!b~! de zon- schuift. Verder naar het
plaats van de vreemde, die .90st en wor.den de voorwaarden
::;;;
thana ,pij voorkeur door Neder. nog gunstiger, het meest gunlanders worden gebezigd, als zij stig in ~an;sk, ten Oosten .v~n

"§§§§~:§1~::;::;;:;:

Prijs per blik

er toe dient, temperatuursschommelingen, die de zeer gevoelige observatie·instrumenten
zouden kunnen storen, te elimineeren. De groep van Engelsche
geleerden onder leiding van
professor J. A. Carroll van de
universiteit te Aberdeen, wil een
nieuwe theorie over het ontstaan del' corona onderzoeken
en nieuw materiaal voor het
onderzoek van de ehromosfeer
verzamelen.
Mgezien van de observatie
van rut pbenomeen beeft een
van de 25 Russische expedities,
die van de Sovjet- Academie
der Wetenschappen, zlch ten
doel gesteld, de relativiteitstbeorie van Einstein te onderzoeken. De observatiepost van deze
expeditie zal Chabarowsk zijn,
waar de totale verduistering bij
een zonnehoogte van 46 graden
om 3 uur in den namiddag be-

expeditie

Met een snelheid van b~
vijftig kilometer· _in -de minnut
zal de scbaduw _van de mnan
zieh dan, over den- noordel\:J"ken
KaUkasus, de uitmonding vanden Wolga, het gouvernement

Iieht-golfIengte gevoelig zijn,
een aantal opnamen ' ter 1;Iestudeering_van het spectrum: op het
oogenblik van de totale vcrduistering maken.
_

kocht om te dienen a1s vriendin
voor haar echtgenoot, terwijl
zij met verlof naa.r Europa ging.
W"ij hebben een. berieht over
die rechtzaak op~omen en Qllze _lezers . weten dus. dat deze

--I

~
ABe dag.. ....sen..
D
. • Etrg
. .e.lscJum.
.
.... .R v.8. deeld
vrouw,is tot
eeneen
Eng.
gelsoh,
.
• ,De EngeLcdlen hebben. hun bladen in - 1Iala.ya behatve de
Iijk~ gedee1te van de SOvjet- hoofdkwartier in- Omsk op."aeTimes hebben haar:naam
Unie be~gen OIn,teoslotte na- slageri. In'hun kamp hebben zij weggelatlm op vermeJit w.n de
eeti,:kleme , wande1ing,overhet eeD.-~~dat betrokkene.
'

OmSk,
Tomsk,
het
Or
..•enbur.
g.,. deIuasnoj!irsk,.
, geebieden. .... van
Baikalmeer en het meest QOSte..

:=P =~~~: =enan;! ~bn::n~cfus

door _middel dit blad weigerde den naam m

¥~: ' :.ar~den boven den hO~' =ch~peclV:r r~e:' :e~!:i: ~egK~~ =~~

-sn-.

de auto.-tank zat, waardoor ret. AIle

gesleurd.. En. ten slotte hebben
zij bij een andere pomp weer
benzine onder bedreiging zonder betaling genomen en boven.dien nog $ 150 uit de geldkist
van den pomp-paehter.

fietsen moeten

staan..
Op deze wijze houdt men de
fietsen V8ll het trottoir. mull'
zij (oak in Pap.r Baroe te Ratavia) vecl. last veroorrakal
aan de ~aangers.. En ooven-

~oapore ~

wad
Weg
netjes
'"De-gea!anneerd,
politie , van. doch_ slaag- in. bet
dee
..~
len
... die.'
de... .fie.
"""
..•
"
de el' Diet .in. om hen op te vat- in ~ waardoor de autoS
ten. In de Ii:a2Bne werd eel -en kalTen wei .gedwongt:n . .
appet gebonden. waariJij bleek. om op hua wegile1ft_te bIgvelL
daterdrie~,ontbrakelL ; ) . _
--',:-~,_ .
staan.

met: roode.'linten

-vei:Sitid

"!~:~e1;;lde~~,;:;.:~~:::;:~r:r:~~~';~~
in '(illichy
eu::aIDan.
court geen
voorbijga:nger
ge-

81

J

zien, die vergat een paar saus

te offeren.
"Waarvoor col!€cteer 5e eigenltik?" vroeg_ik,_aan_een_s~_
ker.
"Nu, wij.. moeter..- tach ,--.:eten

~,::~;:,:~~:~~;~~"'!:;~~~;h~::fk~~I;e:;nU;driM~'nk~~ ~r:=e~e~C:~~~;~

weI -alles, wat -- wij
niets; maar

,~~',~-_~:-:-hlomli.'h""ben" -VQ"Or

Te Singapore ziju met de Ne"del1lUtdsch't!" mailboot ';,Stbajak" km,,",;nn;."

'effect"n' rnede.

aangekomen 4 priesters van de
ordei:rler -Dominikanen, 3cbroeders van. die orde-en 40;-studeD- maakt het lmoleum ..dadellJk
ten uit een klooster in Spanjel bewerken.
die VQor - "de terreur gevlucht

:n's~~~~n~ :~~r~~~~:.~~:

door naar ' -het Dominikaner·
klooster RO!i'¥Y_ ~Il te Hongkong,
.> - '

'HOTEL
. 'DERNEDERLANDEN.

Vooravondconcert.

-~'-

EIGEN !IERKEN
Copra- en_'ADanas

VAN MALAYA

De "United Planting Asso·
ciation :of 'Malaya" heeft
2. "Das .Nachtlager in Granavoorstel van dr. Tcmpany
da" ten eeo merk -m-te-voeren voor
Ouveriuro
C. Kreutzer
Malaya.-copra en \'oor Malaya 3. "Kiinstlcrleben" _ Walzer
. J. Strauss
ananassen.
4. "Aus Offenba:chs<'-' MusterVLIBOONGELUK

Val van 1500 Voet

IN mVIER
De heer Livingstone Miller is 8.
-·toestel.van de "Kuala
Lumpur~'~1fiD
van eeo 9.
hoogte -V&b 1500 voet in,_de
ujt~-&en

. KOOPT U HET VOORDEELrGST
BIJ 2de HANDSCHBOE~HANDEL
Rijsw;jksuaat 16 -WIGERINK - Tel. 3049''W1.

Gegarandeerd

Bruikbare'Boeken

; ..... '-Overhdgl'Ueerst,datUw,boekeo
nlel 2de' handsch' verl<rllobaar
:1:110, voor V nleuwe I<oopl.....
Geen-Prijsverhooging bij levering'op Maandrekentng
Schooltasschen
(Waterdfcht en IJzersterk).

Laverlng -van aile SCHOOLBEHOEPTEN"

concu.~reode--ptijwn.

F',nna ·SCHOOL·VVLPENHOVDERS •

==~".itdd~~~ ~~~~~~~~~
dood.
De heer Miller vtoog_mat,een
t:nstructeur.--Hij' had-·wrgeten
de,veWgheidagordeLvast te rna·
ken.

~U!l'l'll1E
.' .:~·r- '

Der..Japumara

bekende.merken:

,SlGARE;N,:,EN'Sn;ARETTEN
FRAAIE , SOl\TEERING

;;'EIIOEl:SCHE' 'YABAKSPJOIPEII

.

o.~~ _,,0 ... .

. '

~ ~,,.

2~~~~~~~~~~~~~~~~~====~~~~~==~
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" l!miiliche'VOOl'llitstrevendheid tegen
. ·''COtrSe~vatisme.

En~elsCh

~ DB-..vo~EdB~N))~ GUT IN.. _•.
:.·.door
···W.l: ·YURKEWlTSJ
.Ontwerper.!der ;';;Normandie"
'. Zoowel:..<..aan·, :deze- ~·als .J." aan
gene .:-o.izijde· v.an';chct kanaal
~ men' ;.met -.·~8panning
. op ' ··het · ·resijttaat :·van ·- den

Bij de constructie van de .
m~Clie" heeft een
rrioedige, maar oo.,k:,,. " ,''',','
geest ·· de ·
J.v,,,..liikin< ",,,,et ·

. -wacht
~

ti~Il8.1;.r:tid.

~.izijn

~;§i~:I~~~:~~;~~;fj§~~~~,§'I~?;;~

.geoblik :!:! tuSscben
.de het
..Queen
·bet Fransche schip
die _op
00- ·J.)aardoor
' ~)lOT71U1ndieJ> ge- nieuw.i Zij:blijvcn OOk l
strcden " wordt: Niet slcchts de :het gereed .: ·komen
ingenleurs, .dc Ilcheepsbouwdc!5- "Queen Ma?'y"J wier
kundigen ' en de zeelietlen ~Un klassiek gebleven zUn.
nerveU8 - het ,~Jlge.~che en
Vergelijkt men den romp van

. Atary" .en de

•

b r ·o ch' es
c

_ ,.iClt·

·G-ARN I T-U-R
a ", m. b and
c.ol 1 i- eo [
0 0 r c l.i P 5
en
r i I"!; g

••

DE KRUISTOCHT TEGEN. DRIE.MILLIOEN
.GANGS1:ERS.

ma opgt!lost, nat bij te

H"t lS.lO.de
eerate..plaats
iJi· tc
bereiken·zijn?·Zij
fel't'Ssant,
.de- maten
.van bcld~
volkomen
,ni~uwen ·hebben:een
vorm...moe.
~~~pen_.met clkaar. te vergclij· lcn scheppen.
·
De boeg van de
•.QunD lIAr)'''
'" NOJ'DlllDdJO" schepcn Iiep in een rechte
s pits toc, zoOOat de vorm op
· 910
313,75
Cen V geleek .(de 200gcnaamde
Iengtc ' (in . meters)
"Mauretaniavorm"l . D e . .boeg
_ . '35
36,40
va.n de "Normandie" daarente·
· breedte (
)
gcn vertoont cen boeht, die

Ametika's nieuwe BevTijdi!lgsoorlog.

1':§~~~;~~3~~~;'~~g~~

wat~rvcrplaetslng

In ieder geval ' het geoorloofd te zeggen, dat, indien het
vermogen~v an :de · m aehines van
de -.beide ,,·schepen ,gelijk ware,
de ~.Quecll Mary" nooit in staat
zou zijn, ,de J,Nol'mandW' den

ren afstand van den voorsteven Zelfs op het oogenblik, nu de
sterk
bcgint.gekromd
De hoeg
op tamelUk
springt vcr·
dus Blauwen
Queen_Mary
Wlmpel
20.000
te .'ontrukken,
I?K. meer
sterk ' Daar vorcn .cn maakt net ontwikkeJd. staan ' de kansen
:mogelijk, dat de bocht langzaw. ,1.'001" de Normnndie g~nszins
. 14eD!ul.:zleb er .cp. het .eel"Ste merhand in een rcchte lijn overDe 'Engel5che weten dat
oogeabUk :over -.vel!W01Uieren. gaat,._zoodat, de gehccle
.
hcbben zij het vel"
do.t dc ~ide sche.pcn in hun om· cUe.den vorm van cen U krijgt.
vnn de macbines_mel
·vang 1l.OO'·zeu-gelijk ' zijn. Maar Dczc vorm- gcect het sehlp 'dc nog eens . 20:000 .P ..K. .. ge··:·~~ ·fz!j'I~Q. tdraanJ.•'lPc.kc'n~!edeVeOOde..heeltf: . mogelijkheid, nedat het water braeht op ecn tolale capaciteit
Ut '"
~...
door.~ den "scherpcn bocg vcr· van 200.000 P.K.
i1e ' voorwaanlen -gecomtrueerd. deeld .. .is, } ··gemakkelUk over de
Intusschen : moot ·. deze· voor·
SlcchtB cen-"enkcl groot onder· 'golvcn'wcg te. glijdcn. ·' Daar·
zcer" ,.kostbaar ·; .geweest
KChcid valt op: dat is de vee!' schip ·van dC'afmetingen
cljrors .;heeft" men ;niet
"'groott!Tc "kracht van de machi· de. /pormalfUlic" nooit·
men'kan
net! ,'3n het . Bngelschc schlp. ontmoct, die hnnr cigen
"
de meer.
(:n tndcrdllad is dit punt bijzon· berciken (dc golven
uitgaven voor de nieuwe
. dcr bclangtijk cn moet cr aUe Atlanti!lehc OreaRn .
machine .·construeties minstcns
'aandacht aan g<'8Chonken"wor•. langer, dan 150
2 miWoen . gulden .hebben ·:beden.
•
er niet lIet
. dragen. Daarbij _komt...dan nog
Maar er bcstaat nog cen an·
·het . meerverbruik . .aan brandder groot vcrsc.hi\ tussr.bcn de
stof. In een . janr tljds zou de
.• iNormandie" _en. de "Queen
"Queen Mary", indien men aanMary". dat in:bovenstaandc ·clj·
neemt dat -zoow~1 h€:i: Fransche
~ fere nlet-tot uitdrukking komt.
als het' Engelsche schip ,15 rei.200.000
73.000
.160,000
75.000
!paa!'dekracbten
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:NORA,:,DE VALSCHE:ERFGENAME.
!De "kweHingen "''<lerrer 'moeder
., door
'.-IENBIOO~JDE · ' NOVABA.

55)

~N

dJist'~el:l uit

va~~e l:~~:u&~t"'e'>n, s'«lcrelns .!

W~ke" ,~oedanigh~~~_n bl'eD-- =~~~t;ro~~rt~~~~~:t~!i het op.
gcn de .. Norm~ndle ell?e \'ocren van de snclheid daalt en
,;Quecn .:Mary" In _d.ezen··strijd dat omgekeerd .bij ·cen tc groomet zJc.h !Dede ?
. tc breedte flinkc snelhedcn niet

S

''',.c.-,'. '"

natie in de waag· gelijkc grootte, dan valt het di·
schaal van deze beslissing ge- reet op, dat de breedte veel
worpen. .
groote)' 'is dan hij de vroeger
Geheel EngeJand is het l'r gebouwde ·schcpen . Vroeger
o\'cr eens, dat _de "QueBJ/ "Ala,,!)" ovcrschreed _IDcn de 30 meter .
• o\'crwinnall"r t>!ijrt•. Ik ben geen nlet, tenvijl"bij de "NormaDdie"
profeet, :.maar aIs een van de de 36 meter 'werd bereikL:Dtt
conatru~eurs van de "NOT' betcckcnt dat de constructeurs
m(uldic" · ~t ik te~r g~, wet- cen prin~ipe, hctwelk vrooger
k~ mogelij1theden,dit:~chlp ' ~' algcmeene gelding had, hebben
ZIt. En .op,.het oogenblik zou Ik laten vallen. Nog kort geleden
..!slccbt!l . willen' z~gen, dat.dc meende men dat men voor het
_ "Nor~ic".".niet · al .te zeer bereiken va;l groote snelhcden
_fen ovenvuuung,'V.an .de nQUCC)l dc"brecdtc zoo gering mogelijk
, :JIa~'! behoeft te \'l'eC'Zen.
moest houden.

l'~Tmen

1 .i ......p ..

o o.. r c l .i p s

zC/:!\'ilr~de

:..lieu.we
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coo r -s age s
S·.p- e l .d e_D
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H.A~D~CU.OENEN
van -.Jeder
' ill'b_e~ge .en·wit

Geneaiogi~'-H~dlek.

V

Ondetzoeldngen - op _ :het 'gebied
van ~,Genealogie, ,en -, ~eraldiek.
-Familie Geschiederiis. Kwartierstaten. -Br.' No. 273A v. d. bIad.
Engelsche eonversatie lessen
aangebride-n,
Nederlandsche,
Fransche,
Euge1scbe
en
Duitsche Literatuur Geschiede- TE ROOP
Div. menbilair w.o. 1 en 2 per3.
nis. Bijwfi.!_t::t<~qtYI:!-p, Leerlingen
op bet Gebied van Literatuur, bed Clubfa...teuil enz. t.e.a.b.
La~n Canne 15 Pav.

AAN~EBODEN:

~a~~e~~~;~~~~~!:k::~
No. 274A v. d.

b~ad.-

BET GOTID- & ZILVERHUIS.
Citadelweg 35, telef. -WIt 4286
GROOTE COLLECTIE
Verlaalwerk Gevraagd door ZiI"'er en zil\'erpJate Concurree·
Expert Vertaler. Nederlandsch- rende prijzen desgew tot 12
Engelsch vice yersa.
rond. crediet. '
.
Fransch ) Nederlandsch.
Duitsch ) Engelsch.
Getuigschriften van Consulaten.
GouVf'!rnements - Instellingen,
Periodieken ter inzage beschikbaar. Brieven onder: No. 272A.
v. d. blad.

Wat is
STENO''l'YPISTE,
Engelsch-Hollandsch, Maleisch
(Hollandsche) met eenigen tijd
praktijk, zoekt cen voor haar
passende betrekh.ing. Br. onder
No. 885A. v. d. blad.

TE KOOp" '" " " .
Stalen antennemast, (3 stukken) yoor f 35.- cash.
Telefoon 582 of 583 Welt..

11111

IIIIIIP

illll

"l1llllf ]JJJ] lilliE

§

DE REGELPRIjS DEZER ADVERTENTIES IS F 0.20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.

I

d~

~je ~cht

mijgebouw.
Te Huur: Per 1 Juli: Een cp FRANSCH door professeur
BOLLEICORD te koop:
FLINK
.
zichzelf staand Paviljoen. Nw. fran~ais et de phonetique (2 Billijk, we!5ens p~otseling -ver- voar hulp m de hUlSh~,
Tamarindelaan 22 a f 50.- p. fois diplome de '1 Universite de trek. Practisch, rueuw. Br. on- goed kunn.:nde kok;n, aanPrima Lunch of Diner (volmnd. Te bevr. Djamboelaan 33. Paris) 66 Dude Tamarindelaan. der No. 102IA. v. d. blad.
~~~d;; VnJeiag, . Halimoenweg- doende voor 2 persone";.), af"gehaald f 22.50 p. mnd.
--------ROYAL HOTEL,
.
BRIDGE,
Noordwijk 14, telef. 465 WIt.
K1.lDStaardewerk, E. A. PRINS.
TE KOOP:
J~mg, '~lot echtpaar zoekt ken. ECZEEM-OLJE:
Oud Gondangdia 7, telef WIt. Modern zomermantelpak maat msmakmg tn/dit~ echtp. om 1 Schitterende result?-ten vo?r
Ter overname aangebOden:
1428. Cactusschalen, desgew. 42-44, in~l. zijden blouse f .15 .•, of ~leer avonden m de we:k ge- eczeem e~ koetoe aJer, f .1.gevuld. Cadeautjes m/apart geheel rueuw. Nw. Tamarmde- zellig samen te kunnen bndgen. per bI. MeJ. Paessens, Komngs- Een gesloten HUDSON in goede
conditie. Auto-Tecbnisch Bucachet en toch goedkoop.
laan 33, telaf. 5092 Wit.
ar. onder No. 1041A. v. d. brad. ~~~~ W~~st No.3 pay. telef. reau: J. F. B. Rancuret,
Goenoeng Saria 26, Bat.-C.

,
S(!UIBB
•

"VOOR MEISJE van S-5

J.

~~ed k~~~~~~O~~ng~~~tf::r Al~:

Vacantie naai- en knipcursus _

De
:e!:renissen
ook voor BUITEN Batavia. Europ. personeel. Europ.
lijkwagen en auto's.
Adres: Kramat No.62 t{o Tramstation Batavia-Centr.
Telefoon No. 97 (daQ en nacht).

J~ _AL._.~..J~ __ .I-t.U'-.

~

"'"gens vertrel, te koop:
"

~e~~i:Wl~i!!ii.~ngt"

be:/~eo~:le!rd~ i~ ~a~via~ :er~r:t

Aankomendf! verkoopsters. leeftljd 18.- 22 jaar. Aan_
melding uits'u!tend Donderdag en Vrijdag '5 morgens
tusschen 8 __ 10 uur v. m., bij toko "Van de Pol".

~~~iso~:e~r~~.sl5~~·-;~.~! --~-----~

aangeboden, absoluut als nieuw. en 2 albums kinderp1aten, f 65.Prijs per compIeet costuum cash. 1 groote fan, G. E. f 15.p
1.77 M.2_4_M_am__an_gw_._g_._ _ _ _

: t :~~~~p~e::~~r~ ~
Vraagt bij: de Adelaar (sigarerunagazijnJ Toko "de Bata-

;------O--E--V--R::-:"'::-:"':-:O::-:D::-:-----tI ,..-O"..-,":-"""R,..-A-=F"""".."'"N'"".'"""S--.,.U:-::N"":D::-:""'""·::R"":N::-E;;-;:M;-;".";:N"":G"-; ~e~::f5~:i:~g:~ee~~~~

heele afstanddoening vereischt.
Te Huur aangebOl1en: Voor zes- Brieven, liefst met photo, te
maandcn, keurig gemeubileerd, zenden onder No. 965A. van
ruim, koellandhuis te Mr. Cor- dit bIad."

~:3:~oop~~~~=:~~~~sv:~~~:!~ ~p~:~~~~~6 :~, ~~~~~~::.

url.U'Ue~w

kGRhOOIT KLOO~~RiliNo~m~:vij:c::~l met -vrucht
2-jarige Va sc 00 voor melSJes, e e .

L A AND E B R U 1 N K 0 P S 15. TEL. W. 4500.
V E R S C 11 E H 0 END E R PAR K _ E I ERE N
MOOIE AARDAPPELEN

L::=================:=
=

:;:~~:~~k!~b~;~a~~~~~~:~rl van H.B.S. en
HOT E L

MULQ, die de

V leT 0 R I A

(pLI"s"siE::""i)"ii""GROOTE""MO"DE:"!

TANAH ABANG

~ Het eenig adres vocr Europeesch: Plisseerwerk:!

i::~sf~~:.de buizen en paviljoens met eigen gemakken eo

EN
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Alleenwonende Dame gevraagd ~~~~d:~~!.S~:~e~~~~~~gie~
Die D I I U'I e~ T J i k i n i 6
ONZE SPECIALlTElT.
om thuis teiefoontjes op te ne- gemakkelijlte methode, succes ........................... n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.....................
men. Br. Onder No. 1006 v. d.
verzekerd.
6
uren
per
week.
blad.
Tevens opJeiding voor bloemenAfhalen en bezorgen van PASSAGIERSGpEOEREN van ITer ovemarne aangeboden: Een Gemeub. kamers m/ap Ult- - - - - - - - - modiste, gediplomeerd coupeuen naar boord van aIle schepen.
compi SlltOn- eet- en slaapka- gang, z/kost, VrlJ heht en water
se, bloemenmodiste. Mevr. \'. d.
U
'1..1.
'f)
•
merameublement, m/voll. keu- j 25 f 17 50 Met kost
ORGA't.'ISEE~ UW ARBEID ZEE, Kroesenplein 13 (Van
~et
kemnnchtmg, z g a n. Menteng j 50 - f 40 - TJlkml 52 p
door DOELMATlGE KAART· Daalcnweg) telef. WIt. 6237.
13S' telef 1383 WIt
SYSTEIUEN Vraagt adviezen _ _ _ _ _~_ _ _ ~;:::;::T~e~l~e~f~o~o~n::T~g.~P~'~;O~k~N~O.~4~_~19~3~e~n~2~53~;:::;~
Dames mode-atelier, Laan de
onder No:·i71A; bureau dezer
• Beschaafde dame, m/b leefhJd, Bruin Rops 36. Vervaardigmg
Courant.
Architect Schutter: O. Gond.
"1.1._ ~ _
zoektplaatsmgalsd v/dhwsh van och~end., mI~dag- en
26 tel. WI. 3297. Modernisee'i-~~
III
~&
en con-versatle biJ besch. heer, avondtoileLten door gediploV'
m/z kmderen. Bneven No ~Oeulecadnt ~sbtmmillikere Vlug
Tcr Leen gc\'raagd: f 2000.- ring en vakk. verbetering v.
Laan Holle 31- telefoon 1654 WELTEVREDEN
1045A. v. d. blad.
...
II .
Tijd een jaar, rente 7% onder- ~~~~n~C!~~~~~ne~o:~~o~~~rlen
Brldge
,audlzebroodju
f
0.20
pe.f
on$.
S
!l
udjzebrood~,
f
0.10
p
er
stuk
pand aanwezig. Aflossing nadien f 50. - p.m. Br. onder No. Aannemershur.au
A
AANGEBODEN:
MODEHUIS
"LIDO"
955A. v. d. blad.
Een kamer
per 1 Augnt. voor Speciale
aanbieding:
AvondtoiHoek Laan Tegalan-Telf. 602
werkende Dame of 2 studeeren- letten, Hoeden, Nouveauh3's.
Mr. Cornelis. Ontwerpen - uitde meisjes. Regentesselaan 2 . L
__
aan_C_ann_e_3_0_._ _ __
voecen - eIeo'" en waterIet-1
TE HOOP AANGEBQDEN: ding installatie - decoratie'i)
CHRIJSLER SEDAN a f 200.- verI - politoer en rasterwerk.
}{. " ~e'"
TE ROOP:
Familie V. HARMENS,
ine gegarandeerd 'goede cond.tie. Regelt alle bouwzaken onder
- "
~~~I~itJ~~~!' ~~~,stfel~~.~ ~~~~d~~:=!~~~[:a!~
!f t~~VZ ·41~~a~~t.~~~!:~r~. 27 ~:ij;~~~e tegen concurreerende
T~ON ~~~g~. ~~.l~K_ 193 _ 253
Regentesselaan.2.
bezoeken af te leggen.

i
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V.
ifJIlata-V.LQ, ..ee'"

V.
til."
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C_ 11.
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"L UW
Voor

titie en _ gevangenisbewakers, rend toenemen van de criminaen sheriffs, politieagenten en liteit is, zooals de arbeid van
detectieven.
de G-Men steeds weer bewijst,
slechis mogelijk, zoolang aIs de
autoriteiten zulks dulden.
Dat de
misdaad geduld
Eerl sinds het Bureau van
Onderzoek . ·vall! het Ministerie wordt, ligt echfer niet aan de
van Justitie te Washington, mannen, die in de bureaux zitODZC afdeeling van de zooc:e- ten, doch aan degenen, die
naamde G-Men, werd mge.,;teld, ambten, functies, enz. weg te
bestaat er ·een-·, instituut, d ... t geven hebben:
het zonder vrees voor politieden even invloedrijken
ke en locale invloeden wagen
als corrupten Politici.
kan, de bestrijding van den
misdaad energiek aan te vatten
NatuurIljk heeft i)ok·da·ge:
Wij bebben de lleden, die den
millionair ,. :Urschel ontvoerd wone burger schuld. Hoew~l
hadden, gearresteerd en niet zijn bestaan, ja zijn leven -van
slechts de drie onmiddellijke het functioneeren van ,de
daders, maar ook aIle mede- rechtsmachinerie afhangt, laat
schuldigen, de verbindingslie- bij zich, als hij als getuige opden, geldwisselaars, advocaten, geroepen wordt, verontschulen invloedri.i4~ phandlangers. digen, omdat zijn' zaken geen
• Wij hebben ook- de geheele ~::e~:e:g~~::;sD;e;;:-c:=
"gang' uitgeroeid" die den bier·
nen echter altijd. Bovendien
treedt de brave burger, zelfs
d.

;~~:~t!~f:afl':je~~b~
Dillinger-bende
d6Ujk .

:~:ge:j ~elanra~!e ~::~

o-nscha- slechts aarzelend als getuige

gemaakt; . ze:ven van haar
revolverhelden werd~ wegens
moord en poging tot moord tot
levenslange, ,62 , medescbuldigen- tot lange tuchtuisstraffen
v~:oordee~d. Deze successen be-'
Wpzen; - clitt '-h:t_ slechts op d~
~: van 'ds~m"'.e1t"llaar -VIJ-,' J.1e~d,·~omt, om: de 'Gnderwe_reId uitte-roeien. Het-voorta.u-

op. '

Hij weest de Wraak van.
de Gangsters~
En zoo geschiedt het steeds
we~r, dat het openbaar minis~
tene tegenover een groot aantal 'omgekocbte getuigen a,-decharge - ,nit - de onderwereId
_geen -enkele getuige '_3. charge
Bij : velen- _ ga,at de _ angst
,voar de ..gang" zelfs:-:zoo

Engelsche Aerte-x~portblouses
porens, appt. kwaliteit, wascb.echt. DE POMPADOUB--NiII-

'I--W iI:J4toJ1-itl V.

PA K H UIS R UIM T E

ver, dat zij liever meineed
plegen en tegen beter weten in
verklaren dat de -verdachte onscbuldig is, dan zich aan den
terreur van de -onderwereld
bloot te stellen. Een bijzonder
pijnlijke rol sp~len tenslotte
nog de zoogenaamde "wetgevende advocaten". In vele IocaIe en districtsparlementen zijn
de advocaten van de gangsters
Ieder van de justitieele commissie. Vanzelfsprekend doen
zij aIle mogelijke moeite - en
zulk!'! , mees.tal_ met _sllcces om de-wetten zoo te redigeeren
en te interpreteeren, dat den
beroepsmisdadigera Diets gebeuren kan. Deze categorie
_yan handlangers bestrijden wij
bijzonder scherp. Een aantal
-van hen zit reeds achter slot en
grendel en nog een veel grooter
aantal zal dezen weg volgen.
Twaalfduizeml Beroeps_

moordemaars. '

zonder waarschuwing en dikwijIs zelfs zonder noodzakelijkheid uit hun hinderlaag. Zij
zijn inderdaad geen menschen
meer. In ons archief hebb~ wij
een complete -verzameling Yingerafdrukk~n van deze omnenschen: Wat moet men er echter
van zeggen; wanneer wij eoo
van hen arresteeren kunnen eri
deigel~ike lieden dan, na tot
le-venslange kerkerstraf veroordeeld teo zijn, na een paar
jaar door~~~_ ~vloed
d

uitstekende keuken

te=!",N:p~:!!:in
HUIZE "NAGROK"
nog eenige kamers vri; in
JULI en AUGUSTUS
HUIZE "NAGROK"

H~I~~G~;;K'i'f~

telef. Smi. 167; Inform. 594 Wit.

TE ROOP AANGEBODEN.:
CIIRIJSLER SEDAN" a f 200.in gegarandeerd goede conditie.

Te beYr OranJe Boule-vard 27
of telef 4104 WIt, toestel 3.
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Bo:::' 32:U::ntv~;I~n: .hmes te haren huize om de toe.
komst te"-voorspellen. Resultaat
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gegarandeerd.
teveru;
gineesmiddele!lVerkoopt
voor de wonw.
EngelB"h. roIlon cursett.en f 2,75 f 3,50
Amerik. roll-on
CQrse~~~Oi'\IP~6~~ 6,50
Nillmijgelmnw

doonitten. schrijnen en smetten der
buid. %oonebrand of stukgelootten
voeteo. venacht en geneest men met
PUROL. Zij die lasthebben van transpireerende -voetf!n moeten de%ebepoederenmetPurol-poeder.zijndedemeest
afdoende poeder daarvoor. Even%oo
handelemenbijtranspireerendehanden
en oksels en verdf!t overal waar de
huid aan wrijving ondethevig is. tenf!inde het stukgaan te voorkomen.

lijkingen gemaakt tusschen de
reis van president Paul Kruger
in 1900 en dien van den negus.
De huidige gener'd.tie kent
Paul Kruger nog slechts uit de
geschiedems. De ouderen onder ons zullen zich echter nog
zeer goed "Oom Paul" herinne,.
ren, die op een leeftijd -van 75
jaren na de nederlaag der Boeren naar Europa reisde, om
hulp voor zijn land te -vragen.
Maar hij vond _Overa! gesloten
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Touring zoek van den negus aan Lon1930
.. B~S;;ke prij:en.
den, worden in de Fransche
Sluillhragllfra.t 55 _
Batavia.C. pers aUedei interessante verge-
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gelschen tegenstand te bieden.I _ _ _ _.,.==--=--==--,....,:-_,,--_--;c;-:_-,,;:-::;:wilde hem met ontvangen. naam -van het vo11rerenrecht kaanschen president een pleeh_

::re:pnieuwo;de~ens~~: Eenzaam.~.-v~~~~ ~de~vanhunlan- ~d~ost~~~~:-:::

ke maatschappij worden losge- ~i in ~:land gestor.
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Onder de' drie milIioen:, behet 'niet, de gangsters
roepsmisdadigers bevinden
te rechter -tijd door energieke
12.610 mannen en vrouwen, die maatregelen, nit te _roeien.
men ala openbare .yUanden be- wam;t~ vooral eenheid en verschouwen Iran. Zij vormen de scherpmg der wetteu en een
voorhoede, van het leger der on· loslnaken d!2' ptilitie van poliderwereld:
beroepsmoorde-' tieke. invloeden _noodzakelijk is,
na:u-s.:_ menschenroovers• ma· dan; zal, ~ ben fit overchinegeweerschutters en- derge-_ tuigd, 'het ~erikaa:i:lsche:volk
lijke elemen_ten._ Bij hun.-rqo{. opstaan; _om zicb.-in een nieno-vervallen ~en' zij ,voor wen _bevrljdingsoorlog tegeD.
.Hun, w:a,. _ den - bjnnen1an~seheit ,vfiand 1:2
met dum.- redden.:- - , "_
_
~.
geladen,. Zijw.ren
(Nailnik~).
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Heerlijk koel klimaat
HUIZE "NAGROR"
onder beheer van Mevr. A. Hula
HUIZE "NAGROK"

ye;·al den negus een dergelijk
lot' beschoren zijn? nat is de
vraag die op het oogenhlik aRe
Parijsclte blad<>-n bezigh.oudt en
waarbij En.:,aeland en ltalie nog
weI_ eens €en speldeprik krijgen.
Inderdaad - is_ bet lot van den
negus ongeveer _ge1ijk san dat
van Paul Kroger. Heiden wa.~
opperhoofden. van onafhan1re-
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A:frikaansehe staten. Be!-

den werden Bij bet ~
van het imperiaJisme. Beidea
kwamen --naar Em:opa,.-QIIl-iD.
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~uitbundig a1s de negus nen ~engroote demODStnl---
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ja. de studenten! Als
Toea de oude Transvaler zij hen:noemen worden bepaalde
Parijsche bladen bijna xwaardoor een geestdriftige'menigte. moedig.;mmt de tegenwoordi.",ae
naar het hotel gebracht. De Pargsehe studenten bespot""..eo.
Parijsehe pers noemde hem den den vertegenwoo~aer van deJ;,
peJgrim van bet recht en braeht negus in Parijs., professor JC&e.
hem aBe hulde.. President Lou- 100pen ~t earic:a~ Will Haibet ontving~""er persoon1ijk. Ie Sdassie nmd en ~um Immaar hulp 1ron ook hij met ge- li~ up 1.fusso.lini Waaro::
Wn. evenmin als de EogelseheD. scllijnlijk zal de negus negestiwet hulp ~ den negus mIleil er dan O?k ~_de voorkeur ,ap'"
lmnnen _tiieIien.. Oak _de stad geven. uit Pirijs weg te_blijven.
Pa:qjs~Qesn ~ lV.P.R.).
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