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Zondag, 21 Mei (Rogatc)
Hoogw. Parbo. v. m. 3.20,
m. 3.42.
Maandag, 22 Mei.
Hoogw. Parbo.

4.18.

v. m.

4.—,

Veiling not. Cabell—erf na.
:b. Wagenwcgstr. B 106.
Id.vcndütn.Nassy& De Vries.

Moengo-dicnst
Dinsdag, 23 Mei.
Ho»gw. Parbo. v. m.

4.50.

4.35,

Veiling not. De Mir. —erf m.
eb. Costerstr. A iSb 15.
Woensdag, 24 Mei.
Hoogw. Parbo. v.m. 5.07,
.m. 5.32.
Nieuwe maan.
Suriname-dienst

Oranje!
(Aangeboden)
Bij de grooteche herdenking
van Prins Willem van OraD
je te Delft vond de volgen
cle indrukwekkende merk-

waardighei plaats:
Onder leiding van ds. J,
D. D o ai e 1 a NieuwenhuysNyegaard vond
vervolgens de aflegging van
de eeJ van trouw plaatst,
waarbij de deelnemers, met
om hooggestrekte handen,
de leider nazegden
„Wij heffen hart en handen
Voor 't heil der Nederlanden
En zweren vast den eed:
;

Met U te staan gereed."
XXX

Ook wij-zij het ook te alle
overvloede-leggen deze eed
af. al worden drieste pogin

Postbus 90.

Telep. No. 365.
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Te Wapen en 't roept te wapen !
Die kreet breekt als een geesel los !
Daar springt ze als een spokend ros !
Daar holt het reeds door beemd en bosch.
Daar ! davert het, Te wapen !
Zij ijlen op die luiden last
En grijpen lood en ijzer vast,
En allerwege groeit en wast
Dat ivilde woord, te wapen !

En overnieuw en nieuwe weer, te wapen
En nieuwe scharen zijn gehaald
Getooid- Getuigd- Gespoord, Gezaaid
En uit hun harde oogen straald
De glans van het valsche ivapen,
Zij zijn uit huis en hof vergaard
Zij stijgen op hun stampend paard
En uit hun starre oogen staard
De doodswil van het wapen.

!

Te wapen en 4 roept ie wapen
Is de eerde vijand eerst geveld,
Dan dijgd de waanzin van 't geteeld
fan gaat hef gauw om goed en geld
Te rocen en te kapen.
'

gen thans in Suriname ge- Pock-een. dus die 't weetdaan om het Volk af te hou zeide in dit verband bij de
den van Oranje.
openbare behandeling van
de Surinaarnechc begrooting
voor 1933 in deEftrsteKa-

Ontwapen hen Ontwapen
Het gaal om al wat samenbindt
Het gaat om de toekomst van uw kind
Kind tot geluk geschapen
Het gaat om de toekomst van 't geslacht.
Dat sluimrend in z'n wiegje lacht
Dat op Uw durf en daden wacht.
Ontwapen hen. Ontwapen.

n

8

©

©

1 van 7 f 122.40

bijzonders, iets buitenge
woons en daar worden wij
toch wel gaarne ingelicht
omtrent het geen daar pre
cies heeft plaats gehad, en
omtrent de oorzaken, die
voor deze gebeurtenissen de
aanleiding zijn geweest.»
Aan dit laatste zullen de
Koloniale Staten wel voldoen
bij de behandeling van het
door het Koloniaal Bestuur
terzake uitgebracht rapport.

-

Te wapen ! en 't roept te wapen !
En bonzend gaat het klop, klop, klop,
In ieder hart op ieders kop,
Trek tegen je menschen broeder op.
En slacht hem met uw wapen.
Zij ijlen op een blinde hoop,
Het blinde noodlot neemt z'n loop.
Zij vallen bij den eersten doop
En blijven eeuwig slapen.

117

neer er dus opstootjes of
relletjes plaats vinden, zoo
als in begin Februari hebben
plaats gehad, waarbij men
schenlevens zijn verloren,
dan is dat toch wel iets zeer

Zoo verven zij de wereld rood
Met hun betoverd wapen.
Te wapen ! Hoor ! ! Te wapen f
Waar eenmaal heel een mensTikeid streed
Waar heel de wereld druipt van 't leed
Rijst uit de aard een nieuwe kreet
Ont-icapm hen! ont-wapen
Het groeit het bloeit dat nieuwe woord
Oh ! makkers roept het verder voort
Bat ieder menschenkind het hoort
Te wagen ! om het wapen.
Ontwapen hen! Ontwapen!
Breek met het misselijk onverstand
Breek met al wat samenspant
Met roof en dood en moord en brand
Te wapen taaie knapen
Vecht kerels ! Kerels hou je goed
Vecht tegen die verdoemde vloek
Vecht vecht gij voer ons rooic doek
Te wapen ons het wapen.

(Aangeboden.)

©

16 van 6 f 12.28

Dan gaal het om een mensch 2'n dood
Een mensch z'n goed en bloed en brood

(Adema van Scheltema)

Oud-Gouverueur Mr. D.

©

51 van 5 f 2.43

Tot doodsbeproefde trouwe,

Wilhelmus van Nassouwe,

Redactie on Administratie
Wagenwegstraat, hoek Zwartenhovenbrugstraat

Trekking van 18 Mei '33

Te wapen.
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Verschijnt WOENSDAO en ZATrr RDAG in de namiddag.
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Per D kolombreedte

SURINAAMSCH NIEUWS- E\ ADVERTENTIEBLAD,

...

(Elk abonnement wordt aangemerkt als voor een gahoe!|jaar
te zijn afgesloten).
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Geloochend kon niet wor
den de juistheid van de her
haalde opmerkingen van de
Pers en de Volksvertegenwoordiging in -t Moederland

en hier dat zoowel daar als
hier het bestuursbeleid nooit
Ie voren zoo verkeerd, ja
zoo slecht is geweest als
onder het co-alitisme of coalitisch regiem, Onder dat
regiem hebben gebeurtenis
zienswijze
over
hel
Sociaal Democratische
gebeurde: sen plaats gegrepen als nooit
met de Zeven Provinciën
te voren in het gebiedsdeel ge
Waarom aan Albarda verweten zich niet in* verbinding kenvs. Ze op te sommen zou
*
(e hebben gesteld met opstandige
pen ar^hi 6 kunnen vormen.
al
Wij geen verbindingen of invloed zelfs niet de
Het is dan 00k van
O. I. S. D. A. P.
dat
dat
bc
lergrootbt i>elang,
Korporaals Cambo.
voor een
leid plaats
Ver. O. P.
dat uitgaat van de zuivenï
Prins Willem van Oranjegeest, opdat een Nationaal
herstel kome, ter zuivering
mor het volgende
vornement. Als m>en een ne van de door de co-alióe Ie
«Do eigenlijke bevolking ger spreekt, dan '.hoort men voorschijn geroepen* waf
winkel .n Groot Nederland
»?an Suriname, d.vv.
de ne altijd, dat Suriname: beis zeer aanhankelijk schouw! wordt als de meest en communisme uit de Staat
der Nederlanden verdwijnen.
ian het NeJerlandsch Gou Nedcrlaudr/chekoloiiie. Wan
|
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behandeld,

Wij zien in Nederland en
bier, waarop De Genèstet
doelde in zijn onder volgend
gedicht:

In nomine Dei.
Een haan, heel hoog tn mooi gekapt,
(Braaf, spits en nijdig stond zijn kuif)
Kwam zeer tevreden aangestapt,
Hrj bad een kipje doodgetrapt.
In naam- natuurlijk ! van een Duif.
Die naar het zeggen ' van den haan
Die arme kip niet uit kon staan....
Wat deed zoon Duif ook zonder
haan !
-

(De Haan: het cleriealisme.
De Duif: symbool van de Geest des
Vredes.
Een kipje Een kettertje.
:

van e r van

Wegnmi grie dieZijn,motvorepbgijanhetrfn matregln.

•

/

(Aangeboden).
De bovenstaande woorden staan te lezen in een
aanteekening van de redac- ne de man, van wie ge
tie van »Do Surinamer" van tuigd moest worden, dat de
eenige tijd geleden onder spraak hem gegeven was om
een «Aangeboden" artikel, zijn (politieke) gedachten te
waarin de houding van de verbergen.
Surinaamsche Overheid der
laatste tijden
gehekeld Op de vooravond van de
/
terugkeer van Dr. Rutgers,
wordt
»Wegneming van grieven de Gouverneur van Surinadie er zijn, moet voorop me, van zijn jongste reis
gaan bij het treffen van maat naar ket Vaderland in het
regelen«, aldus lezen wij! belang van Suriname-wel
Doch wij lezen meer. De zin, ke motiveering wij voor een
waarin deze gulden woorden oogenblik nog willen aan;

*]

al

2

»

£l

den strekkende om aan va
ders met gezinnen een extra
stem te geven bij de verkie
zingen

dat daardoor de demecra
tie wordt uitgebreid?
dat do Engelsche luitenant
Norman Stewart, die zich
kort tevoren voor de krijgs
raad te verantwoorden had,
beschuldigd van spionnage
ten gunste vanl Duitschland,
tot vijf jaren dwangarbeid
is veroordeeld
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JC. KERSTEN

?

dat de Minister van On
derwijs in Saksen het Chris
telijk onderwijs op de open
bare scholen heeft verplich
tend gemaakt?
dat Kelly. de leider van de
democratische partij, is be
noomd tot burgemeester van
Chicago in de plaats van
Cermac, die tijdens een aan
slag op president Roosevelt
doodelijk werd gewond.
dat in Duitschland de
Roomsche onderwijzers aan
sluiting zoeken bij de natio
naai- socialisten f
dat president Roosevelt
zich ten doel stelt: arbeid
voor de werkloozen ter be
eiudiging van het econo
misch nationalisme en ver
laging der tarieven met

EXTRA JAM!
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per 1 Ib. glazonpot
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bereiken
dat de vorige maand door
de Fransche Regeering aan
de Kamer een wetsontwerp
ter goedkeuring is aangebo

dat Canada de inwissel
baarheid van bankpapier in
goud heeftop geheven?
dat het Grieksche eiland
Kos de vorige maand door
een aardbeving zwaar ge
teislerd werd, waarbij 30
personen om het leven "kwa
men en ruim 100 werden
gewond ?

NERGENS BETER

éj

?

dat de Krakatau weder
om in werking is en dat de
errupties, bestaande uit asch
en steen, een hoogte van
meer dan 20 duizend voet

Wist U,

NKRGEiNS GOEDKOOPER:

E>&v blokje

122 millioen

ruim

<

JdL«*fflted&

1 blokje voldoende voor twee VOLLE borden
soep. Toebereiding binnen enkele minuten.
U
S
SMAKELIJK
VOEDZAAM.
-z-

dat voor 1934 een tekort
op de Nederlandsche Sfaat-'
begrooting door de Minister
van Financien is begroot op

,

J

*

Bolivia ?

aan

[

vVillem de Zwijger gedoogt
mik communisme niet, aller
minst het gebiedsdeel Suri
name, dat zijn vuile was
>innenshuis wenscht te zien

de Roomsche Procureur-Ge
voorkomen, luidt in haar ge neraal. Mr. Dr. Van Haaren,
heel:
de denkbeelden van de pro
Trouwens, nog in ons vicaris kunnen uitwerken.
laatste artikel over Coramu Deze zou populair worden,
nisme. Zondag 5 Februari ook bij Protestantsch Surina
11. verschenen, schreven wij, me.
dat wegneming van grieven
Talleyrand de Perigord /
die er zijn, moet voorop
gaan bij bet treffen van Intusschen verscheen De
maatregelen.*
Kom vóór dat een sylabe
die
ech
woorden,
Gulden
werd vernomen omtrent weg
ter sterk rieken naar Talley neming van de grieven der
rand. Waren zij uit ander bevolking. Men had uit Ne
kamp vernomen, een groot derland de komst van deze
gejuich zou in de wereld Surinamer doen voorafgaan
zijn opgegaan.
door een bericht, dat hij »s
Wij hebben in dit orgaan een verbitlerdo Communis»,
met en benevens zijne redac ergo een aartsvijand van de
tie in alle toonaarden ge- kerk. Dat blad verroerde zich
schreid over en in alle nuan niet om zich uit te spreken
ces getoond de ontevreden- omtrent een successievelijke
heid, die de Overheid schep opheffing van de bekende
te, door hare maatregelen grieven, nl. bij de Indonetegen het proletariaat. De re siërs over de verlaging der
dactie van het Rooms ch or- arbeidsloonen en fnuiking
gaan >De Surinamer* schoot van hun recht op een preons niet te hulpe niet alleen, mie bij afstand van het
neen* zij wenschte ons de recht op vrije terugvoer
dood toe en zij liet niet toe naar hun land bij de Creo
om hare officieele machts- len en JJindostanen over
middelen op herderlijk ge- velerlei, Toen De Kom kwam
zag te gebruiken om onze meenden
de ontevrede
dood op de haar eigen ma- nen in** hem een »verlos
nier te bewerkstelligen, zoo ser« te mogen zien.
niet te bevordereu.
„Wegneming van grieven
Wie de geschiedenis van die er zijn, moet voorop
Frankrijk kent, kent ook de gaan bij het treffen van maat
beruchte Minister Talleyrand regelen!
de Perigord» bij de val van
het Koningschap om plaats
te maken voor de Commu-

]

Want wij beweren en hou
len voi dat die Staat niet
tangelegd is voor het com
nunisme. zooals wij dat
den voortwoekeren in an
lere gebieden. Het land van

1 van 7 f301.29

I I

5 van 6 f. 62.

|

73 van 5 f. 2.43

dat het later zal ervaren
hoe hij voor hunne belan
gen zal uit-en opkomen ?
dat de heer Kraan toen,
middels De West ageerde
als nooit te voren gekend
tegen het gezag, dat stond
onder Gouverneur baron
Van Asbeck en tegen de
voornoemde Procureur-jGe
neraal ?
dat Paraguay op li
de oorlog haeft verklaard

n

dat de Pransche begroo
dat deze lezing werd bij
1933
met
een
de
gewoond
tingvoor
door Prins Hendrik
ficiet van 4178 millioen, is en Prinses Juliana?
dat het o, zoo gewensch*
goedgekeurd ?
dat Arnhem in Juli a.s. zou zijn alseenige der „half
haar 700 jarig bestaan zal was* leiders in Suriname
herdenk» n ?
zich intensief gingen oete
zijn
Nederland
dat
voor
nm in de leiiierkunst ?
eieren in Argen'inië en Ita
dat een 20-jirig Madri
?
lië afzet heeft gevonden
eeosch negermeisje uit Mebo
rech si door de negerstammen
dat, ioor de
de
doorvairt
in in Afrika is uilverkoren als
ten voor
het* Suez-kanaa!, verschel »miss Afr Ka 1933 ?€
den reederijen haar vaar
dat er bij de jongste Ki
tuigen om de Kaap dirigee merverkiezing in Nederland
niet minder dan 824 pena
ren.?
Nederland
nen
dat. hoewel in
werden gecandideerd ?
de sweepstakes verboden
dat op Zaterdag 22 Ap.il
zijn. er niemand zich aan 11 door schoolkinderen de
stoort f
eerste bÓórïï geplant werd
dit de politi» ertegei op in het Wieringermeer ?
treedt wair dat m g lijk is.
dit het de moriaan ge
doch dat hut erg moelijk wasschen is als machtheb |
blijkt een overtreding te coa bers meentn een boycot-.
cirapagne tegen Da Binier :
stateeren ?
de
Zsekrijg&raad
dat
in van Waarheid en Recht te
Indonesië op 18 April Jl kunnen inzetten en volhou
{
io schepelingen Kooyman den ?
dat dat blad toch is een
en Heins, wegens weigering
aan
om te gehoorzamen
het anti-co-alitisch volksor£ain,
diens!bevel om naar kooi te een orgaan voor het proleta
gaan bij een oploop van risme ?
dat het vaststaat dat het
schepelingen op he terrein
van het Marine- vliegkamp prorelarhat uileindelijk zal
op 29 Januari t. v„ veroor- moeten zegevieren evenals
deeld heeft tot een jaar en oudtijds
de Kabeljauw
zes maanden en vijf maan schen hebben gezegevierd
den gevangenisstraf, bene over de Hoekschen ?
vens ontslag uit de militaire
dien.'t?
dit in Nederland de YoYomanie alweer over is?
Steun aan de klein
dat de heer Jan Zoethout
landbouw.
op 15 April 11 te Amsterdam
is overleden en op 19 April
Woensdag wendden zich
begra/en werd op de be
totonse3nige
klein-landbou
graafplaats »Zorgvlbd ?"
wers
op de grond Rust Lust,
dat de heer Hermanus
naast
Rudolf Kikkert op 31 Maart Cottica Bleyenhoop aan de
met ven oek om raad
II te Salt Lake Cily (U SA)
Door de abnormale droogte
in de ouderdom van 48
waren de zaailingen dood
jaar is overleden ?
dat Amerika zijn vredesle gegaan en zij hadden nu geen
zich ander rijstplant
ger gaat verminderen met geld om
aan te schaffen.
sceo
2500 officieren en 12000
manschappen, wat een bespa hetWij verwezen hen naar
Landbouwproefstatoin,
ring geeft van 144 millioen dat, naar
wij hadden vernodollar t
men, zaaizaad verstrekte waar
dat het Surinaamsche Ie voor na de
oogst kan worger zou zijn te vervangen den
betaald.
door een rustende sohutle De volgende
morgen kwam
rij.?
een hunner, James Groendat vice-Admiraal, Jhr. woud, ons melden, dat door
G, L. Schorer op 30 April bemiddeling van de heer A,
11 de zeedienst heeft verla A. Dragten, Dr Rutgers, de
ten ?
Landvoogd, aan ieder hunner
dat Kapitein ter zeer A. -een dertigtal-een halve,
Vos Jhr. Schorer heeft op baal zbaipadi kosteloos had
gevolgd ?
doen verstrekken; deze 15
dat Dr. N. Japikse op 19 balen zullen met de Moengo
April voor >Die Haghet boot-Maandag a.s.- eveneens
eene lezing heeft gehouden kosteloos naar de bestem
over Willem de Zwijger ming worden verscheept.
waarbij de Prins werd ge Ook voor de afscheping zal
schetst als een lei ler bij de heer Dragten zorgen.
uitnemendheid ?
De menschen gaan echter

|

+

|

61 62 63
76 77 78

11 12

|

4 + 6 7 8 9 10
4 + 18 19 20 21 22 + 4 25
31 32 + 34 35 36 37 $ 39 40
$ 47 48 49 50 51 52 53 + 55

dat in Europa een nieu
we wereldtaal, de »Novial"
wordt gepropageerd?
dat de toenmalige Procu
reur- Generaal. Mr. P. Hof
stede Crull, indertijd had op
gemerkt, dat het Surinaam
sche Volk verkeerd doet
door voor de heer Kraan
gratie te verzoeken ?

|

4

nemen hield de provicaris,
pater Ruyter, op eene verga
dering van het St; Jozefs
Bond, dat, moest uitwijzen,
dat die Gouverneur niet be
hoorlijk waarnam de zorgen,
welke hem voor dit gewest
waren toevertrouwden deze
rede in eene motie van de
genoemde Bond en middels
het Missie-orgaan en op an
dere wijze den volke kond
gedaan.
Talleyrand's politiek, ter
grootmaking van het clericalisme in Suriname. Immers, als Dr. Rufgers niet
was op komst, dan zou de
waarnemende Gouverneur,
-

Trekking van 19 Mei '33.
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fiooruit-zij vertrokken Don
'Jerdag- om de blijde mare
»o*p hur grond te verspreiverzochten
den, Ze
De Banier Z,

ifeJs.

ons mid

Exc. har

fglij c daok te zeggen voor
je welwillende steun en de
ïj' eer Dragten voor diens bc
«Aan deze

dankbetuiging
voegen wij in oprechtheid
jéonze. De Gouverneur word!
iangezien door het Suripkamsch crenleovolk al« de
pndsvader tot wie de kinde
mogen gaan, overtuigd,
\\o
jjt hij nooit zal geven steen.
K a ar hem om brood wordt
gevraagd, of slang voor visch
geere deze goede verhou

1
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Gevaar te Water.
De motorbooten, waarme

e districtsgencesheeren in
eeken, als bijv. de Para,
aren, leveren gevaar op
i jor vaarders met gelaen corjalen, zoowel door d<
uiging als het breekwater,
at zij door het te snel vaon veroorzaken.
Wij verzoeken hiervoor dt
welwillende aandacht.

regeering
Een nieuwe
Men schrijft ons.

Totnogtoe is het Dr Coin niet mogen lukken tot
.et vormen van een kabinet,
lelfs niet een parlementair,

lat is duidelijk. Colijn is an
i-revolutionair. De anti-re
-olutionairen, die samen met

.

Ie Roomsche Staatspartij
ie teugels in handen hadden
ader de naam van co-alitie
lebben het schip van staat
)p klippen doen belanden
;óó, dat het te voorzien is
lat het, onder de aruk der
:lericalen. uit elkaar zal slaan
n dan vergaan met de Pro
estantsche mannen en mui-

m.

Colijn is een dei meest ge
siekste en fanatiekste anti-re
lolulionairen, die om zichzelf
iemand en niets ontziet.
Evenmin als de goede Pro
estanten met een anti-re voutionair aan het roer zee zul
en willen kiezen
het
ilechts met één Roomsche-

diixe dames, lieeren en
derd, waardoor

kinderschoenen zün zo> sterk verminwfl alle concurrentie dood slaan.

De prijzen zijn zoo laag mogelijk gesteld.
Ver beneden inkoopsprijs, Wij stellen iedereen in de gelegenheid tegen zeer lage prys een paar
schoenen te koopen.
==

De welbekende Sla i>ood schoenen (Hevea) in bruin en zwart, schrik niet! voor slechts f

Heeren leder schoenen, zwart en bruin 4,25 p.p,
„

r

Ho.ll fancy schoenen
Box calf

6.00

r

„

Dames Witte schoenen met leder zool p.p
Heeren wille canvas schoenen leder zool

a

fj|§s Daulcs

fanc y schoenen in blauw, groen en wit f 2,50

JL

krokodillen leder schoenen vroeger üfjto 3,50

fflp

met erepe zool 1 14 thans 8.0.0

r

f 2.00 ||||

f 6-50 thans f ili

3.50 p. paar

w

„

„

Canvas schoenen zwart afeezet met beige

Hevea schoenen,

IS Ik

Kinderschoenen!

rood, bruin,

3.50

zwart

en Mauw afgezet per paar

1.35

Kinderschoenen!

Zie onze uitstalkast links
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winkel is

hedenavond geopend om ouze klanten en begunstigers in de gelegenheid te stellen de
nieuwe veranderingen te bezichtigen,
Onze firma stelt er prijs op een massaal bezoek vooral op dien avond,

ian een scheepsraad aan te
uitten, zelfs de linksche par
tijen zullen dat niet willen.
De Nederlandschc natie is,
door al dat coqueteeren met
de clericalen, bedenkelijk ai
gebrokkeld. Wij. die de din De
kabinetsformateur
;en tot op de bodem aan- moet in het huidig tijdsgeschouwen en beschouwen. wricht niet zijn een Protes
jsien een zwart gevaar snel 'antsch proseliet van het cle
naderen »ala Nederland an ricalisrae of dweeper met het
derrcual zal worden gere kapitalisme, doch een vader
seerd op de oude voet. al is lander, die*met de hand op
net ook maar lendeele» zelfs het hart zeggen kan.
Voor het kleinste deel.
Ons Holland zal niet vallen,
Te hopen ware het dat oud Zal nimmermeer vergaan;
generaal Snijders, het nieuw De Leeuw zal met ons allen.
gekozen Tweede Kamerlid Zal met ons blijven staan !
Joor «Nationaal Herstel". De Leeuw
zal Holland
met
de
belasi
vorming
hotten,
Jwerd
[van het kabinet, want in de Zijn zwaard en zijne kroon,
ze tijd moet het in Groot- Ne Tot in de dood getrouwe
derland algemeen zijn „Ver Ons volk en onzen troon!
zamelt U om Oranje 1«
z.g, crisis- kabinet
IdatMet een ter
Yorming aan
H.M.
polijn thans heeft opgedragen
\vij hopen dat hem ook dii Een uit het jkotps schrijft
Biet lukken, zal wordt het, ons:
gevaar voor Ned rland groo
Het is mij opgevallen, dat
ter dan totdusver.
sedert de gummistok tot on

G. BJEXTEMCOÜRT

:

Gewapende Politie.

ze wapenrusting is gaan be
hooren de meest bezadigde
beambten naar de buitendis
tricten worden gezonden en
bij voorkeur de bravoure jon
gelieden in de stad gehou
den, dat zijn de toffe jon
gens [de boys- die om niets
de gummi uit de broekzak te
voorschijn halen om op de li
chamen van weerlooze burgers
te beuken. Van hoogerhand
noemt men dit; »de politie
vervult hare taak op lof waar
dige wijze; door haar optre
den is zij wederom in aan
zien gestegen» Ik vraag, hoe
zal de terugkeer van die poli
tie- paria's- indertijd werden
ze in De West genoemd een.
dagvlinders-in de samen Ie
ving zijn V Verworpelingen,
uitgestootenen zonder gummi
zonder motorrijwiel, zonder
schoenen, bedelende van de

&

Co.

Ltd.

Waterkant

eens gezwiepten om een bete
De rijpere jeugd
broods, straks om een dronk
water, wijl zij nergens kun
De betreffende Commissie
nen terechtkomen niet het deelt ons mede, dat zij heden
gouvernementeel getuigschrift, met hare werkzaamheden is
„uit 's lands dienst ontslagen, aangevangen, nl, de registratie
wegens
der rijpere jeugd. In verband
zullen padvinders hui
Ook heb ik opgemerkt, hiermee
zen en erven afloopen om
dat niet opgeschoten wordt
met de promotie, vooral van naam, ouderdom enz. van de
3 naar 2, van 2 naar 1 en betrokkenen-d.z. jongelieden
jaar-te verzamelen.
van 1 naar majoor. Ik zie boven t 3
Het
wordt daarom
publiek
hierin de bevestiging van Uw
door de Commissie verzocht
beweren, dat voortaan een in hen 't belang der zaak zooveel
landsch agent niet hooger
zal kunnen komen dan tot mogelijk behulpzaam te willen
zijn.
brigadier bij keuze
Onzerzijds zal het zeer op
Zoo worden de agenlen
worden gesteld «dat de
prijs
ut de put geholpen! Kn er
leiders dezer beweging zoo
zij vrede en eendracht ?
Mijne dag.in zijn geteld volledig mogelijk worden inge
licht door de burgerij. Helpt
Wie blijft, die zorge !
allen mee /
—

o
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Meten met twee maten
Men schrijft ons
Op 7 Mei reed een fietsrij
der naast een stapvoets loopen
den vriend- Een motorfietspolitie bekeurde den fietser
omdat deze niet links van
den weg had gereden. «Trans
actie» boete zal volgen !
De overtreding vond plaats
in de Stoelmanstraat bij de
:

Gravenstraat.

Woensdagavond II, stond
in de Gravenstraat bij ae Hen
drikschool een auto onbe-

heerd en zonder licht. Diezelf
de motorfiets-agent ging er
heen orn de overtreding te
constateeren. Plots verscheen
D. Lampe, stapte in het ve
hikel en reed weg. De kladek
ker droop onthutst weg.
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:-onmiskenbare voordeden verbonden
maanden O.W.
zijn- staat de omstandigheid, dat dik
2. Jacob Alfred Eduard H.
vele'blijken van deelne- wyls de houding van de voornaamste
Voor
de
wordt schuldig vetklaard aan het ming bij het overlijden van onzen figuren in pers en volksvertegen woor
opzettelijk bevorderen van het geliefden Vader, Behuwd- en Groot-j di'eing evenzeer of zelf meer beheersen t
plegen van ontucht door een vader, den Heer
wordt door sentiment dan door begin
18 Mei 33. minderjarige, wier minderjarigselpolitiek, hetgeen somtijds tot moei
lijkheden leidt bij de in deze lyden
De groote stoommachine heid hij redelijkerwijs moet verzoo hoognoodige samenwerking tus
en
te
is Maandag stilgelegd. Zij is moeden, met een derde
schen Bestuur en Burgtry.
onzen
weg
dezen
betuigen
wij
langs
vervangen door den motor dier zake veroordeeld tot 2 jaren eprechten dank.
In het algemeen gesproken is het
O.W.
groote voldoening
•

'

Brieven uit:

■ i

Beekhuizen.

i

John Robert Jhomson,

van 25 P.K. Deze is evenwel
te zwak om alles in bedrijf te
WORGING.
brengen en houden, waarom De Indonesiër Simo moet het
de kleine stoommachine hel kind van zijne vrouw Bok Har Paramaribo,
uit haat hebben ge
pen moet bij de dynamo der djopawiro,
worgd.
eïectrische afdeeling.
Het O.M. requireert 10 jaren

Uwe
mij echter een
J. J. THOMSON. Excellentie te kunnen berichten, dat
11. Pu. SCHLIESSLER het Bestuur in allerlei opzichten steun
en familie. en medewerking vindt bij het over
groote deel van de bevolking, en dat
Mei 1933.
die samenwerking zoowel in de Kolo
niale Staten als in de pers imet uit
zondering van „de Banier"; (1) als in
Comit6's
een dergelijke, tot uiting
O.W.
0.E.T.
V.
komt.
Gisteren vetrok de „Coro Uitspraak: „heden over 14 da(Voor
Eigen
Tijdverdrijt)
Rij een klein deel der bevolking
nïe" in de avonduren van gen".
Van een speciale verslaggever is dit niet het geval en vinden onrust
Veel anders heb ik niet te rapsstokers een willig gehoor.
hier naar hare bestemming.
porteeren dan dat de prestatie De leiding van deze groep staat
van de excecutanten de vorige thans kennelijk onder communistische
buiten Suriname.
De W.C, van de werkplaats Gevl. woorden.
week in het gebouw de, Stads-' invloed van mijn
verslag van 30 De
Reeds
in
verkeert reeds geruimen tijd
zending, de talrijke bezoekers- de
schreef ik dat voorde
1931
cember
fn zoo'n on-hygienische toe Vertrouwen is edeli maar zaal was tjokvol-zoodanig heeit' toekomst rekening gehouden moest This is to notify the public that the power ofautorney granted to
begeesterd, dat ik na den afloop worden met het feit, dat er een in
stand, dat ik ten slolte-nu de het beschaamt.
concert links en rechts, ternationaal werkende, rechtstreeks
R,
Chef dat nalaat-in 't algemeen
Thorbecke. van het
en
achter, den wensch heb tegen het gezag geriehte, communis
vóór
belangden hygienischendienst
hooren uitspreken: weder-uit- tische organisatie bestaat, die ook in by me, has been cancelled from date and consequentty is of no
Suriname hare handlangers heeft.
meen te mogen verzoeken Wie de lusten geniet van voering !
value; every financial trantsaction having since also been setde actie dezer organisatie zijn
daaraan eens aandacht te schen een kostbaar bezit, mag de Ook ik hoop andermaal te mo de Van
bewijzen in den laatsten tijd steeds led between us.
gen gaan genieten !
ken. Langer uithouden kun lasten niet schuwen.
Param,. 6 May 1933.
overvloediger en sprekender gewor

"er

[

j

!

i

ons

e

1

\

Mr.

nen de werklieden het heusch

Truideman

(Oud-Minister Welter.)

ISAAC GIBBS.

den.
Naar Bethesda.
Zooals Uwer Excellentie bekend is
niet.
De heer Adolf F.C. Curicl was reeds geruimen tyd geleden de
De invoer van ezels is van verzoekt ons mede te deelen, uitzending van communistische pro
Een vraag zou het aantal geen beteekenis; de behoef 'dat Woensdaga. s. gelegenheid pagandisten naar Suriname aangekon
bestaat naar Bethesda voor familie digd.
aan de vergankelijkheid prijs te aan ezels kan uit eigen bezoek.
AfVaart van de motorEen dezer propagandisten, A. de
gegeven olietanken, die hie. productie gedekt worden. boot van de Marinetrap 7 uur Kom, kwam in Januari 1933 te Pa
*

Fröbelakte A.

:

ramaribo aan» nadat reeds vroeger
in wind en weer bloot staan fBedoeld worden redelij- voorm. precies.
van zijn komst sprake geweest was.
niet kunnen worden verkocht ke ezels J
Deze De Kom, die zich in October
en van de opbrengst brood
1930 tijdens mijn verblijf in Neder
J. B. Daal f
tot mij wend de met het ver
land
Opening van een cursus tot opleiding voor de
fes gaan koopen en uitdeden
gouvernements kosten met
79
zoek
op
de
ouderdom
van
In
aan de hongerig rondzwermen
enkele anderen overtocht naar Suri
Fröbelakte 4 op 1 JUNI a- 8.
hier
stede
overleed
ter
jaar
en
Men
de oudjes
kinderen.
name te bekomen om daar den
na een kortstondige ziekte- kleinlandb ouw te gaan beoere Deelneemsters gelieven zich op te geven tot uUerzou dusdoende, zij het voor
in Nederland als
op Dinsdag jl. de heer Jo nen, stond reeds agitator
één dag, die menschen van
Geneesk.School
bekend en ljjk 26 Mei bij ondergeteekende, van wien ook alfel
revolutionair
Daal,
eeD
hanes
Bornhardus
v,d
De heeren H.
Schroeft.
bedelarij kunnen afhouden.
trad als zoodanig op in de vergade le verdere inlichtingen te bekomen zijn.

Qouvernements examen verzekerd.

Nieuwsberichten.

wardo

verdamping

dez

Chefs

Herhaldijk

al

spuikoer spuikoer

en commu
'A. Tjon Akien, H. J.Samson goed zoon zijns geborrte ringen van communisten
als
de
Interna
organisaties,
Deachter
en O. Hupsel slaagden voor lands, want de overledene nistische
J. M. BLUFPAND.
Hulp,
de
Internationa
Roode
De achter
en had zich immer doen ken tionale
tegen
verloskunde
Liga
theoretische
en
de
Hulp
Ie Arbeiders
Keizerstraat B, R. 176.
ketelhuisitisjdgeruan
de Koloniale
voor prakt, heelkunde de heer nen als een stille helper zij Imperialisme en voor
bij welke laatste
lek.hedft
ner omgeving. Waar het Onafhankelijkijeid,
L. H- Polak.
functie bekleedde.
machine-drijver'asn
een
organisatie
hij
mogelijk was, was hij tot- Hij schreef herhaaldelijk in de com
dachtertvogevrad,
munistische Gids, werkte mede aan
Studie-toelage voor Indone- handreiking bereid.
geefsDolekrag 1
Rich
Voor zij nu familie een het revolutionair orgaan „Links
sische onderwijzers
| Bekijkt onze étalage! [
blaastdidne
fel com
ten"
en
erkende
meermalen
va
echtgenoot,
voorbeeldige
K,
Laan
De heer
ter
lucht,redes n
munist te zijn.
Para
paar verheeft aan de minister van ko der en grootvader, was zijn Reeds lang voor zijn komst in
in
regelmatig
Suri
hij
voerde
brand. loniën de volgende vragen ge verscheiden hoewel op maribo
actie, naar mij
name
communistische
hooge leeftijd voor haai door den procureur-Generaal is me
XXX
steld:
degedeeld. Volgens mededeeling van
Heden verscheen onze Di Js het aan de minister be een diepe schok.
deze hoordambtenaar is uit het bijl
1
vrede
Hij ruste in
recteur hier. Baas Van Wilgen kend dat van wege het eerste
Schitterend lichteffect.
huiszoekingen verkregen materiaal!
zijn
afdeeling
van
dat
B,
sprak hem terdege aan over bureau,
genoemdej
komen vast te staan,
De Kom reeds begin 1932regelmatig
de hier heerschende lugubere departement op 4 Maart jl een
Kapel
I
1T fffl Tl 1T tafelkleeden
brievenwisseling stond met de lel
De
Militaire
in
brief is uitgegaan over de op speelt morgen, Zondag, in ders van deS. \.W.O. alhier, dezen;
toestanden.
Thans h het den gansenen schorting van de terugbetaling de Palmentuin en Donderdag van instructies voorzag ten aanzien;
van de door hen te voeren actie, enj
dag en nacht een gevloek als van een studietoelage voor een d.a.v. op het Kerkplein.
hun geregeld communistische lectuur
de bagnards in het ruim van onderwijzer, bestemd voorde
zond.
Hij zond hun de richtlijnen, w elke
het transporteerend schip. Men Indische dienst, met als slot
"•'•«•
z\jn meening bij practische uit
naar
belangbestendigt die toestand t0t.... de mededeeling aan
tot
een
on
voering moesten leiden
hebbende dat »een zoodanige
XXX
Suriname.
.afhankelijk
voor
ELECTBISCHE SCHEMERLAMPJES
Daarbij gaf hij de stof aan, waar
De motorboot Nickerie is bepaling toch slecht* zou gel Beleefde dank wordt betuigd
belangvan
moest
vergaderingen
blijken
do
talrijke
op
de
over
klaar. Al het smidswerk is den voor toekomstige geval'en
iets bijzonders!!
worden gesproken en gaf aanwij- |
bevol,
door »halfwas» jongelieden en dus niet op U van toepas stelling voor en na het overlijden
zingen, hoe de verschillende
onsen vader, behuxvd vader, kingsgroopen bewerkt moesten wor
van
KUSSENS OTERTREKKEV, met handvrrricht, natuurlijk al vloeken sing zou kunnen zijn" f
den
heer
den.
de, want zfj ontvingen geen Is de minister bereid te doen en grootvader
Herhaaldelijk wees hij er de plaat
schilderwerk, HANDDOEKEN, SER7ETcent daarvoor.
bekend maken dat deze mede Johanes
selijke leiders op, dat vooral de
TAFELLAKENS,
Boschnegers in de actie betrokken
deeling in strijd is met zijn toe
XXX
TEN,
bij
worden,
omdat
deze
dezer
•moesten
te
Paramaribo
16
Heusch hier worden cellen zegging gedaan bij de be overleden
-uitstek geschikt waren om met hun
voor communisme opge- raadslaging over het hoofd in den ouderdom van ruim Tg jaar hulp het gezag der Hollanders den
Schoenen,
nek te breken.
bouwd,
stuk koloniën in de Tweede
Namens allen
Als verder bewijs van de com
Daudet de Beekhuizen, Kamer op 14 Dec jl, welke
P. DAAL. munistische leiding bij de onrust
PiinnQ Ha PhJtlD schitterende kleuren pracht
beraadslaginp uitsluitend liep
stokers in Suriname moge dienen I UI CUu UC OlllilUjkwal. zoo juist ontvangen.
'het op 17 October 1932 door L.
over gevallen in het verleden
ovei

menschwrd

Dot is heuscli de moeite waard.
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I Prachtige

Openbare strafzitting van Zaler ten ter goedkeuring aangebo
den een ontwerp-verordening
dag, 13 Md 1933.
Loco-President Mr. Van Erpe tol nadere wijziging, van htt

van van van over

Verslag denGouvre Suriname MdeinstKorl ien doenger ldhe nPatremib Foep7bruai 193.

Doedel uitgegeven pamflet,
den titel:

~de

Tribune",

onder

TERREUR IN SURINAME DOOR ADEK (Suriname)
Nederlandsch

!

|

gedrukt uit

Koloniale

ORUJJE BAZAAR
TOKO TIP TOP.

GELUKKIGE MG.

rcgeering

|

Kiezerslijst
Op 10 dezer is door de
Gouverneur aan de Kol. Sta

verbiedt deS.AW.O. aldus aanvan

(vervolg)
Politieke toestand.

;

Justitie

Suri

'

gcnde:„De S.A.WO." Suriiiaam
Arbeiders en Werkers Organisa
sche
Do politieke verhoudingen in
Cum.
dat
vrij Suriname
ten
effecte.
kiesreg'.ement
name liggen anders dan in Neder tie streefde uaar een
Lid= Mr. Westrik.
knechimperialistische
Hof land en zijn niet rechtstreeks met los van de
de heer Pos, verzoekschriften an het
blanke
Lid-plaat>verv
de
tigtn
liet
verzet
ting
ter aanvulling of die in het Moederland vergelijkbaar. overheersching werd met den dag
Kantonrechter van Paramaribo. van
Wie deze met een zuiver Holland'
enz.«
verbetering van de kiezer-lijst schen
Griffier de heer Isselt.
maatstaf meet, komt gemak grooter en grooter
gevoegd arli
dit
stuk
Uit het bij
Openb. Ministerie: Mr. De door belanghebbenden kunnen kclijk tot minder juiste conclusies.
zij nog het
Doedel
zelf
Niet, Adv. Generaal.
meest kenmerkende verschil kei van
met
ingediend zonder tus Het
worden
geciteerd:
volgende
UITSPRAAK
is het ontbreken van georganiseerde
schenkomst van een prakti- politieke partijen met belijndo partij „In den toestand en de positien
l. Eduard Willem R., Renc
te
programa's. Óp politiek gebied vindt waarin onze beweging heden
Constantijn R. en Emile Chris- zijn
haar
legen
gekuip
men geen optreden van partijen die „dage, door het
tiaan Frederik 11-, de twee eerst
wordt vol
hun vertegenwoordigers stellen, maar „is komen te verkceren
Bestuurs Berko
genoemden worden schuldig ver
van
ieder
gecischt
Echtscheiding
vanpersonen mst meer of minder aan „man
klaard aan verkrachting, laatstge Rertelius E. Bunkeren Aatoinslte hang, die in enkele gevallen een be „of Kaderlid van onze beweging, zoo
van het ter
noemde aan medeplichtigheid J.F. Rustenbunr.
paalde stroomingen achter zich heb „ook in het bewerken
„rein, langs alle mogelijke en denk
daaraan en te dier z*ke veroor
Johsnnes. J A. van Leeuwaarde ben.
In nauwverband met dit gemis
deeld, respectievelijk, tot 3 jaren en Bok Kertokartf.
(1) Is dat wel waar en juist?
zes
en
Sudeia.
Seepersad
en
maanden
aan
partijformatie en politieke belijnd
0.W., een jaar
Red. de Banier.
heid -waaraan naast nadeelen ook
(geen 0.W.) en een jaar en zes
:

Holl. fabrikaat.

II

,

•

?

Ons Rechtswezen.
Hof van Justitie

tv-

11 11
8 11 1 II 11 'Srd i

DA .lES EN HEEREN

W. K .C. rijwielen

trommelreramen Dikkele en zwarte wieleD.

Zadelkleeden

a f 1.0 per stuk

O glazen, Connecties en peerhouders,
Rijwiel olie, Flashlights en batterijen.

Concurrentie onmogelijk*
Rijwielhandel H.

M. BUYNJE.

•
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\etvolgblad.
ij bare kinalen, totdat de tijd

Pensioengerechtigde leeftijd. in drie groepen
Het „Bat. Nwsbl". bracht kort

geko-

waarin wij, de arbei
Suriname, het voor
kunnen en mogen
"recht
s niakcn, van het recht, ons bij da

'l'men

za z Ü n
'

.

van
f'dersklasse
zullen
'

c 'grondwet toegekend.
|
,Kerst zal het moeten gaan in of
«door de kleine dingen gehoorzaam
„heid aan de leiders, het fungeeren
het met over
I »aM voelhoren-object,
»gave opvolgen van de parooien,
«welke in het belang der arbeiders
«klasse worden gegeven.»
In verband met het voorgaande be
; hoeft bet geen verwondering te wek
ken, dat geregtld communistische
lectuur in Suriname verspreid wordt.
py do gedane huiszoekingen werd
aange
fcie dan ook ruimschoots
ontvangers
en
verschillende
I troffen
a n Uollandsche dagbladen vonden
soms tot hunne verbazing
dtie
I lusschen hunne couranten.
'j Tenslotte moet in dit verband ver
worden de volgende aanhaling
uit een schrijven van 8 Februari
1933 van de Communistische partij
Holland, gericht aan den Gouverneur
van Suriname:
„Tezelfdertijd eischt zij de onmid
dellijke invrijheidsstelling van den
Surinaamschen neger A. DE KOM,
die te Paramaribo op 1 Februari is
'

I

'

:

;

;

:

,

—

—

(meld

geleden het bericht, dat het voor
stel tot verhooging van de voor
verkrijging van het normale pen
sioen gestelde leeftijd van 45
tot 50 jaren, door de regeering
niet is aanvaard. Dit bericht is
niet juist, zegt deJava-B". Het
voorstel
dat niet van de Raad
van Indië uitging— werd aanvankelijk wèl door de regeering
aanvaard, en het was bekend,
dat de minister er in beginsel
mee accoordging. In het laatste
stadium helt de regeering er nu
toe over het weer los te laten.
Definitieve zekerheid bestaat er
nog niet.
Onlangs merkten wij reeds op,
aldus laatstgenoemd blad, dat
men niet kan denken aan een ver
hooging van de voor pensioen
gestelde leeftijd, zoolang men
uog geen termen heeft kunnen
vnden tot korting op de reeds
toegekende pensioen.n.
—

BELANGRIJK BERICHT
AAN DE DAMES!!!

gearresteerd."
Zoo net ontnakt !
Staat alzoo vast, dat de onrust in
zijde
Suriname van Communistische
wordt aangewakkerd, dat de daarbij
te Paramaribo op den voorgrond
in alle prachtige modekleuren
tredende personen onder communistische leiding staan, en dat de hoofd
leider A. DE KOM, een overtuigd
en op den voorgrond tredend com
cnunist is, dan valt ook met zeker
heid te voorspellen dat daarbij de
i n k wa 1 i tei t e n.
communistische methoden en strijd
Ook niet te rergeten onze
middelen zullen worden toegepast,
echt lederen
welke in alle Koloniale gebieden in
beginsel dezelfde zijn.
Deze methoden kunnen als volgt,
samengevat worden:
Niet te overstreffen in kwaa. Zoolang mogelijk ondergronds
liteit
Pasvorm
in het geheim werken en het comprij
en
s.
i i
munistisch karakter van de actie
N.B. Wordt verwacht per
camoufleeren.
Fransche mail:
ge
elk
op
ontevredenheid
b. De
bied aanwakkeren en de bevolking
ophitsen tegen kerk en godsdienst,
in 20 prachtkleuren.
tegen de Overheid, de Gezagsorganen
en de betor gesitueerden, dus het
bevorderen van godsdiensthaat, klas
Het goedkoopste adres
senhaat en rassenhaat.
is en blijft dus
e. Onrust verwekken onder de or
gerucht™,
delievende bevolking door
J. 11. CIIEIIIN,
dreigbrieven en dergelijke.
stakingen
en
Straatbetoogingen
d.
Zwartenhovenbrugstr. 74,
uitlokten, waarbij botsingen met de
('vis a vis Sivaplein)
als
er
slacht
zijn,
ook
welkom
politie
•ffers vallen, omdat daaraan nieuw
agitatiemateriaal ontleend kan wor
dtn.
e. Terroristische daden, vernie Willem de Zwijger—herden

Gebloemd Crèpe de Ciüue.

Corsetlen!

Corsetlen!

Bustehouders

Damesschoenen.
—

—

Ellen Crcpe de Chine

.

lingen en brandstichtingen.
van het gezag van
f. Aantasten
politie en justitie en tenslotte omver
werping van het centrale jezag.
De loop der gebeurtenissen in
rarampribo, zooals deze eerst geleid
beeft tot de uitbarsting op 28 en 29
October 1931 en daarna tot die op
7 Februari 1933, alsmede de gelei
delijk door de justitie verzamelde
gegevens, bevestigen volkomen het
inzicht, dat de oorzaken daarvan in
de eerste plaats gezocht moeten wor
den in de stelselmatige actie van
communistische zyde volgens de vast

king.

In overeenstemming met de edele
beginselen van de Vader des Vaderlands werd te zijner herdenking
een historisch symbolische optocht
te Amsterdam gehouden verdeeld

t.w: •

elkander te verslinden
naar Coronfe: Lie Fa Foei, Tsai A
SCHEEPVAART
f. Praalwagen voorstelt snd-j de
Pian, Tjok A Njoe, mej.J. A.Bieslijn,
Unie van Utrecht, vervolgd dooreen
A.E.Zaal en gezin en 5 dekpass.
onafzienbaren stoet vaandeldragers
naar Nickerie W.Roeske en gezin,
die de 53 partijen vertegenwoordigen,
Het ss. „Dal vangen" vertrekt S.J. P*ueno de Mespuita, Neslo.mej.
die terwille van de nationale Woensdag a.s
R.Tjon Sie Fat, K.Maas, mevr.Fl.
eenheid
Rustwyk, Pater de Klerk, mej.R.
het nieuwe parlement
samenstellen
J. Millarson, Tjon Pan Kie, mevr.
J.B.Agar, 11. van Dijk en 9 dekpass.
XXX
VERTROKKEN.
Io tegenwoordigheid vaa
de
18 Mei SS Pr, Jaliana naar Coronie naar Demerara: A.Gorcion en echtge.
Koningin en Prinses Juliana had op enz.
Pass.
22 April op het Plein te Den Haag
voor het standbeeld van Prins Willem
van Oranje een plechtige herdenking
loudspeakers over den geheelen af- plaats door het Baagsche Comité
stand van den
optocht, gevolgd en de burgerij.
B,
S,
door de radio-controleurs, die afwiscontacten
en
selend de
aanzetten
Redden van drenkelingen.
Veudumeestcrs,
verbreken.
De heer E. deelt ons mede.
e. Zegekar, waarop een 16e-eeuwHet is niet juist wal door anderen rullen mede op de
veiling van Maandag, 22 Mei '33, ten huize
sche boeren bruiloftsdans onder toe- omtrent het redden, eerste helft dezer
van
den
WelEd.
Heer
C. PEUSENS, aan de van Idsingastraat
zicht van een modernen dansmeester week, van drenkelingen op de Surina
No.
16a
o.m.
v.
r.
en een limonade-controleur.
de Recherche verkoopen
v.
merivier. Rij het hulpgeschrei kon de
Tweede groep: Verdraag poliliemotorboot niet uitvaren, om
E. A. B. N. Y. 1 kist mineraalwater
zaamheid.
dat de motorboot niet terstond in
O.
E. A. Paramaribo 3 vaten bladen tabak
a. Een pastoor, een dominee een functie was te stellen. De menschen
alsmede
13 postpaketten diverse goederen.
rabbijn in 16e eeuwsch costuum werden gered door Coronie kottervaar
hand-in-hand.
Alles te zien op Maandag morgen van Q--1 uur ten venduders en anderen. Nadat dat was be
b. Een deputatie van de organi- werkstelligd kwam de politie aangsva kantore aan de Knuffelsgracht.
sator en de Delftsche Volkshulde ren
pamfletten verspreidend van door
de autoriteiten verboden redevoeW.v.d. Veer
ringen.
Blijkens een ontvangen teleg e. Ben deputatie uit Nassau, gram van het Hoofdbestuur van
voorafgegaan door 16e eeuwsche het A.N.V. zal het gezelschap
herauten een groep Hitleriaansche van Willemvid.yeer, bestaande
stormtroepen in uniform te paard
gevolgd door Einstein, Bruno Wal- uit 7 personen waaronder Fie Ca
ter en Reinhardt aan de staarten feisen, Louise Kooiman en Verkade, hier 13 Juli a.s. aankomen.
der paarden gebonden.
?
Gespeeld zal worden in het The
d. Een kolenbrander verkleed als
een getabberd professor, bezig den atergebouw Thalia.
Vader des Vaderlands een lauwerUit een onlangs ontvangen brief
krans aan to bieden, wordt bedolven blijkt, dat r. d. Veer toen de on
onder smaadschriften van evengens derstaande stukken op zijn reper
getabberde professoren die óók wil- toire
had.
len huldigen.
ie. E*n huwelijk onder Lode
e. Praalwagen van Het Volk,
wijk XIV.
waarop een handwerkgezel bezig is
2e. De Garde Luitenant
een gildemeester don klassenstrijd
van
uiteen te zetten.
Molmar.
3e. De Duivel (De succesrol
Derde groep: De Eenheid.
a. Twee groepen clowns, de
van Verkade).
communisten en fascisten voorstel4e. Mrs. Warren Fedrijf van
lend elkander voortdurend afrosShaw
sende
De
Zwanenzang
(speciaal
Se.
b. Vier rijk versierde automobiegeschreven voor van der Veer)
len, elk een radio-vereeniging voor6e.
Gekocht en Betaald van
stellend, elkander in de wielen rijHEEENSIRRAAT 1.
dend, vervolgd door een bokkenkar
Jan Fabricius.
PARAMARIBO.
waarop het algemeen programma
druilt.
c. Een praalwagen in tweën gedeeld; in de eerste helft de bijzondere school waarin alle leerlingen
bezig zijn stembiljetten in te vullen
De Notaris \. Th. de Miranin het tweede gedeelte de openbare da, zal op Dinsdag 4
1933
de
onderwijzer 'svtnq uur krachtens Juli
school
waarin
Art. 1207
als-maar herhaalt, dat hij nu een B. W. te zijnen kantore verkoo
extra-les gaat geven over Willem
pen:
van Oranje, die de kinderen niet
behoeven bij te wonen. In de deur
een
verzoek van
troep
scholieren, elkander
|
verdringend om eruit te komen.
d. lies Zegekar, waarop twee aan de Saramaccastraat N. W.
|
Willem de Zwijgers, een Hollandsche L. E. No. 37.
en een Vlaamsche voorgesteld door
onze
de erven F, P. MARQUES
is
ons
inVan der Lugt Melsert en Stal Aanke.
Druggen
van
e. Een menagerie, de Twentsche
bezig
fabrikanten personifieerend
Eerste groep: Vrijheid.
a. De Versteende Vrijheid, voorgesteld door het Liberty-standbeeld in
de haven van New York.
b. Zegekar, die de verschillende
episoden van den vrijheidsstrijd, inneming van Den Rriel Releg van
Leiden e.a. in beeld brengt.
c. Zegekar, waarop alle commissies
der filmkeuring in bezigheid te
bewonderen zijn.
d. Muziekcorps met installatie voor
het uitrenden van muziek door

J.

Wordt Uw bedrijf geregeld gecon-

troleerd op het
hoogste nuttig effect

TECHNISCH-ADVIES en HANDELSBUREAU
ADRIAAN A. GEMMEL,

I

Openbare Verkooping,

OIIVKIVTA. EL.IZE

rlname heeft, in het belang van
de proefzendingen Sur'maamsche
bananen naaf Nederland, prol.
A. M. Sprenger, directeur van
het Laboratorium voor Tuinbouw
plantenteelt te Wageningen, uitge
noodigd een studiereis naar Su
riname en Trinidad te onderne
men, om een studie te maken van
de verschillende factoren, welke
voor de Surinaamsche banane
nexport van belang kunnen zijn.
Prof. Sprenger zal daarbij ter
assistentie vergezeld worden door
ir. R. Mulder, die als adjunctRij kstuinbouwconsulent aan bo
vengenoemd laboratorium werkt
aan het oplossen van vraagstuk
ken betreffende het koelen.

De Notaris A. Th. de Mirao
da, zal op Dinsdag 11 Juli 1933
's. v. m 9 uur krachtens Art. 1207
B. W. te zijnen kantore verkoo

pen:

Het erf met gebouwen
aan de Wagenwegstraat N. W.
L. B. No 175.
Aanke. den heer M. J. VANENBURG es.

door koop in andere handen is overgegaan
en thans zal worden geëxploiteerd door
een nieuwe directie.
bijgestaan door terzake ervaren personen.
Bij een geregelden import van filmen, en een
ongestoorde n gang der vertooningen, wordt
een gang van zaken in het algemeen
het publiek
gegarandeerd, welke
het
volle genot van een bezoek aan het theater
verschaffen zullen.
De Directie rekent dan ook op Uwe medewerking en steun in deze en roept allen

Voor de talrijke blijken van belangstelling bij het overlijden van
den heer

S. J. Samuels,
ondervonden, betuigen ondergeteekenden oprechten dank.
Paramaribo, 15 Mei 1933

Wed. S. J. SAMUELS
en dochters.
en echgen.
SAMSON
Ph.

bij voorbaat

Hartelijk Welkom

!

TE KOOP;
De opstallen

De heropening is bepaald op
Donderdag, 25 Mei a.s. (Heiiiekiiiiilsdajr).

staande op hst huu'erfaan d~n

!

Verzuimt deze openingsvoorstelling niet!
Zie nadere aankondiging.

B^ MM—'"———■—— ■■

"

b

Installateurs prijzen
bestaan er met ingang van 1 Juni
niet meer,
doch uiterst concurreerende prjjzen
voor aanleg.

N.V. Ned. lid. Gas Mij.
Electriciteitsbedrüf

bjklj

op

|

:

auto-garage van Ragobir,
Keizer straat, tegenover Sigarenhandel-Aletrino.
TELEFOON No. 54.
LUXE FOKD, model 1933.
Spoedige en nette bediening/
,

Meubel veiling

1

!

J. B. L, NASSY en S. J. de YRIES,

in het theater toe.

EEN PRACHTF-ILMWERK WORDT IN
HET VOORUITZICHT GESTELD

ÏÜdTI

alle particuliere
installateurs gesloten overeenkomst.met
Maatschappij
door
met
gang
1 Juni 1933 ontbonden.

•

Cinema Elize.

BEIDT UW
De op

Openbare Verkooping

Motorboot Coronie.

De Ondernemersraad voor Su

I

Het erf /net gebouwen

Ter kennis van het geacht publiek wordt
bij deze gebracht, dat het bioscoop-theater

De Surinaamsche bacoven.

Attentie s. v. p.!
J. de Vries,
L. Nassy en
:

staande communistische methoden,
daar de bovengenoemde richtlijnen
onmiskenbaar daarin zijn terug te
vinden.
f\Vordt voortgezet.)

De üouv. Secretaris daelde ons
gisteren mode. dat op die dag het
volgende telegram van de Districts
Commissaris van Coronie is ontvangen
„Gouverneur Paramaribo
Coronies bevolking in hooge mate
waardeerend Bestuurs hulp in ver
betering verbinding tusschen wal en
schip door stationneeren zeewaardige
motorboos betuigt groote erkentelijk
heid on spreekt opnieuw vertrouwen
uit in bestuursbeleid Prellwittz»

SNELVERBINDINGPARAMARIBO CURACAO

1

jj

riiiiinißnpmßaggg,

Vendumeesters,
zullen op MAANDAG a.s.. ±1 Mei, nam. VIER UUR. ten huize van den
WclKd. Heer f. H. PEUSENS, aan de Van Idsingaslratf No. Kia. verknoping houden van
:

welUmcle* ifiosidcßß meubels,

Gemeeneu'a-idsweg N. W. L. F.
N0.280 B. R. 32.
z. a. bruinharlli. tafels, stoelen, canapé, schonimelstoelcn. Prachtige «.pielijst. Madeira rieten stoel. Cederh. klccrcnkasten, GlasTe bevragci te 1 k.intore No- gel in
aardewerk,
en
w. o. Champagneglazen etc.
taris \.Tii de Miranda.
Alsmede een prachtig wilgelakl ijzeren ledikant met zeegras matras.
Medoweikitig tot overschrijving
Verder een auto-garage, en een auto [No 170;
vaa de hau.' wordt verleend,
I.ij-ifH worden aitgegoveu.

6
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?an

Gcbhardt. J. W.
Naaml. Venn. Goud Exploitatie Onderneming OFFICIEELE
BERICHTEN J. Ph. Esajas,
Naamsverandering.

sprong
sptong van 2 Af,
over een bok .en hopen over

Schoenman en

;

coram.

evenwichtsboom
Posterij.
J. Sprongloop. Onderlinge afDoor A. M. D. Tjon Akicn is

L, en P. DE JONG.

een

.

KERK- EN GEMEENTE NIEUWS.
21 Mei
Herv. Kerk

Zondag,

stand tusschen de latten 1.20 M. Avonddienst
toestemming (gewaagd de geslach Als Drfevengaarder op Berg en
Ds Poort
eervol onthe 6. Touwtrekken.
Dal
is
Schröder
H.
minderja
van
hem,
zijne
gem.
Luth.
Ev.
van
tenaam
ALQEMEENE
VERGADERING
AANJAARLIJKSCHE
Os Baljon.
Morgendienst.
DEELHOUDERS op Woonidaj, 7 Juni d.j. 's avonds 7J rige kinderen Celia H. P., Ho ven ei daartoe aangewezen H.
Klasse B.
25
Mei
Donderdag
S.
Malonie.
wardine en Sonia L. en zijn
uur in het bovenlokaal van de Loge Concordla.
Hemelvaartsdag.
Meisjes van 14 Jaar en ouder.
pleegkinderen Willem G. A. RaAls
klasse
A.
1. Halttrrapen.
Paramaribo, 17 Mei 1933.
mires en Aida G. Meyer te ver
Herv Kerk
2.
Verspringen als klasse A.
die
Aiken.
van
In
anderen
Ds Poort
Morgendienst
DE DIRECTIE.
SPORT EN SPEL
1, Wedloop lengte der baan 60 M.
gem.
Luh.
Ev.
Districtsbestuur.
4. Sprongloop. Als klasse A.
Ds Baljon
Avonddienst.
AGENDA:
De heer W. F. Roeske, van
Klasse C.
Notulen
verlol teruggekeerd, heeft zijne
Verkiezing van een Commissaris
Heeren van 18 jaar en ouder.
werkzaamheden als districts-com
Jaarverslag over 1932.
van Nickerie hervat;
1. Wedloop over 100 meter.
Balans en vtrantw. Rekening over 1932, welke gedurende 11 dagec missaris
2. Verspringen als klasse A.
van 9—l uur ten kantore van dei directeur a.d. Jodenbreeitraat in verband waarmede de heer
ontheven
eervol
is
van
f. Hoogspringen als klasse ,A,
J. Grader
B. R. No. 34 Ur visie liggen.
ver
Nickerie.
het beheer
4. Touwtrekken.
Rondvraag.
Cultunrtuln.
hindernissen.
XXX
ƒ. Wedloop \met
Ongelukkige kerel.
Aandeelen moeien ingevolge Art. % van de Statuut tot uiterlijk ZaCicerone-Voorwaarts
der
\ooM Op een te Shanghai uit Hamburg
ongeveer
Scheek
baan
W.
F.
Lengte
De
surnumerair
terdag 3 Juni dj. n.m. 1 uur worden gedeponeerd by den directeur
Dinsdagmiddag zouden bovenge
is tijd. Heiast met de werkzaam
Hindernissen. Vertesprong aangck men schip is door detectives
a.d. Jodenbreestraat B. R. No. Zk.
ontmoe
vereenigingen
noemde
elkaar
concessie een zekere
van 3 M. hoogte sprong van uil de
heden van distr. klerk ter stand
De
competitie.
gearresteerd,
ten
de
knock
out
die zes
in
Claude
Cheval
plaats Combc.
1 M. Verte en hoogte sprong
Franscho
geleden
redactie v.h. nieuwsblad Suriname
maanden
uit
het
resp. 60 bij 80 c'ioï.' schutballingsoord op net Duivelseiland is
had een prijsraadsel voor dezen wed
ting en evenwichtsboom.
Belastingen.
strijd opgegeven. r»e spanning wis
ontsnapt. Als Fransch matroos was
De ziekenoppasser te Nieuw- bijzonder grootb.h. publiek. Moeder 6. Veldloop. Lengte ongeveer 1500 Cheval op i'Ojarigen leeftijd tot ver
M. e.m. door Paramaribo. banning naar het Duivelseiland ver
Amsterdam F. L. H. üottse is natuur heeft zich bijzonder mooi ge
oordeeld wcgcis «en poging tot
tijd. gequalificieeerd tot buiten- houden [De Cultuurtuin was vanaf
Klasse D.
uur
zwart
van
de
menschen
gegarandeerd 1® maanden
vier
moord op een scheepsofficier. Na
belastingen.
gewoon kommies der
Om vijf voor vijf geeft scheids 1. Esta/fette in ploegen van 4. een terblijf van zes jaar in het ballings
Frickers het sein voor begin Lengte der baan 400 M,
oord wist hij met drie anderen teont
Ykwezen. rechter
a
nen. Onder oorverdoovend applaus 2. Hoogspringen.
snappen- Hij bereikte Trinidad ei
Herijk van maten, gewichten verschijnen do elftallen op hat veld
zag kans aanboord van een Duitsch
en weeg werktuigen voor Sara Een moeilijk probleem was het te zeg 3. Verspringen.
schip te komen, dat hem naar Ham
macca, te Oroningen op 31 Mei gen wie winnen zou. Voorwaarts 4. Touwtrekken met groepen van burg bracht. Hier liet hij zich als
en i Juni a.s.
4 deelnemers.
zoowel G. speelden bij de aanvang
DOMINSTRIAT Él2.
scheepskok aanmonsteren op een
met
hindernissen.
Wedloop
het
eon
kwartier
spel
Nadat
5.
nerveus.
schip naar het Verre Oosten. De
Openb. Onderwijs. aan de gang was doelde Vin offside Als klasse C.
Fransche politie was hem echter op
toegekend
punt
werd
door
Paramaribo.
positie
Veldloop
welk
niet
6.
het spoor gekomen en in de haven
Overgeplaatst:
nu
waren
aanvallen
M.
de
Om
beurten
der
baan
van Sjanghai werd hü door de
Lengte
van de Van Sypesteynschool:
3000
right man
bleken
the
keepers
Beide
detectives opgewacht. Hg zat nu
naar de Hendrikschool; de heer, in the right place te zijn De voorhoede
worden
naar
het Duivelseiland
L.L.E. Pens.
gaf haar achterhoede zwaar
van
V
teruggezonden.
8
van Alkmaar naar de v. Sype werk daar ze niet mee hielp. Cs voor
.VREDE EN ARBEID
Loc hoede steunde meesterlijk haar achter
Jaarlijksche Algrmeene Vergadering op Woenidag, »4 steynschool: mej. H. J.
hoede Tot voor rust gelukte het geen
Mei, des a/onds 7 uur in het vergaderlokaal der Evangelische Sack Sioe.
van beide partyen te doelpunten. Na
Tijdelijk benoemd:
Luthersche Gemeente.
de rust was C een weinigje in de meer
Rekening en verantwoording liggen gedurende S dagen ter mej. J. Dalaya Sing naar dei derheid. V kreeg heel wat schoone
onderwijl
visie ten huize van den penningmeester, GERRIT E. AMSTEL- school op Alkmaar alsTammenga kansen hetwelk ze onbenut liet. C
H.
mej.
B.
zeres en
VEEN, Steenbakkerijstraat 34.
daarentegen benutte al haar aangebo
naar de Dr. H. D. Benjamins-J den kansen, maar keeper Nassy gaf
Paramaribo, 10 Mei 1933.
EN SOLIDE
school als kweekeling*.
niet thuis. Vanaf het begin lot het
HET BESTUUR.
eind zat de spanning bij het pnbliek
Verkeer Hemelvaartsdag-Donder
Land
Water. erin De vereenigingen werden het
laatste kwartiertje flink aangevuurd
Op de
dag a.s. de Tweede Pinkster, door hunne krakers.
EN KOOPEN ?
gelukte,
staan,
Vijf
voor
neit
stil
minuten
alle
diensten
zullen
dag
't C. onhoudbaar te doelend.
in terband daarmede:
V. werkte bijzonder hard de ge
Loopt U dan even aan bij
rivierdienst naar Moengo Maan lijkmaker
was te
scoren.
Alles
te
dag a. s. en Woensdag 7 Juni.
JM. O. A- TKUIDEMAN,
De Peningmeesteres verzoekt beleefd de vorderingen in te idem naar Boven-Suriname vergeefs. Een toeschouwer gaf een
on
C
de
zucht
met
woorden
de
aan
Klipsteensteenstr. 8.
|
Woensdag a.s. en Dinsdag. 6; overwinnelijke viool. Het spel eindig
dienen binnen veertien dagen na 16 Mei 1933 bij haar
de in »t voordeel van C. meti— 0.
de Jessurumstraat 21.
Juni
Dms
Republiek
naar
treindienst
Gelgkspel zou beter de krachtsver
Op na den gestelden termijn ingediende vorderingen zal
hebbe.i gegeven.
terug
houding
dag, 6*Juni.
Deze wedstrijd was een wedstrijd
geen acht worden geslagen.
van hooge spelkwaliteit. Pij zulke
„De Coronie Stalweide”
is niet alleen 't publiek
De statuten van de Veeteelt- wedstrijden
Algemeene vergadering op Zondag 28 Mei 1933, 's voorde S. V. B. vaart
voldaan,
ook
maar
vereentging „De Coronie Stalwei er goed bij. De leiding was subliem middags 10 uur, in het gebouw TOT ONDERLINGE HULP
de gevestigd te Coronie, zijn bij en ig 't aan de leiding te danken dat aan de Keizerstraat alhier.
Maart i9?3 No, deze vlugge en spannende wedstrijd
resolutie van
Agenda
goedgekeurd.
gespeeld is zonder een wanklank te
979
Het bestuur is samengesteld hooren. Een ieder ziet verlatgend
1. Opening
ultdeheeren H. Frellwitz.. voorz., uit naar de eerst volgende ontmoeting 2. Notulen
\. Nassy, «nder-voorz,,
W. van G tegen V. Houdt je middag
3. Verkiezing van 2 Bestuursleden (penningmeester en comen
De Fordwagens No. 86 en 177 vertrekken dage- E.
Matroos, secr. penningen, en voor do wedstrijd vrij. Krakende
missaris Molly) die zich herkiesbaar stellen.
Krakende zal het zijn en
lijks van Hoek Maagdenstraat en Heiligenweg om 1. W:SchoenmanA. O. Nelson, nogmaals
4. Bespreking omtrent het uit te brengen Jaarverslag.
wie dan gekraakt zal worden
C.
Vliet,
en
G.
Molly
?
Domburg.
naar
halfachtdes morgens
J. E.
5. Benoeming verificatie-commissie.
Ra / Ka! Ra.' wie is dat
comm.
6. Wat ter tafel zal worden gebracht, rondvraag en sluiting.
Sportman Gomp
te
lot de gebroeders
4f

„De Stormvogels” zit en op stro m.
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Buitenbanden

contant voor 95 cent.
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Rijwielhandel H. M. BUYNE,
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Evangelische Luthersche Vereeniging.
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IGOEDKOOPE

en te

akletassclien

IZIEN
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te

Bazaar Nieuw Bethesda.
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Politie Begrafenisfonds.

De mogelijkheid geopend om zich op
Domburg en omgeving te vestigen!
Zich

wenden

Ëiigènc

landsmiddelen.
en Jaeque» Tjoe Ny< Dehebb«a
over de eerste vier

Surinaamsch Sport-

maanden van dit jaar opgebracht

tx-evraagd

Stoomwals,

:

geklopte steenen

N. B.

comitè.

fl. 162216.-of f 136.765.. min
der dan 4/12 van de jaarraming. Htt ligt in het voornemen om
Over gelijk tijdvak van het vorig eind Augustus of begin September
jaar was de opbrengst f 1.109. l04« e.h. op het Sport-terrein in den
d. i. f53.112- minder dan in Cultuurtuin een sportweek te gebekend gemaakt 'Morden.

Balata-aanvoor.

De Secretaris,
L. E. LOSDORP.

•j

ven. De juiste data zullen latei

het loopende jaar.

Candidatenlijsten moeten ingevolge art. 34 der statututen vier dagen voor de verkiezi ig bij het Bestuur
worden ingediend.

BHARAT OEDAY.

heet J. E. Herrenberg
in KG.
leiding,
heeft de administratieve
April
Algemeene vergadering op Zondag 28 Mei a s. in THALIA.
ook
leiding
1933technische
Jan.t/m
terwijl de
Grootkedrijf
dit maal weer bij Luitenant O.
Aanvang acht uur «les voormiddag».
Eenmansbedrijf
4078 Blanken zal berusten.
Niet van domeinland
Ter voorlichting van de deel
nemers wordt het volgende pro~T
Koloniale Postspaarbank. gramma bekend gemaakt:
De leden worden in kennis gesteld, dat zij hun contributie
Jan. l.m. April.
Indeeling der Klassen.
kunnen aanzuiveren tot den 2«lsten Mei a.«. een uur n.m.
1932.
1933.
Het contributiebewijs dient als toegangsbewijs tot de verKlasse A. Jotgtns van 14. tjm
gadering.
18 jaar.
Inladen f 190.278- f 199.670.- Klasse
De leden, die niet bij machte zijn hun contributie aan te zuivan
B. Meisjes
rf jaai
Terugbet. f 188.198- f226.129.veren moeten zich persoonlijk wenden tot dea penningmeester
en ouder.
16
jaai op den 27sten Mei a.s. om een toegangsbewijs tot de vergaHavenwezen.
Klasse C. Jongens van
De inspecteur van politie J. en ouder.
,derlng'
HET BESTUUR.
Kieinhout is aangewe/en als on- Klasse D. Militairen, Politie et
Padvinders.
der-havenmeester
Nummer j voor klasse A.
„Coronie Sportbond”.
dat
voortaai
Ter kennis van de L e d e n wordt gebracht,
De statuten
van de de Ver- /. Halterrapen. Geen gr oeps
wedstrijd.
eenigng „Coronie Sportbond",
Coronie,
te
Verspringen.
uit
Totness
De „Gomeentevan Gedoopt Christenen in de VRIJEEVAN
2
gevestigd
ledere deelnemer mag drie GELISATIE" maakt hierbij bekend, dat zij gerekend van 15
zijn door de Gouverneur bij reso
sprongen doen. & verstt 'Mei j.l. geeneilci aansprakelijkheid aanvaardt noch zich verantvar
van 27 Maart 1933 No 980
in BRUIKLEEN zullen worden verstrekt, dan na overlegging he< ilutie
goedgekeurd.
sprong telt.
woordelijk stelt voor schulden reeds gemaakt of te maken door
een briefje, a/gegeven door een geneesheer, en op vertoon van
verspringen
Als
Het bestuur is samengesteld j. Hoogspringen.
wie(n> dan ook ten behoeve van Wede. VRUGTBOOM.
laatste btwijs van betaalde contributie.
met
hindernissen.
Wedloop
uit de heerenH. Prelwitz, voor..
Namens de Gemeente
der baan ;>J meter.
Lengte
Boldtvvijo,
E.
ouder-voorz.,
Namens het Bestuur
J.
De kindernissen zijn Hoog
E. A. Nassy, secr., H. J. FelHET BESTUUR.
verU
sprong
te
van 80 cM.
en
Fr.
M.
penniLgm,
Peningmeester.
ler
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DE
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Aanbiedingen Volks-Gezondlieidsdiciisi in wording,

„tiet Crroene Kruis''.
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