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",- ('lJt- t'.',Ub ostl
I

. ;I:od,EDEDEELING,1
ling
die ook buiten
Batir~ia
De '.eweldlg.
b. langJilJ:

I

lengs dezen weg te, berlc.h;.
ten, det ziJ die ons bl"d

post

ontvangen

wenschen

ta

88n postwis,el

zenden Ylln :
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GEDRUKT EN UITGEGEVEN DOOR:

D R U K K E R 1J

worden gebl'acht.
Zeer terecht is door Minister
Colijn en door de Indlschc Regcering de aandacht gevesttgd
op de welhaast wondcr?aar.
lijke wij7:c w~arop de Indl~ehe
samenlcvlllg 7.1ch III al haat geIcdingcn aan de gewijzigdc
tijdsomstnndigheden heeft aan·
gCI}ast.
..
Deze aanpassmg IS voor een
groot deel m.ogelijl, gewce.st,
door de verlagmg van den Icvcnsstandaard, die voor ecn
dCf!l g~lijke n trc~ hielJJ met de
verlagmg der mkomens, en
welke lw~ ?1ogelijk mnakte om
na af~niJdmg of sterkc beper-

~(~r~~~d~~~tgC,~.~~~~~~~~s~~ ~~~gol;~~ts~~~C~n~~to~~t::!~j:!.
vrij slcrkc vcrhooging cen bepaald levenspeil op

eell

van clc pl'ij1.cn van \'crschillcn- lagcrcn standaard tc handhn-

de gcbnliksal1ikclen, welke de
laalstc wckcn merkbaar is gewordcll.
Voor cen dc(·1 IIgt dez\: prijs.
~~ijging buh.en onze contrale
cn de Regcerlng kan dililr ook
g'ecl\ mnntregc1cn t~gcn ~~men.
• Reed!! scd(,l't celligen liJ~ be·
wccgt. zlcl~ de Austrahsche
m ~l'l:t h,v. III een .op~n~rtsc.he
tcndcnz, welke priJsstlJg mg: de
Inutstc welten nade r geaccentuecrd is. en h~~{t gereaulte?rd
in ccn belungrlJ~e vcrboogmg
van . de noteen ngcn voor Austrahschc producten als boter,
mcc~ CUi:.
Vlt d:n a~rd deC' zuak beeft
de ontwlkkehllg d~r geb~u~coisscn in EUl"opn hlcrop zlJn tnvloed gcbad en er knn worden
na~¥en~men, clat de expo~tmogehJkhcld van Austr~hsphc
producten nalll" E uropa IS vergroot, wu~rd?or voIgens de
strenge prmClpes van de wet
v~n vraag en an~bod. de notee·
nngen opIiepen.. .
~~hter, en dlt IS. een verschlJnh"el v~n crnsttger aard,

~an

ook van
ten 0pz1chte
de produc~en
c.I.gen Iodlscb:n.
bodem,
IS .~n .~~ sterke nelgtng tot
P&t~:l~;rs~:r~~~. eldt dit
voor de rijst, ~aarna~st oak
artikelen voor de Europeescbe

~i~~~o~~1er~:Hj::.daPpelen

haven.
.~n?icn de tendenz tot prijssUjglng welke op het oogeubllk
mel'~ba~r is, blijft aanhoudcn,

en llldle~ event1.lcelc verdcre
gcbcurtemssen deze nader zou~
den accen~ueete~ dan kornt,
zoo weI v 0 0 r J~ . e E U·
r 0 p c esc h e a I s v 0 0 r
d e l ~ h e ems c h e b e\. 0 I kin g 5 g r 0 eoOp e e n
d c r f n c tor e n 1 n h e t
g cdr.n ~ g, '" elk e d.e z e
r u 5 t 1 g C a a n pas s 1 ~ g
h e bb e n
m 0 gel IJ k
g ~ m a a k ten h e t k a n
n let and e r S 0 fee n
z eke rem ate .v a nonr u s t moe t hie r van
h e t g e vol g z ij n.
Dc financie~le uitkornsten
van de ~egrootmg la.ten.
.
v?rhoogmg van .?e ~mI~~lsscn
met toe, eerder WIJzen ziJ In een
tegenovergestelde ricb~ing en
voordat de hoogere prijzen in
het handcIsverkeer wClk: 'thans
worden bedongen hun mvloed
kunnen. docn gelden op de
landsmlddelen en deze kunnen

~~~R~~~ E:~ El0~~~=

f 12.50
per plaatsing

TE BATAVIA-C. EN Mr.-CORNELIB.
\rOCR KLACBTEN VERSPREIDING TEL. WI.. 58S.!....._ _ _ _ _ _ _ _..J

ver~terken, ga~~

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

~~;:~;i:;.oe~eat:~~e~ t:t;

MAATREGELEN.

:rIet gnat hier om een
groot en een zeer ern.!':!tig
la ng, WMr van de n?rmale
stand van oe Indlsche
king, welke tot dusver,
op eenvoudigel' standaard
cen groot deel lwn blijve~ ge.

In Siam.
Uit Shanghai wordt gemeld.
dnt er in Siam verschillende
Indie, zoo noodig mantregelen zijn genomen tebuitengewone maatrege- get;- de Chinee::en. Zoo .::ullen de

.. .

handhnafd, direct afhankeIlJ~ 15.
Allccn reeds de
beid dic de Regeering v""b"I· lz"" m
rl igd is nIln de bevolking
_ . _________. _ . _ _ _ _ ,

DE TOCHT VAN KINGSFORD S~JjITH.

. :djn overtU.igd, dnt ..de ~~~~:1~he m~1~;h!lerl~as~~~
dezc plLcht begnJpl hebben tc bela len, tenvijl Chiin deze dehting
neesche bladen die in
vCl'schijnen geen critiek
v. ' W.
uitoefenen op de
litiel!:. Ook mogen
studenten in Siam geen
men meer dragen. (S.T.)

MOSKOU EN DE
PHILlPPYNEN.

III Singapore is men in afhUn
van de kotnBt van

Geen

in g zal doen om het record
~ang Scott Cll Black in de Mel~
bourne-race _' tc verbeleren.
Kin sfot'd Smith zal vliegen in
eell g Amerikaanschc Lockheedmachine, wnarmcde hij ook al
in dc Mclbournerace had willen
. d'
n dnt tocn e'lcnwel
~:~e ~nogcel~'k was in verhand
~el het fe ~te gewieht aan
benzine, dut de machine zou
meevocren, hctgeen in strijd
was met de beplllingen.
Oors ronlteli'k werd Kingsf rd lrnith rieds Zaterdag j.I.
0 Sin 0. re vcrwacht
maar
~~n na~e;.oteleiITam uit ' Heston
meldde dat h ct verlrek am nag
onbeke~de redenen is uitget Id
~{jeng~ford Smith zal de volgende tra 'ecten vHe en: Heston _
Bagd~d. Bagdal - Allahabad;
Allahabad _ Singapore; Singaore _ Soeraba ia; Soerahaia
~ Wytldham en Wyndham __

SIR JOS1AH CROSBY.

e=;!!:
weging nauwlcttend toezjc~t te
hO.l;lden en n~et t e aarzelen .m te
gnJpen, lndien de econoIIUsche
s?'Uctuur van het oo~nbllk
hierooor in de war drelgt te

dit evenwicht zeker
van de
v~rst~ord, met alIe gevolg~n mea t:'achtte van Sir
van, dien.
Penang een en een
ten te komen over de .
. ::Qaarom verdient
Europa en in Siam, doch hij
tIe, nu de
wenscbte zich daarover met uit

bUitengewone

Dr. and Mrs. Me. Intyre
&tu Anom Johore. Sep\. 1935

bel~ngstelling .

~~~ sfO~d Smith, die een po-

Uit
dat h?cwcl de
.
..
geen direct belang 'h~ft blJ d.e
onafhankel~jkheid van de Phi.
lippynen, mell t och met
stel1in<J' de
sitie van deze
<>

po

.

landen gada slnat m verband
~et den algemeenen toestand ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 het Verre Oosten.
Ii
Zoo zou het op Moskou een
zeer slechtell indC'u k maken,
zoo een aanleidin tot
PIANO
g
.. ~ d'
J
door ons
. zlJn, m ten apa.n
REPAREEREN
mvlooo tot de PbI·
en op afbetaling.

I

door ons

STEMMEN,

L·

~~~~~~::::~~~~~~~~~~
..

I

SOEP AROMA
BOUILLON

POEDER

BOUILLON

BLOKJES

VITAMINE EXTRACT

BET FIJNSTE VOOR KEUKEN EN TAFEL.

Ben nieuw plantaardig pmduct, niet te vergelijke:n
met de beke:nde soep-aroma's of vleesch-extracten.

Waar Diet verkrijgbaar. wende men zich tot de:
Importeurs :

Gele tanden ?
G e bruik dan toch

. .

P ,E BEe 0

.

dan

.

ledere H uisf1rouw doet goed een proef te nernen met

CeM.vu
CeM.v.u
CeKo.vu
CeM.vu

LAAT UW PIANO

worden

ze

prachtig

wit!

malige Engelsche consul gene- ~~~~~~~~=====:::=====~
'raal
te Batavia,
thans teGezant;:
in Siam
is via Penang
Bang.
na eeo EuroInderdaad.
peesch
Mijne Heeren, toont den
welkeo tijd Sir
IIDatomlsc:he les lIan,

w~rden ~~i;~sO~~:!!~

I

uw

e e n d r i n g end e
Terug in Siam.
n 0 0 d z a k e I ij k h e i d d a t .
h e t b eat a and e e ~ e n- Sir J osiah Crosby. de voor-

~

. by the K. P. M.; we have !ravelled by many
~linC3 . in ma ny parts of the world, both of us
~agree. we have no wish 10 travel in any line:
~olher than the K. P. M:'

Uitstel van zijn verlrek.

i s

e. h 0 de
u dPMJS·
:. n
en mdlen
zich blijft ontwikkein de laatste weken
is geweest, dan zal

"Both. my hU5ba nd and myself cannot spea k
,.100 highly of the tre!:lment we have received

OCHTENDNIEUWS.

.
W
b 1 IJ f ht,t
beweging
len aIs dit
het geval

::~~~nd: ~~~~~l~~ze

VEP..SCH. DINSDAG. DONDEROAG en ZATERDAG.
0
L

is beschikbaar

I

ge Jaren voorblJ· er zeker ceni· Melbourne.
Eo' hoo)t den tocht binnen
Wi1 de Regeering emstige den IJ recoratijd van Scott en
complicaties V~rmijden, dan is B~ack, welke 70 uur en 59 mihet noodzakehJk om N U reeds nuten bedraagt, te volbrengen.
;.andacht te besteden nan de

I,~

K A P PEE

als het te laat zou zijn!

en
VOOl" een deel kan deze prijs·
stijgjng worden toegeschreven
aan een grootere . yra~g naar
de genoemde arl1k'elen, maar
voornlet. verhelen,
ander deel
wij
ons
dat.mogen
.oak het
specuJabeve element zlch doet
gevoelen..
In verband hlcr~ede bes~t

~n

J0HN

GOENOENG SEHARI 46
NA 5 UUR TEL NOS, WELTEVREDEN 582-5238-2398.

CAMEL?

• De Anctn-t clegrarnmen van
dl! nfgcloopcll week hebhen de
aandacht GCvcstigd op een nei·
ging tot hamJjtcfCn. welke in
Nederland kcnbonr werd bij het
uitbrckell van den st~~~d tusscheu ItaJlic en Ethioplc. met
als gi!\,o!g dll!lrvan cen prijs·
!lUjs-ing vnn ycrschillcndc artikclcn .. cen· lcnd'!nz waartcgen
door de Rcg-eering nadrukkclijk
wer d gcwaarschuwd.
Hoc\\'cl cr hier in Nedcrlan~l5ch Ind ie van hamsteren
gccn 81lrake is, de vcrschille~de
bel.'olkillg!:lgrocpcn houden ZlCh
hier ulUjd belangrijk kalmer
dun dit in ecn gC~Jlnn ncn tijd in
('CII

682'1

WELT. 583. .
TII:L WELT. tro60.

Tendenz tot Prijsstijging.

op

Deze

advertentie-ruimte

- - - zich voordoen en
nog geenszins van
Elke VIQUW diogt dagelijks mee
t oestand ka n
in een scboonheidswedstrijd. Met
ken, a1 dc dadelijke
vnn de Regeering, opdat
s itnatie in haar verdere
is dit probleem opgelost I
wikkeling volkomcn kan
ven beheerschen Cll niet t~t l
maatregelen gedwongen wo,dt Neded.ndisch
ANTI·CHINEESCHE

Morgen Meneer!

Een •

TEL. W'ltLT.

~~~~~ElcT:ciIs~~;MElR

!....._ _ _ _ _ _ _ _ _•

\\

-: .:·.:·~~· ···:.;,·~~~Y~:'~~

•

voor ons blad oschijnl
Ie bestaan. l\ood%l!I~kt .o'n"5

per

....-::~

;ZESDE lMRGANG:

de gesdec:teerde bataudd " elen der

NAPOLEON
SIGAl!EN

N.V. HANDEL MIJ. "ARCANA"
BATAVIA-CENTRUM
T anab 'Abang
Tel. WI. 2404.
I~==================:;
West 34.

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N. V.

- - : : - - - - - - - - - -_ _ _ _-:--'-_ _ _ Ite laten.

HONGKONK AND
SHANGHAI BANK.
. Nieuw ge bouw geopend.

Koopt geen Fiets alvorens
ons magazi;n bezocht te hehben . uitsluitend HoIlandschen
Engelsch fabrikaat.
Afbetaling vanaf

. F 5.- per maand

Rijwiel Centrale
Rijswijk
naast Pianohandel II: 0 K.

ERRES

.PHI LIP S ;:r!~:~~te~:eT a~~

I. V. PIIIO- EIMIIZIEIODOR
II{ t)1I{

.--

)

2 NOVEMBER A. S.

F. !.IIB·l L

IN HET

1835
demlscbetoekom,t
de eoonoverhoudingen
het

China en Wij!

~~

ill

Maar de grondstoffen welke
Japan tekot t heeft, daaro"er
beschlkt Chma m overvloed. Er
IS wat dlt betreft, waarschu n hJk geen land rlJker en meer ge~
zcgend dan Cluna en wanneer
de toestand zich stablhseert en
dit gcbcurt op het oogenbhk In
sneller tempo dan me.ll al?emee~
vermocdt, dan zal zlch m Chlna een in?llstrie ontw.ikkelen
zoo kmchtJg CI: zoo gedlffe~nticcrd, .\~elke In ~~aat zal zlJn,
tegen zoo lage. prlJ~en. te leverell, dat het nllsdadlg IS om de
symp~omen, welke op het 00·
genbhk tc onderkennen vaHen
te ncgecrcn.
.
.
..
Want de 1.~onel1 In Chma. zl.~n
nog bclangrlJk lager dan dIe 10
Ja}lun, .de koo~mansgeeat.. van
den Clunees. IS ongetwlJfeld
groot~:· dan die ,:un den ~apannel', ZIJIl volha~~mg om. lets te
bcreiken is geli.Jk aan die van
dell Jilpannecs.
Nu .kan mcn. ten ~anzlen v.an
wat ?lCh ~aa: III Chma on~wlk-

~ft~~t d~I~I~~~,Zijd~~n\\~~r~~i~!J~; ~~~. twcecrlc!

'J/ - ... 1.

10

~~Ir~atOO~;~ez~O~letr~~i:~:

"Andere staten nemen land van ons weg,
Nederlanders geven ons land,"
WIJ hobhen meldmg gemaaktl
van de Chmeesche Industrle
Tentoonstellmg, welke op het
oogenbllk op het terrelll van d3
Great World tc Smgapore wordt
gehuuden, VOOI welke cxposltJe
b!Jna twel;' honderd bpdtlJven 111
China goedel'en hcb?cn ingf!zonden. waarmede m totaal
hondcl'dvijftig stands zijn ge.\'uld.
EI' zijn artikcJen van den
nICest verschiilenden nard en
uit pracliRch. alle d~e~~n ,:~n het
Rijk waar lIldustl"leen zlJn gev('stigJ en het gehecl geeft
cen o,,:el":dcht v?-n de ~pkom~n~
QC (!htnCl~sche mdustrlc, wa<l:~
mede wij VOOI' de tockomst In
Nedcrlandsch lllClie terdcge rekening zulkn 118bben te houden.
Want, en wij h('b~)en. dit reeds
ccrdcl' bctoogd, mdlcH op de
cen of andere wij1.e de Chinee·
sche i~dustdc, die zich op ~et
{Jogcnbhk rpt:d:; snd .ont....:lkkcll, tot volle ontwlkkeI?ng

HOTEL DER NEDERLANDRN

standpunt mne-

het (Jog~nblik ;lis het Japunsche
Men kan 1.('ggcn, dat alles
l·conomls;l.l.C. gcvaul' .bcschou~ gnat ons nicl <tun en wij handwen d~at'[)IJ lC'~~ vnn ml~de!' bc- haven voor nu cn voor de toetcekeniS r.ul bIlJkcn tc zlJn.
Iwmst on1.en Westerschen standaard en wij zullen ons tegen de
Op cen hewomlercnswaardigc ol1komcnde industrie trachten
wijze heeft Japan zich in cen tc bcschermen.
gcforcccrd tempo cen industric
Voor enkele jaren zou dit
opgcbouwd, waarvan het de be- wcIlicht effect kunnen sortee.~
~~~I~cl:~~;tc~~a;cdcvo~;~~~ rell, maal' het zou Cin~i~en met
nanwassende bevolking, die op ~~~h~~~lfomen economlsc e nehet p1attebnd geen plaats meer
Mcn lean ook zeggen, dat er
kOll vinelcll, door de schraalheid zich op het oogenblik iets aan
~~~ k~~~l~~~~~SCg'~~~.e~O::: n:~ het ontwikkelen is, dat in het
bijzondcr in het Verre Oosten
tuurlijke hulpbrollncn van het tot een algemeene wijziging
Japansche ciJandcnrijlc
van ele cconomische verhoudinDit gcbrck Han nutuurlijke gen moet leiden en van het
hulpbronnen is de grootste standpunt uitgaan, dat het een
handicllJl vor de Japansche in- noodzaak is om zich er reeds

~~:r~~o~cJci~:;''l.~~~c,~c:~aen~~t ~:nt~~::~~~ ~~n::e~~!~n wat

"_ A

fen kunnen, maar t e g e h J k e r t i J d .
zullen WlJ een open DOg moeten
DE CLIENT
hebben v~~r de mogebJkheld
door
tot wlsselwerkmg, welke dlezelfde toekomst III Zich slUlt.
H. Ducrocq.
Daamm IS het van belang een
Mr. Charles K. Janssen heeft
nutttg gebrUlk te maken van de zlch kort geleden als advocaat
gunsttge posltte waarm WlJ op ge'iesbgd, maar hoewel hiJ blJDa
net oogenblik ten opzlChte van barst van geleerdheld, is het
Chma staan, door de banden hem, evenmm als dokters, toe~
welke de gescluedems reeds gestaan, door mlddel van adheeft geweven, nauwer aan te vertenties de tUl'gerij van zijn
halen.
bijzondere hoedanigheden op
DeN e d e r I and s c h e de hoogte te stellen. Er zijn
n a ami n Chi n a k 1 ink t evenwel behalve dat voor
go e d !
een advocaat verschillende an~
Bij tal van gelegellheden is dere manieren om indruk te
dit den laatsten tijd tot uiting maken op een client of mogelijgekomcn. Onze positie brengt ken client, zonder met het gemede, dat men ons nooit kan recht in aanraking te komen.
verdenken van imperialistische
Daar er buiten hem nog ~es
Streberei, waaronder China advocaten in de stad gevesbgd
zooveel heeft te lijdell gehad.
zijn, is het niet verwonder~
Het tegendcel is waar. In een lijk, dat zijn waehtkamer nog
gesprek, dat wij niet al te lang steeds met open armen op den
geleden hu.dden met een Chi~ eersten client wacht. Maar hij
neesch ingezetene, afkomstig is niet iemand, die zich gauw
uit de omstreken van Canton laat afschrikken.
::ertelde deze ons, hoe in zij~
Hij is er zeker van, dat vroeg
schooltijd juist in dit verband of laat de clientele zal komen,
in het dorp waar hij woonde want raa.d wordt altijd gewaarmet zoo groote waardeering deerd, als er voor betaald wordt

~~~~

Nederland werd

mcM~:v~~~~~;':~';u;,:t~al~:~;: ge~:~cassen~;

een les ge

_

_

IZijD. Ik vind, dat heD

II

ik
dan •
veel beter van dienst kan.Zljn."

m!et on~aaa:t

hest zijn plechtige

::1 gr:!~~teg~~:t ~7cz~te~~n

gcspro~ ~~nze~~~dtls

eje

mI'. Janssen natuurlijk niet.
Op zekeren middag tegen het
einde van de eerste week kon~
digdt zijn klerk een bezoeker
aan.
.
"Laat hem in 't vertrek hler~
naast", zegt ror. Janssen.
"Niet in de wachtkamer,
mijnhee1'?" vraagt de klerk
verwonderd.

er nog van wo.rden kan.
'1"
"Wat .~an lk voor u doen.
vraal?t hlJ bele~~d.
.
,,~l~t u, mIJnh~e.~. Ret IS
moeiliJk - ~en moellijk geval na hetg~en rk u heb hooren zeggen - .
..
...
.. "Ik verzoek llUJn chente~ aI~
bJd om volkomen openhartIg te

orodat zij e~nv~lij~mO:eef: a.:.~
het vertrouwen, dat in China
in Nederlanders wordt gesteld!
Wij wezen er reeds eerder op,
hoe ook op verschillende andere wijzen de bereidheid van
China, ook van offieieele instanti{'s tot samenwerking met
Nederland is tot uiting geko-

zegt mr. Jansen
Dit verlrek is van mr. Janssen' werkkamer slechts door
een dun beschot gescheiden,
zoodat men daar ailes, wat er
gesproken "Wordt, kan hooren.
Hij wacht tot zijn bezoeker
is binnengelaten. Dan, achteroverleunend in zijn stoel, be~
gint hij met heidere en duide.

EBNSTIGE BAADGBVING!

men.

lijke stem te spreken

~~~r!~e~s, o~~at zi~ ui~ de~ f~~~iernaaat'"

KAASBOLLETjES

p

1.-: ~

I

;W

blik
(I.,

v

NIET DUUR
I
_ _ ~..:
•
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S T IT I VE RS TAR I EF

raagt ons
De telegramrnen van het 001'l~gsfront mak~~ thans me!ding, dat Italle overgegaan 1S
tot den oorIog met mosterdgas. voor U w woonhuis.
Zooals bekend, heeft men na
den wer::.ldoorlog oon scherpen
strijd gevoerd tegen het gas als ILEGTRICITEITBIDRIU'. BATIVII
oorIo~swll:pen. V~rd~r dan wenscheliJkheldsve:klanngen ~am
. STROOMVERKOOP
men eehter met. In de ~lJeen- AFD..

Tel. Welt. 300 toestel 14.
~ing, de zg. comm.iss~e~Loud:m, ~~~~~~~~~~

getracht een oplossmg te Villd~n, ..teekent het Alg. Hbld.
hlerblJ aan.
O~k de on~wapeningsconferentle te Wash~gton (1921/22)
en de conferenbe voor de eontrole op den·bande} in wapenen hebben zich zonder belangrijk resultaat met het vraagIS

1932 ill dlt 0pzleht welnIg effect gesorteerd.
Ret :aosterd-gas. het meest
werkdadige en meest gevreesde
gas, kwam het eerst in gebruik
op 12 en 13 J~i ""1917 op het
gevechtsve1d In Noor.d~Frankrijk. De Duitschers gebruikten

~:~~~~~~:~~~:ak:~~:~~:~~~~

het am door een nachtelijke be-

~:~t=r:r~=:a:~ ~:::of~rf ~~~

:~~~~~in~nv~:g~: :::e!~::n:eo~

genieten vao een gCDrigkopie

~~r:i~lo::~d=:~~ the~.

TTST U ..

Tr
VV 11

morgen

~nval.

ter

verwaehten grooten
in de kiem

~e s~~n.

+ +.

dat U benaodigdheden om
zelf U w ::anneschermen en
• rolgordijnen te maken ook
<Jp<Jrt bi) ons kunt verkri)gen?

~~t :oe;i~~eh;~:~. ~~:~!~e
nings~onf~renti: te Ge~e.ve fu:

~~~m~o~~n t!:~er~~~~:~d:d r:~~:

2.
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IS

MOSTERDGAS.

Wilt Ge van een werktlijk gu-

die fIe brug ziet, welke tot een blikje, ik moet 't even in mijn

A L S:

I

II

Tentlinnen
Lancaster
Rc.lstokken
Onderlatten
eRolschijven
Rolpennen
Trapoogen
Boorlint
Koord

Kocrdknippsrs. enz. aDz.
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oat van grooter belang was,
dan iemand tevoren vermoedde,
toen was het te laat en was de
mogclijkhcid tot samenwerking
afgesloten.
Maar wat Japa.n heeft te zien
gegeven is nog slechts een inleiding tot wat de toekomst. ten
opziehte van China kan brengen, indien dit land geleidelijk

dig is, is een betere orientatie
op China dan deze op het
oogenblik nog bestaat.
Daarom zou het van belang
zijn, dat er, door hen, die zich
daarvoor interesseeren pogingen in het werk worden gesteld
om de expositie die op het
oogenblik te Singapore wordt
gehouden, ook te Batavia te
doen plaats hebben..

lage loonen e~ het ontbre~en
van ee.n. socmle wetg:.v!n~,
wordt hlCrdoor dus geehmlneerd.
..
Hoe staat het Ull m Chma?
Daar is de industrie nog in
h?-ar eerste ontwikkel!ngs-stadmm en op de bmtenlandscbe markten merkt men van
het Chineesche in~~stri~p~oduct nog betrekkellJk weImg,
hoewel meer dan men opper~
vlakkig zou vermoeden omdat
veel goederen .voor Japans~h
worde~. a~nge~len,. welke III
w~rk~~lJkheld Ult Chma afkomsbg ZlJU.

b.egnJpen, dat WIJ kunnen pro- gezet achter onzen handelsin~
fltceren. van wat Japan ons formatiedienst IN China.
heef~. geleerd.
.
Blijkbaar Zijll er overwegende
':'lJ hebben nauwkeurlg re- bezwaren om deze handelsverkenmg te houden met de ont- ,tegenwoordiging een officieele
wikkeling, welke de Chineesehe ,mstantie te doen ~ijn.
industrie vertoont en .ons in te
Maar ook wordt de noodzaak
stellen op de mogeli,jkheden ·van het uitzetten van een der~
welke zij biedt.
,gelijke voorpost, door een ieder
Primair daarbij is, dat wij ~iet ,die de. situatie kan. overzien,
mogen vergeten, dat een Chma lwei zeer duidelijk aangevoeld.
ais groeiend producent ook een
Wij· herhalen daarom on.ze
consument is van de artikelen sugg~stie, dat .dit een aangewelk~ onze bo.dem.:v~o;tbrengt! legenheid. warde, te rege1en
WlJ zuUen ae WIJZlg~g heb~ (joor de Kamers van Koophanben t~ a3.?vaard:n.,iw~ece:D del en de Handelsvereeniginkrachbg mdustrlee1J"China._~ .gen, waarbij de Regeeriug
:... eventueel een subsidie kan ver-

:;:e~~a:a~~ (t~5o~ic~f~atl~):

de Engelschen den inhoud van
kunnen
ontvangen.
Goed?
Ned. Ind. Thee Propaganda
Prachtig. Dan verwacht i.k u !;:::;;:;:;:;;:;:;:;;:;:;:;;:;:;:;;:;:;:;;:;:;:;;:;:;:;;:;:;~
NOT-v
am zes uur. Tot ziens, mijnheer
NEES-MlDDEL
de baron."
De proef lijkt hem schitteMevr. D. van Houten
rend geslaagd Rij moet bet
Gedipl. Coupeuse
Verkoudheid. hoest. pijn in de keel.
idee vervolmaken. Even wachof zijt gij schor of rdokt te veel1
ten en dan verdeI' gewerkt aan
Japonnen en Knippatronen
'0 Menthol tablet verfrischt uw mond,
zijn manier van reclame.
tegen bill ij k tar i e f.
"Hallo, spreek ik met het
't
huis van jo:1kheer Dubqeldam? ~~~~~~~~~~
helpt terstond.

I

r

zeit? Ik meende 't ook al aan

I

~~~~~~~~~~
=

SOIUBOEIltI
Haag 3500 voet. Tel. 203

EEN GE

-

Merk POTTER'S .. "LINIA"

~~~~~~ p~~~~~~~;~st~~~r w:~~ aa~::t i~nt~~~oj~~fn;:~; nood~
efficiente bedrijfsvoering. door zaak:. dat wij i~ dit verband no~:ZU::~ i~a~ete;e~:~n;~~~ ~;re:: ikj:ee~en aj~:~~~ I BUIZI BIIBOK

Thans

I
I

ook in Indie verkdjg15aar in aile
Apotheken en bij aIle Chemicalien-handelaren
40 ct. per metalen doosje. handig in
den zak mee te dragen.

a

1

zaak, dat wij op de hoogte blij- I p
Yen van wat .rieh in Chinal~~L.~p~rI~m~a~F~a~m~n~Ie~p~en~S~io~n~~~~lm~p~o'~~~m=E~L~L~IN=G~E~R=V=C~O~.=s~~.ro~J~"'~B~'~~"'~'-~c.~~
op het gebied der industrle ont~
wikkelt, in de eerste plaats om
het directe voordeel dat wij
'"
FRE' RES
daaruit kunnen trekken, in de
°FOUGRNISSEE"URRS"
de .\ a CO U R
tweede plaats am den stimuleerenden invloed welke dit op de
welvaart der bevolking· van
Telef. 520
MARCHANDS _TAILLEURS
maison fondee 1825
China moet hebben. met ala gevolg daarvan een toenemend
consumptievermogen.
0 TE
Elk middel, dat kan leUlen
WBGENS BUITBNGEWOON GRO
tot verbreeding van deze ken~
AANKOOPEN VAN NIEUWE STOFFEN ZIJN
nis moeten wij om der wille
WI} IN STAAT PE~ 15 ocr. A.S. DE PRIJ~EN

. denkt u aan de nu telkens
. •. •. ·.Ileenen, doch zich verder offici- van .ons eigen belang aangrij:"i.'. eel afzijdig houdt, ter vermij- pen.
;! • .. ding van - de voetangels en
Voor de toekomst staan er
'Ie verwachten regens?
;, , ~~n::e:~~:':: anders zou- .:;cl!. groote belangen op het
negenjassen
}.~.
·Het is een dringende nood-..
v. W.
:-a:gO r,ubber
I 4~90 ge'impregneerd1i
h9,S8
gabardine

ri~tif

•

~
• ...-,

BETER LICHT

g<:vingcn In Hcht,
I. Scbcnkt dr. thee nB 5 lIlinD~
ten trekkcn ove.r in een
andu·e tr",kpot. znodat de
bl.duen in de eeutc Irek.pot acbterblijveo.

H;~.o::n b~i~:~s~~:on~:~;~ O,"::'uu,:;r~:~~nm~eu~~~~:~i

e

•

Bij bier of pail

Zl~~o~f z!g~e:~t:.!:t ~~=~~i:a~:~r vo::be:::!:~~~

"Andere staten nemen land
van ons weg, Nederlanders
gcvell ons land", drukte de
Chineesche ondenvijzer zich
uit, daarbij doelende op de
waterwcrken en bedijkingen
gen welke Ncderlalldsche ingenieurs in China hebben
aangelegd.
Het is een uiting welke van

van zijn fabriek!;ll te kunnen
vool"zicn.
De gehecle textiel,industrie,
zoowel voor kato~nen als voor
wollen stoffen is afhankelijk
van den import van katoen uit
verschillende deelen vall de wereId en van wol uit Australie
cn Zuid Mrika.
Een belangrijk voordeel van

14 ·

Ultdrukking

•

•

yoor bljdetbes
een brullend gelach uit.
RUMWAFELS
Mr, Janssen wacht. Hij weet, •
A A II 0 BEl W ; o
E =:. 5t ' - F
dat er iets aan hapert, maar hij
(l15 p bl'k
heeft er geen idee van, wat het .. an de
is.
"U wenscht me te consultee- 'I'URS!§i.i .
ren?" vraagt hij beleefd.
.JR"&;P
"Nee mijnheer, ik kom van ~<'~
••~<'~"~_~"~_'~'"~O>~"~E~'.~'O~'~~~
de Gemeente-Telefoon. U heeft
om inliehtingen verzocht omtrent kosten van telefoonaansluiting. Ik heb hier de tarieyen bij me, dan kunt u meteen
beslissen, of u er toe overgaat" .•- - - - - - - - - -

lk vrees, dat lk u moet a nr den, met verder op de z:~~ ~~
te gaan. Jeruzalem S
,
zes-pct -aandeelen, waarover ik
glsteren met u sprnk, vor:en
een veel veillger belegg g
Heelemaal met. Ik aebt het
s~eeds een VOOIT~.cht, 11 :~~
dienst te kunnen zlJ.n. Morg .
Ik vrees, dat bet nIet gaat. Ill::
ben tot zes uur bezet. Ik zon u
vandaag am half zes kunnen
ontvangen. ~omt u met de au~
to? Prachhg. I~ verwacht u
dus om half zes...
..Mr. Janssen grIJnst breed, als
hlJ op de seh.el d~kt. De bezoe~
ker wordt bmnen",el.aten.
De advocaat noodl~ hem met
eell beleefd gebaar mt, plaats
t,: nem,:n, maar d~. bezoeker,
dte .. mlll~~r op zlJn ~emak
schl]nt, ~hJft staan. ~et IS een
eenvoudtg geldeede. ]on~eman
en mr. Jansse~ begmt zich ~f
te vragen,.of h.LJ w~~ a~ de moel~
te waard IS, dIe h.l~ .zlCh heeft
gegeven. Maar hlJ ,IS de eerste

i~~o:r:n h~l~f~~~k~~\e~l~:f~~ k,!~~~~n ~~t t~; fZt:~:::;R!. ve~!~a;'inste wat daartoe noo- ~:h~~~~~~~ik;o!ku ~~nze~~~!

j·ava stOr.eS

~a:h.de~;tO~~~

uw stem te hooren. U spreekt Hlj rnaakt een ctgenaardig keel- •
met Janssen : he~ de c~:ers gelUld, slikt eemge malen
nog cens gran g on erzoca ~ krampachtig, maar barst danm •

land op het oogenblik naar bulWanncer wij dit doen, dan de
ten zockt, j,aar strekell waar zijn wij cen heel stuk verder op kingsgroep in Nederlandsch In~ Morgen vijf uur? Elm oogen-

~~~ V~~d~:~~!~~ k~ij~~~~toffell dC~a~)~~dc~c;::tons
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P-R 1.:1 S V E R LAG I N G

VAN AL ONZE KLEEDING MET
JO -tat: 25

Rijswijkstr. 2

procent

0~E a

te vedage.n.

F R ERE S

Bata,,·ia.C.,

~ '='-";;;"~

j~>~

BekrPond met den prijs
van Z. E. den Gouv.~
Generaal van Ned.: Indit

Lever~ncler _VaIL Z B.
Den G'ouv.~Genen.al
van Ned.-lndli'!

De Praeses der
Kwaliteitssigaren

ORCHIDEEENKWEEKERlj. BLOEMEN- EN
PLANT!lNHANDEL MEVR. A. RIEL

SENA10R

De wet

~~de

Terro'

~:ve~rt~oo:g~etnIF~~~~~~~~~~;;~~;~;~~

werd
het Spaansche
::;~;:=::;:::;;:;::::=:=::::=~=:=::::=::
Cp- door
Salmeron's
;::n~j~e~~,rd men
fRIJDT VANDAAG IN EEN
clienten wantrouwde, en
0 T E V A
NIET ALLEEN ONZE ORCHIDEEEN
men liever het verleden
Welt. InO - In2 - 405
hadden den -e~rsten prijs
zwijgen wilde ongedaan
ken, wees de groote
M~AR OOK ONZE GEWONE BLOEMEN
caat den ve,tegemiro""dig:er
werden met den eersten prijs bekroond, benevens
KARADIN,
I~
IA. S. Molellvliet
O. 41, Tabib
monarchie op
wet
nog een eersten prijs voor bindkllnst.
krachtens welke de
de bloemen niet I Bat..via_~=t;m_8ot;j.:t1629 &t.
ZEGT U DIT NIET
zoona des konings
hebben op den titel
Voor de mailboot morgen: .. FAVORIET" c;"g.~d~~:'E~;:,;:g va. '""
van Bourbon, een
apanage en -(in dit
Djoharlaan 25
ZON~~Rsc2!~:':ATlE
zesde deel van
persoonlijk vermogen
op va6l U 't vergeet Welt. 1927
Spreekuw::
!2.30 ::::
In de sckaduw
vader. Deze -wet heet ,
Dus had met praal en pracht
naar de stad Taro,
:;;~~~~~~;~~;~~ van
bet den
tweede
plaats
koninghuweIijk
van Spanje
met vroeger is
een aartshertogin. Verborgen staat het bewijs van
ver- in de schaduw ,van haar ver- afstamming toe, en dit
was -door de brieven en ten
overvloede door de oorkonde,
die. zeer vatbaar. zijn
voor mfecbe (iongontstekmg), ken op zijn geliefde _ niet voor op het Spaansche consulaat te
Tegen blaartrekken?e gassen den troOD bestemde _ kinderen, Parijs geaeponeerd, gemakkelIevestilld Ie AMERSFOORT
het :r.nosterdgas, dIe vooral wachtte Elena Sanz op den keel' lijk te leveren. Het hof te Mavloelba~n toestand gevaar dien haar leven nu kon krijgen drid bond dan ook in. Het deed
Een Nederlandsche Mij. onder toe::icht en contrale
IS het gasm~skcr nu het, door haarzelf doorge- aan elk van de beide zoons van
van de Nederlandsche Verzekeringskarner.
beschermmgs- dreven moedige beslnit. Haar Alfonso XII het hun rechtmamiddel. Tegen dit zeer persis- groote levensdrama zou ech- tig toekomende zesde deel van
Eeolge voordeelen van de soepele voorwaarden zijn:
t~nte gas., dat .. zich bovendien tel'
een onverwacht spoedig het nagelaten persoonlijk vermet ommdde1hJk m<!rkbaar en einde hebben. Zes maanden mogen van hun vader uitkeeIe Beslist Iaagste premies met winstaandeei zander
voelbaar maakt, is een, het ge- voordat Alfonso XIII moest reno Hiermede was ook de oudverhooging ;
Iichaam omhullende, voor geboren worden - thans juist ste zoon tevreden, die tot dat
2e Premie-reductie vanaf f 3000.- verzekerd bedrag
. ondoordringbare klee- een halve eeuw gel eden oogenblik, volgens den wensch
Het eigenlijke stierf in 1885 zijn nog jonge van zijn moeder, zich nooit op
3e Termijn van hersteI op verzoek van verzekerden.
typ'isch,I""t',,"UJng·sm;iddE,lttegen mos- vader. Maria Christina werd zijn hooge aikomst
dus onbepaa!d;
regentes over haar nog onge- had en die zich
als
de
'Ie Geen geneeskundig onderzoek vaol' verzekeringen
~....~_~~.....................~~~~__~_~__ ~_~_~_~_~__~__
~_~ ~~enatil~~ft' E~~~ ~~~ o:;f::~ AlfoILSo Sanz in
tot en mer f 2000. - ;
voor Alfonso's kinderen. Haar telheid teru"~,.:ok,
oudste zoon is zes jaar ouder onverplicht zijn heele
5e Uitbeta!ingen worden prol!lpt in lndie- geregeld.
dan de troonopvolger..... en
J. MANDERSLOOT KcrtosoDowcg No.2. Bat.-C. Tel. WI. 2162
draagt denzelfden naam. De doorgebracht. Thans
biechtvader des konings, geheim zijn dood dit deel van
kamerbeer van Paus Leo XIII, nig bekende
heeft hem Alfonso gedoopt. rechtmatigen Prins
Ook de tweede zoon Fernando bon wereldkundig
is te Madrid geboren en op in Frankrijk
dezelfde wijze in de kathedraal weer veel van
in aIle stille len doop gehouden. ken dubbelganger van den
Twee jaar na den aanslag straalde van jeugd. Zij verdien~ Zij waren nog klein, toen de Spaanschen koning, dien "monop bet loven van den toen nog de met haar kunst groote som- lwning hun als hij maar even sieur X." van de bOlilevardpers,
wiens Habsburgsche kin en ranjongcll
Alfonso XIII van men. Haar charme en haar on- uit de hoofdplaats
ke ietwat gebogen gestalte,
Spanje in de Rue de Rohan te afhankelijk karakter hadden brievel1 scbreef, die
evengoed als die van ex-koning
Parijs waarbij de koning haar in de hoogste mate be~ waren bij de brieven
A'lfons XIII, aan de groote
• zich met ware grandezza had mind gemaakt. Zij was om- moeder. Deze
onvvr""kb'lre I Habsburgsche familieportretten
gedragen verscheen zijn ringd door aanbidders. Intus~inds Karel V plachten te hervriendclijke en geliefde gcstalte schen slueg zitall~. ,aanzoeken I getuigen",scn
plotseling op de rcnnen van zonder pardon :van de hand.
Longchamps. Een groote beroe- Het schcen of zij onbereikbaar
ring ging door de geleaeren zou blijven. De waarheid was,
der daar aanwezige Fransche dat Elena _ in deze geheel vrij
zoo ZIT HET
'L.
&ar;stoc,"tcn, cn de reporters van ee"ucht - den negcntienBittere uren "ijn gevo;gd.
DELAU'S KLANK OPNAME
impo,""'" E.""d • Co.
Kramat 39, _

1·el. 578 W.:Ir. _ Noordwijk 22, _
Taodiong Priok. Tel. 200 TPK.

Tel. 750 Wldt.
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"ONS BELANG"

De Dubbelganger van
. Alfonso XIII. •
(en Gelijkenis die niet

Toevallig was.

I"! - "-- .... -..
C
_9 #fI!.."
"9.etA1L""" -U.s.u.-II"""""

fonso
xn van
stierfzijn
28 jaar
den bloei
leven.
had aan de mogelijkheid
zulk een vroegen dood geen
oogenblik gedacbt. En Elena,
die hem zonder reserve of bijgedachte beminde, zou nooit een
woord over haar lippen hebben
gekregen, dat verband hield
met zulk een mogelijkheid.
Toen de slag viel, verIiet zij
haar rijke woning, die konink-

en
naar
_ fotografcn
naar mensndden
meende
- den
incognito
hier
verloevenderr
vorst. Doch deze rei in uitstekend Fransch, dat hij Spanje
sinds zijn jeugd verlat>en had
en in geen enkcle relatie stond
tot den koning.

jarigen liefhad
koning met
vandeSpanje
in
stilte
onbevangen tiefde van een echte vrouw.
Eln waar was ook, dat de koning, zoo, wantrouwend als hij
overigens terecht mocht zijn
ten opzichte van aIle betuigingen van Hefde en aanhankeJijkheid van zooveel geInteresseerTegclijk te Madrid en Bayonne. den, geroerd door de
Kort v66r het uitbreken van teit van Elena's
den wereldoorlog had een nog weldra met heel .

i~~~:j~G~e "i:~~~s~~; poi~,~.a:ij ~~~~iS~~~i~~:r ~:ee
het begin van' cen theatervoorstelling te Bayonne zag men
den' Koning van Spanje in de
overigens ledige loge van den
Prefect binnentreden en zich
neerzetten. Het. heele publiek
rees als een man overeind en
bracht den, ook toen nog zeer
poPlilail'en vorst een grootsche
ovatie. Deze fronste de we~
brauwen en vertrok op staanden voet. Het was dezelfde
vl'eemdeling geweest die in
Longchamps voor AIf~nso was

=l~~~:~h H~e!a.~lta~i~e~~~~l

doch daar aIle goede plaatse~
waren uitverkocht, had men
den aanzienlijken vreemdeling
. buiten zijn weten een fauteuil
. 'gegeven in de officieele loge.
Wie was die vreemdeling die
"sosie" van Alfonso
die

xm:

:~:~~~~a:~e~~~~e;u ge~~t:a~

~~t e::~n:l~~ w;~s:n~~k ~~~~

den dood van koningin
des, kreeg Alfonso
Elena Sanz gedaan, dat
gebeel uit haar roemrijke
bare leven terugtrok. In
klein plaatsje bij Madrid
woonde zij nu. Bier genoot de
koning de gelukkigste jaren
van zijn leven. Riel' werden
hem twee zoons geboren. Nooit
verbond een inniger liefde twee
menschen......
'\

~~t ;:~~k!()~~!u::n

Maar het erfelijk koningschap stelt .door tradit:ie "i,n
en .s~t~ndIge overwegm~en
sommlge eIschen, waaraan zl~h
ook de sterkste monarchen DIet
v.:eten te onttl'ekken.
elscht~ van Alfonso

worden uitbetaald
15.000 gUlen. Deze
geregeld uitgekeerd.
Sanz's overlijden
hetzelfde bedrag
tegenwoordiger
sche hof steeds

~f~t ~il:e~~~o~aar

te
h
1 k? D pp h
r op em ee. e pel's eeft
de wa;.e toedracht _ deels uit
hoffehJkheid, _deels uit onbekendhe!d :?et de juiste feiten
~ nOOlt tlJdens Alfonso's regeering wereldkundig gemaakt.
El' kunnen thaILS geen bezwaren meer bestaan tegen een
publicatie erv~n nu de Spaanache monarchle tot historie geworden is en de dubbelganger
zelf kart geleden op ziju bezittingen bij Biarritz is gestorven.
E.oning en Zang~es

ven

~~o ~~~~St,ot

aan
jarigheid In 1905
d
.
e zoons echter
taal zelf te
deden hun wensch
'!U bleek. dat reeds
Jaar: ..rente werd betaald
as
lfeeW
kaphaal. d~a[tad",e.j1
ru;cbe

n~n.

;'----;-.--

worden
doen lijden
~on~!
SeVilla triomfen de nazaat kenniS
i
"l'1erde. ZV_ was
o~ooi. ~ __ ~ ~ van ~veel gevoeIs-: ~

p

•

I

•

~

\\

-

-~

~p

want de telefoontarieven
zijn per 1 October-,1an
belangrijk gewijzigd.

Bekii.kt U on~erstaand vergelijkend overzicht van de oude ~
en rneuwe taneven eens.

•

Let op de rue-uwe gunstigel' indeeling in 5 tariefsklassen.

•

Ziet

ho~veel

gesprekken MEER kunnen worden

~

IJ;J.

aange~

vraagd. regen hetzelfde en zelfs lager carie! dan vroeget.

~

jaar weder voor de deur staan
kunt U zich geen waardevoller
geschenk. denken dan Uw stem
met gelukwenschen op. een gramofoonplaat vast te leggen.
Vele andere mogeljjkheden
biedt de gramofoonplaat, zoo-

~~r ~~~~j~ggar:=ekinu;~=

gen verstrekt.

De prijs behoeft geen bezwaar te zijn, daar opname vanaf f 2.50 reeds mogelijk is.
."')
.. )

Tari~f voo£ de netteD Batavia. BaDdoeag. Soaabaia en :3:e'marao.g.

Tarle! voor

an~

•

I

overige cetteo.

er~ Q

Bovendien is het tarief voor cen districtsabonnemex:t ,..

laagd van f 7.50 tot f 5.-. De aamngen \'oor districtsge~ ~
sprekken te I J en mede VCOt het bepalen van de tariefsklasse. ""

U!ai~~,~~1~~~ ~.~"~

""nen,

waren,

ee

1\'te~l~oOd
\\

sp~:~ nu Kerstmis en Nieuw-

dIe smds tientallen
vertrouwen had
I. -

_,zang~es,fo~~: ~,~fn~a:~ ::~rm~ke=~ O~rten"iiksche: I
Bord~ux,_ ~dri~,

~;e~u;~a::, aUl;:W~cr~~~·~~::: II

pe . . .

, De roman, die den achtervonnt van deze merk-tusschen Aa,rtsb.ert<},,;n
b;,gu.·1;. in het en van zijn
_Marseille"

uw,

~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~

mogentje en met de kinderen,
,met cen n
die haar aan hem herinnerden,
zuivere
in Frankrijk terug..
Maar
.den vreemde omtVOl'ge," II
een verlrouwde des konings, de
Ouders, Familie en
staatsman en groote advocaat
een gramofoonplaat
Salmeron, wendde zich aanStem en beluisteren deze
stonds uit
.
keel', tien keel', ja, honderd
het hof van
malen. Kunt U zich' den vollen
gedaall, dat officieel
omvang van hUn- blijdschap cn
konde, die op het
ontroering indenken, als zij
cO::Jsulaat te Parijs gecicpc>U""d I Uw stem hooren? En wat gaat
werd, de beide .
hmioere~taen USwlccCrhZl~ds VoomorafS?IechDtes
den erltend en dat hun
•
u
pitaal werd toegewezen,
enkele minuten in de Studio te

Eischen der Monarchie

de dynastie niet zou.
ven. Jarenlang verzette zlch de
vorst die in stilte als gc:woon
'burg~r in zijn ide~le gezinsleven met Elena opging Elena
zelf leefde intusschen' in een
schrikkelijken. tweestrijd.. Was
haar man maar geen koning geweest! Hadden zij slechts op
een eenzaam eiland kunnen zitt:~!, Tenslotte wali_zij,het, die
bI] den vader van haar ki.nderen
en. den eenigen man, dien zij
OOlt wer~elijk heeft -liefgeft.ad,
::::d:~n!mi!t~ deB., eisch van

STUDIO'S.
Vroeger waren slechts cnkelen, en in het bijzonder de
groote, beroemde kunstenaars
geroepen om van hun stem een
gramofoon-opname te doen maken. Dank zij echter de laatste vorderingen del' gramofoonopname-techniek,"kunt U thans
een volmaakte gramofoon opname Iaten vervaardigen van

•

V~"er kunnen geabon~eerden

•

De k~

\'aD. ,de bijtelefoonne-tten ~
disttictsgespre vanwt hun aanslu.nng ,,:-ocren tegen be-

'0<£0.25

VOOt

cen extra schel tijn vedaa.gd van f 050 ~.::

~

POST - TELEGRAAF - T...fiLEFOON

SCHIPBREUKELINGEN IN in manden san board moesten
DEN INDISCHEN
WO::~g~~ch:~~aChting in,
O(;EAAN.
VIJFJARENPLAN VOOR

BATAVIA.

groote lampen ge~~ik te . ma-

Na "tien weken van

~:~e~n f~deJ:~h~~: VU:~ J:

Van land der buitenste dui- Militaire Willemsor~c, waarb!~
dernis tot ville lumiere.
~~lle~~O~~~~n t~mv:~a~e~~~~~h

~.

'
....
Nederlandsch tourIst III Indle
iE: uitgebracht o~cr . de Bata-.
v~~~che straatverhchtmg en het
vIJfJHrenplan, dat deor de . g;meeute is ontworpen om hICrlll
vel'bctcring te brengen. Speeiaal
hct denl,bQCld van een vijfjarenplan, waarvun de Sovictrepu.
bJj(,k de dtyindster is, en dal
rel'ds i!l ZOOYCel andere lallden
~tavolgll1g hceft g(>vondcJl, heen
llldruk g~maakt, omdnt het
SPl'('cltt van den ~lOdcI'llen gecsl
van het Batavmsche gem~'('nt~bcstuur. (V.P.·O.P.)

EEN INTERESSANTE FjLM.
Anlflterdam. OdobC'l'. In verschillcntlc stcdell in Ncd(,l'bnd
is cen film \"o.:l'tOlJlU.l. wdlw ('(,11
bceld gC'eft van de str,liltvcr·
lichting in Batavia, zooals die
op het oOg'cllblik i;;. Met spanlIlllg, hchbcll de l()('sehoU\\':'I'S
de. film gevolgd. wdke ~emgL'
limzenden l\.!ekl·.H lang 101 ell
welke o.p vcnH:lullt'mlc dl:UJd{~
\.'l.'rlwt'n,\','eg.'11 van Hata"I~t hlJ
ll\!ond. ill opgpnomen. H,ot w:t:

w=

;~~ ~e~:e~ ~or:r:=d:~:r~::ti!e;::
den bloemenhandel van Mevr.

~~~a~Et.!:itie. ;:vo~~

.!n een kort ?ericht maakten

DER NEDERLANDEN.
Vele attraclies en prijzen.

heid kan leveren. Mevrouw Riel

~i~~~~ ~:~dl~~r;!>i~;~,V:~=

Wij ontvingen een nieuwe I
collectie

De aandacht zij gevestigd op

FILMBAL IN HOTEL

de volle nadruk zal worden ge- komstig van MauntlUs, ill den
beleid" (V.P.- Indischen Oceaan, waarvan de
~J.:,.)"
opvarenden ten slotte werden
gered door de Clrm Mamphee
Omtrent de avonturen van
HELDENtvlOED.
deze schipbreukeIingen kumlen
, w i j thans nag het volgens melAms~e~dam, Oetobel.. De den.
Vereemgmg. van Ouds.triJders
Het was in de maand Juli,
van het Ind1s~he leger .. m Ne- dat 68 schi breukelingen van
tlcrland vesbgde de blJ~ondere de Die 0 di~ tegen de riffen
aandllcht van de Regeermg .013 was t / pletter geslagen landden hcldcnmoed van somnllgc den op het Eagle Isla~d een
R.:lt~viurLsche ve:keersagenten,
onbewoond eiland, niet 'meet'
(ll~ II: de ver. . ull.m g van hUn dan een ldip eigenIijk van de
r heht ,cell zek~len doDd: onder Chagos eilandengroep.
oogen at.lrv.en Zlen. SpQemal de
Het eerstQ wat de schipbreuagent, die IS, aangcwezel1 om kelingen deden was scheepsht VCl'kecl. t.e reg-elen op de raf!.d te houden, waal'bij b~sl~bl'ug aan h?t emue van Pasar ten werd, dat de scbeepsdlsclBaroc Cll dw in de avonduren pline moest worden gehand~
worut opgesteld aan den kant haafd. En dit gebcurde gedu"an dell SChollwburg, verdient rende de tien weken ,dat zij op
nll<.li' mcening vall de heIden uit het onbcwoonde cHand zaten,
den Atjeh-oorlog en zoo mcnige alvol'ens zij door een io('val
pxpedili13 allen lor. Het gerucht werden ontdekt en gered.
~aat, tInt speciaal op dit punt
Aan de mannen werd elk een
i'C'eus veIe agenten slachtoffer taak aangewezen, als wacht. . .an hun plicht zijn gewordell, loopen, voedsel .:'locken, water
tlool'd~lt zij bij regen in de die- halen enz., terwijl de vrouwen
pc
duisternis welke
d:m moesten kaken, manden vleeh];('('l'fW\lt, lliet worden opge- ten uit cocosnootvezels en an, .) l Nicttegenstaande het dere voorwerpen daarvan ver~~/a~~ da~ll: uit vier richtingen vaardigen.

Der traditie getrouw zal ook
dit ~aar fin de zalen en op de
terrassen van het Hotel del'
Nederlanden een f i 1 nt b a 1
worden
gearrangeerd.
ffet
feest zal, zooals onze lezers uit
de advertenties reeds hebben
ktmnen zien, plaats hebben op
den 2den November a.s. en in
overleg met belangstellenden
en film-importeurs is er dit jaar
buitengewoon veel werk gemaakt van de ve~~ie~ing der zalen: Als gewoonllJk IS de deco·
rube oPf:?edragen aan de Rec1ame StudlO van de heeren Waldman en Le Clerq. De ontwerper
van he~ ~eheel, de heer Waldn:'an, die III E~ropa en voor vonge feesten In het Hotel del'
Nederlanden reeds vele malen
met groot succes dergelijke
versieringen heeft ontworpen
en uitge\'.oe:d, z~ zeker van
deze creabe lets blJzonders maken.
13uiten de gewol1e keukens
en buffetten worde~ er op het
terras twee J<7va.Pils-bars geplaatst, voorZlen van ko~?en
~~ffetten. met .. het onverIlUJdehJke "blCr-wurstchen." Een
Veuve-Cliquot-bar .i.n d~ lobby

Wollen
Zi1den
':J

~: ~:a~ man~!~~~er':~!fd~~:

heeft zich als bloemenleverancierster in de eerste plaats een
zecr goeden naam ve:nvorven
dD?r d~ I!roducte~. v~ haar orcJ;rideeen-KWeeke':!J, die op memet en zander Bontkraag.
Dl9".e tentoo~telling een ~:rsten
LI
pnJs vel'Wlerven, terwlJ.~?e
en
Floe en
Landvoog~, zelf kenne: ~~ liltin de nieuwsle Modekleuren.
nemendheld, .~: kweekerlJ met
een persoo?liJk bezoek ~ere:.rDam~s Alod~ Magazijn
~~. ~aar met aile?? orchideeen
zl::!n III het :u:-agaZlJn van M~.
"
0
g
Riel ;oorradi en d~.~edOt f?
;~nis ~eanno~~~h~n 'u!st ~~~~o~
NooTdwijk 34
t~ vesti a:~ 0 dit de lezers
weten d!t zi· v~r aIle soorteni '-_ _ _ _ _ _ _ __
van bloemen8 en bloemstukken, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'-_ _ _ _ _ _ __
kransen en wat meer met de
Bindekunst vcrband houdt, bij
Bloemenhandel Riel tcrecht
kunnen
.

Winter

Vilt-

I

nen redden.
Dc eerste dagcn vingen zij
wnt visch, doeh deze bleek oncetbaar tc zijn. Het water dat
zij op het eHand vonden was
drinkbaar, maar brak.

Am:.;tl'l'Clam, Odobcl'. In cell
B:Jta:'i:UlJ.:~h 1'l'I'gatkring van toesehouwers

de nach'ren alotte begon de gerillge

~:~'n ;~;::l~:::):lh~~:i ll1~;~iijl!(ll!l~I;:J:;.:

Z'Vllrt.

dnt

~~~~t(~;;::~~J

.1.H't

Zij leefden a.l dien tijd zeer
primitief. Hun hoofdvoedsel
bestond uit eieren en kokosnooten, dic zij op het ..eilal1:d

~ijn~:~, :eet~:~: ~:~d~~stk~~:

tCJ~lr~ti~~~n k~~~i~!~~

HOTEL
DER NEDERLANDEN.
P1'Ogramma

Op Dinsdag 15 October 1935
Die Italienerin in Algier
Ouverture G. Rossini
2. Aquarellen Walzer Josef
Strauss
Lucia di Lammermoor
3.
Donizetti
. Het bekende orc?est van J~- 4. Paganini Potpourri
he Foorman zal dlen avond III
F. Lebar
d~ eerste plaats worden ge~s- 5. Herbstlied P. Tschaikowsky
slsteerd door de beste BataVIaM 6. L'ArIesienne Suite G. Bizet
~cr~~vn~~~!-~lt~~~~eY:~a~~~~ ~_ _ _ _ _ _ _ __
gToote fcestavonden in Hotel
der Nederlallden mede tot een 1111111111111111111111111111111111111111111111111111
succes maa\,ten. And last not
least zal de bij geen groote feestelijkheid te ontberen stafziek onder leiding van Willem

~~~r~~~zel

aardige wijsjes doen
Aan alles is dus gedacht. Het

1.

INLE86ERS

De

I:\.

cI.n. n, chi ",,[ ',.tll. l.'i(!t!:ch.ljk gpiJJlanallgc zwart dat te aan- en het sleehte water.

zeCI' gewam'deel'de Brown Sugar

is
over vlJf Fll'r z:il mtzl(:n, ](Jl~te ?ieh Vllol':;lell aan het gcmeenM
g-I"ooi OLp!'law; lilt. rv.p.--O.P.J t.f'iwatu\U' van Batavia lc riehlr'n en waurin CI' ter wille van
ONDERSCHEIDING VOOR dl~ 'veiligheid ell mensehelijkAUTOtvlOBILISTEN.
hc'ir.l ofl wordt aangedmngcl1
O]i)
ltel vijf-jaren plan in vijf
AUIHtpnh!ln. Cklober. VC'rsehil- Il'aallucll
tot uitvoering te
!I'nd,: ot·g-nni:-;:l'lief;, wanl"onder Lrl:ll':jCJl. Zij, die Indische toc~
de K.N.A.C. OVcl'wcg:cn ccn FVmcten lwimcn, hebben hun

was opgegeven, want JH~t eiland ligt buiten de aehccpvaarL
route van Indic llaar Mauritius. Hun toestand w·erd wanhopig. Zij begonnen .de kleine
boot te repareeren, die van het
wrak a.~n land ~espoeld was en
tocn ZIJ met dlt wcrlt ge;~cd
waren, v~er de cel'ste offlc1er

ziek.
Als extra aUractie voor dien
avond hoopt de directie den
gasten nog iets bijzonders te
~~nnen aanb!~den ..~ij .is name·
hJk I'e~ds eemgcn bJd III onderhandelmg. met den ca~era-man
van ,!OblS KIank Fl!m, om
het flimbal. met gelUldsopna-

b~~~i:~n ~~ hulpo t~ h~~e~~

c~:al ;~cO~et,I~:t~:~~ n::~u~tjk

cheques

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

Een halve cen t

~;~~;;ti~~ f~il1~ ~~~~a~~a~l~~:t:::h ~~~~ra~~OT~!{~tn ~~g~r~Jerte~l ~~: :aUJ~~~ls~~l~fe~t :e~~~~b~O~~

NIEUWE

ESC 0

per stuk

NED.-IND.
,IIc~., ~illtl:'". \';jl~, Ul:~ rilm ..~~Lt ni(·~. !idc~ i!J1poncercn door hct den onder het gebl'ek aan melk door het Bataviasche pU,bliek 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImmllmlllllUUIIIIIIIII ~
hlJ "W'!ld I'JI;.:)1

d

Fluweelen

D e Po m pad u r "

~r~lg {~~ll~~~"·~~.~i~~:Il~~('J{ '~~:;~f;': ~~:l h~~l C:l~~;~d tr~~~~nZ~~d~~ de ~a:~~~e~f: d~j~o~v:~~wel ~~~ fftmb:~nzt:~:rk~~r~l~~:en~all

urel~ lII.:hl~,.!".en '·I)!llw;!kl,7,I';'J!·t .'('ni" ll~otest hun donkere eaie Z!L'n bhFlCTi. nwt (-~':l /!Oogf>l . ,<>
t
d inktzwarte
('nkel(~ Heht \"lek ua(lt'iu of eel! ;~~i~~~:n~~n zO~~~~~l ~lOgelijk af
:~~~~~l~~~~~~: P{'~~'~~~~'() n~;~~~~~~ te stekcll ell doell hUll plieht. In
Dc tOllrj~:t. I~ie de film lI(,(·ft f.L' bO.?/l., dat ann het einde van
vel'vtHl.l·digd, gaf per.soollJijJ: h.el "IJfJarenplnn ook dnar welt·t·n t'l:plieatie \'lIn hl,t \'('rloon· lJeh~ CC~l lan,tai~m z~ word~~
de bt:('ld ~n we . . . ~ .'rop hoe gn~). ;~l~h;to](,cn, ~.tmd~~r . un nagc
k Vl:rontwH:II'diglng het In .,l.dlt .tlll".ns vClhg zaJ staan.
B!ltliVllI w.. kt. W:ItlIJ";'!' IJp CC'Il
wijZ(' ab hnt. trilhpdd i~angtlf
PROTEST.MEETING.

J

BLOEMENHANDEL RIEL Iii------~-~-'---i

lijden gered.

Amstcrd~m, ~cto~r. Groote 1 crd op het

?leol0arngsee'1~eIlrlanpgpolrSt dhaIetrdogoCrWee~~

~on:

I

DT 0

l\,A
r ~I

MU. N.V.
&3\

.

idffii

~~:'·:.~:.'~.13(J~(jl:r;~~c~·'::I~I~~I~~~·:l~t: ~~~U~we~;)~~~~e~~g-e:c~ike l~~~ sc~~:e zo~:~' ~~;d~~ d~~fd:r, i!~~;~S ~~e~el1d~oel~e~ii%~;fs~~~ W1JL~~1LJDr~:'i:C~~,.L.~ ~ cJIl

VERSCHIJNT DRlEMAAL PER
WEEK IN EEN Of>LAAG VAN

~~~t::l~i~:l. ~;~::Jr;J!~II~~JI~t~~,I~~~flljjl~!~ ~::~.:·.~.n~~~;u~~;:3~~I~g l~i!fe:~~~·oJ~er~ ~~~l ~~e~i~gi::~~~:C~~~de~~ :~~~e ~~~:~~~~aired gedeelte

duil>ter rij.il"l, wnd(·!· aanr;jdin- gel~l{()
geil t(' Jc"·ec(:ren of \':tn hUn O.I.J

overlijclen spoed {V.P.-

Dc Zuid Wester storm, die in niet beteekent, dat Mea West
dezen tijd op dit trajeet zelfs den gasten in mootjes gesneden
door groote schepen wordt ge- zaI worden opgediend, maar

Amerika in den Pacific.
Guam in de plaats van

Manilla.
.Marinc-autOl·iteiten in Washington wijL:8n crop, aat Cl' in
de naaste toelwmst in de Paeifie, wal hel Amerikaan",che belung betreft, cr;n hcelc serie
van %.g. geslotcn havens za! 1.0men en van gebj;:den welke speciaal voor militaire cloeleinden
gereservecrd zijn.
Dc eiJunuen Midway en \Vakc zullen waarschijlijj( worden
toegevoegd aUll de bcpcrkingen
welke zijn gctroffcn ten opziehte van het Wcstelijk deel dcr
Aleuten, die llabij Alaska lif;gen.
Op het oogenblilc hebben de
Vereenigde Staten slechts vier
"gesioten" havens in den Paeific. Het zijn Pearl Harbol1w op
Hawaii, Guam, Kiska in Alaslta
en Sibic Bay in de PhiUppynen.
Het jongste besluit van President Roosevelt heeft van het
Westelijk dcel deL' Aleutcn geen
gesloten haven gemaakt, doeh
a11een de civiele luchtvaart boven dat gebied verhoden,
Hoogstwa<ll'schijnlijk zuBen
marine M en vliegbases worden
aangelegd op Midway en Wake.
, Deze eilanden liggen op respectievelijke afstunden van 1150
mijl tussehen de marinebasis
Pearl Harbour en Guam.
Guam is reeds een marinebasis en zal voar het geval
Amerika de basis in de Philippynen opgeeft, het thuis stution worden Voor de Aziatisehe
:~.t van· de Vereenigde Sta-

Guam

;;:;~";'dop ,~~eg~~de!~:.~~~ een ;;;~d:r~t :gr~n a~;e ~~~;~!:~,br~

te Batavia en Mr. Cornelis
en aan aile Hotels over
geheel Nederlandsch-Indie

Maar de stuurman alaagde besteed,
;
er met zijn kleme boot in om
In verband met een goede redienst zal blijven toegestaan Peros Bnnhos te bereiken, een geling worden de feestgangers
om Guam aan te doen.
klein bewoond eHand van den- verzocht om tafel voor het SOUM

~~d!~tg~~~Pnf:u:~n
k~~:a;ed ¥:;ve~~~~ t~~ej~ea~!~~l1~ersten
rijst.

Zoolung het Washington
\'lootverdrag van kracht is, dat
d~n 3lsten December ~936 explrccrt, kan Guam met verstcrkt worden. De autoriteiten
wijzen or echter op, da! ook
voo\. het geval er cen meuwe
maI'lticme overeenkomst !ot
stand zal komen, de Vereemg~
de Staten zich het rec~t zti.llen voorbehouden om MIdway,
Wake en. C?uam te verster~en.
De rmfllster ,:an Marme,
Swanson,. beeft zleh nog kort
geleden Uit~e!ate.n, dat de vraag
van de fortlflCatre van de Arne-

Toen deze rijst op gebmikt
was, voer hij ten tweeden rnaIe uit om nieuwen voorraad te
halen, doch de schipbreukelingen bleven verder zonder eeniM
ge verbillding met de buitel1wereld.
Tot op een goeden dag plotseling de kreet weerklonk, "een
schip, een schip!"
Ell werden vuren ontstoken
en signalen werden gegeven om
de aandacht te trekken.
En de Clan Macphee, die uit
de koers was gedreven door den

~~~i~an~~h~eei~:~~~a!~e d:l!~:

conferentie moet worden behandeld.
Zoowel in legeI'_ als in marineitringen is men van m~ening,
dat Guam een betere basIS voor
d~ Aziatische vloot is da~ MamUa, op grond dat het In geval van oorlog meer afdoende
!tan worden verdedigd. In de
e~.rste pla.~ts. omdat het dichter
blJ Hawan hgt, dat het voornaamste steunpunt is van de
Amerikaanscbe vloot voor zoovel' deze in den Pacific is geconc12ntreerd.
Het in gereedheid brengen
van Midway en Wake als steunpunten, zal het in geval van een
eventueelen aanval op Guam
mogelijk maken om snel vlicgtuigen te hulp te zenden.

:C~~~b~~~~eli~~~~m~p~erkte de
Reddingbooten werden uitgezet en keel' op keertrotseerden
zij de zware branding om .de
menseben van het eiland te
kunnen halen en aan boord van
het schip te brengen, dat redding beteekende.
Eenige der schipbreukelingen waren zoo ver~akt, dat zij

in zeer goede conditie
KOOP AANGEBODEN
f 250.-:- contant.
bevragen p.a.. Drukkerij
JOHN. KAPPEE.

Verschijnt Zondagsmorgens
met een verspreiding van

f!lU ~mimIDii
te Bandoeng en Omstreken
w. o. 96 0 n d ern em i n 9 en'
'TeU, 334

LlEFDADIGHEID EN
DIVERTISSEMENT.

De uitvoering welke de Bata.
via Players de vorige week in
de Soeieteit Concordia hebben
gegeven ten bate van het kanker instituut te Bandoeng en
de British Empire Cancer Campaing,· heeft wederom de aandaeht gevestigd op de hartelij:;::;;;;::;;;;;;;;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;~ ke samenwerking welke er in
NederlandSCb Indie bestaat
tusscben de Hollanders en de
Engelsche gasten in dit land.
De leden van de Engelscbe
society, die .zieh als de Batavia
Players aandienen en die onder
dezen naam. zich sedert eenige
jareD. zulk. een sympathieken
naam hebben verworven, zijn
steeds hereid om voor het een
of auder liefdadig doe! hun tijd
en hun talenten.te geven, en VeIe instellingen hebben daar
reeds van geprofiteerd.

Inlichtingen voor

I

in beide bladen ,
DAGELIJKS Telefoon Nos. 582. - 583 Weltevreden
Na 5 uur 5238. - 5050 Wei t.

I

F0 .R 0 T0 URI NG

is tevens ingericbt aIs TE
tus.schenlandingsstation v90r de#
commercieelen luchtdienst "\;JisTe
sche;n ~an Francisco en Manillao :Alit!" vIiegtuigen van de.zen

Tenslotte kan nog worden
medegedeeld, dat door de versehillende filmimporteurs prijzen worden ter beschikking geM
steld voor de beste imitatie van
artisten nit de groote film,
waarvan bij het Hotel del' Nederlanden een opgaaf verkrijgbaar is.
Het zal ongetwijfeld druk
zijn den 2den November in het
Hotel der Nederlanden.

DISTRIBUTIES VAN CIRCULAIRES
EN ANDERE RECtAMEDRUKWERKEN

EEN HALVE CENT PER STUK

I

Speciale wijken del stad
dus niet.in de 'geheele oplaag
ZONDER PRIJSVERHOOGIN.G

, hopen..
Zekerdat
:ZUllen
de' ·Batavia
vele Batavianen
Players
DE UITGEVER
nog lang in tact zullen b1ijven
KAPP'EE
ten bate "VaIl het divenissement'
~
..
en tneer nog Vin de liefdadig".
.. L.
Importeur.: .EVERARD .& Co. h~d.
;'.:.
tJJJtCO:...4,IL..~~~~.T......17JOl,...\J:...~"""

JOHN

