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MEDEDEELINGI
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De geweldige belangstelling die oak bullen Batavia
voar
cns blad schijnt
te bestaa,}, noodzaakt cns •
langs dezen weg te berich_
len, dDt zij die cns blad
per
post
wenschen te
ontvangen een postwissel
zenden van:
DlREC"l'EUR JOHN KAPPmE _ TIll!....
HQOFDRED.: D. F. VAN WLJK _ TEL.
Al.G. PROe.: H. H. RO'ITING - TEL.
ADMINlSTRATIE: TEL. NUMMER
AD'V'ERTEIITIE ACQUlSIT!E:
_ TEL.
S. B. H. GOP~1!lR

PER KWARTAAL f 1._
PER HALF JAAR ,,1.75
PER JAAR
" 3.50

WELT.
WELT.
WELT.
WELT.

r.82.
583,
1582.
683.

WEL'l~.

6050.

GEDRUKT EN UITGEGEVEN DOOR,

DRUKKERIJ

weU,e daarmede gepaard moet
gaan, wordt voldaan.
En het is dan jammer gelloeg
juist deze overweging, dat het
slechts luttele dubbeltjes kost
0111 het kind zulk een genoegen
te doen, ,\vellre tot een te spoedig inwilligen van zulk een
wenseh leidt. Waarbij een valschc schaamte, welke daardoor
vaaral bij het kind wordt aan
gekweekt eon zeer groote 1'01
spedt.

DOOR DEN GEI-IEELEN ARCHIPEL
GWURENDE

HeT

GEI-IEELE JAAR

~~======~~~~=---==============

."STORMSIGNAt\L~~
De a:tmlacht d(.'1' Pl'I'S wonlt
weer h('\TH.:lgd \'001' g'cvflllcl!
van nil'uwc j"ugd'criminalit('it
te Malnng, \Vaal' ycrsehi!lclldc
jongcliedcll cell dic\'Nlbem]e
vOI'md('Il, met 1.'('11 ,.1;::a.;;" om
da:U'llil \·VdlLuel'le lJ{ll'L,'JI ie iw·
latell. wdke de lant/rcdlh.'1' hij
l);.:trapping zou Ol'h:gg-l'n.
In dit \'erband vr:tagt men
zicl\ ;If, of ell: stl'affen, weihe
zijn opgeh:gd :tan d(: kdell vall
de VfO{'g-erc '1'.'1'. Nightclub, wd
l'.waat· K(-JlOPg gcwee~1t Zijll (mcn
hCl'illni:rt zich dal deze bl'llUe

. 3f~g~,:n~~!iL ~fZ~~~~~l~~lr~k \~~{~~
.sc:hil!elid~

zwtmhaden)

ell

of

llid I~en streng.:r wwrh<:eld had
mocten wuruell gC,Steid.
gen .sln.'lIg-er vool'bee1d· aan

wic'!
III de eel'stu plaals Loeh z(-I'{.'1"
:tall de oude!'s. Han wicr tekol'lkoming heL "rJOt' alks te wijlcn
is, dal ;mlke eXC('$;;{'O kunnen

.-----_._vool'kolTWIl.

Maar het 'l.ijn ni(:t alleen deze
c;-:ccsscn welke :tan het Iicht ko·
meil, die :Illnlciding- t{,t gro{.'ien-

be~org'~lh{'id g-o'ven.
Hot V()Od;;:Olllcn van dcz{; excussen ioch h1 cen direct lJ ew ij s, uat l'l' cell tolaal verlwcnlc gl'O!1(J:;lag IX'staal bij de
hcd{,lldHagsdH~
jeugu, we!lw
haul' l1iling "iJaH, in de huiLl'll::;porighctlcll wdke aan lH't Hell!.
!wllle!!, mam' wdlw op zkhzdf
'\'(·(·1 rr.('('1' te' rknlwn geveil dan
\'leI wcmwhdijJ.: i~;.
En hoczcm' lid oudcrwctsch
mag lijlwn ('l! in s'lrijd mot de
opvullingcn van dezen tijd,
waal'in men nH'('nt, dat men til!

de

j~t1gd

zich fi10(·L lalcll uitkn:n,

~~d~;;1{i~~I~,~~~:~~t':lc~~<~~~;:t v;'~f:
le"ol-t -dc VCt'WUl'ditlg welke wij
om on.s hOl'\1 ztell, hct hewijs,
dat het vl'ocgerc opvoetlinf.{s~
:~ysL(:('m, uaL in de allcJ'(::c\'}itc
pJards Lucht en discipline nank\veckle, nid in dell militait'cl!
::.:in, maar de g'choOl'z:Hlmheicl
wc!!w wij in hd Je\'cn lloodig
hebhc:n om later zelf gehool'zaamhoid te kunnell nfdwingcn,
toeh nog .nicL zoo gehee1 verkcerd was.

In de kringell \Vaal' de onderlijlrc conlr61c het mecst vel'~
zwaltte, lwmt lid tot excessen
als die, wellw lhullS worden beSlJrol:c\l,
Men zij nict dom on onverschiJlig genoeg om tc zeggen.
11l\ ja, maal" zouie::ts overkomt
mijn JdnOet'ell niet. Missehicll
nid in dicllze]fdcn vorm, lllaur
(jo)c you!' hen leggcn wij door te
groute:: tocgevclldhdo, dool' te\'tcl inschilck(,lijkhoid diezcICde
gmndslngen, welke oj) eell anden~ manier ten Invade hct karakler van de jwmcl1ue genera~
tic ;;lIl1tn bclnvloedcn.
Wij mal,(,ll het den kindol'en
tc 3'emaltkcliji<. VODral in ldoinigheden.
Een '1,'edang-en staat in den
tcgcllwoordigon lijd veelal gclijk
aall
con ingcwilligdon
wcnsch.
\Vut in

OI1;;C

jellgd cen bijzon-

lh'l'c altl'llelie was, wual'op wij

en wckcn tevoren vlasten,
ell
waurop wij weltcn daarna
nog lctrden, is VOOI' het kind
'1,':"ll hedcn C81l doodgewoon iets,
w,J:Il'bij het zieh zwaar belecdigd voclt en tOOl1t, aIs aan zulk
Cl'l1 Vl'dangell niet onmiddcllijk,
lidst mot cell greep in de bems,

<.Ingell
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NIEUWE MODELLEN
ERRES -:- PHILIPS ERR ES K. Ye 217
'Contant Fl. 225._

Contant FJ. 225._

ERRES

6-lilmps Super heterodyne met een g~lfber~jk van
14 tot 200 Meter. Vereenvoudlgde U1tvaermg van
het niellWe toestel K. Y. 218.

danwel Fl. 30._

PHI LIP S 333A

of bij levering Fl. 30.-

ERRES GELIJHSIROOM

I

VOOF'. h"J'...ACHTEN VERSPREIDING TEL. Yr.u.

tusschenprijsklasse.

wegens verplaatsing na;}r

SLUISBRUGPLEIN

~.'l~

Ie

A I '-iMP

"'k"

TWEEDEHANDSCH

TE KOOP

PIANO's

Model- Slachlbedrijven

"BROMO"

met garantie

MOUTRIE.ZIMMERMANN----STEINBERG PHONOLAPIANO met 50 rollen
en andere goedo morken,
Op afbetaling vanaf f 15,- p,m.

Parapaltall No, 1 _
TelL 500 WI.
Buitenzorg ~ B::mdneng -Semarang _

Poerworedjo.
Garandeert

@
N.V. PIANOHANDEL KOK, Batavia:
Rijswijl{ 19.
N, V, PIANOHANDEL KOK, Bandoeng Bragaweg 29

U

prima

Europeesch person eel.
Lage noteeringen.

~ctuee.e N.ieuw&.
DE TOEKOlUST VAN DE
PHILIPPIJNEN.
lHecning yan
Callt. A. L. n,ennedy.
va;:1
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DE DREIG!NG OP DE
PIDLIPPi,JNEN.
3alHhlistCll ell Conununisten .
In <!ansluiti!lg op onze be'richton omtrent de all de Philippijllen h€erschende onrust,
mddt de M~nil1a Daily Eulletin, dat de autoriteiten te ~. l<tnilla de gl'ootste waakzaamheid

::!~~:~t~:~li!I:~~~m~~ n~l',:'!C(;l.;

werd gepublieeerd inzake de
kc nabU Borneo Zijll gelegcn. toelmmst van de PhiliplJijnea, is Philippijnen

Hdewel deze eilandell buiten I~~~ll~~~o~~~e~~ ;i~/;sa~':nAb~~
de grellS vallen van de Philip~
pijnen, zooals deze bij het ver- lang, zooals hij clit te Singapore
drag van Parijs is vastgesteld, !~! ~:l~;:.nT~~~!;~enWoOrdiger
behoorcn zij, naal' de meening
van verschillende autol'iteiten
De heel' Kennedy vertocfde
ook niet tot Borneo, aangczien te Singapore op doorreis naar
zij buitcn de drie lllijis grens Landen, na een reis welke hij
vall het eiland vallen.
door het Verre Oosten maakte,
Prinses Dayallg Dayang zegt, gedurendc welke reis hij ook de
En zonder dat hot bemoeidat
deze
ellanden
vroeger
tot
Philippijnen
bezoeht.
zucht behoeft te heeten, zouden
velen cl'mede gebaat zijn, als
~:~a:!;~::,o~e
v~:~v~:~~
~~~:l~:
Het
onafhankelijkheidsprocen lmuw contact tusschell de
bleell1 besprekend, verklaardc
ouders van kinderen, die zich van Sulu.
vrienden of vriendil111ell nacAangezien zij de cl'fgename Capt. Kennedy, dat zijn indruk
men, crtoe kidde, dat deze ouis, dat de bevolldng del' Philipis,
behoad
dit
gcbied
haar
toe.
den; elkaul' woderkeerig op de
hODgte braehten vall wat zij om- Dc Prinses heeft zich sehrifte- pijnen ten zeerste is ingenomcn
it'cnt dezen vriendenkring a1zoo lijk tot de Regeering det· Ver- met den staat van gcmeenebest
hooren. Als or iets kwaads go- eenigde Staten gev"'end am [mar en dat zij genegen is de Philipbeurt, weten de eigen ouders reehten te erkennen.
pijnen als zoodanig lllet Austrahet meestentijds hot allerlaatHierbij wordt uiteengezet, dat lie te vergelijken. Z ij is va 11
ste!
de bevolking del' eilanden Jo1o- me e n i II g, d at h e t toe
Het IS niet lloodig, dat de anen zijl1 en dat zij geen andere t e j u i c hen Z 0 U z ij n,
kinderon geen pretje missen, gebiedster erkellllen dan prin- i n die n d e Phi 1 i P P ijdat zij geen matinee overslaan 80S Dayang Dayang.
n en
a Is
z elf b est uen iodere film gaan kijken.
Deze twaalf eilandel! zijn niet r end gem e e neb est e en
Deze prctjes, deze ontspandeel
van
het Engelde
eenige
bezitting
van
de
vorningen mooten een stimulans
Rijk
zouden
blijven, moeten een aangcname stelijke familie van SuIn in die sche
afwisseling zijn, waarnaat· v e r- streken. Ook een ded van worden.
1 a n g d wol'dt en waarvool' de N oord Borneo behoort aan de
kinderen dan k b a ar zijn.
Sultans-familia, doch dit land is
Het staat to bezien, zeidc de
Over het aIgeheel geven wij
onzen kinderen teveel en ont- VOOl' altijd aan Ellgeland afge- Londensehe journalist verder,
[lemen hun daa1'door de waar- staan tegen een vcrgoeding van of de Philippijnen erin zullen'
deering voor hetgeen zij krij- 5000 BOl'neodollars per jaar.
slagen gaheel onafhallkelijk vall
gen.
de Vereenigde Staten teworden.
Il1dien dit niet het geval is, zulEn of Pietje X en Betje B
len zij hebben te overwegen hoe
iets nu weI IUogen, dOlt hoeft
NlEmVE POSTZEGELS.
hun toekorust verdeI' IUoet worvoor ODS gecn reden te zijn om
dan te zeggen, ja dat kunnen
den geregeld.
In de Straits.
we OilS kind dan ook Diet onthouden.
De Philippijnen zullen ncoit
Aan
het
postkantoor
te
SingaIntegendeel, zulk een beperking van "pretjes", waartegen- pore zijn den tweeden Januari in staat zijn vaor hun eigen deover da.n natuurlijk moet staan de nieuwe' postzegels vaal' de fensle te zcrgen. Er is cen leger
Straits Settlements verh-rijg- en vaar militaire aangelegenhebaar gesteld in de waarden van den hebben de Philippinos in
nemend gezinsverband, kan het 8, 30 en 40 cents. De waarden
harakter van Ol12e kinderen uiet van 5, 12 en 25 cent zullen bin- Generaal Mac Arthur een z€er
andel'S dan ten goede kamen en nenkort verkrijgbaar worden bek\vaam adviseur. Maar het
komt niet aIleen op cen leger
hen tot sterke, be\vuste men- gesteld.
sche,ll opvoeden, die voor alles
aan, dach evenzecr op een vloot,
zelfbeheersching kennen.
De nieuwe zegels dragen het doch gedurende mijll bezoek aan
Onze z.g. goedheid, welke wij woord Malaya aau den kop,
op het oogenblik: zoo verkeerd een beeltenis van den Koning in de Philippijllen heb ik niets gedemonstreeren, keert zieh ten een ovaal in het midden, geflan- hoard, dat e1' op wees, dat men
kwade,
keerd door palmboomen en be- oak dit proble€IU in beschonDe exeessen, welke zich voor- neden de aanduiding Straits 1vingneemt.
deen, zijn hlervoor het storm- Settlements en de waarde.
signaal!
De verkoop van de jubileumzegels is den 31sten December !
_
v. w.
stopgezet.

Z01l

terugkecren.

zijn tegengesproken. houdt me,t
loch rekening met de mogdijkheid van zijn komst. Thans ga~ll
geruchtell, dat dcze rel.-olutio~
nail'e Icider per vlicgmachine
uit Japan zal rrrrh'ecrcn,
AUI1 de Sakdalistische leidel's
zijn \vaarsehuwingen gegev8n
om hun activiteit te staken, t ':'rwiji verschillende hunner zijn
gcal'rcsteerd.

TeVC!18

meldt het blad, dat

merkb!;~ar

geld w01'den gesteund.
Het blad C011str:.teert verdei',
dat de Rcgeering te tolerant is
gcweest in haar streven om d~>
beweg!ng onbeteckcllcEd tc'
doen sehijnen en dat te lang
met kraehtige nm?.tregelei.1 is
gewaeht. zoodat thn.n8 een \Tij
ernstigc toest:llld is Ol1tSL1,-~lL

RAD10 TELE.FONlli.
Philippijnell _ Chil.w_.
In het begin van dit jaal' ~d
eell radio-"!:elefoondieust ,';ordpn
ingesteld tussehen de Philippij~
nell en China.

C:u::rNEESCH PL-nLlCIST
GE.ARRESTEERD.
Door Japunsche autoritci{('!l.

De correspondent van -de Fa]
lflc.ga::inc te Ne'.'-l YOl'h
verklaarde een telegram te hebben ontvangen uit Shanghai.
waarill gemcld -wordt, dat D,.
Yien Tsji Li, de uitgever Vall
het tijdsehrift te Shanghai, is
gearrest~el'd door de J apansche
autoriteiten en in an'est wordt
genoudeE. Het telegram maakt
e1' tevens melding van, dnt
11.000 e:s:elllpl~.ren Y2.U net tijdschrift werden in beS!2g genG-men.

East

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii___....______

en 12 x FL 19.-

een nieuwe

ontvanger voor
ondernemingen en plaatsen waar geen straam aanwezig is. Offerte maken
wij gaatne op aanvraag.

vleescb,

deskundig gesneden door:

Vraagt om:e Prijscourant.

I

I

30 en 31 Januari

GESLOTEN

(Oud K.P.M.-gebouw)

Maar belangrijker dan die en~
kele dubbeltjcs is het feit van
tocgo\'cn, waardoor or in het
levon van het kind niets bijzondol's meer is, alIos heel gewoon
wordt gevonden ell onze opschietende jongens en IUeisjes
blase zijn, nog VOOl' dat zij het
EILANDEN BIJ EOllNEO.
begrip van het loven beg-inncll
te j,rijgcn.
Prin!Hl!i vun Suln
In onzo aI lo vlotte goedheid
plegon wij op deze manier can
cluimt eigcnclomsrccht.
misdaad aan de jeugd en de excosson, waarvun de bladen op
Prinses Dayang Dayang, een
gczettc tijdun melding maken, nieht van Jalamul KiraIU, SllI~
zijn daarvoor het waarBchuwe~l~
tan
van Sulu (Philippijnen) re~
de signaal.
Hot is een dringende noodzaai<, dut de oudel'S met elkandel', zoo lUogelijk in overleg met
de ondenvijzers en de onderwjj~
zeressen van hUll ldnderen
maatregelen ovct'wcgen, welko
in de eel'ste plaats Ieiden tot
horstol van hot huiselijk milieu,
lot boperldn:; van de toenemCllde uithuizighrid del' Idllderell,
veelal zondcr conlt't')lc in een al
to Iuehthartig vvrtrouwen, dat
alles wel good zal gaan.

Salon de Beaute

\ill'RECIi. Drr-rSDAG, DOlli'DERDAG en ZA'l'ERDAG
GECON'rROLEERD"& OPLA..AG EN GRATIS Filiaal: Tandjonglaan 35.
-;;0:;" f;?P..J-;TI.DING
V.AN
10.COO
EXEMPL!illFl"i
Tel. WI 6008.
TE E ATAVIA-C. EN Mr.-CORNELl:::!. _ _ _ _ _ _ _ _ __

~:s~~::V~~~:~i;~~i~~~:~u~~~

vooruit en 12 x FL 19._

een Sup« hetewdyne in de
NiellWste typen Jampen,
Anti-fading installatie.

KAPPEE

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

SPECIALE VACANTIEBiLJETTEN
EN

JOHN

a

ZESbE JAARGANG.

;;;;_~

RIJWIEL CENTRALE RIJSWIJK
UitsJuitend Eeme Kiss HoUandsch en Engdscl! Fabrikaat.
de Nationale Hollandsche Piers

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N. V.

•

K~fffRKlU15,1

RS

ROYAL SCOT - RALEIGH
FLYING DUTCHMAN
HUMBER - RIMA
Leveren wij reeds 'lanaf I S,e_ per maand

+ +
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... DEOCH1ENo ·posr ·
TREBITSCil LINCOLN.
zonder voor ptantaardlge oli,.o;
die met' de productie van Texas "
Arriveert spoedig te Singapore. concurreeren. Zulke producten
De Boedhistische abt Chao

:~;~'; ;:e!;d A~:~~~~:,,~!~

Japan I·S VOO·r een duur- ffi3:e:€re:~€i:€r€t«€r€e€{€r€a:€r€€€a:e:€r€{e:€r€{€{€{e:e:€rUl:B
~
m
Id
d"
m
zamen were vre e. m Een . goed begin is 't halve werk.
.m
M4

Kung, die beter bekend is ais
Trebitsch Lincoln, de beruchte
. voormalige spion, die tot het
Boedhisme overging, wordt,
naar de Str. Times meIdt, spoe- zoozee1" de onafhankelijkh"d
(Von <",.en correspondent).
dig op doorreis te Singapore vall de PhIlipplJnen voorstaan
Het karakter van dezen hoog- tuigbodems, slagschepen en
verwacht. Hij hC0ft blijkbaar
WaarliJk met tnt altrtnstJs<he waardigh"dsbekJeeder kennen •• A·'·ld.. kruisers mooten ver·
bcsloten om China. te vcrlaten. ovet"Negingen! Red.}.
wij niet, maar hij ziet er vrede· dwijnen, opdat aile eventueele
Hij reist in Westelijke richting
en is voornemens op Madeira.
RET PANAiUAKANAAL.
schien dOOI' de teleurstellingen, dedigingsmateriaal
aangaat,
('en Bocdhistisch klooster op te
KOllltlude moeilijld1(~clcJl,
die het leven nu eenmaal voor zooals "B"·klas kruisers, des·
riclltcll.
Ineen lezingwelkeDr.Jaroes iedel'een heeft weggelegd. Zijn troyers en onder zeeers,
In cen interview tc Shanghai W. French VOOl' Pl'avand's oogen kijken U kalm en vas~- daarin moet men de mogend·
vel'klaarde Lincoln, dnt hij on- Lordship Club te Glasgow heeft beraden aan met een ovel'tm· hedcD vrij laten.

~~~e:~~dtmenwelderoe"t

!:a:~eo=lJ:~=l:;t ~:~~ka~::~ I

I

Bet \lisioen van Admiraal
Mineo Osumi.

m

Kiest daarom eerst het beste merk,

~

De beste is BA TIJVO'S kast,
Want smeltend iJ· s geeft nimmer last!

~
~

~

lAI

~::~~~ U~~fo::,t~~at ~~: ~~~ :::~=:1.e~~~~t h:~r:eer~ ~

derhandc!dc over het o\"crncmen v~m eCl\ boot om hem via

de Kaap de Goede H oop naal'
Spnlljc tc brc n~n. Hij wild\!
cen zeilboot lwopcn met cen
huipmotor en het schip bemannell met vier of \'ijf koppcn (;'11
een !;ompet~llt navigator.

~~tot~~t~~lz~~d~.!1r~~~e~em::~~ ~!~~:~a~,~'s g~e~~:t s~~~~ J~ sc~~~i~~:~;~::r~~~~~ t~~

nomische dcprcssie zich niet
had Jatcn geldcn, het verkecr
door het Pal1amakanaal in 1933
I'ceds boven de capaciteit van
het kallaal zon zijn uitgegaau,
welke op het oogenblik fl.ll.ll 26
schepen per dag doorgang vel'-

zeg, loal a lles goedkomcn!"
Overigens is zijn gelaat volkomen gesioten.
Hij is Minister der Zeemacht
en op 7 December j.1. heeft hij
volgens de mededeelingeu van
"The Japan Tinles" offieieel zijn

~~~~l\lC~~t~l's~l~ij~~ :ecl~ij~~~~: ~~r~~~~~efot ~i:~e~~~~:ee~kO~:~
bc~e;~~;j

daarom zonder uitstel

~~l~e~~l ~~~";~~~dgrei~::'

'-"de schcpcn in eigcndom had
met dell u.a111eg van nieuwe uitverbonte Paks aan dell Donau en is
broidingswcrkcn wOl'dt begol1~.
De ufgevaardigden op de
th:ms 57 jaal' oUd.
NadaL hij lc Montreal in den ;U~~11;c~~~~11'~;~c~~~~1r :~~~~~l r;;~Cel~: Vlootconfcrentie te Londen,
Chrisl('li.ik~'n
godsdien~L
was
O\'l'l'gcE!"mm. I'H·('):: hij cen aall·
~tcllin~ als gccstl:'lijkc bij de 1';mnOlalmlJaal
mocilijkhcd(!n oordeclcll, gegrond op een ongeEilgclsc\:",' b.:rk,
In 1l11lell ollder\'i ndcn.
wcttigd gcvoel van mecrderTe!'Wil\(.- \'al1 de politick \'C!'.
lid hij de h:I'k C'n werd \'O{JI'
Bat'lington in het pat'lenll'IIL go.:- de NonnandW gaal boven de "o;':,~~'·::ig~~~d ~~c::,~~a~,;;~~sc.
ko7.ell \'(JOI' de libcrale PHl'tij. ctlpacitcit van de bcstaandc
nac1at hij cn\,clr.: jafl.'ll pl'l\'c,
~~t~~1~~~i~~ J:~t;a~~;l~~~~t:~l~
:;cercl:tt'js \\':\! ; gf;wccst \':1n B.~, sCh~ltslt1ir.el1 lliL
aangclcgcnhedcn ,,0 pen h a 1'Hownll'('C', dC'n hek<:l1d<:n chor.'(j.
],J1.bJ:""Jl.JNJt:;N.
t j g h c i d" juist ecn vcelgel:ulcfahd'k,\nl Cl! philanlmop.
Dal wa!) in uno.
In l~l!;~t'hwlu~ l'~xJJloit.:\Utl,
~~~k~~Y~~~~I;: ~~~J~~~~~:~;~;
flij hel uilbrd: ... u v:tn den
ul.d"ti trnu Lilll.;()\11 up ah; ~llion
met cell elegant gchaar onder
Austral NCW3 mddt, dut mcl sloden
en banken tc stel"n. En
V(jO!' l)uil!:'ehland,
Engd!'jch Impitaal de ijr.crhcmHij Wt'I'(1 Clntd"kt I'!', d\ldlU:' ilt·mlu g<:bicdell op hd ciland hij, die zijn inncl'lijkc drUfvee1'('11 en bct practisch crfect, da.t
!trUll' Alm·rilw. waal' Illj m lDl{j
l(u(Jlall (bij AnwYl ill cxplojl:lzijn J)I'j'(),'mJe hC'rlll!1('riIlW'll PIl- tic 7.U ll~11 WOl'dell gebt·ueht. !)it hij beoogt, min of meer volkomen "opcnhal'tlg" weet te milsblic(:crd\'.
ZUlk-ll de groot::;tc ijzcl'mijncll
Op I'l'lI bt'sdlllitliging ·.'au \'p- ll'll Oo!Olun van Sucz worden en lwcrcn, oogst hct mecste sue·
lkhh'l'ij '\"'1'(1 hij t~;·;UTl.'5lt:,'!'tl dc l'xploilaUc, waarmede l'ell ees en ;s vcor zijn vadorland
d! aall En;:(·lnlld Iliigd,,"'l·rd. ~l"'lot k<.lpitaal gcmOcid is, zal goud waard ; hij speeJt de hoord·
W;I;!.l· hij "'cl'd \'croonle('ld lot
gcsehieucll dout' BI'uS:3erts Ltd., )'01 op het intcrnatiol1a.al too(l!'ie j:tat' bcv;)ng:eni5stmi. wa;lJ'die ook ijzcl'mijlH:1l in West- nC~;1 daal'om Iijl't ons dit na(Itl hij h0l land wc1'1i uitg:ez!!t.
Au!)traliC cxploitccl't, W(Li.lmp
De daal'()jl \'olw'nlil..! jal'{~n Jalwn ccr3t het oog had gcsla- drukkeJijk aandringen op open!""J!(!(,!dl..! hij ~:( 'n rol ill 7r'w;atiogl.'ll, :1.00 goed als op hct ijZCI'- hartigheid en rOlldbol'.'3tighcid
I1\Tk illddcn lt:n tc n~'rlijn, \\"('l'hOU(]Cl1de gebied op Koohm.
'remecr als men bedenkt, dat
l1(m, New·Yc)rl:, Hom(, en in
Cl'outc hoeveclhcdCll ct'ls 7..111- zuJks wordt gcdaan door een
China,
10;;11 cchtct' aan Japan worden
In J920 word zijn zoon ill
Oosterling,
die over
algcmeen
v(!t'ko(:ht,
waarloe
ccn
contract
juist uitnemcnd
de 'tkunst
vel'ElIgcl:tIld Wt:gCJ1!-> l\)O(.1I'(] t (:j'
h; gcslotcn met de Nippon Mid(rod \'C)'uo('u('<!ld {~I\ upgch:l.IIllin,:; Cy, wclk contract over :~flij~cno:::1 ~l~ij~~~~:l~J~~:::
ge!l.
milliocl1cll tonncll r.ou loopcn.
[n W:;l nmJ hij cell t{J(:\'hu;hl
gen wi.i hierbij nog 'pecl.at de
aandaeht op het {cit, dat Jail( ,'I'n B(ll'dhi~ti:;<:h ldnO:;{('l' ('n
panners in het bizonde1' hun
!wl. \'oJg-cml jaur "t'l'tor·fd~ hU
Dr, WU LIEN 'I'EII.
emoties nagcnocg volkomen
fJp t!o()\'l'('is It.: ~ing:ajlUl'e om,
[Jr, \Vu Lien 'rcit, CCII 2ecr mecster zijn, elkc gevoelsuiting
naal' hij t>(~11 \'C!'U:g:c!1v:wwllig(:!
van tiC' Stt', Times med('{ll~e1dC', \ic],cnd expert op he:t gebicd bcwonderswaardig weten te on·
t:l'n I3Of:dhi!>li~ch l;Juustl!r i~ "1m b(:smcltclijkc ziektcn en derdrukken en hun v~iandell met
1'~ul'Oi'a tc
slich ton. Hij had. (:pidcmicen is bcnocmd tot gc- cen hoffelijken glimlach bitter
rl:,H1l' hij z<:idc, hel Ol)stt:n \'uur· delcgcenle V1t11 Nanking bij de kwmen haten.
Orielltal Health Confercnce van
Voorts verklaart bovenge~~(J(:d t'Cl'ldcn,
noemde minister, dat deze
In l!XH kecrdc hij eehtcl' te- dell VolliCllbond.
Vlootconferentie bekngrijk en
nil-:'. l.'Jch rccd!:! in Aug-uslu5 van
veelbcteekenend voor Japan is
i1c:t \'orig janr, gar hij hdwndUADIO IN SIAM.
in verband mct de delicate poliheid aan zijn plan om China
tieke situatie zoowel binnen· als
weer tc \'cI'Ja.tcn en zich 'lerllg
Tadev{,ll vcrhoogd.
buitenlands.
tI., lr~kkcll, t<:lleindc te wachtcll
Eind December zijn de invoerEn dat het de wensch van de
tot de t<~gcn\'.'oordigc ':Cl'dW3aSI'(;ch t~n
op
radiotoestellen
en
geheele natie is om de noodige
de bcsch.wing ZOli zijn \'('rdwc·
radiCHlndet'dcelell in Siam van nationale veiligheid te handhao£:lI.
5 tot 25 'j6 vCl'hoogd, Dit heeft ven en tezelfder tijd de welvaart
ook betrckking op onderdcelell van het menschdom te
en toestcllen voor de teiegl'aaf bevorderen en de elementen te
PHILlPPJJN SC IU~ ISlilKEI~,
en de telefoon.
versterken voor een dUllrzamen
Dezc plotsclinge en onver- wcreldvr cde !
He Illvocr ill Amcrjka,
wachte vcrhooging is cell ern·
Zoo, oppentla.kkig bezien dus,
De invocl' van \'an de Philip· ~tig nadeel VOOl' den radiohanis Japan heelemaal te goeder
pijnen a.fkomsligc suiker in del.
trouw en hceft zelfs gevoel en
Amerika moet in 1936 doOl' ee!l
grootsche plannen voor de wellicentie gcdckt zijll, rrf te gcven
vaart van het menschdom! Ondoor den Hoogen Conuuissaris A lmJlSl~TIF..s TE PEKING. willekeurig denken wij bierbij
Door
Japanncl'S.
aan Manebukuo.
van de Vcrcenigde Staten,
Misschien is er hier of daar
De Sin Ohew Jit Po mcldt,
Frank .Murphy.
eell kwaaddenkende lezer, die
Instructies bctreffende can· dat gcdurende de laatste week zich met een critisch lachje
van December te Peking door
trole ovcr den suikel'Oogst van de Japansche gendarmerie tal· plotseling
het
Hollandsche
1936 zijn te WaShington vast· rijke Chineesche ambtenaren en spreekwoord herinnert: "AIs de
gesteJd. Aan de douane is ken· intellectueelen zijn gearresteerd, vas de passie pr~kt, boer pas
nis gegeven gecn van de Phi· waarondcr de lciders van twee op je gamren!", Dlaar wij willen
dien snoodaard gaame overtui·
lippijnen aflwmstige suiker gell1ecntelijke dicJlsten, een pro- gen, dat bet Zonneland bet eer·
fessor van de Nankai univel'sidoor te laten, alvorens zulk cen teit en cen bibliothecaris van lijk goed bedoelt met de mensch11centie is overgclegd,
de Peiping Min Kuo Universi. heid. Natuurlijk is het hemd na~
der dan de rok en heeft Japan
Intu5schen verklaarde het lid teit.
Tegclijkertijd werden raids zelf in de wereld zeker het recht
van den Senaat Thomas Conom hoven a11e andere lnogend·
naly (Texas), dat hij cen actie uitgevoerd op Chineesehe hoek. heden uit te steken. zulks op
handels en aIle zoogenaamde
zaJ steunen om afdoende invoer- anti-Japa.nsche litel'atuur werd grond van het feit, dat zijn berechten te heffera op den invoer ill beslag genomen.
woners linea recta afstammelingen zijn van de zonnegodin
van suiker uit de Philippijnen,
Amaterasu. Maar dat doet aan
omdat dit van groot bclang is
de goede bedoelingen Diets at
Vaal' de suikerproducenten in de PROTEST VAN NANKING. of toe!
Tegen Japansch radioVereenigde Staten, in het bijzonstation,
der Vaal' de bietenboeren in de
Aanvals- en VerdeHet Ministerie van buiten~
omgeving van de Rocky Moun- landsche zaken te Nanking
digingswapenen,
tains, Hij voegde hieraan toe, heeft bij de Japanscbe ambas.;
Op de Vlootconferentie te
dat hij niet aileen voor suiker sade geprotesteerd tegen de op- Londen verzet Japan zich
een voorstander is van zulke'in- riehting van cen Japanscb ra· kraehtig tegep elke overeenvoerrechten, doch oolt. VOOl' alle dio-station te Potow in Suiyuan, komst. die de afschaffing van
andere van de Philippijnen af- Dc Japanscbe milltaire attache duikbooten voorstaat. Alle aante Peking wordt hiervoar vel'· ,;"alswapenen., met name oorlogs~
komstige producten, in het bi) ant:woordelijk geacht.
~c~epen, ala daar zijn: vlieg~
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schen aanvals- en verdedigingswapenen, omdat deze zich in den i'fii
regel zoowel tot aanvallen als Io!-.I
tot verdedigen leenen, Het
hangt hier heelemaal af van het i'.~
doe 1 waarvoor zij worden ge· t:rj
bruikt.

De meening van Ad·
'::-:'cnsa tioncclc- tt'cdc:n, 1.0.1 fle grens van deze zullcn komen op basis van de
mlraal Osaml Nagano.
icvcnsloop.
eapacitcit w:L.'l.rschijnlijk in de Japansche voorstellel1, als de
Admiraal Nagano, de JapanTlocbitsch Lincoln is gCbOl'C1I cet'stvolgende ticn ju.ar wordcn meest practische en beste voor sche hoofdafgevaardigde op de
:tIs Isaac Lincoln, aIs :'.000 van
>.:en rijke Joouschc familie, die
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BONEFAAS

Bovenstaande photo geeft een beeld van de aankomst van de nieuwe zen ..
ding radio~toestellen van de Firma Luyks, waaromtrent de advertentie in
dit nummer nadere rnededeelingen doet. Men ziet dus waar men terecht kan!

BATA VIA.CENTRUM.

gens "The Japan Times" tal
van moeilijkheden alvorens een
overeellkomst bereikt kan Worden en gelooft zelfs, dat de besprekingen heelemaal in 't water zullen valien, hetgeen dus
in lijnrechte tegcnspraak is met
het schoone visioen van den
Vraagt ons edelen Admiraal Mineo Osumi!
Of komt dit omdat men andel'zijds verzuimd heeH om vooroardeelen, die gegrond waren
op cen ongewettigd meerderveor Uw woonhuis.
waardighcidsgcvoel opzij te zetten?
Ret is nog niet bekend waarELEGTBIGITEITBEDHIJF - 84 T,\ VII op doze Vloolconfercntie to
Londen uit zal draaien, maar
wij wcten weI, dat Japan niet
AfO,
accoord gaat met hot vlootvcrhoudingsgetal "G-5-3" en dat
Tel. Welt: 300 toestel 14. men ook in indusirWele kringen
wcinig hoop hecft. op het slagcn
del' bcsprckingen in VCl'balld
met de houding van de and er c mogcndhedcn ten opzichte
van Nippon, dat gelijkstelling
vrnagt.
Dat de wCl'cldvl'cdc hiel'door
in gcvaftr zou \tuuucn komclt
valt l1atuurlijk buHcn aile twijreI. Voor cell dergelijkc vraag
is vanzc1fsprekcnd gcon plaats!
Maar waarioc dezc pcssimis-
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KORTING 1936

Ecnige ';ckcn geled~)l wezen
wij in cen art.ilwl over de aance:'Jsluiting tllsschcm Tllrkijc,
Iran (Perzic) en Irak, welke
zich thans oak tot Afghanistan
zal uitstrckken en wij wijdden
daaraan een beschouwillg in
verband met de tendcnzen van
de Aziatische politiek, welke
daarin te ondcrkennen vallen.
In aansluiUng daarop is een
ul'Ukel van Kolonel H. Rhode
van belang, hdwelk wij aantroffcn in "Weel'.eind", welk artikcl de politieke blokvorming
in Voor-Azie tot onderwerp
heeft.

Het Iuidt:
"Tusschen TU1'kije, Iran en
Irak is dezer dagen te Geneve
een verdrag gesloten, dat bijzondere aandacht verdient in de
eerste plaats met het oog op het
verband, dat er ongetwijfeld
tusschen dit verdrag en den
huidigen toestand in de Middellandsehe Zee bcstaat en in de
tweede plaats, omdat dit ver~
d"rag uiting geeft aan den wil
van Turkije, Iran, Afghanistan
en de Arabische landen, hun
onafhankelijkheid te bewaren
en hun politieke posities te versterken.

De eerste uiting van dezen
wil vindt men terug in de tijden
van den laatsten Turkschen
vrijheidsoorlog. Zij begon met
verdragen, die in het jaar 1921
tusschen Turkije, Iran - bet
toenmalige Perzie - en Afghanisa..n werden gesloten als een
Bdeefd aanheveJend,
reactie op de imperialistische
Brood-, Bestbuit~, & Banketbakkerij politiek van de Entente-mo"DE ATLAS··
gendheden in het nabije Oosten.
Pa&'lB;straaI127
_
T elf. Me. 28! Het waren overeenkomsten, die
"Mr. Corndis
de genoemde drie landen tot
den afweer tegen deze politiek
verbonden en aanstuurden op

~~j~w~:;a!,;n:;~:;is~:

Hoog 3500 V08t. T81.- 203

met Sovjet-Rusland. Al deze
verdragen riehtten zich in de
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:ij~~ot~~:~ ~!e~v~:~~:~~~
den

heen

een brug tusschen
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INLEGGERS
Een . halve cent
per stuk

Ph. 'r.
Tokyo, 11 Dec. 1935.

De Aziatische politiek.

• Wij hebben '5 Zar:erdags en's
Zondags speciaaJ reclame prijzen
met ± 20 0 fo korting voor onze
taartjes.
Formulieren voor besrelJing kunnen gratis per telefoon aan huis
bezorgd worden.

BUI~~I!4~~~~OK

tische opvattingen als Admiraal
Osumi gezegd heeft, dat het op
grond van de Japansche voorstellen (die het meest practisch
en best zijn!) weI in orde komt?
Of hapert het juist -aan die
voorstellen? Het is moeilijk uit
tc maken!
Als wij dit schrijven, maakt
men zich in zekere kringen on~
gcrust, dut Frallkrijk de andere
leden van de Vlootconferentie
zal beinvloeden am Japan's
voorstellen tot gelijkstelling on~
aanvaardbaar te verklaren. Als
het hoffelijlw Frankrijk zulke
intrigues tegen het minstens
even hoffelijke Nippon in den
zin iICeft, dall is het zeker niet
comma i1 raut.! Daar zal Frank~
rijk clan weI de een of andere
gchcimc bedocling mee hcbb~n!
In haeverre dit verband
houdt met de gebeurtenissen in
het Middcllandschc Zee-gcbied
en den gang van zaken in Geneve, die van hieruit met gespanncn aandacht worden gadcgcslagcn, zal in de naaste toekomst nog weI blijken.

beteekenis, toen na het sluiten
van den vrede te Lausanne, de_
opheffing van het EngelsebPerzisch verdrag van Augustus
1919 en de erkenning van de
onafhankelijkheid van Afghanistan door Engeland, vele dingen, die tot het sluite:Q, van deze
verdragen aanleiding hadden

B:SB:S:S:S:SBB:S:SB =~:

uit de wereld waren

De hcrnieuwde activitcit del'
Engelsche politiek in Voor~
Azic, en de daarmedc in vcrband
staande, steeds scherper wordellde tcgenstellingen tusschen
Engeland en Rusland, hebhell
bedoelde verdragen ultussehcn
nieuw lovell ingeblazen. Vit de
oude verdragen sprotell nicuwe
ovcrcCllkomsten voort tusschen
de drie Voor-Aziatisebe landen
en Sovjct-Rusland. Bovcndien
bealotcn de drie landen tot eell
militail'c samenwerking om zich
in geval van nood ook van Rusland onafhankelijk te maken,
daar men niet geheel ten onreehtt: veronderstelde, dat dit
land zijn bulp aal1bood om eigen belangen te dienen. Want
evenals Engeland trachtte ook
Rusland de genoemde staten tot
werktuigen van zijn politiek te
maken. Het resultaat was in de
jaren 1926 tot 1928 een verdragssysteem, waarbij zich Turkije, Iran en Afghanistan verplichtten om de tusschen hen
bestaande of toekomstige meeningsverschillen onder elkaar te
rcgelen en aan geen constellatie
deel te nemen, die gevaar voor
een van de anderen in zicb
borg.
.nit verdragssysteem bestaat
oak heden nag. Het vormt een
tegenwicht tegenover de ve1'bintenissen, die tusschen de
drie betreffende landen en Rusland bestaan, alsmede tegen het
Engelsebe streven am in deze
landen, evenals vroeger, vasten
voet te krijgen. Grensincidenten, die zich bij gelegenheid van

Afghanistan met Irak een verdrag te sluiten, maar Turkije
zag daartoe geen kans. In tegendeel, noch Turkije noch Iran
lwnden verhinderen, dat de
grenskwestie tusschen Iran en
Irak voor de regeering te Bagdad aan den Volkenbond werd
voargeIegd.

ne situatie in de Midde11andsche
Zee gelegen is_ Iran is reeds
lang met Engeland in een diplornatieken strijd gewikkeld over
de gewichtige Bahreineilanden.
En vaal' Irak naderl het tijdstip, dat op grand van het verdrag van 1932 de Engelsche bezettingstroepen, met uitzondering van die op de vliegvelden
aan den Euphraat en bij Basra,
bet land moden verlaten. Beide
landen hebben er dus belang bij
am een situatie te benutten, die
voor hun streven gunstig is_
Hoe dit oak zij, het Abessijnsche conflict trekt steeds wijdere kringen am zich heen. Dit
is een van de beteekenissen van
het te Geneve gesloten verdrag.
De andere, miss chien belangrij~
kere echter is, dat door dit verdrag Irak naar een front gezwenkt is, dat zicb op het
oogenblik in de eerste plaats tegen Engeland ricbt, maar op
den langen duur gezien ook
Rusland onaangenaam moet
zijn, al wordt het verdrag ook
door Moskou als een succes van
de Russische politiek voorgesteld_ Tevens is nu de door Turkije zoo gewenschte brug naar
de andere Arabische landen,
Nedsjed en den Hedsjas, gesla-

Turkije heeft intusschen een
De beteekenis van stolling ingenomen, die tot nog
het nieuwe verdrag.
en
was van
geweest.
Ret
toe Rusland
in het bezit
Engeland
Met het opheffen van het Geneefsche verdrag schijnen thans
deze moeilijkheden te zijn opgeheven. Op welke gronden is ~~s ;;,~~s";~:: ;:;:;e~~~ ~~
niet bekend, maar zeker is, dat is de derde en wellicht de meest
een er van in het Abcssynsehe belangrijke beteekenis van het
conflict en de daardoor ontstn- Geneefsche verdrag".

BON SIN6 NE PEDT MENTIR

PHILIPS

•,-

zuiver van ras
helder als glas

Er is weer een nieuwe
loot aan den
PHILIPS· radio-starn.
Een prachttoestel.
Wereld.ontvangst en
slechts iI. 225.Wilt U zoo'n toestel
eens een paar dagen
thuis probeeren?

I

Belt U ons slechts op.

W.J. STOKVIS

Batavia· C.

~

Noordwijk 24

Tel. WI. 273 an 646
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Van dell \Val In de sloot.

Bij het hui!'! van den burgemeester gekomen, glipt bij met
de behendigheid van een Siouxopperhoofd door de spijlen van
het tuinhek en vult zijn zakken
met groote kiezelsteencn.
Alles gaat goed. Hij komt
geen sterveling tegcn op den
weg. Vijf minuten later is TOOll
vinut het blijkbaar meer noodi'" bij het schoolgebouw. Hij blijft
dat het bout van de deuren e~ staan, luistert, en kijkt links
ramen van zjjn woningen met ~~~e~~.ts den donkercn verlaten
een nicuwe verflaag tegen bederf geconserveerd wordt; en
Niets.
de vensterruiten lijken van meVooruit dan! kommandeert
taal te zijn. Kortom, de verf- en hij. De eerste steen gaat door
glashandel van Jan de Vriend, de eerste ruit. Rinkelend vallen
hoewel de eenige in het kleine de scherven op straat.
dorp, gaat slechtcr dan slecht,
Toon luistert met ingehouen de winter staat voor de denr. den adem. Maar hij hoort geen
ander gcluid dan het gehuil van
Intusschen komen de diverse den wind en het ruisehen van
leveranciers met hun vorde-in- den regen.
gel1 als hongerige wolven opzetten.
Een nieuwe stcen vliegt door
Toan, die gewoonlijk des een t".veede ruit.
avonds met een Karl May enHet gnat nu verder in snel
kele duizenden kilometers Vel' tempo. Het hagelt steenen en
in de prairien rondzwerft, ont- glasscherven.
gaat het niet, dat het zwijgen
Eindelijk is Toons munitie
van oom steeds drul{kender en uitgeput en het meerendeel del'
het zuchten van tante steeds ramen staart den jOllgen met
dieper wordt en begint van de doode holle oogen aan. Snel
weeromstuit eveneens te :.mch- blaast bij den aftocilt.
ten. Maar wat kan hij er aan
Doornat, maar met eell ververanderen?
heugd hart, komt hij weer thuis.
Zijn oom begint te mopperen
Op cen dag' dat er weer niets over de niet betaalde quitantie
voor hem te doen is, vliegt bij en. zijn tante slaakt haal" allerhet voetbaUen zijn bal door de diepste zucht. vVacht maar,
keukeIlTIlit, waarmee hij eon- denkt de jongen: morgen is er
stateert, dat glas inderdaad werk, plenty we!'k en \vordt
breekbaar is. Maar midden on- alles weer goed.
der bet gejammer van zijn tante
Uitgeput van emotie valt hij
krijgt hij een goede ingeving. met een glimlaeh in slaap.
Dat hij daar niet eerder aan
'5 Morgens vrceg wordt Toon
gedaeht heeft.
door een luid gebel gewekt.
Natuurlijk de hoafdonderwijzer.
Het toeval is hem gunstig. Dadeli]k staat bet gebeurde van
Nog dienzelfden avond moet hij gisteren hem helder voor den
met een quitantie nuar den geest_
dokter, die deze natuurlijk niet
Nieuwsgierig luistert hij aan
betaalt en loopt regelrecht door de trap. Maar hij hoart slechts
naar het schoolgebou\V, dat ge- een onverstaanbaar gemurmel
heel apart aan den buitenrand v~n stemmen. Na een poosje
van het dorp staat.
wordt het weer doodstil
Het stormt en de regen slaat
Suel kleedt Toon zich aan en
hem in het gezieht. Juist prach- gaat met een popelend .hart
tig voor mijn doel: denkt hij naar beneden am te gel1leten
opgewekt.
van zijn succes.
. Al vrij spoedig bemerkt Toon,
d10 na het verlaten van cie
school bij zijn com Jan als
schHdcrslecrling in huis is gekomen, dut diells financieele

f~.es~~~~l v~~l~el:anh~~~!~~enu:!~

Voor de rnailboot morgen: "FAVORIET"
Djoharlaan 25
Bel dus op v~ 't vergeet Welt. 1927
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den
laatsten tussehen
grooten opstand
del' Koerden
Turkije i""
en Iran vool'deden, konden dank
zij deze overeenkomst spoedig
geregeld worden.
En toch vormden deze verdragen slechts een torso, zoolang zij zieh tot Turkije, Iran en
Afghanistan beperkten en het
niet gelukte ook Irak, de Arabisehe buurman van Turkije en
Iran, te binden en over dit land
een brug naar de andere min
of meer onafhankelijke Arabisehe landen te slaan. Bier stwtte men echter op religieuze tegenstellingen en op meeningsversehillen over het grensverloop bij Sjat el Arab tussehen
Iran en Irak, terwijI bovendien
het in het jaar 1932 tusschen
Engeland en Irak gesloten Vel'drag, het laatgenoemde land
min of meer afhankeltik'van het
eerstll maakte. WeI gelukte bet

Nederlandsch ..
Indische

GRASLINNEN
per-

ESCOMPTO

MAATSCHAPPIJ N. V.
OPGBRICHT IN 1857

HOOFDKANTOOR TE BATAVIA

EFFECT EN
ORDERS

ADVIEZEN

VOOR ALLE

ADMINISTRATIE

BELEENI!'IGEN
BEURZEN
ALLE BANKZAKEN

METER

~i~~~D

1~

!2~~/=D

1~

I

oom is in de huiskamer_!
_
.... wat scheelt hem? I -:t~Z:::Y~r::I~D.'-7
D,.ep voorover gebogen zit hij ~~~U~'Q.~U
daar in zijn stoel met het boofd
in de handen, als cen toonbeeld
van wanboop.
)

. "Wat is er oom?" vraagt de

Jongen. verbaasd.
Berst als hij .zijn v.mag

0

hn Kappee

\\'"1lt

=: h~~£ro~ :r: i::fd

II

~'" ~OOSijt~!::

Goed J?rukweck

op ~ riet den jongen aall.

En a1s .zijn neef hem begriploos
blijft
,,AIle ruiten

""""m,,,,,

de~~Enik~tE~a:

~-----~------------------.,-•..
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"DE 'OCHTEND

posr '
Zoo was er ook een opname
van de dansnummers wclke tel'
attraetie worden gegeven, en

Van Dag tot Dag

O-P-TJES
Te.oe:iode. onze JuerS in de. gelegenheid te stetleo op teo.
goedkoope wij:::\!. attikel~D , be.trekkiDge:n e..d. aan te bJedeo
en/of te. vragcn, hebbeD. wij be:sloten vanaE bede:n eta r uhriek
"O. -P.-tjcs" te op~nen. De rege1prijs voor de:ze. advuteoties
is f 0.20 met een minimum van 5 regela.
l\IASSAGE.

Practisch Masseur. Geuczcn
van hoord-, nek·, rug-, ler.depijnen, vcrmoeidheJd lusteloosheid, kouvattin gell, spiervcrrekkingen, enz., allecll door mas-

IRusloord
Hotel Villa Panorama
te Tjitjoeroeg,
voor on,heeft

middellijk besc~lkbaar een,c?mplcct gemeubileerd pavtlJocll
met cigen gemakken. Desgev..-enscht met e~ zander kost.
sage. Bcrendl'echtslaan 50 pay. Inlichtingen PrIck telef. 266.
H oll.::mdsche dame, middelbarc
lecftijd, Z<lg 7.~ch ganrnc ~e  El' is nog voorraad van de prip ! ~~tst

als [oezlcht op de hUls~ ma witle pOltwijn ad

f 1.25 p.fl.

houding cn nls ge7.elsch apsd a~ Bourgognc Pommard .. 1.- "
me. Knn gocd met Idnderen om~ Ca.ntenac . . . . . . '" 0.75 "
gaan. Bric"en and. No. 369, bur. Cotes·Vicux .. , , ' " 0.60 "
Franco 1lI1is. Tel. Priok 266.
\'. d. b.::.
I. _ _ _...,,-_ __
TE~KoOP t.:'gcll olk :u;nlleme~
lijk bod een 0lwouwbnre En&"el~ Spccialc aanbictling, lessen in
schc kinderwngcn, balonodc1; Wi!;- til Natuurimnde aan lL'Cr;;(:~~fl~f!l nie~:~~~('~~'ij~~~~~hti~~~ lill gCIl 7c l<1assc Lagcre School.
;:;a tel. nf:.pr. WI. 1185.
1e Cil 20 klllssc Middelbare
=--==.:...,-_--;--:;-:-::-=-:- School of I\olulo. 4 X 2 U. l),w.
!'fl l~Vrf~tr~~~~I~rtm~~ ~:r!~~;t f 10,- (voor cen "ak.). Adres :
g~mellbilec!'d Iwcl ]lUis. To be. Gang Ohanian 5, J. Musther.
zichUg{'u na telcfoni:;.c:he a[!;pt',

.:.~::.:';~.:. :.1.=~
.: ,5: .~ ,.- -"'' lS'' U' 't;''',,--,~:-:.r""'"l-l'n-,,""Ik-;-,t ~~~l: ded~~~~~jk~UR~:V~~~<;~
Wt'st. 25. l£:\"l'l"t l'1\'11 buih:llshuis stalldaardmcllu, pCI' maund per
\,:!.n:lf J li.50. l'rhll:l (·u ~Ilmk~ l1el'5Oon V:lllar 1 17.50 alge1,I'lijl, hwht'rt'i,1. 1'~lU'. e n Ind. haald. adl"C~ Mevrouw A. van
l.:Jfcl. H ~'1l r j'n'lI 1/(1 \i'l. Sit. dt'r Vcell, Oudc-T;lmarindf:lan n

Ef\':\1~-""'r:;:1I'r' _ ,·tllt Nctlt·d. - En~d sdl - r'l':lIlSc:h,
dt'l'··.. H!'o.:1 l,od:L , 'c l' laalwl!r k
(Ill W('h!n~dll\ppclijk. ).tcdiscli,
EtlJl10miseh j'll :nulol' gcbied.

79 l'av.
V:1lI Wijhc's Lcesinrichting, Ke·
bon Sh'ih 9. BilHjkste adres voor

Uw tijehlchriftcl1 of vaste
1·;\·(·r;" I"Il fi 14' .... '.;('11 in 111(1(1. b it! ]], mels. Direct beschikbaur
SII:ltUI""h, l ·tl:-1ttl-:\·\~sl ·h. tjil~l lc· mcJ~ van .r n.-, J 3.00 en
l;('mle l"(' h~lvI11 Wn ,,:m n"ci\l- p.m, Ults!. romans (2
1'1'11, ( 'UII:-'II':lI <'1I , (;1111\', n "il .• J 1.50. In \. tel. 4821 WI,

'ri.icischriU"II, orr. \lndc....X.L."
·1-19 :1 tI bl::t1.

tromtrom-

J 2.00
p,w,)

S I'01t'f-MASSAG J~,

\\·IJ\'"sd:;~~~.sih:tjal'~ Onze speciale massage methode
(:('!r'I-:~'nlwid famillc (' II ,'ril'n- hcJpt 'U onmiddellijk van 100m·
dL"!1 Ull;{I..'Il'idt, Ie til)::11 tot dc hdd en slijfheid in de leden uf.
\'Ullrton:ns.
'1' . }{fl'AMOTD, Sawah Bcsar
I)IJUflc rlla ~ IliuUI'Jll'hIlWII ".foli. 7, tel. WI. 2693, Bat,-C,
,'. ()ldl'llh:l r Jl~:\"(: llh", gclcgcll~

Iwidtulll';':l'nloCl\·tlr(:Il,AJv:t!lrl _ __ __ _ _ _ __
Kadc 7 IIU,' I;:;, ad ::i0 ccnl !X'I'
(It"i':>onn. fnlic h:illW'Jl Priol:, tel. Dc japonncn muken de vrouw!
~o.

2GG.

Zoo is het bckcndc sprcek·

·c-c.,---c----I woord. Hct bckcnde en tevell!:!

'l(;;'{:f\ ll:lardrijl!t'n is tCgCll~
w{)Ol"{iig- ge'{:<lI!(J{Jp. llijlc!is~n
:, f 1.:;() l, ~ r ulJr. kilidl'ITn f 1.I'{:I' lIlIl". Vlu ;-;s:(' 1lIc:t1wdc. Pdm;l

paankn. TelL WI. 2337.

l{ustr,(lrd H,jtl:i Villa P::nol'ama
lI! 'rjitj,,('ro('i~. '1'(.1. 10, Sl)l'(:ia l i~
~!:Clt zit-h oJ) \'.'e:': ::-(:n:.l !ogcs ell

gocdk. adres "001' aarun. van
jar, is hct Mode Atel.: "CoroJla", :Matramanweg 18, Telefoon ]98 WI,

- -- -- Watcn 'te(.'s ?

LccfLijd ?

Geen

vcrhindcring om l'.wcmmen te
l·uSl7.(J(:K(:\Ill('Il. J·r.:crlijl~c rusli- leercn in Zwembad Su nny Shlc.
g-e (Jm.~e\"in~, gl·()(.Jtl' tllil1. E,·v. Qedip\. lnstr. Dag· ,

f"'nehlhlir,laal, 1(10 ',( gC%()I)d- maand· cn knipk, Djamboclann
beid.
6, 'rcI. 80i.

Het "incident" op den Papanc;lajan, waarbij cen hoofdambte·Daar uit Batavia, rceende zich
verscbillende flesscben .drank te
mogeo toeeigenen, tenvijl hij
bovendien daarboven vertoefde,
zonder uitgcnoodigd te ziju,
heeft uit den aard der zaak
groote veroDtwaardiging ge~
gewekt. En de gemeenschap
ziet met belangsteJUng toe, hoe
dit "incident", dat tusschen
haakjes heel wat erger is dan
dit woord pleegt aan te duiden,
venier zal verloopen,
In dit verband zij herionerd
aan een zaak, weLke eenigen
tijd geleden te Semarang voorkwam en waarbij eell gewezen
employe uit de suiker, die vol ~
komen zander middelen was
geraakt, om in de a Uereerste
leve n ~behocften voor zij!1 vro~w
en kmdereu te vootzlen, Zlch
op wcdcrrechtelijke manier vel'·
schillende levensmiddelen toe~
cigende.
Hoewel bittere nood hem tot
deze daad had verleid, boettc
bij haar met een vrijheids~
strnf ..

...

DE SlTUATJE IN .JAPAN.

TEGEN DE ZEEBOOVEBS.
Een ,,mysterie" schtp_

Saito Groot·zege!bewsanler.

welke bij de bezoekers dikwijIs
Uit 'l'okyo. wordt geme1dt, ~t
verdrijven omdat de dictators zoozeer in den smaak vallen,
van eenige blade!! hem niet waarbij, en dit is bier vermel~ de. benocrmng van Burggrcl
deoswaard, het een eisch van SaIto tot Groot-zegelbewaarde~
tDogen.
Hiertegen dient de gemeen. de directie is. dat de costuums als ~pvol~er van Gnaf ~oboki
schap op de voorhand stelling z~~~~:o~:~~z:n.zal zich Makmo m Japan den mdruk
~ nemen, omdat in vroegere daanan in Des Indes ooit heb- : : :be~~~:~r:d:~:g:W:a~~
Jaren de Indische journa lhltiek ben gestooten.
ge Regeering te steunen en dat
lang genocg is gebukt gegaan
NiE;ttemin heeft de filmcen~ de Keizer niet wen.seht toe te
o~der een terrcur, die er zich sor gemeend, deze tooneelen geven aan de nationalistische
bIJ voarkeur op richtte reputn- uit de film te moeten knippeu,
eischen voor de vorming van
ties te breken.
Hetgeen weI zeer vreemd een militaire dictatuur.
Een paging tot herhaliug aandoet indien men de revueIntusseben Js de nieuwe rijksmoet waar zij den kop opsteekt, scenes in men.ige buiten] and~ dagzitting begonnen, welke,
worden ouderdrukt!
sche film ziet, welke weI mogen naar men vermoedt een stormpasseeren en waarbjj de dames achtig verloop zal' hebben, en
,',
heel wat luchtiger gekleed zijn welke waarschijnlijk in ontbill.
dan de danseressen in Des ding van den Rijksdag zal re. Dc scheepvaartonderhande. lndes. IndH~ op zjjn smalst !
sulteeren,
ImgeJ! te Kobe dreigen door
het optreden van den beer Ish!' h~a ~vedcrom op cen mislukBET POPPENHUIS.
lung mt te loopen.
DE ALEUTEN.
Het poppcnbuis, dat verloot
Toen destijds werd gemeld,
wordt
ten bate van de Vereeni~
dat de heer Ishihara. cell beVoor burgerUjke luchh':mrt
langrijk aandeel zou bebbcu in ging tot beseberming van diegesloten.
deze nieuwe besprckingell, tee. ren en dat eerst in Toko Mam~
kendeu wij reeds aCIn, dat wij pang, toen in Toko De Zon ter
De AIeuten zijn tot verboden
bezichtiging werd gesteld, is
dan betel' niet kondcn praten.
terrein
verklaard
voor de bur·
DJt wordt weI vlug bewaar. thans te zien in Toko Europa
op Pasar Baroe. Dc loten a gerlijke lUchtvaart, waartoe
heid!
! 0.50 per stult zijn daar even~ door de Rcgeering del' Vcree~
nigde Stnten verschillende aan~
cens verkrijgbaar_
wijzingen zijn aangebracht .
In cen intel'view in Holland
hecft GOuvcl'neur Vall dcl' Hoek
BON SANG NE PEUT
onder mecl' gezegd, dat, wan.
~lENTm.
neer het contact tussehen HoI.
GEWAARDEERDE ONDERland en Indic niet betel' wordt
Aldus vangt de firma Stokvis
SCI/EID/NG.
het niet te venvondcren is, dnt haar annonee ter annkondiging
lndic zieh mect" cn meer op zijn van de nieuwe Philipstoestellcn
Van Cblueescil ingezetellc,
burcn in den Pacific gnat ann en met een kleine variatie
richten .
erop zouden wij ikunnen zeggen,
gelegenheid van het nieuRet kOl:lt ons voor, dat doze "een goed geluid bedriegt niet". weTer
jaal' is de tite! van Sir vcr·
llicuwe orientatie, waarbij wij De firma Stokvis geeft gelegen- leend
aan
den heer Song Dng
OllS in veeJ te tmng tempo be- beld het uit te luisteren en het Siang, cen in
de Straits gebol'en
weben, \VonIt beheel'seht door bcste toestel te kiezen, dat men Chinceseh ingezetene,
welke on·
heel undet·c factol'en dan door vinden kan.
derscheiding, de eerste van dien
0l1Z(l bisbil k·s met het moederaard, welke Vlerd verleend , cell
land en dat wij hier VOor een
hersehikldng
VUll
bclangen DE ~1AN DIE ZIJN NAMI :~~;:el~l :d~~ine~~~e
stu:ln, wllal'mcnc ollze vcrllOU.
VERANDEUDE.
rneenscbap te Singapore. De
ding tot Nederland betreltkelijk
Wij vestigen de aandacht van onderscheiding is een erkenning
weinig te mi\kell heoft.
Hoc7.eer natuurlij!t een be. onze lezers op de voorsteUing van den velen g~den arbeid,
hool'lijk cn voorn! vlot contact van "De man .die zijn naam welke door de Cbmeesehe getusschen Netlel'land en l ndie gc. veranderde" van Edgar Wallace meellschap in de Straits is verdoor het gezelschap De Schijn~ richt, teekent de Sfl·. T im.e.s
wcnscht is.
werper, onder de artistieke lei~ hierbij aall.
ding van Co Balfoort.
Dcze voorstelling heeft plaats
Van het bcdrij£ vall hct Hotel
DE "PARINGA".
des Indcs is cell film gcmaakt, op Zaterdagavond a.s. in den
SChollwburg
en wij kunnen onze
well.e dezc.'1" tlagcn in cell del'
in de gelegenheid stellen
plaatselijke th~:\ters werd VCr· lczers
Het
se!llll verloren.
hanl' bij te wonen tegen een
toond en welke ook verdcr in entree
van slcebts vijftig {'ents,
hct buitcn1<lnd cen indruk :tal inclusief
In
aansluiting
op oiis berieht
stedelijke
belasting.
geven van de ccl"ste enraVallDe gelegenheid tot plaatsbe~ in ODS Dummer van Zaterdag·
scnti van de hoofdstad, welke
is opengesteld op ochtend omtrent het zoekraken
de vergelijlt ing met het blliten~ spreking
Vrijdag~ en Zaterdagochtend van de Pal'inga op de Australi·
land zoo glansdjlr lean door- van 8 - 11 uur. Wij raden een sehe kust, meldt Reuter nader,
<.;ta:Lll.
De dircctie heeft cmaar ge·
z'!:
strecfd een zoo volledig mogcde zeeman tegen ZIJD eersten liel resultaat hebben gehad, ZOO-I
lijh: bccld vnn haar bcdrijf te als
borrel na een lange reis zel, dat men moet aannemen, dat
gevcn Cll vcrschillende scenes toen
hij deze.n aanraadde e~1l bet sehip met man en mms I S
gavell daa rvan cell overzicht.
geed plaatsJe te zoeken
vergaan

Door de Cbineescbe R.egeering is het 5.5. £nleemere aangekocht. dat zal worden gebruikt in den strijd tegen de
zeeroovers
•
Ret SC~iP wordt uitgerust
met een aautaI zeer snel varen~
de ~n g~d bewapende
boo en, rue benedendeks .zu e~
wor.den gebo:gen, doch die me
da""lts spoedig D2.ar boven kun...nen worden gebracht en te wal.e.r worde~ ~elateD am aan zooroovers, ~e m ~e lnlesmere ~n
onschuldig SChlp zouden ZIen,
eell warme vcrrassing te bereideu. Aldus meldt de S,T.

I
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In het Nieuws van dcn Dag
heeft een artikeltje gestaan
over de Nil'Om, hetwelk door
de Java Bode met illstcmmillg
werd overgenomen en waarin
cen ieder wordt aangespoorcl
don partieuliel'cn radio-omroep
zoovecl mogelijlt te .steunen.
Mct dit laa~tc gaan wij ac~
coord.
Niet cchtcr met dcn VOlill,
waa l"in de aanval 01> de NirOll1
wcrd gela.neecl'C.1.
.
Want in de ecrsle lJlaats is in
de program mas van de Nirom
bij de stabilisatic vall het bedrijf cen zcer merkbarc vcrbetering gekomen, waardool' zij,
hoc groat voorstandcr wij l.iju
van den particulieren radio-omroep, in qualitcit daar op het
oogenblik bovCn uit gaan, tel'·
wijl in de twcede pillals dm·.e
tlnnvaL or de Nirom uls dcl(·
mantel diende voor een lICC1'
pcrHoonlijkc venijdigh cid aan
het mires van den hoo£dl'edac·
teur van Aneta, dell hecl' Van
Bovene, die op het oogenblik
bij hen, die mcenen de lakcns
in dc journalistiek w kunnen
uildeelcn, geen persona grata
is, en \Viena positic men. oJ> cen
vo ~kOmC Jl
ondu ldbare wijze
tmcht te ondermijnell.
Ret gaat er hicr ~nvou dig
am, dat men tmcht icmand, dic
in de strubbclingcn well{e de
Pcrs In de afgeloopell jarcn
hebbcn heroerd, !itccds van een
kenmcrkcnd futsoe n is gebleven, die nltijd nauwgezet :cijll
plicht. heeft gedaan, die de po- B1J
VAN
sitie, welke hem weed toever~ ZEVENZ1TS - HUURAUTO
trOllwd volkomen waard is gc~
In den Il r!j~ V"" er.n "'Jf-::;]u
T C'!" ,. Wei. 1 960
bicken, uit die positic te

HOTEL
DER l\'EOERLANDEN.
Qp Dinsdag 7 Januari 1936
Aanvang 7.30 uur n .m.

Si j'etais Roi A . C. Adam
Frauengunst
E . Wagnes •
Der Bajazzo R. Leoncavallo
4. Del' Vogelhiiudler C. ZeIler
5. Romanze in F. P. Tschai~
I
ko'tVsky
6. Fl'a Diavolo
D. F. Auber
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2.

3.
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;n~~~e~~~o1e~:r~~u;n d:
opzwc,l J: ng: of u ihhg
5;lt;~dig H:rdwijnen.
H~r1 vcorkcmt hel ste ken
\"~;'1 m u~~ic!~n door in.
.....:ij·.. ir:g met

1;;:;,, "
emumn....RlllfIIfI!ltIimDI

ION LEG GERS

c~ps~o~:r~~~a;:~e~:~ een halve c e n t

per s t U k

RiMWAU;ij3iRmUt~

lVITO

'n ; Il (Jl jH l1ansc:br,dcn modcrn gchouwd vCl'dicpinghuis.
N:,:u' \"l:rldp'zjn~ gcmcubileerd of met ovcrname meubilair,
Br. No. 391 bur. Y. d, bI.

ROEPERS, NIEUWTJES EN MA.GNEETJES
o
SLA.A.N WI} VLOT MET DE ,,00 Po tjes"
HIERVOOR ZIJN VIER REDENEN I!
Ie. DE GROOTE' V E R S PRE I DIN G

Zij die haar potje kookt op gas,
is 't vlugste kl aar en in haar sas I

2e. DE GROOTE POP U L A R I TEl T

WHt U dat ook zijn. bel t dan even op W it. 1720

N

~derl.

oC'!ii9

1:' G:d.

M

PHIliPS

3e. DE GROOTE LE E S B A 'A R H E I D

YlERIlD

'Ie. DE GROOTE RECLAME WAARDE

asUchllPpij•

r.oSQU

ommm

ONTVLUCHT

voor een dag ooze warme stad
en rijdt

NAAR TJALOBAK
Telefoon '81:

TYPE

Buitenzorg

Zondags u i tgebreide rijsttafe l

HEEFT U lETS
WILT U

EN U KOMT W EER FIT TERUG
Dagtarief f 4, p. perSQon

VAN "DE OCHTEND iiOST"

a

f 1.50 '

BON
Tegen inlevering van deze bon kunnen de lezers van

Groote selectiviteit
Vertraagde Fading~ Cempensatie. 'Groote ontvaDg~

op Vrijdag 10 en Zaterdag 11 Januari a. s. van
8 - II u. v.m .•an den STADSSCHQUWBURG

sterkte Europa o.enders met zes vld nieuws(e

POPULAIRE VOORSTELLING
DOOR .. DE SCHIJNWERPER"

DE MAN, DIE ZiJN NAAM VERANDERDE
50 cent per plaats, lnclusief "belasting. Besprcekgeld 10 cent.

TE HUUR OF TE KOOP
KOOPEN ' OF RUILEN
EMPLOYE ·OF H U L ~

PLAATST DAN EEN ..O.P.l'JE"

.. DE OCHTENOPOST"

de door hen benoodigde plaatsen bespreken voer de .

lETS

ZOEKT U EEN

I

_MTi_nwi_aGtl_;!:_~E~_
~A ~L~~:~~_ere~ik_vuan_I~_II!.

_~~

STANDAARD-TARlEF 5 REGELS EEN

GULDEN

IEDERB RE,GBL MEER 20 CENT

BE_T_A~~G_ro_N_TA_NT_.
HALVE PRIJS:

VOOR

BE1~REKKING

_________

ZOEKENDEN
_ _- - - - - - -

