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MEDEDEELINGI
De. geweldige belarigst.elling die oak buiten Batavia
veor
ons blad schijnt
t~ bestaan , noodzaakt ons
tangs dezen' weg 'e berieh.
ten, dat zij die 'ons blad
per post wenschen te
ontvang e n een pastwissel
:tenden van:
PER KWARTAAL
PER HALF JAAR
PER JAAR

adverientie.ruimte

is beschikbaar
voor

I 1... 1.7 5
.. 3.50

1

DlREC'l"mUR JOHN K.APP'E1D - Tl!ll..
BOOFDRED.: D. F. VAN WlJK - TEL.
ALG. FROC.: B. H. ROTTING - TEL.
ADMlNlSTRATIE: TEL. NUMMER
ADVERTENTIE ACQUlSITIm:
B. B. H. GOPNER
- TI!lL.

·_-

W1CI.:r.· GBl.
MS.

WJl:LT.

1

WELT. lIOIIO.

1 VE.RBCH..

GEORUKT EN UITGEGEVEN DOOR:

DR U K K E R IJ

WELT. W.
WlCLT. 683.

J0HN

K A P PEE

GOENOENG SEHARI 46

NA 5 UUR TEL NOS. WELTEVREDEN 582 - 5238 - 2398.

f 12.50
en ZATERDAG.

DnfSDAG, DONDEP.DAG

~;"~~~;;'~L":;'DE10~~

per plaatsing

'rE' BATAVl ·A~C. EN Mr.-CORNELIB.
VOOR KLACHTEN VERSPREIDING TlIIL. WI..

os,. ' -__________-'

D. LX
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SPECIALE VACANTIEBILJETTEN
DOOR DEN GEHEELEN ARCHIPEL
EN GEDURENDE HET GEHEElE JAAR

GRATIS

.-

of zeUs tegen betaling
kunnen wij U geen

II

NIEUWJAARSKALENDER
noch eenige andere reclame
geve n .
Het geld VQar deze reclame·
uitgaven komt anze clienteledirect teo goede, aangezien
wij anze prijzen oak voor dit
jaar weer hebben herzien .

RADIO IN JAPAN_

De KUNSTAVOND

Sehoo1uib,cndingcn.

ten bate der

Van. groote mannen en
kleine dingen !

tWlschen pcr90llc n en zaken, en
de wijze waarop hij steeds en
altijd weer t I' a c h t op ver·
schillcndc manieren pe r s o·
11 c n te treffen. (Hoewel wij
zecr gcrust hebben geslapcn,

I"icht cn decide lc\'cns mede, dat ~:~~~:n:~:n:,e n!e~i~l::rd:~~
de N.S.B. zich bij den eisch van
In de twecue plaats, en dat is
dell hecr Z. had nccrgclegd .
Hoewel de omstandighedcn ~;~~~:~~~~' :n;;l~~n ~:~~~!~;
ons hiorin pcrsoonlijk betl'ck· hecCt aangcnomen, die door een
Ill' Juw Bulle.
ken, IUJtt de kwestic on~ van figuur als de heer ZcntgraaH
Oil is 01) ziehzcl[ niet~ bijzon~ voldocndc algcmeen belang om
den;, • Y; ~'\l)t hocwd de N.5.B, hnar onder de pubJiekc aa.n- OJI de Indische samenicving in
OlIOI' de N.S.'B. is gistel"Cn
cen
bijccnkolnBt
gehouden.
w:1nrhij onder meer hct woord
is gcvocl'd door dell hl!er H. C.
7.C'utg-l·aarr. Hoofdrcdaetcm· van

hanr r;clcclCl'cll \'001' den heel'
~. g'csiolC!l hccfl. lrad hij al
{Ccnigc makn cerder yoor h:mt'
in het opC'lIbnnr op.
D;tl de N.S.D. ;lall ticZ<:1l bllilCn!;tlmndcr de gclcgt:nhcid
W!'dt tc srl·cken over Ondcl'wel"i)(m, welk e hij bchcer~cht. gctuigt \'all llrccd inzicht en is
I..>{:ll
Imldc aan de capacitcitcn
\'lm dell heer Z., die ongctwijfcld
vcch:ijdig en uitzonucrlijk zijn.
:Mnar clnt de N.S.B .. die toch
voor aile!; cell krachtigc en gczondc org:misaiic wi! zijll, zich
ill cigcll huis de wet laut voorschl'ijvcn door c(m ?lief -lid der
parlij. dat hccfl OilS wei be·
vrecmd .
•
De heer 7..entgraaf! heeft
tf)Ch voor het houdcn van zijn
J('zjn~ aan het kringbcstuur van
d e !~.S.B. cen bimlendc voorwaardc gesteld.
En ,r,cl dcze. dal noch de di~
reetcur van De Ochtendpost,
de heel' John Kappcc, noch on~
dergetcekendc als hoofdrcdactcur van oat blad zouden worden tocgelaten tot de bijecn·
komst waar de heer Z. zou spreken.
Toen dit ons van bevriende
zijde werd medegedeeld, weiger·
den wij eerst om het als waar
aan te nemen, omdat ~j :n de
eerste pJaats niet wilden vcrondersteIlen, dat de heer Zentgraaff, hij moge dan onzen te~
genstander zijn, zieh zou latcn
verlciden t ot zulk een domheid,
welke door ieder nonnaal den·

~;::s z:::t~~~:ng~~::, ; :

In Japan is de radio-broad· DUITSCHE JODEN
cast op grootc schaal dienst~
baar gemaakt aan het onder- op Woensdag 29 Januad as.
wijs. Op ongeveer 25.000 scho- de! av. tc 9 urc viod t N1ET
len wordt gercgeld geluisterd plaats in be.t LOGEGEBOUW,
naar de !3chooluil7..endingen. 011doch in de
der meer zijn op dczc wUzc voor
BOVENZAAL
de Gchoolkinderen rede\'oerillvan het
gen gehouden door den minister
van Financien, T akahashi en HOTEL DES INDES
den oud Minister van OorIog, ~!!!!!!~~!!IIII~iI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Araki.
De uitzendingen \vorden zoo
populnir en bcgrUpelijlt mogelijk
ENGELSClIE BE[,ANGEN.
gehoud~n, terwijl de stor in het
Idasse onderwijs '.;erder behan~
In N.·Chiua.
deld wordL
Sir Alexander Cadogan. de
VER.NUJLDB SpoonLlJN.
Engelsche gezant in China, zal,
naar uit Pelting wordt gemeld,
'l'U9schcll llallgko)( ell
binnenkort naar Londen ver~
PelilUlg.
~~~k~~~ ~eer~~~~~~a~~r;t~e~~=

dneht tc brengen.
~~f~~~: g:~d:;'~;~:;l:e~f~it!e~
III de ecrste plaab al\ ee~ organlsatie als de N,S.B. is, zieh
'l'en gevolgc van groote overbcwij!i van hel volkomcll gc re niet weot to onttrckken.
stroomjngen in Siam is de interann ondel'!;chcid bij den hoofdnationale trcinverbinding tl\S~
retJactelir van do· Java Bodc
v. W.
schen P enang en Bangkok tij_ _ _ _....._~....- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de~:s~C;:~oi~~~ Tuo ell Bong

.,.s.

All

DJo; VEIlDEDlGING VAN

1I0NGliONG.
Sir Frederic DreYer naar
l ..olltlcn?"

~

d~ m?atschappij over den Pa· ~i~ge~O~!~~~~f;.e~e~iC~e~~:;
C1fle vhcgen.
verseheidene tientallen KilDme~
Bct 8.S. North Haven zal tegen het einde van deze mannd
naar de genocmde stations ver·
trekken met materialcn, perso·
neel en voorraden aan boord.
Op alle drie de eilandcn 7..ai
een hot el verrijzell met accommodatie voor 2'-! personen.
Verder is thans officieel beImnd gemaakt, dat Macao het
toekomstige eiodpunt van den
luchtIijn over den Pacific zal
worden. De noodige voorberei·
dingen worden daar thans ge·
troffen. (De Ochtendpost maakte reeds eerder melding van
plannen in deze richting).

Volgcns cen berkht uit Singapore Mn de Manilla Daily
Bulletin heeft daar den 12den
Januari eell besprcJdng plaats
gehnd tusschen de Engelsehe
marine-, leger. en luehtvaart-ex·
perts, waarbij plannell werden
ontworpen voor de fortifieatic
van Hongkong, in verband met
de mogeJijke mislukking van de
vlootconferentie. (Wat inmid·
dels eell feit is geworden)
Admiraal Sir Frederick Dreycr, opperbevelhebber van he t
China·eskader zaI zoo spoedig HET ~m.ITAlRISME or DE
mogelijk naar Londen vertrek~
Pllll.-lPPIJNEN.
ken en de Rijksdefensie·commissie van deze plannen op de
hoogte stel1en:
Aan de verdediging van Hong·
kong is sedert 1922, kraehtens
de bepalingen van het Washingtonverdrag, niets meer ge·
daan.
VLlEGEN OVER DEN
PACIFIC.

wijl wij in de tweede plaats Diet
Macao thans definitlef
konden gelooven, dat een orgaeindpUllt_
nisatie aIs- de N.S.B. zich op een
Binnelllkort zal een aanvang
dergelijke wijze door een buiten~ worden gemaakt met het in or~
staander de wet zau laten voor· de brengen van hotel-accommo,!Jchrijven!
datie op Misway, Wake en

Veor Sigaren.
In een advcrtcnt ie in ons
numm er van heden kondigt de
Sigarenhandel 'T Moortje aan,
dat aldaar Humidor droogtrom~
mels verkrijgbaar zijn , ad
f 1.75 per stuk.
Wie deze advertentie uit de
Ochtendpost uitknipt, kan zulk
een trommel bij 't Moortje be~
komell voor slechts f 1.50 en
spaart dus een kwartje uit.
HUWEUJRSWETGEVING.
In de Straits.

d

Uitvoering der wet op de
501l01en.
Aangezien de wet op de na.titmale defensie voor de Philip·
pijnen is aangenomen, waarover
wij in het begin van deze maand
in een uitvoeri~ artikel bijzon~
derheden pubhceerden, wordt
thans een aanvang gemaakt

met de uitvoering van de bepa~
lingen op de scholen.
.
Volgens deze ~et begmt de
militaire training 'der jeugdige
Philippinos reeds op de lagere
school als de kinderen tien jaar
oud zijn.
.
. Verder zou Presldent Quezon

~O

d

d

deI~tr~~;e!!Jev~~~~ ~:~

'.

met garantie
MOU~RIE-ZIMMERMANN----"-

Op :~be~:~~e ::::relml~.k:npm'.
•

N.V.PIANOHANDELKOK, Batavia,

Rijswijk 19.

1i...II• • • • • • • • • • • • • • • •

in

hetPhilippijnscheleger.

Inmiddels werden van de
rechtshoogeschool te Manilla
125
studenten verwu--derd, elie

:r~~":=:~~;1

Birmingham -

Man·
chester
Middles·
broug-h
Derby C. - Rudders·
fieldT.
GriOlsby T. - Liverpool
Leeds U. - Chelsea
Portsmouth - Wolves
Preston N.E. - Aston
Villa
Sheffie ld w. - Arsenal
Sunderland - Stoke City
West Brom. - Blaeh.
burn R.

bei1:~aie~~~e~~~~~~~ed:~~~

0-1

G"p G..... V.,l G.L

tenarcn niet langer dan zes of
hoogstens zeven uur duurde, is
cen einde gemaakt door een decreet van Generaal Tsjiang l{ai
Shek, waarbij voor alle burger~

de huwel~e~ der be~er~ van =:t~~s ~:~ h:~~~fee~ato:
kamen, is door den Generaal
op personen die tot een ander een onmiddelIijk einde gemaakt.
geloof beho~ren.
Verder wordt voorgesteld
STEUNFONDS DUlI.'SCHE
een ordonnantie op bet mono~
JODE...l'i.

~:ellr:n h~':.Iij~e~e::n~~~~;:
Christelijke huwelijksordonnan.

In Hotel des Jndes.

de emigratie van Joorlscbe kinderen uit Duitschland naar Pa-

HUMIDOR lestina,welkeden29stenJanu~ : : ' fn~~~~be~'d~Bo~e:

Droogtrommels

F 1.75

zaal

\"aD.

bet Hotel des Indes

worden

gehouden. welke zaaI

-=

na~<>Io~

~';~~~;~wenI~

2208

ioo_ _ _ _ _,_ _ _ _ _ _...._ _..._ .....-;

Vit Bombay wordt gemeld,
1-0
dnt er groote plannen bestann
am de vliegvelden in B!'itsch~
2 -0
Indie bet volgend jaar te 1l1 0~
0- 0
derniseer en.
2- 0
Dit houdt verband met de
1- 0
ontwikkeling welke het volgend
,iaar aan den dienst tusschen
3-0
Londen en Australie zal worden
3- 2
gcgeven, waarbij aUe f irst·class
1- 0
mail verder per 1uehtpost zal
worden verzonden, met 2Otons
8 -1
machines, terwijl de verbinding
tussehen Londen en Bl"itsch~In~
Aangezien er den laatsten tijd
die vijf maal per weelc zal wor· in den competitiestand nogal
den onderhouden.
eenige wijzigingen hehben plaats
gehad - Arsenal ging door deze
ACflTURlGE WERlIDAG.
nederlaag tegen Sheffield W.
twce plaaL~ achteruit _ laten
Voor Chineescbe runbte~
wij den stand van de eerste di~
naren.
visie, zeoals die op het oogen·
blik is, hieronder voJgen.

:::tregg~le~~~~~~~ be~r::~:

BATAVIA.-e.

TEL.
WELT.

Sunderland
Derby
Huddersfield
Arsenal
Stoke
J;~~~:!'e~:ng~~j~.C~iS~~~o~= ~~~~s!:.~t~a::t k:~'tn:t!~:~: i:e:-:OOI
nanties op de Chrlstelijke en tel'S toe een achturigen arbeids-- Birmingham
Mohammedaansche huwelijken dag op de bureaux wordt voor~ Wolves
voorzien in de inschrijving van geschreven. Oak aan de ge· Portsmouth
wetsontwerp in behandeUng komen, dat voorziet in de registra·
tie van huwelijken, welke in de
kolonie worden gesloten door

er~ :rie~~l:~~onogaam buwelijk

ir!den, die rut jaar
worden,
toe te bewegen dienst te neIIlen

PIANO'S

PASAR BAROB

Brentford -

ge~:e!:~~!d~ =:h~;rO:~! :'';:-5 ~:n~:~,::~c~: i~~ ~::t~e t:":~ ::~:;ij,,~':~ ~~en~"!et,:;~;=gzal~j:~~ v~'t.e:~~~?:'~ ~~nJ = =
TWEEDEHANDSCH

APOTHEEK DE GEDEH

IN BR.·INDIE.

Nictlwe vlicghavcns.

ters uit.

verzoek de juistheid van dit be- ways, die met d,e machines van volk riehten teneinde jongelie- Christenen maar oak op ande- vluehtelingen in Nederland en

•••
ijiiliiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiilililiili
TE KOOP

bezorgen wij U alles aan huis.

I

nen voor het bezock van Sir
AleXo.nder ann Nanking, dat hij VOETBAL IN ENGELAND.
kort gelcdcu bracht, is geweest
am met de Chineesche Regee·
De uitslagcu.. .
rillg ele bescherming te besprc·
Keo is de spoorlijn geheel weg- ken van de bclangen van BritDe uitslagen van de Zaterdag
sehe
aandeelhouders
in
dc
in Engeland gespeelde competi~
ges!agen, zoodat de tt't)inen uit
tie.wedstrijden luiden alsvolgt:
de Straits niet verder dan Haa. spoorwegell in Noord·China.
day kunnen komen en uit BangLUCHTVAARTPLANNEN
Eerste di v i sie:

.11 ,.6.•• _II N,lIJ . . .

gq..~~

GRATIS

25
25
25
24
25

Tweede divisie:
Bradfotrl -

Southamp-ton 2-1
Burnley - Barnsley
3- 0
Bury - Doncaster R.
5- 1
Charlton A. - Hull C. 4 - 1
Fl.llham - Plymouth A. 2 - 2
Leicester C. - Norwich C. 1-1
P ort Vale - Bradford C. 2-1
SWansea T. - Notting·
hamF. 2-1
Tottenham H. - Shef~
field U. 1-1
Westham U. - Black·
pool 2-1
DerdQ divisi& Zuid:
Aldershot - Queens P.R. 1 - J
Bournemouth - Crystal
P_ 2-5
Bristol - Clapton O.
1-1
Cardiff - Newport
2- 0
Coventry - Exeter
3- 0
Gillingham - Reading 2 ~ 0
Luton - Northampton 3 - S
Millwall - Bristol C.
1 -1
Notts C. - Southend
i - 2
Swindon 'r. - Brighton 1 - 2
Torqua.y - Watford
2-1
Derde divi sie Noord:

P~. ~~~:~~~d-=-Y;~1s<;n ~=~

18 5 2 38 Crew A. _ Barrow
3_ 1
12 6 7 31 Darlington _ Mansfield 2-1
12 7 6 30 Halifax _ Rotherham
1- 0
10 7 7 27 Oldham A. _ Wrexham 5 _ t
12 10 3 27 Southport _ Rochdale 1-1
~~
~ ~ ~~ 1Stoehport C. - N. ~~!fh·l_1
25 9 8 8 26 Tranmere R. _ Carlisle
.25 10 10 5 25
U. 40-1
24 10 9 5 25

19

~.d:~~~O~_· . ~ i~ . ~ ~~! (e~~~t~ t ~i\~:l~ :. a ~ u.

Preston
M'chester C.
Grimsby
Cbelsea
Bolton
~=e~~d W.
Blackburn

25
25
25
24
23

10
10
10
9
8

12 3 23
12 3
1' Aberdeen _
Akdrie
23 Albion R. _ Celtic
12 3 23
10 5 23 Clyde _ Dundee
9 6 22/' Hearts -Ayr U.
~.~
~i Queen's P. 25 9 13 3 21 Queen O.S. _ ·Th. Lan.

ii g
~~~O~illa ?s ~ i~ : i~

Dunfei:;

I

St. Johnstone _

2-2
0-1
2-1
3-0
2-1

M~!r2-1
well 2 _ , -
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RI.JWIEL

CENTRALE RIJSWIJK

R
' .' S

de
Natiqoale
Hollandsche fiets
ROYAL
SCOT
_ RALEIGH

~trltU'F fum

+ +

Ktas

Hollaad..~

9

Eugehch Fabribat.

Hu~~1:~~~~~WI1~ON
Per

ander inzicht en werden..- SIGARENHANDEL 't MOORTJE "N,!:::
Leveren wij reeds vanaf-' 5.maand
toegelaten doch voor de ovend
d bij '" wonen..,."
RIJSWIJI 19. tAlST PtARURARDEl KOK
geo firerd. 'de studie afgesloten. Sluisbrug nJC;-pitol Tel. Wit. 594.
::bodig!
.
1;,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .

,,,DE· OCi-rrEND POST"

Koning George
Er is rouw in bet Britsche
Wereldrijk om het heengaan
van Engeland's bemillden Ko·
ning.
Maar deze rouw strekt zlch
ook uit tot buitel1 de Engelschc
grenzen, waar die ter wereld
mogen Iiggell.
Want met Koning GeorGe is
eell figuur hecngegtl.an, we met
onzc cigen Koningin voor de
gehecle wereld het symbool was
v(ln het Koningschap vall dczen
tijd.
Constitutioneel V~rst in cell
democratisch land, mnar door
Zijn pcrsoonlijkheid, door Zijn
gaven "an hoofd en hart, de
vcrtrouwf!lIsfiguur "an het gelH~elc yolk, stanndc boven en I'C'
gccl endc ovel alle paltijen.
Ecn man van grooten eC II~
VOlld, wars van prnal, waar de
etiquctte deze niet dwingend
voorschrcef, maul' Konin g nanl'
tic dicpere beteekenis van hct
W(oQrd. op de hM<h.:n J;edl·;Lg.,m
door Jwei het Ellgeische Volk ,
dill in Koning G('orge ~ijn Icitls·
man wist.
1<;011 I\oning'. die opging in de
licfcle \'001' Zijn gezin en uaal··
\'nn openJijk gctuigde. zoonls
Hij dit nog geen maand !;oJ c~
den rlced in de I\crstboodschap
:llIn llct En~('lscl!C· Volk. MII.:l r
die duol' ltd warm·mel1 ~chc lijk c
ill die boodschap ook Zijllc ()u,
dcrdanclI dc O\'cltuiriinJ; g~l f
vall 7.Un Iidll(! \'our Grnot·lkit·
tanniC {'Il al}(~!; \\,at Britsch is.
'I'ha!ls in dag'cn vall buitcngcWOOIl i,rroote spannin g' ontvnJl
hct Engeischc \'o\k dczc Vorst,
In Wiell het zoozccr verlrouwclc
(:n op \Viens wijs inz.icht het
zoo;o;c('r stcundc.
Veor de wcreld is het I!'!~lstc
Stnal!'lhoofll het'ngeca:tIl, dat
rcgcenlc in Hn del' landen, die
lIij den we:rcldool'log vnn 1014
tot 1!J18 bctrokken w~l'cn.
Spcling van het lot, nLl wlj :1.00
dicht bij nicl1Wc llIocilijkhcticn
Hchijncn lr: stann.
Wellicht hi dell griju:n 1{0·
ning de groote ldcurstdlinJ; ge·
!ipaard gcblcvclI, dat Zijn yolk
Wt~r in CCIl strijd zou wordell
bcLrokken en de gruwclijkheden
daarvan zou ondcrgaan, waul'
Ilij zclf zoovccl \'oor de zaak
\'Ilfl den Vredc hcC![t geunan,
1.oc"'.:er Zijn krachtcn hceCt ge·
seven aan dien VrcdC!, waal'voor
Hij in Engelund het bulwcrk
zag.
Zonder da t Koning Goo.ge
daal'bjj nochtans de oogen sloot
voor de gevaren welke dl'eig~
dC!n, waaraan Hij in de rede tot
Zijn volk lijdcns ZijJ1 Ret;cc~
ringsjubileulll zoo duidelijk uit~
drukking gaf.
Zijn inzieht en Zijn verstand
moesten Hem waa.rschuwcn
voor de stormen waarvan het
vorig jaar de oorstc teckenen
aan de kim ziehtbaar werden
en Zijn lovensavond rnoet door
de steeds nader komende bui
verduisterd zijn.
Voor den Mensch is het ge·
Jukkig, dat de Voon;ienighcid
beschikte, dat Hij heen zou gaan
voor nieuwe rampspoed zou ko·
men over hen, die Hem lieC wa~

reno
Vocr het gehee1e Engeische
volk, voor allen wier aympa·
thiecn aan Engelsche zijde
etaan, is het heengaan van den
Koning, juist nu men zoozeer
op Hem vcrtrouwde en bouwde,
een slag, welke alom rouw
brengt.
Hem, die geroepen is, om
tbans op den Treon van Engeland plaats te n(:men, wacht een
uitermate zware taak.

I

, ..

'.,~:

Troon en vele andeN millioe?en
zijn met hun Engelsche vneDden in bange afwachting.
Waarbij hel vertrOllwen, dat
Koning George's Zoon oak Zijn
gaven van geest en hart zal
hebben, als stammende uit een
geslacht, dat zooveeJ. gaf voor
Engeland'a room en glarie, een
lichtstraal is in dezen donkeren
tijd, waarover de dood van En-

taak te vervullen tot hat welzijn en de voorspood van Zijn
volk, tot het welzijn oak van een
belangrijk deel van de wereI~.
Geen troon \Verd onder moo)lijker omstandigbeden bestegen
dan de .Engelsche. troon op d~t
oogenbhk, IIU J{onmg George IS galand's getiefden Vcrst ceo
nieuwe schaduw doet vaUeD.
heengegaan.
Engeland rouwt en velen,
Een millioellenvolk in Oost ook wij, rouwen met Engeland
en West en Noord ell Zuid kijkt mede!
met spanning op naar dien
v. W.

De mislukte Vloot·
conferentie.
Japan is sterk in het voordeel.
DE POSITIE VAN
1I0NOKONO.

Wat vcrwacht kon worden, is
gcbcurd. Dc vlooteonCcrentic te
LOlillcll i:; cen mislukking gewonlen en Japan n(.'cmt niet
venlcl' aan de bcsl'l'Ckingen
decl, hetgecn bcteckcnt, da t de
heBtannde Qvel'CenkomHten eind
van dit jaar ~uUcn worden becindigd en dnt dnn, in weerwil
van allc gocdc voorncmens en
br..-doclingen cen bcwapeningswcdloo» zal worden ingezct,
welke de wCl'cld steeds dichtcr
bij cen oorlog 7.<11 breDgen, 7..00
1936 OilS daa rvoor althans vrijw;\art, waaromtrent de pcrspee~
tieven nid nl t.e hooJlvol zijn.
Het wordt aehternf pa.s dui·
dclijk welk cell buitengewoon
h:mdig diplomatiek ~pel Japan
heeft gespecld, toen het de
vlootovcl'eenkomsten van Londen en Washington tcekende en
danrbij genoegen nam met een
vlootstcrktc voor Jo.pnn van
GO % van die del' vloten van
EngeJand en Amcrika.
Waartegcnover stond, dOlt
Engcland en Amcrikl\ op zich
namcn in dell Pacific gcen nicuwe verdedigingswcrkcn to .zullen aanlcggen of de bestaande
tc ~ullen vcrstel'ken.
Dc politici in Japan, die de
maTine-atitoritciten, die dcze
oyereenkomet teekcnden, in gcblock-e stelden, die hct z.g. 15
Alci-incident uitioktcn, l.ijn door
het verloop van zaken geheei en
al in hct ongelijk gcstcld en de
gcschiedcnis hecft uitgewczen,
dat de Japansche marine·diplomaten, die zonder protest deze
sehijnbaar ongunstige overeenkomst voor J:lpan teekenden,
cen beteren kijk op de toekomst
hadden ell handiger waren dan
hUll Westersehc coliega's.
Immel's, zij werkten nu bet
teckenen van de overccnkomst
onmiddcllijk CCIl plan uit am
"OOT het verdrag zou expireeren hun vlootsterkte op to voeren tot de uiterste gtens, welke
aan Japan krachtens deze verdragon was toegestaan.
Jaar op jaar is binnen de
grenzen del' bepalingen aan de
Japansche vloot gcbouwd, haar
onderdcelen wcrden geperfectionecrd en als 1936 straks <tehter ens :tal liggen en bet vlootverdrag niet meer bcstaat, dan
heeft Japan een oorJogsvloot
welke precies de sterkte heeft
die bij deze verdragen aan Japan is toegestaan.
Engeland en vooral de Vereenigde Staten, zijn :minder verstandig geweest. Tevreden over
het sueees van de vorige vlootconferenties, en er schijnt reden
tot tevredenheid te .zijn ala cen
conferentie slaagt, becft men er
zich de eerste jaren toe bepaald
~:te~: :r.:ijn 1auweren te gaan
. Men dacht niet a.an cen vloot.
bouwprogra.nuna van eenige beteekenis en voelde zieh door de
DIet Japan bcreikte overeen.
komat volkomen op .:tijn gemak.

wa~O~a~~!di~~te~~9:!,;
werd gewekt door de agressieve
houding welke Japan aannam,
en welke zoowel in Eo.gebwd a1s
in ·de Veroonigde Staten een reaetie ten gevolge had, welke tot

Hij moet de opvolger van Zijn ~ v~~~~~::~=nbija~e=~
vader zijn, a1s Mensch en' all! was.
'
Vorst en Hij gaat met Zijn "volk
Maar, toen was het te laat....
I!cn bangen tijd tegcmoet.
.
Om de limiet van het Wash.
Moge Enge~and's Koning
ingtonverdrag te bereiken en
kracht beschoren zijn om' die' over cen vloot te beschikken,

de

I

die zich als 5 : 3 zou verhouden
len op:r.iehte van de vloot waal'voor Japan toestemming kreeg,
moctcn de Vercenigdc Staten in
vcrsncld tempo doorbouwen tot
1942!

Maar cind van dit jaar 7..3.1 de
Amerikaansche vloot, wn.t krui·
sers, ondcrzeebooten en torpe·
dojagers anngo.at, tot op enkele
tientallcn tonn on nRuwkeurig,
preeies even sterk zijn als de
Jllpansche en daarann a.lleen
wat s lll.gkrlliseni en vliegtuig·
mocdersehepen betrert, SUI)erieur zijll.
Dc vloot del' Vercenigde Sta~
ten is dus bij hct bccindigcn van
het vlootverdra.g precies veer·
Ug. procent bcncdell de sterIde

....·......._...................s._a....._.

voordeel verzekerd. De campen- langrijke marinewerken zijn
satie voor Japan, a1s dit met aangelegd, welke nog maar weieen vlaot van 60 % genoegen rug arbeid behoeven am te wornam, was immers, dat noch
Amerika, Doch EngeJand in den den voltooid en in hun juiste
Pacific verdedigingswerken ZOI1- karakter te worden gezien.
den aanleggen of bestaande
met kanten appliques
zouden versterken, ceo regeling
Een aetie van de Vereenigde
wit, rose, saumon
waar aUeen Singapore buiten Sta.ten tot versterking van hun
prima kwaliteit
vie!.
positie in den Pacific moet er
Beide Mogendheden hebben
zich hier trouwbartig aan ge- ongetwijfeld toe leiden, dot J apan
oak
bier
het
masker
lut
houden en het was eerst oa de
gebeurtenissen in Noord-Cbina, vaDen en met negatie van den
dat Engeland extra spoed zette Volkenbond, die in Europa geen
achter den afbouw van de Sin- noeg te doen beeft, van dit
gaporebasis. Tot zoolang leek
dat
Japan
men, vertrouwendc dnt idenlen mandaatgebied,
het zouden winnen van de Duch- openlijk verklaarl als rechtrnatere werkelijkheid en dat de tig eigcndom te beschouwen.
ontwapeningsgedachte ten slot- cen zecr sterke marinestelling
te zou zegevicren, volkomen in maakt.
slaap gesust.
De vlootverdragen staan het ............................ _ _ •••••••••••••••••
Ma.ar in dell Pacific zelf ~e
daarbij eind van dit jaar niet in
beurde er niets.
Tot er thans a larm wordt ge- den weg.
blazen. En de aandacht van de
Engelsche marine in het Verre
Doch er is meer. Ook in de
Oosten zich in de allereerstc Chine~sche Zee en langs haar
plaats op Hongkong coneentreen. Hongkong, aan welks kueten moet de opzegging van
verdedigingswerken krachtens het vlootverdrag een reaetie
de bestaande verdragen sedert hebben.
1922 niets meer is gedaan en
Va.n Engelsehe zijde za1 men,
dat, nunr openlijk wordt t oegegeven, wat zijn defensie betrcft, geJijk wij reeds zeidell, Hongthans volkomen verouderd is. kong vcrsterken.
De bevelhebber "an bet En·
Maar Japan wu Japan niet
gelsehe China-eskader, Sir Frc·
deric Dreyer, zou :;,;,ch metspoed zijn, indien het in dit verband
nnar Londen hebben begeven, geen tegenmaatregclen nam.
teneinde met de autoriteiten de
En het Ujkt in het gebeel niet
noodige maatregelen te bespreken om deze voornnme Engel- onwuarsehijnlijk, dat het eiland
sche kolonic aan de Chineesche H ainan tegenover de Zuid-Chi·
kust in staat van tcgenwcer tc
necsche kust in de naaste toe·
kunnen brengcn.
Dc positie is thans zoo, dat komst in de telegrammen de
aandacht
za.1 opvragen, zooals
J apan beschikt over een zccr
krachtige vloot, waarmede dit het dit reeds eerder deed, in de
land in dit dccl van den Pacific mannden toen Araki zich roer ~
domin&lrt, terwijI de defcnsie· de.
werken van de Mogendheden
waartogcn het zieh mct die
De unificatic van Noord· en
vloot eventueeJ zou kunnen richten, vorwaarloosd en vcrzwakt Zuid-China, welke door den teo
rugkeer van Hu Han Min een
zijn.
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welke zij had mogen hebben en
indien men aan de aangenomen
verhouding als billijk vast
houdt, is men bij Japan vijf jaar
ten achter!

Dit hebbell de J apanners be- feit is geworden, zaJ tot waar·
reikt met hun zoogenaamd mee- schijnlijk effect hebbeu, een ,...:ijgaande polit iek. een politiek ziging in de houding val) Japan
welke werd volgehouden zoo·
lang het noodlg was, doch weI· ten opzichte van Zuid·Cbina.
ke in geen cokel geval tot cen Tot dusverre heeft men Zuid~
verlenging van de vlootovere en~ China betrekkeJijk met rust ge~
Eind 1936 is deze verhouding komst kon leiden, waarop eeni~
eehter nict meet' van kracht en ge utopistcn rekenden.
de beide
laten,
len vantraehtende
het Chineesehe
Rijkdee~
te- i
Japan begint de nieuwe periode
gen elkaar uit te spelen.
van aanbouw van vlootmateriaal in vo l komen geMaar bet difinitieve sarnen~
Wat ul er nu verdeI' gebeulijkwaardigheid met ren, is de vraag welke onder de. gaan tusschen Canton cn Nande Vereenigde Staten ze oll1Standigheden naar voren king waartoe thans schijnt te
en zal er zeker weI voor zorgen, korot.
zijn besluten, maakt deze poli':
dat het ook de komende jaren
Het is duideIijk, dat Engeland tick verder overbodig en nutte~
met Ameri.ka geUjken tred en de Veroenigde Staten er met loos en de incidenten welke zich
boudt, aangezien de verhouding man en maebt naar zullen stre- b.v. te Swatow hebben voorge·
tot· de Amerlkaansehe vloot ven orn hun defensieve kracht daan, worden onder deze omin den Pacific op te voeren.
voor Japan's machtsontplooiing
Hongkong zal, moals uit bet standigheden gereede aanlei~
de vool'naamste is, waar de al- bovenstaande valt af te leiden,
gemeene wereldsituatie Enge~ zoo snel mogelijk in staat van ding
van Zuid-China,
dataan
de toegang
om dit punt
de kust
land dwingt zijn aandacht meer verdediging worden gebracht, tot de straat van ~ormosa been meer te verdeelen en in den de Vereenigde Staten zulIen onmiddellijk beginnen met den
Pacific een hoofdzakelijk defen~ aanIeg van nieuwe marine- en
sieve positie in t c nemen.
vliegbases in Qen Pacific, waar~
voor reeds verschillende punten
Het vlciotverdrag, dat Japan zijn genoemd.
in een ongunstige verhouding
sebeen te dwingen, heeft er in
feite dus toe geleid, dat de andere ~gendbeden Japan de
gelegenbeid bebben gegeven een
voorsprong te bereiken, doordat
delijk uit in welk een
men in den beginne de hierbG- beide andere Mogendheden.
In de eerste plaata. kan men
ven gescbetste bedoeling Diet
heeft doorzien en zoo er a1 en- in de naaste toekoDlSt een o p e n - I - - - - - - - - - - I .
Steeds voorradig aUe hekende: mecken ~
kelen waren, die begrepen wat li.ike vel'$terking van de z.g. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
er gebeurde, deze toch hun in- Mandaato.ellanden verwachten.
vioed Diet konden doen gelden Men weet. dat er zooweI in de Het uitstekende hotd met
SIGA~EN
om van de parlementen de midde billijke ptijzen.
delen te krijgen in snel tempo Vereenigde Staten ala in VolFR?t.AIE SORTEERING
voort te bonwen.
kenbondskring<n een zeer sterk
0 T B r. eRA M B R
ENGELSCHE TABAKSPI.. PEN
Daarnaast beeft Japan zieb vermoeden bestaat, dat op deze MolmvbctOost 3S_T~ 2100WL
.
nog van cen ander belangrijk eilanden door Ja_ reeds be- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_li.._________________""l..~
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de onbeteekenende ei·
in de Zuid..chineesehe
Zee tusschen In do..china en
Noord-Borneo, welke in 1933
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BONEFAAS

"w~j~hin:l"

bens·r d e po s i t ie H 0 n g- men 1411gen tijd ove r de2.e.kv.'"es-1 de en.. de doo:de.· En de
1 ier voge 1, de
en
k 0 n gin z n I ke eng eo tie niets meer ge!lOord, doch met ZlJn .helwlt~n ~st ~n Zljne de koo.k.abu~.
.
vkae 'erZeonU! komen te ver- onder de \"erhoudinae:n welke kale t akken, die Zlcb m wanDeeerstelSeenklelne vcgeL
thans met de beeindiging van ~~p tena:~~~n~e:~n s~:::: H et mer,kwaardige is, dat bet

•
•
door F rankrijk werden bezet,
~~~!""!"!""!"!""!"~~~~ Inaar h et heette om daar in verband met de navigatie de nooINDISCHE KRUIDE N V AN dige voorzieningen t e kunnen
MEVR. KR AJENBRINK: treffen, zuBen ongetwijfeld weer

I

ple tter vallen en keert terng kerdheid."Van het Iewn kan genaar zon uitkijh--post en scha- nieten. Die soavel is een getert zijne vreugde uit over de 1ct>.cht wapen. En onzevriend
vernietiging '; an zijn ....ijand.

de kookaburra, met al zijn blij-

~::~'m ':e~.:rrJCh:: ~k~~ ge~seef~.:e~ ~e\~.e~~ :!o'::~

=J'0€!1mm:

~:::~~

de v lootovereenkomst zullen ann spook-verschiJningen e n ge.
ontstaan, wordt d eze kwestie er Yen d en mdnlk van op eene ren, in den smart een kunstig door den web van den kook- \'ijand naderL Geen ;.'ijand
opnieuw een van urgent belang, andere wereld t h uis te b-eb oo- sameliStel van veeren ontplooit, ?.burra. dan heeft men het ge- schrilrt h em af, hoe sterk die
aa.ng....,ien dew onbeteekenende
dat den v~nn van eene lier ver- voel alsof er dien d~g ge~n ook moge zijn. Wanneer !let
rotsten, zoo zij tot bases worD e diel'ellwereld.
den ingericbt, de verbindingsJijn tusschell Hongkong en SinDe t ypiscb AlIst:calisch e die.
gapore beheersehen.
renwereld is al evenmin ge.
Concludeerende kunnen wij schiMt om ons een ge\'oel vnn

~fe~n~~a~itde~o~~~~a~~e~~a~e~~ ~a~~ I:~~t ~~l~~be~f~:UJ;~: fa:e~e=~~;,o~~t,o~~~';.::J
V2.n den vroegen morgen i:Ot
den laten av~na. Hij laeht a is
de ZOD Scb ijllt en bij lacht als
h et regent! Wat trekt 1~ zich

Ncrdt de stl'ijd aangebanden
met \Vien oak, die zijn besttlB.lI
of dat V311 zijn nageslacht
mocht bedreigen.

ABDOMIN. dikke dann.ontste- in de belangstelling betrok ken dus aanneroen, dat in onze Oillking (Ind. panas-dalam), di- worden.
geving acties te verwaehten zijn, dier lijkt al vreemder dan !let vogcIs den mdruk van een kan- ker van, dat de zan altiJd \veer
arrhee, amoeube dysenterie..
Deslijds claimde J apan reeds welke van ingrijpend bela n g ander e.
toorklerk in zijn regenj as.
zal doorbrekell.
Ap~~~g~~ zl:~~:~ktl.'L~~= rechten opdezeeilanden, inver- zuUen blij~{ell .te.zijn v~~r de
In de eerste plaats de ko·
De "whip bir d" wordt
Zijn uitcrlijk is weinig in
MA, eiwit ti:urine, waterzucht. b:lnd met cen Japansehe viS-I verdere SltUat1e In het Verre ala. Een dier van de grootte ond.er d~ zang
oYel'eellstemming met .zijne op-

En zoo is de k ookaburra de
levellde u itdrukking van t·n-ee
der meest sympathieke eigenschappen van den Au.stralier,
GcejIac.hsch en bezield met ee~

=

vogellichaam en het is een genot te zien m et welk €en gemak
en met welke gratie h et dier
zich door het dichte blade1'dak

~~t~~~~ig~ei~e\;~. V~~tb:~:; :~~;<>t~.el~ijO~:rm E~;~g::~~~ ~~~d~anOp~~~~~~e~~t ~~~rb~~ I

~:~htl~atka~ij ~r:~ ~ia: ~~~n~ier~~n

ASTMATA, asthma, bronchit is, scherij-ondel'Jlt'ming welke er Oosten.
kinkhoest.
gevestlgd zati zjjn . Daama heeft
v. W.
boomen leeCt en zich met geDIABETA, suikerziekte. HEweldige boeveetheden blaooren
PAR, leverziekten, geelzucht. ~- .-- - - - - . - - - - .- . - - -- - - voedt. In weinig woorden kan
PANAS. malarie. RHOIDIN,
het het beste beschreven woraa!Im.5beO)ie.n {bijbeh. za lf per.potje
den aIs een levende teddy-bear.
Maar tot spcelgenoot is het
RENNA, nierstecn, galsteen.
lliet geschi kt. Het is een nacht·
RUMA, " jicht eo rheumatiek.
dier, dat weirug anders doet
STOMALlN,
mnagstoringen,
dan slapen en eten. Overdag
slechte spijsvertering. VENA,
geeft het den indruk van eene
ontstcking sltjmvilcs, nicrbekzeul'ige oude dame, verveeld en
kc~- en ~a.~solltst~~~g'1;uw,
DIS
slaperig, die als hoogste gunst·
S
~ulstcni / Il b 2 ~5 v.
dg.
bewijs van t ijd tot tijd eeo harer
~- ta v~ . d . d'
h
lodderige oogen opent.
delij~~aeng~ck~~~vccrc~elld~~;.~
Wie meer van hel dier wit
J-.L\GERINGSKRUIDEN pcr hI. G}~EN SPQRl~N VAN }~EN regcering, die zich als VOO1'- wcten, r eize n aar Syclney en be·
30 d".! 3.80, 1,.lve hi.
OUDE 11" S
' C"AV'NG
d I t I
I
zOBke het Koala-Park dat onge·
f' ·oor
2._
to
.."..
nllnmste oe set een lOogen veer 30 I{.M. bulten de stad
POUDRE DE BEAU1' E pcr
F..cllS eell lUctcoor ?
~~vecli~st:e~~a~~~k;eV;~~!~~~~;re~~ gelegen is. Dit park werd door
cloos f 2.50. SrnOE'l'ENPAS'l'A
gelen getroffctl hecft am den een l"ijken dicrell'vriend nan den
bJ;~EnRcOPE RRUIDEN.
Eel! bud \'1\ 1l olltimismc (! I\ eco nom isch 7.wakke de zekcr- ~~~~~ke~ie~~~;r~~~-"~Ill~:x,r:!

Waar Oplimisme en Op.
gewekth el-d H eerseh en.
E
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en
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e ypeer ng van
Auslralic.
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TANDPOEDE!~

:~::~~\~~~~IIt~l:~~H~~:Jt~~t;il_;; :,~~; ~~~t!~Ji~~·I~~'e~atarNl;~sdC~~~~~

p. hI. f O.ifj.
ECZEE"fPOEDEH. f 1.50.
Vcrkrijgb;w.r in apothckcn en
drogistcrijcn.

men, dnt de7.e cigcuaarclige d iersaort, die met uitstcrving werd
bec1reigd, gehcel vel-dwijnt. De
kolonies koala's en kangnroes,
die daar thans in rust en weI-

~:f~e .,. ~~~\~U~~a~f~;~kon~~ ~~~:~dv~~:!=d.ed~~a:~

zag\vcl' l;~ude 2-1metfug, wa3.I'aan een k lein vogel1i:::ba.a.m is
bevestigd. :Maar j uist die sna\'el O"eeft hem evenals een volk,
dat ~\"el' een ruachtig leger beschikt, het vertrouwen, waarDe lachemlc kook- door hij in rustige zelfverze-

dat plotse!ing
sch erpen kn al, die sterk doet
denken aan bet hlappen van
cen zweep .. Vandaar de n aam ,
dien men hem heeft gegeven.
alml"a.

- zoogJs in den grooten oorlog
i9 bewezen - onmiddellijk be·
reid om bet leven te wagen,
wanl!.eer het l:estaan VllU bet
Britsche ..R ljk \";or~t ~e~igd
en de sb.-ij d onverrul):JooJk 15 geworden.

-1-

-Oak
de
k 0 0 k a bur r D.
- . •...
wordt tot de zangvogels gere- JOliRNt\L1STIEK or HAAR spreekt, bieden zooveel gevakend. In den ouden tijd is menig
SJ\lALST.
~~~sc~:f;ou:a~:~n~~:~~::
pionier opgeschrokken door Twee JIIocdige buitCllianders in Amsterdam waagden, toeverden zang van dezen vogel. Zijn
over ons \llakke la ud.
tr ouwd, "dat geen Hollander
7.ang toch is eene beangstigelld
het wagen zou er door te wun.
juiste n abootsing van den schaWij, argelo07.e Amsterdam- delen. Ga er in geen gcvu l
terlach van een werkelij k ged· h t
d t t· t II
'S a,·onds heen. Geen enkele
lukkig mensch of van iemand, mers, !e e· se er len a en
die zijn leedvermaruk niet weet ~~~;~t gve~~ag~~ ~~cb~te~l;h!~ ~~~! ~:~hda;f;:~rrij~~:.,~r trouwens
te verbergen.· En de Australi- in dcn zin mo~ht komen _
En een kellner voegde er aan
:~c vo~~~r~~e~~~en~~io~~~~~; langs onze pittoresque Burg- toe: "waarachtig, ik l'aad u niet
dit geluid in de eenzaamheid
vcrnam., kon moeilijk andel'S
denkcn dan dat hij bes]open
was door eene gt'Oep inlanders,
die op het punt stonden z:ch op
hem te werpell .
Doeh voor ons, twintigste

~'ltn~~iC;~w~u~ij~~' \~~~c~~~: ~:~ n~:~~~~~'. t e

gaan. Ik zou
De moedige journalistcn zijn
de Acbterburg-.vallen geloopetL AIleen ! 's Avonds!! D!lt
de argelooze Amsterdammel"
dat ook durft, is geen moed. Hij

A ustralii.~, zooals ClUl.c t.izontlcrc lttcdcwcriUlt hlL:tr J,::~crt
in Itel. I~Crs(t~ , 'an cell ~crie
artikclcll . lJij bcschouwt dell
mt:llsch, dc J)lan tcnwerc ld C it
de b nlla \";In h et vijrdc wc·

het a Ucrergste is beschcrmd.
Als Eut'opcaan VI'a agt Olcn zich
bczorgd af hoe de kosten van
dit alles' ~p den d uur klmnen
worden ' .. bcstred~~l , dOC!l de
~~traher, meft zl~nt Wm;t~ .~l~t.

111~1l l..'(!rsto l'n ecn lid \'lUi dl!
1932 HII.MAN MINX .•
laatst e g:roCJl ..
1930 PLYMOUTH SED AN
1930 CHEVROLET 2 Scate r
AU!:itralic is het lund van
Sluisbrugstr.55 _
J3alll"fla·C. zonneschijn en optimisme bij
~itnel~cndhcid. Eet land van
0jPH"e\:?ktc meillsehen, {lEe tlevrc.
I r en 1.IJI1 Del ll'Lf,"ecn let even
SOBKABOBfltl
; heelen gcven han ell die vast

tlJd, 1~~.:l zal sc af~~ t. .
.
E"r ZIJIl eelJtcr felten, (hc In.1fldm' ecnvouuIg to vCl'kla)'en ZIJIl.
Hoe lwmt he!?..

cen paar st!!vige aehterpooten, van vr!!ugde. Bovendien geniet
met de kracht van cen twnalt. hij op het platteland, waar mecylinderigcn motor , paatt bet nig stuk vee ~n
g~~olgcn
den Imp van cell ltonijn. Met 0.1 ~~;o:~r:l:~T)at~ie ~;J~~~~t
:~~1 ~~~~;.~~~~:~1~~:1~dv;!~el;fd k ing wegens" zijn ingebore~
raag dicnen voor onze mocst mo. haat tegen het kruipend geHcrl~ahalclChlijkt hkCb itk dd'tVA
gostc u oc c
om, a· US- dcme snclheids-munialtken.
dierte. De strijd tegell de slang
tram; vrijwcl de ccnige plek op
sehijnt hij als eell aangen aam

een oud-gediende zijn _ tiental~ op de t ulpen" en dat zetten ze
len jarcn l'.iju gruwclijk gebeim ~~:_i~~l~~~:~h~iiu b~~:~ ~~~
geltdO'Hsterlld, d hel·t verbllo~md ~ bloeddorstioO' land.
goe
0 an s~ 1, om Ie eer s
thans in het v lotte Fransch van
U kent Gretje niet aan den

Haog 3500 Voet. Tel. 203
Prima Familie Pension
andere wij:-:c zullen worden op:::~======g gclost.
•
Ecnc· bcvolking vol blijmoc~
I T
N dighcid, hulpvaardigheid Cll
R JO OVATN OE
AA
VGAIN C.E spontancitcit, wiet' uatuurLijkhcid dcn omgang veel gemnk Tel. Welt. 1770 - 1772 - -40S kelijkcr cn ccnvouwgcr maakt
dan in landen, walll' de gren:z:cn
tusschcn de vCl sch lllcnde standen 5chcrpct' worden gctrokken
Dcze kant. van Austrah c IS

bcschaving. Een bcvredigend
untwoot'd heb ik hicrop nooit
gckrcgell. Mell wijst op de afgolegen Iigging, maar dit kan
bezwuarlijk de oorzaak zijn,
omd a t bcschaving n iet aan een
bepaald centrum gebonden js
en omdat ten slott.e Austml ul
met verder van Europa verwijdcrd is dan Europa van Austra·
he. Me n wijst op ele onvoldoen-

TitaYlla en Maurice Leryo van
"Paris-soir". Haddcn wi,j het geweten, we zou~len op klaarlichte n dag ovet· dc brug bij ODS
mooie I{olkje gcslopen zijn met
voor dckkiug en achter dekl;:ing, het mcs tusschen dc tanden, revolver s in de: vuistcn...
We Vleten bet IlU. Un homme
averti..
"De str aten. waarvan u
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dige inwoner.; ~an Sydney.

to

m cenden hoogstens ooze reputatie in de waagschanl te stellen, zander te weten, dat we
met den dood door-wie-weet \Vat
waaghalzerig nan onze zijae
flaneerden ; wij stenen den por-
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"Den eerstell avond
moes zijn ? - in gebreke. Want ~~~fe~~~e~e:et~~r!~~~~'t
hij wist bet ! schl"ijft eell COI'1'es-
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INLEG
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tc bcgl1Jpcn
gemakli:cllJk
dag
in dag uit,
stralende BtJna
zooncschijn, immer Celle koud e, cn
cen bnd dat cen ovcevloed van
voedscl oplcvcrt. Daarbij eene

Een ha ve cen
p er stu k

:=::===================.
V E R K L A R I N G

•

Dc schok, die zijn val teweegbracht, zou de oarzaa·k zijn g eweest va n het feit, dat de aardas niet loodrec ht staat. Vol-

H . van VELS E
Hfd. Insp. van Politic
vJh Schoolweg N. 26

888

I

toch, en to:'

::~eer

• men de groot e steden verlaat
en zlch een honderdtal mlJlen

====================~I ~, ~~ar;~n~~~nge ~~~~!;~

;.:

medebl'acht, niets .dat aan de

zijn vaak eene vreugde voo1' het
oog. Details, daal'entegen, bijna
altijd teleurstellend. De plantengroei op bet veld schijnt
laag en klein en geeft den
indruk van onbeschrijflijken

Belt dus ....oor Uwe gtzondheid even op W elt. 1720
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v e er een dag onze warme stad ·

NAAR T}ALOBAK
Telefoon 84
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IUest daarom voor Ow reclame bet blad dat aan deze eischen voldoet
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WAARHEIO ALS EEN KOE
De: moderne: redame eischt voc r haar goed betaalde advertenties
een plaats, waar de aclve:rte:erder zeker is, dat zijn annonee onder
de aandacht v an bet publiek komt.
De moderne redame e:ischt voor haar goed betaalde advertenties
een zoo groot mogelijk.e vcrsp rei ding.
De moderne redame eiscbt, d at bet blad , waarin de ad vette ntie:
wordt geplaatst, populai r is en gaarne gele:zen wmdt.
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TOEGEDAAN.

zen, die iemand onm iddellijk met een mond vol tanden staa t of
met eenige a lgemeznhe:den aan komt dragen.
Tro uwe ns, zegt Robinson Murray, als het waar zou zij n, dat
adve:rteere:n geen nut he:e:ft en dat niema nd adve:rtenties leest,
dan zouden verscheidene: maatschappijen ieder jaar millioenen ve:rspillen.
M aar, voegde hij eraan toe, het komt aan op de wijze ,
waar6p men ad verteer t I

l"oo[X]
'iEl§

de ·uitbundigheid
en- de k1eurenpracht
van de Noordsche
lente.

l.V~EENING

Hij z e ~t, dat, wanneer men iemand vraagt o m dat eens t e bewij-
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N atuurJljk zijn er ook 000- - men. Doch verwaeht niet omen

e n rijd t

werd op een vergadering eens als
stelling gepone erd, maal' Robinson Murray van d e M e Cann Corporation
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Wie met et a warOH: GEY~ER ba-adt,
Gevoeh tot aile, zich In ! taat !
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wezen.

s U es tegen spotprijzen
_ Pasar Baroe Bt .. C.

B§~B

gens
dc wetenschap bestaat er
gC<!1l cnkel bewijs voor deze
theorie - zelfs integendce] en moet de Jegende, die tot

het rijk der fabele n worden ver-

Ma:lr wij kcnnen - en wij ach·
ten dat niet eens in ons voor·
deeI - Gretje ook niet, aan den
Achterburgwal niet en ill gchee l
Nederland niet. Deze Gretj~ nu
ontdekken de Fransche heiden
tijdens bWl levensgevaarlijken
toeht door Amsterdam ell zij
doct over OIlS land eell boekje
open. Oat w1j hier geleefd hebben zonder het te wetcn !

,,4DVERTEERBN BEEFT GIIN NUT"

a:~ z~V~l;ijl1 !~~t~~o ~~~~o~~~ §§o§

VENDUBEDRIJF " KRIJNEN "

w.

wordt hct Inchen gestaakt. Hij
schiet als cell havil{ op zijn
vijand neer, pakt h em met den
snavel vlak achter den kop en
voert hem hoog op in de lncht.
DaM', door cen eige-naa.digen
korten.ruk met den bek, wect
hij het slangelichaam 7000' 0
knak te geven, dat de ruggegraat breekt. Daama laat hij
het lichaam op den boclem tc

~~jjjllllll~I=I~llli=IIIII;I~III=li=~II~~

de
vocdingsmiddelen,
die blan
Aus - ~
tralic
voor dc komst del'
ken oplevcrde, maar c r is gccne ~
cnkele r eden, waarom in lang ........ 00
vervlogen ecuwe u cen ander 10
80gB
volk niet. zall hebben verricht,
wut thnns door den Angcls alt- 0 BB
ser is tot stand gebracht.
§BB§

Er is zelIs eene legende yol-

On derge teeke nde is meer dan buitengewoon ingc#
nOa:l cn me t de hooge opbre ngst van zijn gehoude n
h uisvendutie door het verkoop-systeem va n he t

natuurlijkc historie met open
mond zaten te luistercn. Hct
v 0 gel b e k di e r, dnt nog
steeds niet h ecft kllllnCn be·
silliten of bet zoogdior clan weI
vogel wenscht tc zijn.
'fcn slotte de vogelwereld,
die, zooals veel III Austrah e.
vrccmd, doch velTe van "fstoolend is. Om maar enkele der
Jcdcn daarva.n to noemen : de

tt

r iatie. Er. is ae eucalyptus, de
go m boo m, die maj estueuze
afmetingen
ka.n
aannemen.
Doeh verfijning is er niet, weI
eentonigheid. Ret is waar. dat
de plantkundige meer dan drie

f:!BD

zoo gelu kkig is de le<>.Ji met.
Voor bem zijn er gomboomen,

Ifli'l§~o

:~tE':r:£.~e~7~-::

B l~mml!li=mmmmmmmmmmUmmi= !iii i!!iiiiiii iiiiiimiimliii§1 1I

88

GecQntt"oJeerde

881

Ie.dere.n Dinsdag, Donderdag en Zaterdaggrijpen ta lIoo%e h anden in Batavia naar het blad.
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oplaag

en

verspreiding

10.000

exemplaren.

Vraagl attesten van onze geregeIde adverteerders, ZI.I haddeR allen
sue C E S.
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hebben grappige truejes

in dit land. Men gelooft het niet
a1s men bet ziet, dat zingt

's Zondags psalmen en dat
vennoordt .iemand voor vijf en
twintlg g\lldim".
•
En dan Iaat z.e sidderend een

Mr. Johnson
is Enthousiasl.

- Wat zijn juDie Hollanders
toch dikwijls rare snurrekerds.
het: woord huiverend neer - stelde Mr. Johnson vast op een
avond,
dat hij weer eellS e;ren
T~neiDde ODze lutrS in de ge-tegeobcid te st elle.o op ee;:1 wat ze daar beleefd hebben! -:
aan kwam. wippen.
goedkoope wij:;!! artikelt~~· betre-kki.cgtn e..d. aao te bi~~t:D ~~;b~~·g.!:ll;:enth~sv~w:~
- Dank je, zei ik een beetje
enlof tee vragen, hebbe:n WIJ bes\oten vanaf heden een rubneek men merkten ze dat bun jassen gepikeerd.
- Ja, jullie hebben er eell
" O .· P.-tjts" te opene:n . De ugelprijs voor deze advu telltiu met cen scheennes stuk gesneden waren . lets moet een handje van am je zelf altijd te
is £ 0.20 met eeD minimum van 5 regels.
kleineeren, om aUe dingen in
m~~c~a~r g:~~ ~~:t:::rd~ in jullie o}lenbare diensten, die in
jullie oog niet goed zijn, breed.
HOTEL 'T GOOI .
K~tkinderen te Pengalengan twee nieuwe artikelen: "Bloed
te meten, maar de dingen
Kebon Sirih 31, Nieuwbouw. gevr. in gr. gezin Apr./Aug. op de tulpen". Wij zijn niet uit
waar je trotseh op kan zijn en
Hecfl reeds kamel'S besehik- School aanwezig. Br. onder trotsch op Oss, verre daarvan. die het buitenland een indruk
baar vanaf 60 gid. p.m. Tel. No. 1042 Preciosa, Bat.·C., v.d. Maar we hebben ons nog te veel kunnen geven van wat jullie in
3900 WI. Rustig _ Beschaafd Houtlaan 2 te huur MI.·t./ Aug. verbeeld. "Honderdtien inwo- In4ie presteeren, die beschou·
f 75.- compl. gem. 7 gesl. vertr. nCl'S van Oss zitten r eeds aeb- wen jullie als iets heel gewoons.
milieu.
tel' slot. Dat is bet resultaat
--S"'P'"'O"R=TC:_~7
'
L-\
""S::S"'A-;:G=E:-.- - TE KOOP Fiat sedan, 5 zits van de laatste r azzia .... .. Maar
- Bijvoorbeeld?, noodigd.e ik
Onze s,eeiale massage methode type 520, jaar 1929, nieuw ge· 't is nog niet afge\oopen. Er hem tot verdeI' praten uit.
- Bijvoorbceld jullie spoor·
belpt U onrniddeUijk van loom- duco·cd en in goede staat ver- zijn 16.000 inwoners in dezc stad
heid en stijfheid in de leden of. keerend, tegen elk aannemelijk van moordennars!", vertellen verbindingen! Dat vinden jullie
'1'. IillAlliOTO, Sawnh Bcsa.r bod. Te bezichtigen Defensielijn de Fransche ontdekkingsreizi- maar iets heel gewoons en je
7, tel. WI. 2693, Bat.·C.
v/ d Bosch 56.
gel's. lnderdaad. De burgemees· beseft niet, wat een indruk dat
spoorwegnet op ons buitenlan-=1><:. z-o""ck:-·t-'"O=-ra
- n-j:-e-R=-c-s:-ta-ur-.-nt::;;" TE ROOP wegens teveel: Ge· tel', de marcchaussee's en in· ders maakt.
specteur
Van Kempen incluis!
Pasar &'\roe 70. Batavia-C.
l'egeld dragende rozen- en me- Ja, die zjjn weI goed, gal
Zoo gaat dat door ovel' " het
Gezellig zitje, prima ICE lattisool·ten, jasmin, e.a. bloe· cafe,
waar men de moordcn ik toe.
GREAM, tndische en Chinee· mendrngcllde plantensoorten in pleegde", waar men "albums
- Goed man, uitmuntend zljn
6che gercchten.
granieten potten. Petjodjo nil' 1. van de slachtoffers" aanlegde. ze. Ik kan wei zien, dat je in
'fwec cDrarobole biljarts.
"Wij bevonden ons in bet land, lan g niet in het buitenland hebt
Auto Technisch Bureau:
waar de moord het dagelijksch gereisd of in andere landen in
J . F. R. IIANCURET
'l'rnnSllor t Onderneming
brood is", constateeren de "Pa- de Far East in den trem hebt
26
Bat.·C.
Goenoeng
Sahnl'ie
1
"NIERORG"
r is-soir"-h elden
nagriezeiend gezeten, anders dan zou je je
Teiefoon 213.
Noordwijk 4l.
JE adrcs voor vervoer en em· Vakkundige hel'stellingen onder over dat ontzettend besef en weI een klap op je borst geven
dan
veeren
zc
cen
zekcren
Toon en zeggen, .,dat is Hollandsch
garnntie;
abonnementsservice
ballecren ell transportecten van
vcrhuisoocdels binncn en buiten voor: doorsmercn, polijsten ca- en cen zeliere Henneke sprekend we['k!"
- Ja, die bruggel1 in de Pre·
Nedcrlnndsch-Indic. Onder ga- rosscrie en motorcontrole. Accu op in een vlotte Fransche mi!:tdadigers--comoedia dell' arte.... anger zijn weI bijzonder, werd
1:l.3.dstatloli.
ranLie. Tel. WJ. 5580.
Wij kunnen erkcntelijk zijn ik een beetje levendiger.
SCIlOEN}t;N R1<;P,4.Ut\ TJES
Wic rust noodig heert, ga nanr voor de kennis, die lwee moedi- Och het is niet aIleen dat,
met Europccsch materiaal. bit· Rustoord.,. ~[otcl Villa. P:lUOI·:t· gc buitenlandel'S over ons ,'lak- het Is de heele organisatie, de
Iijkc prijl'.€n. gl'atis bJhalen CII Ill:} te T~ ltJ()('rOC!?, .tclcfoon 10. Ice land aan den dag leggen: dc spoorwegbouw, de dienstrege·
bczorgcn. Helt U op WIt. 4302. Bet mOOlstc pl ckJe m de Prean· hotelportier ell Gretje, Henneke ling, het beveiHgingssysteem,
de stipte pliehtsvervullillg van
Bata, Postweg No. 59.
rO~' gt;';~n~~!~iJ~r~~l~ij~l~~~~: en Toon dragen gecn klompen. het
personeel. Waal' tel' wereld
kantmutsjes of wijde broeken.
D:Ill!iteera. ar b'"C\'rola;;d:
Met frisschen moed guat U de Maar dnt is dan ook aIles ...
wordt het vertoond, dat op
Dansclub zoc:kt dansleeraar. 0P- nicuwc week legemoet na eell
Journalistiek op haar smalst smalspool' een cxpres urcn neh·
gave van condities olldcl' No. weck·end 0[1 P:lIlOl'ama.
tel' clkanl' dOQl'dClldert met ecn
ell ...... haar malst!
557, bur. v. d. bind.
vaal't van soms meer dan hon·
;:-,:-;-:::--;--,;c--;-:----:;;-::;- TE ROOP, mooie zilvcrvos, pri·
Hotel·Pension ShuHc Uuarr, mOl condo Zwa:U' zijden mantel, - ,....-......~~......,..-- dcrd Kilometer? WanT kunnen
het jullic nadoen, dat een Cl<ze
Tel. 15-1S WI. Men zegt, dut ons gr. m., Heereneostuum , gr. m.
JlOTEL
pres 01' ellkel spoor ruim aeht·
~~~ll;S. s~~o~ip~~~iesbij \.~;~tl~ Pt'obolinggow. 6, Tel. \\71. 4731.
DER 'NEDERLAND EN.
handerd Kilometer in sneHe
vaart n.f.Icgt en dat een verbaar. Elkc Zalcrdng envten- GEVIlAAGJ) ; cen juffrouw v/d
traagde aonkomst van enkele
SOCj); elkc Zondagochtcnd nnsi· huishouding voor toezicht op de Programrnrl
goreng'.
bedicnden en kolckin; gocd kun- Op Donderdag 23 Januari 1936. minuten cen zeldzaamheid is!
AI!; die tl'ein V,lD ju1lie op een
~--;""';-;;:====-- nende kooken en uaaicn. Intern ,
Aanvang 7.30 uur n.m.
TElt OVE&rolAl\I.E:
toolagc f 10.-. Br. m. opgave
tusschenstation eens cen paar
Gnsfol'lluis, clcctr. schemer- ref. en leeftijd, No. 561 v. d. bl. 1. Oberon,
C. M. Weber minuten le laat is, dan zitten
!;'Imp, stl"ijkijzer, fan; voor toaile passagiers met spDnning op
2. KroUs Ballkliinge,
In;:ll f 101>'-. Alles als nieuw! Per dirccl TE HUUR een keuH. C. Lumbye hun horlogc te turen of hij ze
Inlichtingcn: Hotel Schomper, l'ig gemeubileerd paviljocn. Te 3. Lohengl'in, Wagnel'-Godefrey ap het vOlgende station al heeft
be:tichligen Westerpark 23.
Tel. Wlt.3U8
4. Die Fledermaus. Jolt. Strauss ingehaald en dnt lukt oak bijna
5. Par les Sentltkes, M. Debaar altijd.
En dan, zooals ik zei, ging
6. Anacreon,
Cherubini

======='===r==========
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Mr. Johnson enthousiast voort,

de organisatie. Dc beb er eens
over gepiekerd, maar als je dan
uagaat, dat langs de heele lijn
Inlandsch personee! dieast doet.
dan krijg je eigenl.ijk zoo'n idee
van cen kcloniale samenIeving
van de toekomst. Bet al.1tomatische werk punctueel uitgevoerd door de lagere klassen
van de Inheemsehe samenleYing, cen contrOle-appar aat samengesteld uit meer ontwikkelden en hoven hen de groote
groep van hiergeboren Europeanen en voor het organisatorisch gedeelte een kleice bovenbouw van prima imporlJ:..-raehten. Zoo zal naar mijn meening
de toekomst eruit zien en in de
S.S. organisatie vindt deze reeds
thana hnar afspiegeling.
- Wat een mooi gezicht was
het b.v. niet in Kroja, k-wam hij
weer op zijn oorspronkelijk chllpiter terug. De expres uit Bandoeng ell die uit Batavia, beiden ill de richting Soerabaia
stoomden op precies hetzelfde
oogenblik binnen en reden Daast
elkaur langs de perrons. Dat is
een punetuaUtcit waaraan ze in
Europa eell puntje kunnen zuigen! En bij ons in de States
ook, voegde hij eraan toe.
- Het doet me genoegen je
eens in zoo'n bui te zien, merkte ik op. Meestal heb je niets
dan aanmerkingen en z.g. goede r aadgevingen, maar zoo
enthousiast ben je zelden.
- Oat ben ik weI degelijk, als
ik er reden voor heb. Maar toch
heb ill nog weI een €l1kele op·
merking. Hoewel je in den trein
niet meer zoo vuil wordt als
vroeger, blijft het er natuurJijlc
altijd nag stoffig en bet zau cen
goede maatregel zijo, als de
treinbediendc opdracht krceg
om bij het naderen van een station de Jeege plaatscn geed af te
stoffen en schoon te maken,
opdat iemand, die op zulk eell
tusschenstation in den trein
lcomt een schoon gem aakte
plaats vindt en niet dade\ijk al
vuil wordt. Maar dat is een kleinigheid wOoaraan zeker tegemoet
zOol worden gekomen.
- E n dan heb ik nog cen
paar keel' harteJijk gelachen
ook , ging bij voort, nadnl hij
een teug split had genomen.
- Je meet weten, dat ik zoo
tegen een uur of aeht wilde

gaan ontbijten en ik vend op bet
tarief van eetwaren ve~eld,
dat ik twee sneden brood met
kaas kon krijgen 'Voor dertig
cent en twee sDeden brood met
ham voor "eerng cent. Eeo
combinatie van die twee, leek
me niet ongescliikt en ik: bestelde een boterham. met kaas
en een boterham met bam.
~ deze- bestelling vE:rwekte
conster oatie! Dat kon ik Diet
krijgen, want dat stond met, op
het tarief. Of ik nu al zei, dat
ik graag veertig ceDt voor die
twee boterhammen met kaas en
ham wilde betalen, dat ga.! ruet.
Een boterham met kaas, en een
boterham met ham was ruet re·
glementair en ik kreeg ze ruet,
ook niet toen de rest aurateur er
zelf aan te pas kwam.!
- En dan heeft de Java K-..;:pres me geamuseerd. IGjk ik
heb het blaadje bier mee gebraeht en naar mijn meening
moet er een ondeugende drukker aan het werk zijn geweest.
Hier, een aardig artikeltje over
Bantam en de oudheden die

:~~eo:;~~zijti~n~aar

dan
..Een enkel grafschrift is nog
roet eenige moeite te onteijferen. Door zijn groote aimetin·
gen en het in steen gehouden
familiewapen, trekt al dadelijk
de aandacht de laat$te rust·
PlaaJt': ' 4

Bet 1ijkt wei of de drukker

Java Pils

met

erg kan appre-

cieeren!
En dan ten slotte nog, het
sp.lOrboekje. Al.3 je zoo'n l:lnge
reis maakt, lees je ook dat van
A ~ Z. wat de opmerkingen en
wenken betreft natuurlijk. die
erin staan.. En du vond ik on
pag. 277 onq& artikel 8 de
dedeeling, dat er verlaagde ta·
rieven bestaan voor:

rue..

Vereenigingen tel' beoefening
van apor t, kunst, enz., alsmede
voor kunst rijde rs, tooneel en d&gelijke gezelsehap-pen.

Wat voor kunstrijders we
bier nou in India hebben, dat
weet ik Diet, maar ik begrijp
niet waarom Sonja Heme b.v.
meer recht op een goedkoop ta~
rief zou hebben dan iemand anders!
BRIDGE·CONCOURS.
Ten behoeve van het ;eeshuIs
"RGemab.Piatoe-!\t oesUmin".

Op 2 Februari 1936, aanvang
9 u. V.nt.. zal een :bridge.concours worden geotganiseerd in
het huis Parapattan No. 34.

I

~ =i~p1~~:.~!:i;~~~,~:~

r-

Goede prijzen. Iedereen we-I·
kom!
Liefbebbers gelieven hun
adres op te geven bij den heet
Het grafschrift waar het om Socnarjo, Kwitang 31 .. of op te
gaat, vindt je bovenaau bladzij- bellen TelL 1804 Welt. en bij
de elf.
Mevrouw S. Z. Goenawan, PaMaar dan zie je op die blad- rapattan 34, Telf. 2985 WelL
zijde verder staan:
"Sic transit gloria mundi..

I

supe6eur

bOlJen alle
andere soorten.

]4~4

smakelyk

pii&

·1

en verfrisschend

I

JOD.KA~IKLORA
De betere Tandpasta,
H.. I

En op pagina dertien eindi-

dilgtlij~5Ch

gcbn.uk

jodiumllo udcll..... land pUll"

Vii"

cta

m;>lIk l

1;Ii~1

tand~D moo; ...." . doch ,,·oor·
gen eenige lwrl'els wijsheid als·
[alld· en [a"'dvle"~ch:;ekt~,. .
voIgt :
:00,,15 de ge,·reude
"Wie altijd uitgaat van hooPARADIlNTOSI!.
ren zeggen, loopt gevaar heel
Gcbrulkt .;l.ar<>m IIIlIeD lod-Kallk!or..
;w_at_ l_eu_g_e_'''_ t_e_v_e_r '_eu_e_n._ _• '~';?r~j:sfaO:ojO ptt ",.bt.

I

J.e4d.
N

1'Il1"c1;I de
kom t aile

~~ be~i~ ~i~~:~~~~I·NHG~R's~rn~'?:.
In d.

Fabrikaat

