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Ten Aischeid.
EI' is .Cell lijd \'01 11 komcn. CI' i ~ ook een tijd van gnan.
Ten a:ll1:.dl.'n \,an .. D u Ochtr:ndpost" i,.. dC'z[~ JaatstCi hcde/l
Dit llUnUnel" van OIl1.e (:ourftnl z:d !let 1;\(\ tHte zljn. dllt on!)('r!;(lonlijke Iciding' staat, WII:II' nlell\v(l plichtcn en
OI(o\lW Wed, my ciders rocpell.
\\'aal' i1;: mij in December lfI~H met cell \Vool'd vall inlrodueUt· t()t Olijn 1('7,(:r5 l"iehlte, i fl lhani> cell \\'I Hw d van Uf:lChcid
tlH mijll

"P zij n IlbatH.
E ('n \\'('s(Jrd van :d.s-::hcid. dOlt tcgdijkerlijd (lcn wool'd van
u <lnk!J:t;lr!lt:id is :Ian ,'e1e d(.'r Icy-ers n lll "Dc Oehtcndpost". die
U1ij. t;(,Ju I"I:mde den lljd, dOlt hct bla~ antler ,;lijn leiding heeft
g( : ~ t aa:J. ('erst als "D(' Zllter d:\g a vonrlpost.", btet' in zijn tegl~l1{.w~(JI'dj;;(' !l vorm. bt.',\·ijzen van h un ht:litngslelling en sym-

In ('en nict al le makkelUlm pcriode van mijn Icven i!i de
1l1f,I1)dc l;t(' IIIl. w(:l)(c ik op dcl'.c Wij7.c ved o'ccg "oor mjj van
7.t'el' g'l·()()te waanle g-c .....ec;;t en ik vcrlnat B:~ta"j;t in llct hcsef
hi,!!' ,'e!c \Tlemtiel1 aeht::r te i:lten.
Hicrbij rmst tcgclijl,:c!'tijd (:211 w()(.:'d van etltcntclijkhcid
:'.an den lIitgc\'cr v:m dit blad, (!ell heel" Joh n Eappce, die in
(:';ll 7.(:CI· tc; w:t:l.rdec!·f.1l ;;:uilCuwerk ing mij de h"Clcgcnheitl gar
(Ill'! tllij uit l(: Hprc\>cn, wowcl ill kwc!lties van algcmecn belan;,
a l!; 00 1; \'I":le m,dell. dnl ik persoonlijkc belnngc n had Vf)OI' tc
sta,tJ) en tr: n :rtledig'en.
Bet is than!; n j~t bel o(JJ;cnbHk om O[) wat in het verledcn
ligl v... rdcl' in tc b'a:Ul.
Bct is slce:hts de tockomst . welke de u<!.ndachl vr-aagt CIl
fma r pJic:htcn oplegt.
Slechts mage ik h ier "oar hen , die belangstellen in mijn
werk (~n in het bijzonder in mijn b esehouwingen over Paeifica:mgdcgcnheden, welke ons JndiC zoo nauw raken, a.anteckcneD, dat dC7..c arllkcJcn van mijn hand geregeld in "De Ochlendpo:::l" wilen blijven verschij ncn. zoodat ik in dit opzicht
bet contact met mijn BOlt;:!.vias che Iczel's niet verlics,
:\.Joge ook in de tockomst "Dc Oehtendpost" groeicn en
blocien. zooals 7:ij dit in het \'erlcdcn heeCt geda<!n en het altijd
welkomc blad bJijvcn in de Balaviasche samcllieving, zooals
h et dit voor het b'Tootste deel daarvan op het oogcnblik is,

D, F. vall WIJK.
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Leider dOf h('ud{'11 guf deh o \'(~r
ell wordt Jte gel ~ rin gs~ ullp(Jrtcr.

Doordat de leidcr del' opslalldi~e bcndcHl op Lu.:on, het
hoofdcil rmll d C!' Philippijncll,
Nicolas Encalbdo, zi eh nan de
Rcgeering becH ovcrgcgcvcn,
is rum het bandietcllwezcn op
dc P hilippijr.ctl, d:lt de nicuwe
Regt'Cring zoovccl hoofdbreltcn
k03ttC. cell eiude gCl\On1Cll.
En eall.::l.do l1ccft de Regcering
van president Quezon thans
tl'OIi\V gczworen en na. cen OlidcrllOud m~t Quewn in het Rcg'eeringspaleis, hct Malncanan.
yerliet hij dit in Quezon's cigen
auto, gc;cscortcerd door troepen,
Van Staatsvijand No.1 werd
binnen vier en twinuu r tijd een nationale held
de PhHippijnen, op zjjn rit
Munilla Illide t oegejllicht,
El' gebellren in andere landen
toch weI cens dingcn, welke ons
zandel' meCT vreemd voorkomell! ..
NIEUW GENEESl\UDDEL
VOOR MALARIA.
In Ccnt-raal~ cn Oost-Europa
toegepast.
Volgcns eell bericht in de
P lanter"s Chronicle wordt op
het oogellblik in Centraal- en
Oost-Europa een nic ll.w geneesmiddel tegen malaria toegepast,
dat nog weinig bekendheid
beeft gekregen en dat niettemin
::::
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N.Y. PIANO. EN MUZIEKHANPEL
,....... Rij swij k 19 _
Naast de Harmonie

D OOR D EN GEH EE L EN A R C H IPEL
EN GEDURENDE HET CEHEELE JAAR

nisch-thel'n.peutisch
instituut,
w aarvan de iciding berust bij
Dr. Ita Wegman, die vcrsch ilIcnde gcnczingen tot stand
hceft gebl'acht, zel[s in gevaarJijke tertiaire gcvallen, waarbij
tevens is vastgestcld, dat de patiellten verdeI' immuun voor de
zielde waren. Bet middel zou
bcstaan uit ceo mcnging van
cucnlYlllus en koper-sulfaat ,
hct welk bij lichte gcvallc!I gcwoon WO!'elt ingcnomen, tcrwijl
in ernstigere gevallcn eelt injectie Imll worden toegcdicnd, Dc
prijs ervan is Jaa.g gestcld en in
vcrschilJendc stt'ckell in E uropa
vindt het rceds met succes ruim e toepussing.
SCHEEPVA ART OP
At,mltIKA.
Wordt San F rnncisco uUgesch:1keld ?
Amcrilmnn 5ehc reeders O\'crwegen om in den vervolge San
Francisco als aUIl!oopllavcn uit
tc schake len, in vcrband met de
arlxidsmoeilij kheden welke :dch
daar hcrhaaldclijk voordoen,
Gedul'ende eC!!l bcslotcn bijecnkomst van de Seaman's
Union decide de ondersecretaris van arbeid Edward }o"', Me
Grady mede, dat de PanamaPacific 5.S. Cy San Francisco
r eeds als aanloophaven heeft
geschrapt.
H ij decIde verdeI' mede, dat
de maatschappij op (lit besluit
n iet terug w.l Immen. alvorcns
de zceliedenvereenigingen unaniem accoord gaan met de vastgestelde arbeidsvoorwaardell.
Ook de P anama-Pacific lijn
overweegt uitsch akeli.ng van
San Francisco,
Het 5,5, Oali fornia vun deze
lijn, zal San F r ancisco niet aan~
doen,
Intusschen werden te San
Francisco opnieuw twee schep en opgelegd. waardoor het totaaJ aan opgelegde scbepcn in

~s:l~~~leh!;~~:~~ van be- ~:r::vo:d::ed:i=~V~~::id~~

T A VI A-C.

M

vert~kken,

Maar andere plichten roepen hem en een nieuwe toekomst
met breeder perspcetief dan dit blad kan bieden, opent zich
voor hem.
Ik memoreer met erkentelijkheid de vlotte samenwerking,
welke steeds tusschen de di.rect.ie 'en de hoofdredactie van dit
blad heeft bestaan en geef aan de lezers eI:Van de verzekering,
dat mijn sti'even erop gericht zal zijn am de redactie .van het
blad op het peB te hOllden. waarop h et op t!i~ oogenblik is go.
bracht.
Ik verzekerde mij daarvool' -van uitrnU!ltende red~tioneeie
~edew~rkiDg, waaronder die van den "heer Van Wijk, die zijn
belangwekkende internationale beschouwingen voor rut blad zal
blijven geven, zeker weI een voorname is.
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Hecrenmodeartikelen. regenjassen etc.
Belangrijk verIaagde prijzen!
Toko T ID TEK HONG - Pasar Baroe Bat.-Centrum
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Een
de koks van de
V iceroy of l1u.lia had op de
het Vert'e
ecnnaar
vijf
laatste
r eisOosten
van ditjuist
schip
sansbod van den slager gedubbeld, tocn de bridgepartij in het
bevolkingsverblijf
vet'stoord
werd door cen ]uid gek l'aak,
De platen van de zijwand van
het schip werden ingedrukt en
de paneelen versplinterdeD, t erwijl de bridgers h als over k op
Daar buiten vluchten.
Bet schip was in den donkcren nach t voor Malta. in aauvaring gclwmen met een del'
boeien, wam'voor het op een
loads moest wachten om door
de vcrsperringen welke zijn aangelcgd naa.. binncn to worden
gcstuurd,
De reparatic is voorloopig op
zce aangebracht en de derin itievc hcrsteJling zal ann het einde
van de reis plaats hebben,
De Vice1'Oy of buUa arriveerde tc Singapore met een gezelselmp touristen uit Bombay, die
verdeI' een reis door het Vene
Dosten zuJlen makell.

OPSTAND IN FUKIEN.

recepties e n diners.

Deze
autonomie-beweging.
F ultien ten doel had.
welke reeds lang broeit, ,vordt
aangewakkerd door Formosanen en resulteer de t en slotte onder meer in muiterij te Changch ow, waar een deel van het
garnirocn in opstand kwam,
Door het krachtig optreden del'
autoriteiten werd de beweging
onderdrukt,
DE Tll\IORZE E EN HAAR
GEVAREN.
Veiligheidsmaatregelen.

De boot isbestemd voorden
dienst op de Timorzee en zal
speciaal
wenen
die eventueel
in om
noodvliegtuigen,
verkeeren
t e hulp te komen. Zij heeft een
aetieradius van 95 miJl en is met
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Autonom1stischc bcwcglng.
VoIscns een bericht van de
Associated Press "it Arnoy wereen daar den zestienden Januari vcertig opstandelingen gedood en talrijke personen gcwond bij een opstandigc beweging, welke dc autonomic van

Manager Flat Gebou w T. u . b Ab.ng,

Onze terrassen lee nen zich bij
uitst ek tot het h oude n van

DE VICEROY OF INDIA.

IF============; ==== ==iji ~~~;:re~;! r:~::~~.tOrige
Het is met leedwezen. dat ik den hoofdredaeteur van mijn
b1ad, den heer D. F. van Wijk, die zulk een belangrij k aandeel
h eaft gehad in de ontwikkeling van "het groene blaadje", rie
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In ArJesheid bij Basel in niet wenschen te werken, thans
Te Southampton h adden eind
Zwitserland bestaat het kli- 61 bedraagt.
J anuari de laatste proeven

T ij de l ijke v o ortz e t tin g v an o n ze
Balansopruiznlng
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VICTORI1 BOTEL
SOBKAB9lIJlI
T BLIiFOON 19

Ni euw geresl:ilureerde paviljoeos met eigen
b ad, w arm en koud s troome:n d wa ter.

Maandkamers \'anaf il 85. - p, p.
Maandbmers met eigcn gem:\kken vanaf il130.- p.p,
Dagkamers vanaf f1 5. _ tot 0 10_- p, p,
AIl e tarie:ven inclusief vol pen si on
Aparte paviljoens (uitsluitend voor Janger verbJijf)
met eigen bcdfeuing (desgcwcnschc m a a l tijdcn op
de bnler) eigen gemakken. garage, en:?:: .n 173. - p.p,
Lobby - Bar <! Tennisbancn

Biljartkamer -

Leesz.1.aJ

Restaurant a l a cute,
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Mijn Zwerlloeblen
door Tokyo.
door

HEEFT TE KOOP VOOR
WEINIG GELD,

Philip J. C. Tissen.

1.!!!

mMLAPPEN
~m~EN

I

II.

De menschenstroom golft
langzaam voort. Ik ontsnap in

cen zijstraat en korn in een andere zijstraat waar ik besluit de
warmte van een theehuis op te
zoeken. Vlak voor ,mij lees ik:
"Tearoom Black Bird" en daaronder is een uithangbord aaugebracht met de rnededecling:
"Jasz Atmosphere Girls", Ik
stap naar binnen en word welkorn gehceten door een schaar
aardigc meisjes, het cene al
mooicr en Hever dan het andere.
Zij dragen prachtige zijden
toiletjes en haar vrienoclijke
gezichtj<-s zijl1 smaakvol bligewcrkt, ile vcrOllderstel Daar de
"make-up" vall ~Iax Factor uit
Hollywood. Bij het gcdempte en
gckleurde elcctdsche licht lijRljWIELEN
ken zij hauat levcnsgroote poppen, voor mcnsehen tc klein. Zij
7.ijn jong en de Jdnderschocl1cn
nauwelijks ontwassen, maar
3 iarcn gOlmntic,
hun docn en latcn maken den
Ceh~cI comp:ect met:
indrult, dat. r.ij J'ceds met het
ELECTIL
groote lcvcn hcbbcn kcnnisgcmnakt en mjss(~hicn meet' crVRBAUAR
ring be,dltel1 (Ian menigc oude
LAMP,
\'l'OUW op ham' sLcrfbed.
Ecn van hen ill'cnA't mij naar
SNEEP
cell olJcn plants, dicht bij de
Noordw~k 14 G, T.II, 3945,
ga!'llmehel.
Het i~ moeilijk om een sloe}
te vindcn, wani. het is slamJlvol
in de bt~tl'ekkelijk ldcine ruimle,
die onder (len beganen gt'OllCl,
dus nls in een kcldcr gelegcn is,
Dc ?Oil sehijJlt hicr nimmet· en
men kerl nllijd bij kUnstlicht,
Delau maakl voor V dag en nachl!
etn volm:l:lkle gramoformopnamc
Bet nwis,ie, dat mij mijn

~

dienten toevertrou.wen, aIleen
de verhoucling ken ik Diet
en zult U dus moeten experimenteeren tot U de juiste hoeveelheden van het kostelijk
mengsel weet. Donkerbruin is
een haarkleur, die bij veel heeren erg in trek is!
Naast mij zit een student van
de Waseda-Universiteit met een
min of meer bedrukt gezicht
achter een kopje lemon-tea. Ik
heb heete choeola besteld, want
ik vind er geen aardigheid in
om op mijn eentje whisky of
cocktail te drinken. Het jongmenseh staart somber voor zich
uit en het is waarschijnlijk verstrooidheid, dat hij vergeten
heeft om z'n vierlmnte Iakensche pet, het hoogcschool-symbool in Japan, waarop het embleem van de Waseda-Universiteit prijkt, af te zetten, De lemon-tea blijft ()naangeroerd
voor hem staan,
Bing Crosby zingt met Iuider
stem, versterkt door een e1ectrisch apparaat, via een gramofoonplaat, dut het Juni in Januari is omdat hij verliefd is en
vergelijkt de snceuw met bloescm, die van boven valt. De
luidsprckcr is vlak aehter mij
tcgen of in den wand aangebl'acht en mijn ooren tintelcll,
niet van de kou, maar van 't gelaicl.
Ala het ophoudt, wccrldinken
onmiddellijk van den tcgenovel'gestelden wand, \Vaal' een andere luidspl'ckcr is aangebmcht,
de schetterende rhythmen van
"The Old Man of the Mountain"
van de Mills Brothers.
Indel'daad cr hccrscht hier
cen ".1as7. Atmosphere" Oil de
l11cisjcs, die met vroolijkc gezichlcll, nl of nid "gcmaairt"
gelu]rkig, op de milat mee heupWiegcll, Hehijnen daar ook van
doortr()kkcll te zjjn.

H .. J.S.~
f '48.-

".J.

STUURT UW STEM
NAAR HOLLAND,

Uw $tem cn (lie Uwcr 1~~~~ll~na~::~~~;~t~~~11:!~~~t.~f:~e~~~
kind~rcn.
praehtig donj,el'lmlin haar en
Ern waardc:vol gC'schcnk voor ik vl'aag mij al" hoc dat mogc~
filmilt<: I':n vric:ndc;.n.
Hjk iH, De ,/apanners hubbell
\JOIn

Ondanks hct heel'schcnde In.waai ell stcmmcngedruiseh vind
ik toeh gclcgcnheid om met
mijn l1ombcl'en buurman to convel·scoreH. Ala il( lwm aal1!'IIH'celt, schrikt hij op ala uit een
droom en kijkt mij met vCl'baasde oogcn aan, Maar dan is het
i.if:! Hpoc(lig gcbroken en hij informeert III gnuw wat mijn bcroep is en met wat voor doel ik
naal' Japan gckomcn ben, Onder hct spre1<cn if! zijn lemontca ongemerkt naar zijn maag
verhuisd en ik krijg iets tc hooren OVCl' do sombere slemming
waarin hij vorkcert en wat
daurvun de redcn is. Zijn vriend
heeft hem bcloofd den avond
. '_ '- .... ' ;;.
mct hem door te brengen, maar
nict op den afgcspl'oken tijd
~'~ ~, _.... ~e;:f:c~n ~~~~! ~~~eJd~i~~~~~I,p~r~ isverschcnen,
Hij heeft al meor
gij Uw zwartc harell tegell dOIl- dan cell uur zitlen wachlen
III-: Sr(f:IA,\t "rlct:.uP" frlAM-IIEN kcrbrui~e we.Hecht tc'veI'wissc- maar de vriend komt niet en
Pllj,_ 10 C!. pu d(lo~~ van 200.
len, kunt U zlch met cell !?crust dat schijllt hij zich erg aan te
T AN'S GRAMOPHONE HANDEr., hart uan bovcngcnoemde mgrc- trekkCll.

Prij;;l':rI "ana(

f 2,50, ~!~~:'~u~:~l~n(V~i .J~:'~:~~9~\~C 111~\~\~

jc aan die ziwhte uOlikerbf'Uinc
Jokkcn? Ik dcnk aanvankeJijk,
dut zij mis8chicll een halfblocd
-~------is Cll cen DuitschL" of Russischc
oj' in elk gcvlll gel," OOf!lersehe
vader heeft, Laehend vraag ik
SOEI!ABOBMI
~I haar in 't li:ngcblch or zij uit
Hoog: 3500 VOlt. Tal. 203 : Amcl'ika lwmt, mnar zij vcrsbLat mij nicl en haUl" vocabuPrima Familie ~ Pension
laire blijkt zcer bekr.opt te zijn,
Als ik mijn vrang in 'i. Japunseh
hcrhaal, lacht zij harlclijk tc- - - - - - - - - rug cn zcf,-t, dat zij cen rascchte
dochter Nippons is. Aileen het
haar is exotisch en zij vertrouwt

.Ttlklnl 30; Tel. 30'70 WI.
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NOOIT gti:venaBtd
ELK E !mH .. tic waatddoo!
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Hvg. HANSA Tel. 815

T

COMPLEET UITGERUST
NAAR

E'UROPA
VQar slechts

II.

98.~

Colbert cos[Uum
Hoed
paar Sd~oenen
Overhemden
Dassen
paar Sokken
Bretel
paar Sokoph6uders

O

'. ,. ~,

~~;'::; V~~G:~;

LlAT, Nliuw BNGBLAND
u KLBBDBN! •

50 ct.
40 ct.
68 ct.

Poscweg Noord no. 1 tel. 2960

NIISSINS & CO.

4

1···IIIIIIIIIIiiIII··11
EETSERVIEZEN
CREME PORCELEIN

~"'e~,~~~g," 13~
~\~r~~l!~n 23~

B"kcrs
Thcckoppen
Thcc,,:rviczcn
12 Pcrson.:n
Ontbljtscrviezen
6 Personcn
Taartsrc]
13 Dccllg

75 ct.II• •IIIIIIIE.II.IIII

RESTANTEN
UITVERKOOP
GOEDEREN

Biefstukklopp<;:r

.

95 ct.
1.50
7 ct.
17 ct.

30 ct.
35 ct.
90 ct.
HI1!lhoud·
wecgschaaL

2.20

Pannckockmcs

4S~
25 ct.
14 ct.

get.

ext r a

12ct,

korting op d.
cDuponprijzen

19ct_

COUPONS 50%
CORSETTEN 50%

(j lil E IIIIII~

w.
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ALLEEN H EDEN
EN MAANDAG

dan

moderne maatkleeding
nouveaute's
heeren modeartikelen

GROOTE OPRUlMING GRAMOPHONES.

78 ct.

meer

aug. savelkoul

Ik heb er genoeg van voor
vanavond en rO?P een tweede
KENSINGTON HOEDEN
EFfEN GEKLEURDE
taxi aan, die mij naar mijn warIn een hock tegenover mij me kamer zal brengen, in het
STETSON
product.
FANTASIE SOKKEN
wordt druk gesproken en ik rustiger Akasaka.
ontwaar, temidden van een
F 7.25
vIa F 0.75
groep college-studenten, een
(Wonlt VBI·VOlgd).I'-_ _ __
vreemdeling, die llaar zijn gebrekkig Engelsch te oordeelen Tokyo, 23 Dee. '35.
noeh van Britsch noch van
Amerikaansch origine is. Ik ben - - - -_ _ _ _ __
erg nieuwsgierig om te weten
waarover het gaat en ik ver- ~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!
Imis met mijn heete ehocola, die GOEDKOOP LOGEEREN in cen
inmiddels niet heet meer is,
MASCOT Koffer Model ":1 • •
5.50
uaar cen andere stoel, cr dichtUlTSTEKEND HOTEL
SUPER lvlASCOT Kaffcr Model
5
6.50
PAILLARD
560
1150
bij, Mijn nieuwsgicrig gevoel HOT E [
eRA MER
wordt bevredigd; het onderwel'p
idem
380
1550
Moll'cnvllct Oost 35 _ Tclcfoon 2100 WI.
van het gesprek is het veelbeidcm
860
, 18.50
twistc ,.perpetuum mobile" en
ODEON
Tafel
2-18
" 17.ik concludeer verder, dat de
idem
254
" 15,vreell1deling machinist van zijn - - - - - - - - - idem
256
.. 1-1.50
berocp is en weI op eell van de , - - - - - -_ _-;
ODEON
St<1<1nd
279
. 36.50
schepcn, die 01' de reede van
DE 1I00GSTE KWAT.lTEIT
PAILLARD
Tafel
361
9.50
Yolmhama liggen, zal lhuishoo1'OT DEN LA,\G'
idem
3-13
" 15,50
reno Hij tracteert de jongelui
8T EN
PRIJS
idem
353
" 21.50
royaal en informeert belangstel.15._
idem
345
datiS
lend naar hun toekomstig bePHI\RLOPHONE
D.H..
9,50
roep, waarop de antwoorden
slechts aarzclcnd loslwmen en
even zaeht als beschcidell klill'.
het beam"".
ken,
Sole_Ageot,
Rijswijkstraat 32
Batavia- Centrum
N. V. Handel Mij. "Kian Gwa,,"
rIet pop-mcisjc met het donkerbruine hanr komt bij mij
staan en vrauglof ik mijnnaam - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - voor haar op wiI schrijven, Bij
wijze Vlln invitatie zegt zij, dat
zij "Miss Nana" heet. lit schrijf
mijn nuum op hct st.uk papier,
dat zij mij voorhoudt en zij verzoekt mij spoedig terug to komen, hetgeen ik lichtvaardig
heloof, Zij kan geen Latijnsehe
Imraltters lezen cn,ik moet mijll
naam nogmaals schrijvell in het
.Japallsche "Katakana", wat mij
met veel moeitc geIukt. Maar
dan breek ik ook op, bctaal en
ga heen, In dc gang necmt zij
lachcnd afschcid en vraagt mij
nogmaals of ik spocdig terug
zal komen. In koor bedan:fr:ell de
LEERDAM
KINDER DEJEUNERS
meisjes voor de vertering, die
VLEESCHMACHINE
DRINKSERVIES
ik gemaakt heb en de deur
LEUKE DESSINS
wordt achter mij gesioten.
metpaarsenofgrocno:nvoct
Universal. Vcrtind
1 Dicp Bord
I Pl~t
.
6 \oVate,
Ais ik de trap ben opgeklau1 B"kcr
terd en weer op straat sta, doct
G Limonade
9=0
I Kopje. 1 Eicrdop
G Wijn
de koude wind mij huiveren. Het
6 Port
is erg laat en ik begeef mij an6 Bitter
HUlSHOUOELlJKE
dermaal naar de Ginza, die nu
Thans 30 declig:
niet meer zoo druk is. Maar de
ARTIKELEN,
rIollandsch Fabrikaat
PORCELEINEN
menschen, die ik tegenlwm, zijn

van onze

WIJ ZENDEN U

I
I
I

er nog vrooIijkei" rip geworden.
Bij een reclamepaal staat een
Japa..'tJ.ner in kimono een alleenspraak te houden over de voortreffelijke eigenschappcn van
"Sake", de beroemde rijsmijn
van rut land. Zijn armen omhel:zen den harden paalliefkoozend
en de voorbijgangers kijken lachend naar hem om. Niemund
neemt er aanstoot aan! Een
vriend, die op komt dagen,
traeht hem met een :zoet lijntje
mee naar huis tc tl'o()nen, maar
hij is met VOOI' rede yatbaar en
weigert met veelheid vall woorden zijn paal los te laten. Maar
zijn tegenstand duurt niet lang.
Zijn krachten begeven hem en
bij 'lakt ineen. Een taxi is er
al op afgekomen en spoedig zal
hij t6ch thuis zijn, zonder er
zelf wat van te merken,

l3~t~"'i"-C.

l0t P. IlMoc

VEE L

TerwiJ1 hij vertelt van zijn teleurstellingen, valt mijn oog op
een paar gramofoonplaten, die
tegen den muur opgeprikt Zijn
en een haast levensgroote afbeelding van Bing Crosby tegen het plafond, een affiche van
een van zijn nieuwste films;
men is hier erg op bern gesteld.
Onder bet geschetter van de
dansmuziek hoar ik mijn buurman verdeI' vertellen van zijn
ouderlijk huis in de_ buurt van
Nikko, waar nu de sneeuw in
dtehte vlokken valt en waar de
eenzame graven der Tokugawa's
zijn. Er is ook een lief meisje
met wie hij straks trouwell zal,
als hij zijn studies beeindigd
heeft. Dan verontschuldigt hij
zich; de verwachte vriend zal
nu toch weI niet meer komen en
hij gaat. Ik zie hem in de donkere gang verdwijllen en hoar
hoe de meisjes hem luide bedallken.

-

0

.beneden
--de normale
waarde

7 ct.
Sct.

40~
IS ct.

BEDDELAKENS
ZWAAR GRASLlNNEN

246 ~~r~~n~lm
24~ ~r~~n~/m

2~
3~

1111••••l1li111• •:1
BAKALIET
Dejeuncr
40 ct.
Vingcrkom
28 ct.
Gla2;cn dcksd
10 ct.
Gla~en bakje

Eekers..

6 ct.

14 ct.

1:••11• • • • • •11
HONDERDEM
KDOPJES
kunnen wij nie't DoemeD. overtuigt U dus

In

zelf in onz~ :aak.
de· morgenuren
koopt U het
rustigstl!l

Effen "remc
6 Dcclig
)'Ielkstcl
4 Dcclig
Vuurvast
r"gourpotjc

OLASWERK

~~~t~~~~~~
~~~'~~dd
Dtinkglazen
Per stuk
Vingcrkommen
P;;:t dozijn
Citrocnpers

Schalcn
Lccrdam
Sodag\as

NOZON
Sigarensmpfl.,sehmet
Sakalin deksci:
GLAZEN
Koffi~tt"r

Spotprlis:

28 ct.
27 ct,
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De regeiprijs voor deze adverfenties is
met een minimum van 5 regels.
Voar degelijk EUROPE~.~CH
eten,
dagelijks
gevarleerd,
standaardrrienu, per maand per
persoon vanaf f 17.50 afgehanld, adres Mevrouw A. van
der Veen, Oude-Tamarindelaan
79 pav,
Tennisbaan TIO TEK nONG

G. Tio (Sluisbrugstr. 5), koel
onder schaduw, zecr billijlt,
p. mnd. of p. keer te huur, m.
vergoedillg bij verh. door regen.

f

O.i~

G€meubileerd huis te huur gevraagd. Brieven ann bureau van
dit blad onder No. 674.
TE KOOF: Geriefelijke woningen, omtrek Def.-lijn v. d. ~osch
en Sawah Besar. Een wonmg te
Buitenzorg, een modern huis
met erfpachts-sawahgrond, ±
3,1. bOllWS, 't heele jaar bevloeib~ar, beplant ten deele met diverse vl'uchtboomen, vischvijvel'S, cnz. Bevrage~: Kerkstraat
No. 37, Mr.~Cornehs.

TE lIUUlt: groot gemeub. huis
Handelskantoor VRAAGT 7.00 f 80.- eventucel ook ongemeub.
spoetIig mogelijl~ JUFFROUW Tel. Mr.-C. 250.

,'oor tie BOEKIIOUDING en
GEVESTIGD.
Tl"I'EN. Bl"ieYciI Illet Ol)gaaf
lUassellse (uitsl.v.dames).
"an verlangtl salaris o.nder
No, 655 aan het bureau van eirculatic ook voo, ontvettings·
dit bind.

~
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L A AT UWHUIS
DOOR 0 N SHU I S

I§§

BATAVIA-C.

1_____

De POLlTIEK verwokt veel stdjd,
Van zwart tot uiterst rood,

EETKAMER,

Terlunk-tIe Korte, Kemajoran
No. <13

~ ~t::llen

~

BB

B~o
I88

I Bureaustoel
I Boekenka"

§II

B§

Ii

~ ~:~::~:::a~c~kleed
Tweepers. Ledik.JDt comp[eet.
I Hanglegkast
1 T oilettafel
1 Tabouret
2 Steelen
I Slaapkamertafeltje.
1 Hangkap"ok.

10

88
0
8B

88

§§

'

.
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at Co.

voor R~~:~~: v:rh~~~:I!Shmdi!lC

1 Schrijfbureau
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HDDRT DEZE

"HAWAIiANu PLATEN.

Djambolt:laan 29 Batavia-Centrum, Telef.559 Welt.

Studicbockcn

~

SLAAPKAMER:

§§

Tijdschriften en

"nloemeene Wetenscbappelilke Imporl BoekbHndel"

;~j;rC~~Yd~ va~a::lss~er~~~~l' j~~

Oil

;

1

~

.... P. REGNIER

VDETBEHANDELING,

ZITKAMER,

1 lj,k.,t

00

SESTEL

I

P E DI KU U R

§§
§§

Bo
Tel. Welt. 3025
":~~~;;;~;;:;;;:;;:;:;~;;;::;:;~~~~~~~~Iog

Pet' dicect TE HUUR een kCll·
rig gcmeubileerd paviljoen. Te vakkundige en pijnloozc ver-

uczichtigen Westerpnrk 23.

fo

1 Buffet
1 Drcs50ir

0

Graag BOLLE BAKKER'S BROOD

Btnnen~ e~oe~;~;;~:n~~Jc~:

!lR

DO

Oengaranweg 30

Uwe

uur..

Een complete woninginrichting voor £ 375.Geheel uit djatihout vervaardigd.

88

Maar allen den bij 't ontbijt,

~~~~~~m~~~~ef r:~~~ti~~mj~e~;~

-

8ll

SPECIFICATIE DER GOEDEREN,

DO

~~~~:ft~n~~j ~=~~r~~~:;' ~~~~~ ~

~~~~~~

Geopend van 9_121/2 en van

8ll
DO

TEL. WEL.1360

~
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8____

Tel. Well'.

BB

00

INRICHTEN
NOORDWIJK

Toonkamers Laan TriveUi 23
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MEUBELFABRIEK ttHOLLANDtt.

I BB~

THE HAWAiiAN SYNCOPATORS.

Hoognchool

NT. 10- LA PALOMA.
ALOHA BELOVED.
PostwcgNoord59,Tcl.4302WI. ~~ NT. 17_0N THE BEACH AT

~

~

ORIGINEELE PRlJZEN, SLECHTS
VERHOOGD MET PORTO.

nOEKIIOUDING: Biedt zich land, tIat in andere vormen deze
aan voal' onmiddcllijke in dienst ~~~~JJ:~~ isd~~ v~~~~~.n br:leeft,
trading cen gcroutincerd Boel{BAU..]].. A-TWOSEATRH:
houdeI'. Hoog salads goon VCl'- ec,-;ISna,,::Ht dl~~g~~:ev~::~~~ij:~~l:
Zoo goed ats nieuw. Sleeds door eisehte. Wi! gaarne ecnigen tijd
1 t .
I 'd
eigcnaar zelf beredcll. Zcer zui- op proef werkcn. Bricvcll ond. ~~~del~i{~el ~~ ,~~ld;.~~·s,;o~;' ~~~
nige \Wlgcn. To bczichtigcn No. 670, Bur. v. d. blad.
h'
11
'8 middags na 5 Ulll·. Javawcg
~i.e H~~c~:'lg.~tve~~~~~g v:c~~~~~~
67 Paviljocn.
1ut~'.T~~n~~,~~~~~~;
worden, uitvocrig to memorecAan de Transport-Ond. ,,SOE- Gocnocng Saharie 26, Bul.-C. )'Cll, hoc diep treurig bijzonderNARJO", Batavia-C.
Telefoon 213.
Jijk in Duitschland thans het lot
Hicrbij decl ik U mede, dut ik Vakkundige herstellingen onder del' Joden is, hoe 7,ij, door de

ROT TAN ME U BEL

zecr tcvreden ben over Uw wij- garantic;

gC~~i~~ra~~ i~e~~e~~ufed'doen. De

abonnementsservice

~c:~~s :~~Ps~~~;~;'e:~~~~'c~~ ;~~:dri~o~~s:~[~;~o~~~g~~~~~l~;

zijn in uitstekcndcn toestand te
SAROLANGOEN aangckomcn.
Sarolangoen (Djamhi) 8 Janual'i 1936.
J. M. Driem., Off. v. gcz. 2de kl.
'l'B KOOl" ..\ANGEBOD}JN een
cnow (rasecht, bekroond),

laadstutioll.

------c---::---.,--

KIENG & CO.
- "10~"~I~~lV:,~O<J~;
lKtC<:

~fwnJ..in>l.

kenbond en de Zionistische Orgfnifati~ voor jong~ /odel1
p aa SIS, waar cen es -aans~lOgelijkh~id als I ;o!;V~ar~ige

Bontmantcl zwart Caracul en m,.ode~~ ena!~.iot"nd~:tl"iikom,.ndadtcziojoZ~Cc·~
I bruine wintermantel m. bontkr. "'.....
•.
'" u
~
praehteond., 1 sciz. g~dra~e~, van hen, die deze wet uitvaar.~
maat 46, tc !wop , L.-Tnvclh 3L), ~!~~J~~ing~~n h~~~~~~1'\~~~~~~11:
Tel. 2425 ", I.
gemaakt, doeh uitsluitend om-

ddt

d' I d

.

TEHUIS gezocht voor Chin. kent, in zulk cen atmosph?er
mels van f 5.-, f 3.50 en f 2.50 studente aan de Rcchtshooge- ~~~' j~~T,~;:s~el~~l~~l :;eg~~~~er~
p.m. Vitsl. romans (2 p.w.) ~~~~~d~~et~r. ~8°6. 681, van heid, dat voor hem onbereikf 1.50. In!. tel. 4821 WI.
baar is, wat icder jongmenseh
ItECTU'ICATlE
LEMBANG BOTER.
zieh in zjjn jeugd als ideaal
In het o-p-tjc:
Voor dagclijksche melkklanten heeft gestcld: eens een beroep
"Jonge dame zag zich gaarne Gld. 0.10 per:} KG. G pond) te kiezen en in de maatschappij
geplaatst als toezicht op de Mclkerij Moderna, Laan de Br. een plaats in te nemen volgens
hll;<;houding bij Heer aIleen, Rops 15. Tel. Wl. 4500.
zijn verlangells en bekwaamheHeist in de binnenlanden of buidell, waarloe het Ute schetsen!
tenbezittingen", staat abusieveMalarialUtlers.
Hoe groote capaeiteitell de jonlijk genoemd: Mevr. v. d. Bergh; Radicaal genezen van Uw kwaal ge Jood ook heeft, hoe groot
dit moet zijn: brieven onder binnen den tijd van 10 dagen. zijn werkkracht, ijver, toewijNo. 657, van dit blad.
Maakt van deze gelegenheid da- ding en doorzettingsvermogen
TE lmUR: per 1 Maart voor delijk gebruik en laat het niet, oak zijn, hoeveel !iefde hij ook
f 25.-, huisje, Gang Ceylon 1, langer op zieh wachten. Adres: heeft voor zijn geboortegrond,
voorgalerij: 3 vertr., vrij water. Berendrechtslaan 50 pav.
~ij~ ~~~~Sd~ij~er:;:.-~~~~\~~~
Bevragcn Petjenongan 82.
lUmle Atelier "HELENA"
het land, dat deze wetten sehiep,
TE HooR; Modern huis voor- Tanah-Tinggi 45 (eind Kramat hoezeer wellicht zijn vader voor
zien van vaste waschtafel en
Baroeweg), Tel.
2553.
ditzelfde land zijn leven heeft
garage, per 1 Maart a.S. Te bek'
geofferd, zijn positie wordt er
vragcn: Tjidengweg-Oost 65. ~~:e~s J~~~~~~s~!~o~~at en lliet door gewijzigd. Zeker, de
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ economische omstandigheden
;S
hebben allerwegen aan vele
jeugdidealen de kans op verwezenlijking ontnomen.
Doeh het opgroeiend geslacht
De Kunstawmd in het
het ons, tijdgenooten, schier on- mag hopen op betel' tijden, op
Hotel des Indes.
mogelijk maakt, haar te volgen, een nieuw doorbrcken van het
laat staan, de beteekenis van lieht in den economischen nacht.
De Kunstavond welke Woens~ hetgeen om ons voorvalt, ook Het Joodsche kind in Duitsehdag in de bovenzaal van het maar bij benadering te begrij- land echter weet, dat voor hem
Hotel des Indes werd gearran~ pen. De groote Nederlaudsche dit licht niet zal sehijnen. Het
geerd ten bate van de uit denker Prof. Huizinga heeft aan leeIt van zijn pruste jeugd af,
Duitschland naar Nederland ge- zijn bekende jongste werk "In dat zijn weg niet door het licht
vluehte Joden en voor het zen- de Sehaduwen van Morgen", mag gaan, dat het gedoemd is
den van Duitsche Joodsche kin- waarin hij poogt, de diepere te leven in de duisternis, waarin
deren naar Palestina, is tot een oorzaken van de crisis in zoo zijn afkomst hem dwingt.
groot sucees geworden.
velerlei opzicht, die wij thans
Voor deze jeugd, wi! zij Diet
De groote bovenzaal was ge· beleven, te doorgronden, ten ten onder gaan, zoo niet naar
heel. gevuld en onder de aan- grondslag gelegd de Latijnsche bet lichaam, tach stellig naar
wezigen merkten wij onder meer spreuk "Habet mundus iste den geest, is slechts een uitweg:
~~~~e~:r:~~g:d~~~;~~~ W~: w:r~t~ be~;e~~a:~::~~ Heengaan. Hun dien weg te wi}
den Landvoogd en verschil1ende ten en dat zijn er Diet weinige). ~~~ e:u:~ !;.!,af:cied;~c:f
autoriteiten.
Aan latere geslachten, met aan van hun stamgenooten, die het

WI.

~

Voor armen en ver d ru kt en.

tie

voor~

De:e
Hecrf: n·
schoen heeft he!
vilzien en de kwahteiten von ve le an·
derc soorten, die

zonder eenige verplichtinQ een BATA
zaok binnen en
loot U door deze

290~KGI~~I?:1EEr~i/y~II.
292~11 kJX~Al~~G YOU.

luxe schoenen voor

heel wat duurder
zijn. Her boven!ederi5vaneel1zeer
goede kwoHteit
Baxcalf. Het qeheel is cenvc:;dig
doch stijlva! uilg~
vaerd. Een ..:oer
qemokk elijke
scho!':n,woarcverU

papuloire prijzen
laonen.

SOL HOPPII & QUARTET.
RL. 204~ KOLOPA. {Slow Hula}.
W AIALEALE. {Slow
Hula}.
RL. 274- MAUNA KEAA
En ook

D~~~~6'ir~-¥E DAN~

uilstekend:B'neden
zuit ziin.ln bruin
of zwart FL 6.90.-

CE & FILM "HITS". a f 1.85.
of 5 Platen voor "" x f 2.50.

~e~~~~d~:~:d °:C~~~1 l~~~ze~~~~ 10 Platen voor
5 x f 4.-.
volwassen Jaden hun existentie TAN'S GRAMOPHONE HANDEL
If 6286
~~~~o~~~ng~~io~:~u~~~ ~~~~~i 104 P. Baroe Bat.-C. To:
.
vluchtelingen, dat Volkcnbonds~
bemoeienis noodzakelijk werd. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

oud 2 jaar, voor f 50.-. Br. on~ '\'EST1~RPARK: nieuw modcrn dhaoto·re"~todto~:n~~~, ~~~o~~~ ~~~ de~~~d~c\~~ o;:;;:ri~~ ~:b~e~
der No, 600, v. d. blad.
\'crdiepinKs-hliis te huur, te be- ,,'etgcvcrs als niet evenwaardig steeds de traditie hoog gehouVan WijhC'H Lccsinriehting, l{e- vragcn G. G. Peters, Wester- ,
d
t "1 ' d '
s
bon Sirih 9. Billijkste acires voor park 18.
W~~d:t ~eStC~~~~'1~~1l hind betee- v~~Ch~~::lge~l~S ~~ l~~lCle::g~~ln

~:ls~ijg~~~~£f~~~c~~kv:a~; ~~~~~

GJ.
GJ.

;~e;t!~;c~~,k~sil~~a~~;~~~i~~~~ Dl~~~~~'~on~cil~ i~~~~ le~r~~c e;l~~~

en sociale bestaansmogellJkhmd
ilijn bedreigd, tcrwijl hun die
t~n deale zcJfs gchccl is ontno-

~;l~~IA LEI.
HARRY KING & HIS BOYS.

door

E==-_
...._""'_....'!"'~~

MilSON
"MllROUHRITR"
8.
DAMES HOEDEN ATELIER

persoonl~jke schuld tot nit- Ma~:~in:~Pk~:r::,~:tbj~C: l~oed.

~Nj~e~~ :~~d~~~!~~~O~~~ ~:ri~~~

Tel. 2820 WI.
chend.
Zij, tot wie wij ons recht~
streeks kunnen wenden, zijn - - - - - - - - - gering in aantal. Al \Vordt ~_ _ _ _ _ _ _ _-;
gemeenlijk, wanneer een eolleetief Iced vele schuldeloozen
treft, door menkschenvrienden
MOESIWEG No. 14
f 60.ook buiten den ring van hen,
KAPASWEG No. 13
f 40._
die den getroffcnen het naast
AMPASJETWEG B
No. 10 en 12
f 27.5(J
staan, gaarne en veel gegeven
AMPAS1ETWEG B
en ook al is het aantal menNo.2
f 23._
schenvriemlen thans stellig niet
AMPASIETWEG C
geringer dun vraeger, er is, wij
No. 12
£23._
Mer huurcontracc aan:icnlijkc
\..~~ten 1 te~ tn~g ~oove~l t~d~r
reductio!.
~~!b~f~s.e~e/v:~ll~~~~ ~un:e~
Te bevr.:
wij bij hen niet aandringen.
N.V. VOLKER WONING-BOUW
Doeh zij, voor wie ;en gift geen
MOESIWEG 10
groot offer betee ent, mogen,
als zij hun programma open~
slaan en daarul een inteekellbiljet aantreffen, bedenken, hoe
peilloos diep de tragiek is van
~'i.DS d
die zeven Engelsche woorden,
beproelde e
die ik zooeven uitsprak, wat het
Franselle
beteekent, wanneer een man,
Wllnazlln
vrouw of kind, die zonder persoonlijke schuld, aIleen omdat
tjap K a P a I a
hij tot een bepaald ras behoort,
I t a In
zijn bestaansmogelijkheid heeft
verloren, in de boekhouding
beschermt maag en
del' liefdadigheid geregistreerd
ing~anden.
wordt met de woorden: "Given
Vraag uitslui~
t
a few guilders and sent away".
tend deze blj
Vervolgens werd een aanuwlangganan. _
vang gemaakt met de uitvoehnp. Hvg. HANSA
ring van het programma, waar_ Tel. Bat. BUi _
mede de dames Etty Bueno de :~~~-;:.~;;==~~
Mesquita (piano) en' Eugenia
Wellerson (viool) een zeer
groat succes oogstten, evenals
Mr. Samkalden, die voar de I =-=-==:':'::'~"II

Te bunr aangeboden

Een model von bizoncler perfecle
snit. He! uilermote soepele boxcalf bovenleder schenkt U veel
genat in he! dragen. Deze kwaliteitsschacn geeft cachet can
Uw verschiining, terwijl U er veel
minder voar befaolt don elders.
Verkrijgboor in zwart of bruin

Sara

I

[,::IV:C
:d.:L:":"O:T:':h':d':'l:T:L:3:':6i:.:'[[

Welke langganan
heeft de GROOTSTE OMZET

?

Wie heeft juist door de grootste
omzet, de L\AqSTE PRjZEN

?

Bij \Vie zijn, oak a1 weer door de grootste

omzet, alle waren

I LI

I

II

Particulier Dierenarts

leder weet het antwoord:

L)'O IT G Bill

Maar waarorn is U dan' geen

klant van Li Ligng Hin?

Gij BENADEELT U ZELF zo01ang ,
Gij nag geen klant van Li [iong Hin zijt.

___

b~:!rs~e:g~!~=~tenv~a:

C • .J. van Ten'llften
droeg en na de pauze op sobere Laan Holle 36 Tel., WL 468

nemens
was De
geweest
die dat
voorouders
in danken,
vroeger Schnitzler's
Gefabrtin".van
Mevrouw
Jonge,den
die avond hetgeen
ons, is thans
het tegeschiedt
oordeeleninave:.
aan hun
een gelukkig
toeval
wijze een ,,Die
vertolking.gaf
bij te wonen, was ,door een lich· landen, waarin de geestelijke eeuwen elders zich vestigden.
Mejuffrouw Wellerson oogstte_ ongesteldheid in _dat voorne~ crisis zieh' het heftigst voltrekt.
Toen dan ook herhaalde en te in het -bijzorider succes met

zeo VERSCH MOGELjK ?

BEL OP: Welt.

132 - 136 - 4114

7';"'91/: v.m., 5-61/2 n.m.
I;S~P~'eek~rur~e~n~'~~~~~~lf==~~=:~:=:~:~::~::~

m~e ~~!~~e::~ het comite, ~~~~~e~a~t,zi~e~o:~~~ :=~esrn:: ~~= :uaard~~~=~~~~: Elootr~ Brood"oolaJlletlJaneri

=

Mr. A. _BUchenbacher : opende vormt naar een nieuwen dag. dit doe! naa.r uiterste krachten van Corelli van Tartini-KreisIer.
P. oJ. TEIlMAATEN
den avond met cen rede, waar- Doch wel_ weten Wti. dat voor te steunen, aarzelden zij met.
Bet resuItaat van den avond Kerksaaat 9-11 - Td 525 lIh. Comdis
aan wij het volgende ontleenen. tallooze indi,,'iduen door die cri- Reeds werd een achtste gedeel- is. dat een bedrag van ongeveer ~~
:~ ~
Geachte aanwezigeh; wij zien sis he~ leven is. herschapen in te deli> Joodsche schoo1je~ad f 1.500.-:- zal kunnen worden Ptodbroad gtatis OP UII'Im!Iag-

Wie

Zaterdags van uitgaan

.

Ontvlucht Zijn warme -bois;

POLONlA

is

houdt.

heerlijk koud•.

En ...• nooit v66r Zondag thuis!
een evoortdurenden,naeht,-zoo door, de hulp der Comiw's in af~<7en. waarmede het coBdedd~
":'.O~A ___ b'~ M~__r----_l"- T-'
denis zieh ontwikke1en -met een .danker en zoo troosteloos. dat vele lande:r;t daarheen geleid, mite zeker is geluk te wenschen
TERMAATEN
'-v'" 1.-.n.:·.~
~'l;.I. '-AJro\'3l::i a..
snelheid -en een kraobt, Welke het voor _ODS,' woneride in een waar door de EOr.g van den Vol· en zijn. mO:eiteJleloond met._
P .. ..1)
-IL________,.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'-'

indezedagen'-de-wereIdgeschie~
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