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U vindt het 'op tafe!
van iederen {ijnproeueC',

Ongewenschte Grond. verkoopen.
L~I

op Mindanao.

I),

;~~d: :e~hl!:J~~sl~~e~~::~

onder Jnpansch behcer.
In de MinahuS!a. hadden zich
intusschen J apansche klein~
landbouwer:!!l neergelaten, wier
ervaringen en resultaten nauwkeurig werdon gadcgcsJagcn.
Oak aan de oOlltkl1st van Halmaheira Heten zich Japansche
lanclbouwers neol'. De bevindinoen van dezc Japwlsche boer-en
waren van belang voor de plannen der J apanners' "met Nqord
Nieuw Guinea, Tde'ti,'"er: gunstige bcrichten . ·kwamen , durfde
dc Japanschc ma'atschappij
haar plan ook op grootseheepsche wijze te ontwerpen. De
:.'.aak w u fJink aangepakt worden,
Er was slechts Cell bezwaar.
Het toeJntingsbesluit cischt oak
van Japanners de betaling van
cen sam groot f 150.-, als zij
zieh in den Art:hipel willen neerlaten. Aan die bepaling houdt
de Regeering de hand, oak al
wiI de vrccmdcling zich in ceo
uithoek van den Archipcl vesti~
gen. De Japanners hebben nog
pogingen gedaan am aan die
bctaling te ontkomen door vertoogen tot onze Regeering te
richtcn, welke echter vaet bij
stuk hield, maar ten slotte hebb~n zij er z.ich bij Dccrgelegd.
Zij hadden dus, was hun oorspronkelijk plan doorgegaan,
niet minder dan f 150.000.- op
tafel moeten leggen.
Dat zij dit konden en wilden
doen, bewijst, welke organisatie
achteT hun emigratie-pogingen
staat en wat zij er "oor over
bebben, om nieuwe gebieden
voor Japansche vestigingen te
verkrijgen.
boUWB

.-.
dat geed. Zij begonne.'1. er op
Men denke hierover niet getwee plaatsen kleine onderne- ring. De wijre, waarop zij bet
miogen van enkele tientaUen P~ppijnsch eUand Mindanao,
~aar .zij zich in grooten getaJe
In een onbewaakt oogenblik
konden vestigen, en hun mandaat-eilanden bebben aangepakt, toont ons, dnt zij in staat
zijn, tot veel otQvangrijker en
Heelt U nu alweer grootkapitaal vereischende onde;;emingen.

Spierpijn?
'I

De~k Cr am

beelden liggcll in IndiC voor het
grijpen. Er .zijn zeUs, en helaas
op plantsen, waar vreemdelingan hadden maelen worden gcwcerd, Ncderlandsche mijllbedrijven aan Japanners verkocht.
Ala de doorsnec Nederlandsche ondernemer nnlionalislisch
denkt en voelt, waarvan men
tot dusver weinig heeft gemerkt, dan zet hij die gevoelcns
gemakkelijk op zijue, als hij geld
verdienen kan.
En dat is blj de Japanoers
wezenlijk anders.
·Hun ondememingen worden
aldus opgezet, dat cr zoovecl
mogelijk Japallncrs aan mede
kunnen werken, Dnarom geven
zij de voorkeur aan cen methode
van exploitatie, welke wij "deelbouw" zoude n noemen. Oak wij
hebben die methode toegepast.
al geschiedde dnt dan niet bij
de grootcultures, Maar de deelbouwers in Indic waren steeds
Inlanders. - Dat zou ook niet
anders kunnen zijn, - zal men
uitroepen. De Japanners hebben bewczcn, dat dit zeer wei
mogelijk is. Hun deelbouwers in
de tropen zijn Japanners.
Aldus ontstaat, overal waar
zij hun on?-ernemingen stiehten,
ook als die van het Japansche
groot-kapitaal u.itgaan, dnt
heusch even winst·begeerig is
als welk ander kapitaal dan oak,
cen Japansche vestiging, een
Japansche volkplantlng.
En wat zij eenmaal in handen
bebben, dat verkoopen zij niet
meer. Dat is J apn.nsch en dat
blijft Japansch. In oozen Archipel is. meer dan cen voorbeeld
van een sehijobaar hopeloos Japansch bedrijf, dat zij soms
kochten van Nederlanders,
maar waar zij toch voortploete-

ren en rich aan vastklenunen

~:te;:~~v~~a:~~:bl!:;~;e:i

Jl\Panners zieb vestigden op
plaatsen, waar zij eigelijk liever
met moesten rijn. Laten wij
even vaststellen, dat dit onmogelijk zou wezen, als Nederlanders hun daartoe wet den grand
hadden verkocht of het Gouvernement zelf hun daartoe de
erfpacht niet had verleend. '
Een Japanner boudt bij alles

:~e~:~~:!~e:,tm~~;~~ :.~ ~~o~o~a:n En:t!;'n~::;;

ook
altijd merken, dat ZlJ ann bun
bedriJven een andere strekking
geven, dan Nederlanders m de
tropen zouden doen_
Nederlanders zetten bier hun
bediijVen ?p met de bedoeling
er zoo weinig mogt;ilijk Nederlanders bij te werk te stellen.
De Nederlandsche bedrijven m

vcrgeet dan I:! ••

Japann~rs, :~n ~
'

d:r:::

:;.

0d a

even herinneren, SOIDS op gevoelige wijze. Een Nederlander
denkt daarover pas a.1s bet te
11aat IS. En ru~d zal hem
straIfen voar on-nationaal handelen. Hij doet, waarin hij zm
hceft en tart daarna de open-
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men beslist n iet tot aankoop alvorens onze collectie gezi~n ce hebben, uits luitend Hollandsch en
Eogelsch '(abrikaat, vanaf t 5 •....:. per maahd.

RiJwiel Contrail

i

~
Naast de Pla nohandel KOK Batavia · c:~

bare meening, als dezc zich eens dat uit de...e aangelegcnheid

een geval, waarin het nationale voortkomen, welke ongeweDschbelang duidelijk door cen Nede!"~ te gcvolgen ZOll kunnen hebben.
Dit toont Nederlanders, wa2.I'~
lander werd benadeeld.
toe het verloochenen van het
nationaal beJang door onderdanen, het onnad~nkend grondDezl! ontboezem.ing moest ons verkoopen, bet toepassen van
uit de pen, toen wij in de Phi- het beginsel van de open deur,
Jippijnsche dagbladen kenDis het ondoordaebt uitge\'en "an
namen van een eigenaardigen cdpachten door het gouvernetoestarid, welke zich langzamer- ment en het ontbreken van conhand op het door de Japanners trale op de erfpachthouders,
in economischen ...in behe ersch~ vcrder bet onbeperkt toelaten
tc cHand Mindanao ontwikkelde. van Japanners en bet aanvaarHet gouvernement dcr Phi- dell van hun methoden kunnen
lippijnen beeft een onderzoek leiden.
ingesteld ter beantwoording van
de '!raag, hoe het kwam, dat de
J apanners zooveel land op dat
Vermoedelijk heeft bet schrikeiland in bezit konden krijgell.
Dat onderzoek heeft aan den bceld van Davao (hoofdplaats
dag gebracht, aat vele Philipi- van Mindanao) ook ooze Regeering
iets geleerd. Wij mogen
nos en zelfs Pbilipinos in gouvernements dienst 8anmerkelij- Haar in elk geval dankbaar zijo
ke stukken land aan de Japan- voor bet feit, dat zij op dit gene~ verkocht hebben. Dit ge~ bied thans een nieuwen koers
schiedde voar het Philippijn- vaart.
Maar nu zal er ook wat anders in Indie moeten geheuren,
a1s wij volkornen bevrijd willen
lippijnsch nationalisme leefde.
Daar deze gronden veelal op blijven van moeilijkheden zooals
onrecbtmatige wijze waren ver- die. welke zicb thans in Mindakocht, kan het nieuwe gouver- nao voordoen. Op de een of annement wellicht nog het cen en dere wijze zal moeten worden
ander herslellen. Dat wordt voorkomen, dat Nederlandsche
thans overwogeh. Maar de Ja- onderdanen de , JapaJlScbe planpanners staan reeds op hun nen in de hand werkeD.
achterste heenen.
Hun groat aantal (in totaal
Het is niet voldoende. dat de
hun groote Ibe1Ta' N.S.B. of .,Nationaal erstel "

:.

:~:rZ~~e:;u~~~e~:e~e~~~~~~

t

uitges=~~~t :a~ ~ed!'ia:d~:I.~:S::nde~ba :

hun
ken deze zaak voor het nieuwe
gouvernement heel. ~npleizierig.
~et is wei de moeiliJkste kwestie, ~oor het opeens te
staan 15 gekomen. En bet zou
volstrekt Diet onmogeli.J'k $ ,

meende bier gratis en franco thuis.
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merk bier staat hierboven afgebeeld? lndien U
te weten, week dan · het ovale etiket van een

sf ·en plak het op de bovenstaan"de afbeeldiDg_
Japann.e~ verkoopen willen of
verkochten ~eeren en vcr- Knip de ~~vert~ntie uit en zendt ,Uwe opl~SSiDg in i1.an
oordeelen. V!le Zlch tot zulk on~ de Admtnlstratie van ..De Ochtendpost , Goenoeng
vaderJandslievend bedrijf leenen
46 of Postbox 7 Batavia~C • lD geslaten enveJo ..wil, gaat voor znlk een open'
Pybare schandvlekking niet op ZIj, onder bet motto : BIERPRI}SVRAAG .Allen Raden".
.
.
De. mzending slrut op 14 FebI'. 1936 om 5 uur des mJddags.
De goede oplossets ontvangen 3 flesschen van het ver~
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van een bujtenJandsch concern,
dan verkoopt zij die. De voor-

Scherpe contr6le gewenscht.
Men w I zich hcrinnercn, dat
l'cnigcn tijd geleden cen plan
";tIl cell Japanschc maatschnp.
l)ij am in Noord NicllW GUinenop groote s<:hnal niet aileen knloen, 'maar oak Japanncrs tc
planten, door de waakzaarnheid
van onze Rcgccring en haar in...icht werd verijdeld. De door
deze Japansche Illaatschappij
gC'\'raagde er£pachten ....an grootc .arcai€:n, welke zouden worden gci5xploitccrd op Japansche
wijze, namelijk door op elke 5
bouw cen Japansch gezin nccr;:
te zcttcn, l.ijn ha.ar niet vcrlcelld. Zij hccft veel kleincrc
stukken i!, erfpacht gekrcgen
en moct dte op de Ncderlandsch
Indischc cultuur-wijze. d.w.z.
met Nederland~chC onderdanen
als koelies, wcrkende onder con
administrateur en een paar assistenten , van wie oak nag 75
NedcrJandsch onderdaan wczen
moct, in cxploitatie brcngen.
All'; het bedr ijf bchoorlijk lool,t
en de Japann(:rs houden ;deh
stipt ann de \,oonvaarclcn, dlln
zullen zij later om meer grand
mogen vragen, welke hun dan
onder dezc1fdc voorwa2.rden zal
word~n afgestaan.
Aldus werd de stichting van
cen Jar.ansche volkplanting in
Noord ~icuw Guinea, welke al
dadelijk met duizend gezinncn
(er waren in totaal 5000 bouws
aangevraagd) zou beginnen,
voorkomen. Niet door JapanHChe boeren, doch door Papoea's
zal voor de bcwuste Japansche
maatschappij in die streek ka;
toen worden geplant.
De Japanners hadden de zaak
nauwkeurig voorbcreid. Zij ves-

Waar niet ve.rkrijgbaar.
wende men zich tot:

het ()osten zijn zuivere cxploitalic-objecten. Zij hcbben geen
nndere bcdoeIing dan winst op
to brengen . Ala cell N ederlandache maatschappij cen goed bod
krijgt op haar ondernemingcn

IiUST
DE ' HAI.i.IE
' . 21 '- . -. _ _.
.

de krooDkurken -

zII

hebben waai-de
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Noors~he

bra~cn

dot het
Olympische ouden dog, in goeden en
Comite voorgeateld heeft den doen gekomen,. hoar l!'eld weg'stichter
der Olymplscbe SpeleD. sc:henkt aan heilZam~ InstituteD
baron Pierre de Coubertin, in voor gevaJIen meisjes. Zoo
aanmerking te .brengen- voor draagt deze vredesprijs dus het
den Nobel-prijs voor den vrede dualisJ;lle in zich- van zijn geen dat dit voorstel ~oor de boorte at en hij heeft zieh in
. taatslieil.en van ve~e landen on· den loop der jaren eigenlijk
" dersteund wordt?
meer ontwikkeld tot een prijs
Niets geen k\vaads vim Cou- voor keien op versehilIend webertin, hoar! Hij was €:en beste .tenschappelijk, sociaal .en' p~~ibrave man. die Frankrijlt in tiek gebied dan tot een prlJs,
1888 aan het vers.tand heeft wellta den Vrede ~t eenloofd.
pl"Obeeren·te brengen!'dat in .~et letter bevorderl. ant eloor· onderwijs ook de lichameliJkc logsgo(l Mars is a1tijd we zoo
oefeningen een plaats· dienden 'pienter, dat hij uit iedere groOtc habben. En daarna is hij OJ- to wetenschappelijke ontdekdens een vcrblijf in Engeland, king cen wapen voor zichzelf
tot de conclusi:) gekomen, dat smeedt of haar benut bij het
de lichamelijke opvoeding over nieuwe wapenen smeden.
de geheele wereld, onder aile
Sedert baron de Couberlin
volken g~propolgecrd moest zijn volken-vcrbroedering door
wordcn. Hetgeen hij meendc te de Sport lanceerde, is de sportberciken door de wederinstel- beoefening tot (len hoogte geling van de Olympisehe Spelen. stegen, welke duizelingwekke~d
De cerste Olympischc Spelen genoemd mag worde~. Ole
vanden, als symbolieke daad in Sport is uiteengevaUen In zoo1896 tn Athcne plaats. De vcel takken, dat de aU-round
twcede Olympisehc Spelen, aIs sportsman ecn man geworden
huldc aan den initiatiefnemer, is, weUte nooit van zijn leven
werden in Parijs gehouden, doch eenig kampioenschap zal vcrzij gingen totaliter verlorcn in ovcl'en. B et zijn altemaal spede roczemoezige fcesten van de eialisten en zonder dat we hun
Wereldtentoonstclling van 1900 ~~~~:~s:::~t~~~ oo~~~eJ:~at:~
~;~'a:~ :1I;~,0'~1l \;~SosSto~~~~ rieele vcrdiellsten , welke deze
in 1912 Stoekhohn. In 1916 spccialisten uit hun speciale
stond de wcrcld, ondanks de sportieve vaardigheid trekken,
...erbrocderende ell pneifistisehe kunnen we hun toch zeker prowerking .van de Sport, in Ii~htc- fessiona ls nocmen in de7.en zin,
lanie. zooc:1at men de Olymplsche do.t gehec1 hun loven, denken en
Spclcn maar Hever vergat. In strcven gericht is op het bcha1920 was Antwerpcl1 het ter- len van nog grooter succcssen
rein van de ecrstc na-oorlogsche en het slaan van weer andere
wcdstrijden, wnar Duilschland records. Het kan niet anders of
nog niet lakoe WM. Parijs was in het leven van dczulken st:.:k'lt
in 1924 voor de" twccden keer die speciale sportvaardigheid
de llitverkorcne en Amstcrdam nummer cen in de belangstcJ-

i~3~~~n t~r;~~u~\!~~~l~~ tin~~o kan men dug zeggen, dat

dat de Olympische Spelcn van
dit jflar in Duitschlnnd llet veertig-- jarig bcstaVon van de Olympischc Spclen markccren, waarbij het, da nk :l'.ij het ovcrslaan in
1916, nog de ticnde maal is, dat
dele voJken-w:rbrocdcrcnde spelen herlccId zijn.
Niels dan huldc dus voor
Pierre de CoubcrUn, die op den
ecrstell Janut\.l'i 1.1. zijn dric-cn1.e\'entigste jaar voltooide. Manr
ann dezen braven man den Nobclprijs ten gcschenl{c gevcn,
dnt lijkt toch wei wat sterk.
Hoewel aan den anderen
kanl, die Nobelprijs, van de instelling af aan, toch eigenlijk
een ielwat gek ding is. Dc beer
Nobel was de uitvindcr van het
<lynllmiet, dat jarenlang, toen
de moderne ooriog nag in de luren lag, een van de voornaa!l1ste spring-stoffcn is geweest tot
in dezen vergc'!orderden tijd de
springstoffen ouderwetsch gewordcll zijn en de strijders hun
heil zoeken in bacillcn, g:lsscn
(m stralcll. En juist dcze man,
wiens nuttige, doch in den grond
macabre uit'linding hem rijk
maakle, stiehttc dtm Nobelprijs
voor den vIcdc. Het doet, in al-

de Sport door haar perfectionneering en speciaJlscering haar
eigen graf gegravcn heeft als
middel tot verbrocdering der
volken:Voor de rest heeft Mars
er zijn voordeel mee gedaan
want de sportbeoefening is een

~a~I~:~~mc~i~~~l !ce;~I~:et~nO~
trainen tot grooter uithoudingsvermogen en tot grooter
krachtsinspanning, tot grooteren mocd en meer tcgcnwoordigheid van gecst, tot hooger
discipline en opotferingsbereidheid en wat niet at. En dat de
Olympische Spelen, aIs middel
om de volken tot elkander te
brengen, gefaald hebben, bewijzen straks, als niet alle voorteekenen bcdriegen, de a.s.
Olympische Spelen van Berlijn,
want in aIle landen, niet het
minst in Nederland, bestaat ccn
strooming om deze spelen te
boycotten vanwege Duitschland's politiekc jasje van den
nieuwsten snit.
Zoodat we maar zeggen willen, dat den Nobelprijs voor d~ll
Vrcde aan baron de Couberlm
tockennen, klaarlijk bewijst, hoe
men in deze weretd met geen
mogelijkheid een man lmn vin-

~~d~e~~~e~l~fcte:n~~~f:~ed~~~ ~:~' :~pU~:~:~~e!ft ~~~~~~

ken aan cen dame, wier leven tot den Vrede.
door wuft- en lichtzinnigheid
C i vis
heeft uitgemullt en die op haar

f ide lis.

Het is in elk geval gewenscht.
dat op aIle grond-transacties
met Japanners ons gouvernement voortaan contr61e zal kunnen uitoefenen en dat die contrale in de eerste plaats opeenboopingen zal trachten te voor"
komen,

'01l1lf t.'"

En'"eland
en Amerika ver
H
overvleugeld.
100.000 JAPANSCBE SOLDATEN IN MAN'fSJOEKWO.
(Van onzen U.P.-V.P.B.-carrespondent).
TIENTSIN, 29 Januari 1936.
Dns agentschap te Tientsin geeft
:reel' Interessante gegevclls over het

:n~~;~f:e~~ ~~~n (!~ ~e~~~

dlen op gewezen wortlt, dat bet Ja.
panache continentale leger nog ver-
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zijn 1810 man sterk, de Ame~
rikaansche 1270 man, namelijk
765 man infanterie in Tientsin
ell 505 mariniers in Peiping, en
de lta.liaansche 390 man. De Japnnsehe troepen zijn aIs voIgt
\Terdeeld:
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Men moet zieh daarbij niet Iat en Ieiden door de overweging,
dat de Japanners de zaken zoo
kraehtig aanpakken en spoedig
een streck tot ontwikkeling
brengen en dan veel belilsting
opbrengen en bove.ndien. over
het algemeen ordeUjke en rus-

Wij beheeren den Indischen
Arebipel nu eenmaal Diet ten
gerieve van de Japa nners. Wij
doen dat in het Nederlandsche
belang, dat wil zeggen in het
Ben .splon "it Abessinie ami :riin bebelang ·van de . Nederlandsche
waker 'lXtStgekionkcll. Op d6:reUd6
onderdanen.
~Z::;e~:c::~::.'" met ,chuldliet is waar, dat .wij het land
langzaam to~ ontwikkeling Moebt OOInS een Abessiwer zijn schulden met hetalen,
brengen en dat anderen het
Dan komt zijn berenleid~r, hem mel' ee.n keten halen.

tige inwoners zijn.
Dit alles zij gaarne toe~egeven. Het is een btkend feit, dat
de provineie Mindanao ·in d&
Philippijnen het gI"O!ltste . ~

bevolking van Java: en de niet
miilder dreigen~e overbevolking Hier 8.cbt men zulks barbaarscb, doch 'k wi! maar even zeggen"
van Nederland hebben wij het
Oat men veel wij'Ler deed, 'toconflict z66 bij te leggen.
.nQadig.
.D .J?uee is eiscber ~ Negus' :wil·njet ~ ~~- .....
~eten. .:

=
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dec ultgebrdd zal WOrdell.

panners zouden een van hun
twee in Korea liggende divisies
gemakkelijk kunnen ontberen
en ter versterking van de achtergebleven troepen naar Mantsjoelnvo zenden.
Ondanks de mogelijkheid, am
binnen weinige dagen geheel
N oord-Chlna met troepen van
Tientsin
. . . 1.030 man het
Kwantoengleger te bezetPeiping
ten, bebben de Japansche leger~
300 "
aanvoerders het besluit genoDocb het gaat den Japanners Sjanhaikwan
160 "
men, bun Noord-Chineescbe
daar goed B et 2.0U bun oak Tangsjan
155 "
troepen met mansehappen uit
80 "
het vaderland te versterken _
I
: : : :
65 "
uit welk. feit vergaande concluzouden oak daar meet" belasting Sjiugwangtao . . .
sies te trekken zijn.
50 "
~fi~:~gen dan de Inlanders Sjangli ..
20
(Nadruk Verbodclt).
provincies achterstand hebben.
Bekend is oak, dat er in Mindanao welvaart: heerscht.
Maar rus men vraagt, wat er
van de oorspronkelijke bevoI~
king is geworden, of hoe het
gaat met het inlandscbe vis~
seheri}bedrijf, dan is het antwoord teleurateUend.

HEEFT
TE KOOP
WEINIG
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M A A T S C HAP P IJ N. V.

Verdubbeling der gar~
SORE "WINTERHILFE".
Volgens de plannen van den
nizoenssterkten.
J apanschen generalen staf in
Statfstlekcljfers pas beJ,endNoord-China zullen, hoogstDe sterkte van deze garnigeworden!
waarschijnlijk nog voor de aankomst van de jaarlijksche af- zoenen zal echter naar aHe
waarscbijnlijkheid in den loop
Dezer <lagen is bet rapport
~frij~~~:~n'a!~e=nsvC!~ van de laatste maanden reeds binnengekomen over bet werk
sterkt worden. Gedurende het verdubbe1d zijn. Door toonaan· van de "Willterhilfe" van 1934/
laalste bezoek van overste Sci- gevende Japanners wordt o.a. '35. De getallen bewijzen, wel!{
ichi Kita, chef van de Chinee~ toegegeven, dat bijvoorbeeld een enorm succes dien winter
ache sec tie van den generalen bet garnizoen te Tientsin ver- bereikt kon worden. In den
sterltt is geworden en "WeI met winter 1932/'33 bedroeg de op~
op den onzekeren toe- brengst van de "Winterhilfe"~;tB~~~~l~~~/i~tlii!~:eto~~~ het oogDeze
troepen zouden ech- aetie 91 millioen Rmk. In den
~.nn....7' ~
gelegenheden van he~ m.miste- stand.
ter
onttr
okken zijn aan andere winter van 1934/'35 bedroeg
N IL t ""1 I J l
ric van Oar log te TokIO, IS tussehen deze beide stafofficieren Japnnsche garnizoenen uit die opbrengst, louter vrijwillige
GeZll~SPEN ~ ]OEN
en den commandant van de Ja- Noord-China, zoodat de Japanmillioen
pansche troepen in Chinn, gene- sche troepen in hun geheel geen bijdragen,
En dat - 323zonder
dat inRM_
de uitbreiding hebben ondergaan.
ra~l -majoor H. Tada, een desOpmerkeJijk is intusschen, salari sstandaard versehiJ gekobetreffende overeenkornst gedat menschen, die veel in de men was. - Voedings- en getroffen.
streken rei zen, en ook de ande-- notsmiddelen kostte 131,9 millioen Mark; brandstoffen 79,5
Intusschen is het noodzake- re steden met een Japnnsche be- millioen Mark; kleedingstuklijk, dat hicrtoe eerst de toe- zettlng bezocht hebben, daar ken 74.,6 millioen Mark; admigeen
vermindering
van
het
aanstemming van het parlement
nistratiekosten slechts - een
wordt vcrkrcgcn, daar het le- tal Japansche soldaten bebben bijzonder laag percentage gerbudget door deze verster- opgemerkt. Ja, het scheen hun 3,4 millioen Mark. 14 Millioen
king cen niet onaanzienlijke 7.elfs, da.t de meeste van daze behoeftigen werden daarmede
garniwenen eveneens versterkt
verhooging zaJ ondergaan.
waren. In Sjanhaikwan bijvoor- geholpen tegenovel' 17 millioen
den vorigen winter. De admiBijzonderheden over de plan- becld, dat een normaal Ja- nistratiekosten bedl'oegen dus
nen van den generalen staf pansch garnizoen van slechts nag niet eens 1 % van de inheeft men niet bekend gemaakt.
komsten; dat was slechts mogeMen neemt echter ais waarDEKKLEEDEN
lijk doordat vele perSOl1en, die
schljnlijlt aan, dat de in Noo~~
bij de "Winterhilfe" assisteerChina liggende troepen op zlJn
den, dit geheel gratis deden, 1,3
miDst met een gemengde brigamillioen menschen werktcn aan
de en cen vliegtuigeskader ver~
de "Winlerhilfe" mee. Het aanmeerderd zullen worden. Sinds
tal betaatde helpers bcdroeg
eenige weken wordt tc Tientsin
slechts 5200. - Bijzonderheden
reeds aan den bouw van eenige
over den winter 1935{'36 hcbbcn
nieuwc kazernes, wnarin deze 160 man zou hebben, kan men we nog niet, maar men weet, dat
troepc:n ondergebracht zullen dagelijks honderden J apansche er reeds 12 millioen mud aarworden, gcwerkt.
soldaten door de straten zien dappelen is bijeengebraeht.
trekken, en nog geen maand ge- Sommigc gebieden hebben veel
E cu protest onwna,r- leden werd ook van Jopansche aardappelen noodig, zooals de
zijde toegegeven, dat in deze bevolkins' van steden bv.; andeschijlllijl(?
grensstad binnen den Grooten re streken hebben weer meer
E enige officieren van den Ja- Muur niet minder dan 4000 man meel noodig, zooals bv. in Beier en, waar men veel met meel
•. Na tmige-r.. tiid Sanoto,gtm gdrruikt
pansehcn generalcn staf heb- geeoncentreerd zijn.
Ook in Kopeikow Uggen vol- werkt. _ Een belangrijke bijtt hebben krug il: £CT1 hC~Tliik geucd
ben de verklaring afgelegd, dat
SANATOGEN
van nieuwe &=r.dhtid. &nafa&en had
J apan over eon uitbreiding van gens betrouwbare berichten een zonderheid willen we hier even
;. ,·".k.iicb ...
mij n ieuUl I l.uo:.n gti!eu~ :1 ...
bij ~]'" Apoth ...
zijn gamizoenen in Noord-China groot aantal Japansche solda- aanstippcn; de Joden en buitcnsdLJoedl_t..J<=.. ~ ......
""" en T..t.o·...
ten,
die
tot
het
Kwantoengleger
landers,
in
Duitschland
wonend
geen reJtenschap behoeIt af te
leggen. Noch in het BoKerproden dat,
Grooten
behoeftigeworden
omstandighebehooren,
En binnen
oak zander
zou en
den inverkeerend,
zonder
toeol lloch in eenig ander ver- Muur.
drag is een clausulo te vinden, bet Kwantoengleger binnen den onderscbeid des persoons, zondie het aantal Japansche of an- tijd van een week ongeveer der te Jetten op godsdienstverdere vreemde troepell. in China 50.000 man in Noord-China schillen, zonder na te vragen
beperkt. "Met het oog op' den kunnen werpen. Dit leger is, tot welke partij deze personen
Word. nog heden lid van de V. O. S. E. G.
hijz:onderen status van Japan in naar verluidt, op bet oogcnblik .vroeger behonrd hebben, gebol(Vc fecniging Ondediogl.n Stello furopeuc he
Noord-China, die met den sta- samengesteld uit vier divisies pen. Zij krijgen evenveel als de
tus van geen der andere mo. van jeder 16.500 man, twee ca- andere Duitsche landgenooten,
G roo than de 15g ,,~ Il!.p 10 yec rd e o)
gendheden te vergelijken is" ge- vallerie-brigades van ieder 1700 waarop _ yolgens bedendaagman,
alsmede
uit
speciale
troesche
nationaal-socialistisehe
Zij
verl!:cn]
U moreelen en tlnaml eclen stelln, Indlen U buiten U ....
looven zij, dat een protest van
schuld cen";lcvolgc van de tljd,om standi gh"d"ll bultcn wukkring !Ijt
welke zijde dan ook Diet te ver~ pen en gemengde brigades, zienswijz:e _ weI een vlekje is,
zoodat het aantal manschappen zij het dan niet-Arische afstamger.... kc en dlc.ntenge,·o!ge in morilijkheden ".,rkeen.
wachten is.
op ongeveer 95J)OO gescbat mag mingo of een vroeger lidmaatLid m""tschap 1";·0 vao U w maaodrlijksch salads mN Coe:ll minimum
van r 1._ c o I:en n'altiroum'contcibutie \'3 0 r 2.50 pe r ~oJ..
Ook in normale tijden onder- worden. Natuurlijk gaat bet sehappen cen socia'istische
Vraag. I"Uehling .. "
houdt Japan van aUe mogend- niet aan, dat bet geheele Kwan~ graep. Het aantal J aden is trouheden de grootste troepen- toengleger Noord-China. zou wens in Duitschland sterk verTo sa .1 "W' e 9 • 0
- I e I. WI. &829
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Zulke verkooplm moeten belet
worden en dat kan aUeen met
gouvernementshutp geschieden.
Men vergete hi;"!rbij voora! Diet,
dat het veelal oak Inlanders zullen zijn, die grand aan Japan.
ners zullen verkoopen op de be-kende ruanier, of Inlandsche
lam:lschappen, die gronden in
· huur of Ul erfpacht uitgeveu.

::..n- I

Een goede Raad.

~~lg:or~~dt~=: :=~ Hi~~~:~t '::h!eelbeCgis~W:~~ v:::o=~hen.

aarri:n
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LYNCEUS. :~ een dag is ·aTIes opgelost en n& een.maand vergetcn.
--=;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;~~~;;;;;;;~~~~~ MOeht men in Ne4erland er weer eens aan. gaan denken,
~
De nijvere Volkenbond een nieuw ~u te sch~

Wk

·johnKappee~Beter ,er ··~~~=:.=.=~~::.:::~
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I sche

steunbureaux
(Wohlfahrtseinrichtungen), een maatregeld, die men - naar gezegd
wordt _ speciaa.1 ten gerieve
van de Jaden heeft ingevoe.:d,
daar deze de ondersteuning dan
van hWl eigen l"asgenooten in
ontvangst lmnnen nemen. Maar
de "Winterhilfe" controleert deze steunverleening.

(Nadntk Vel·boden).

VOLKSTELLING

Het onder de staatsplannEmcommissie van de Unie van
Sowjetstaten
ressorteerende
eentraalbureau voor statistiek
te Moscou, publiceert tha:ns de
volgende bevolkings-aantalJen:
Be1Jollci.ng in 1935:

ONTVLUCHT

VODr eea dag anze warme stad
en rijdt

NAAR TJALOBAK
Telefoon 8-4

EN U KOMT WEER FIT TERUG
Dagtarief f 4_ p. persaan
Zandags uitgebreide rijstt a f e l

Buiteru:org

£ 1.50
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.Leningrad: 2.739.800
Mp18k:
186.500
Tashkent:
565.000
40.300
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.Degrootstelucbtvlool.
basister wereld~

dit maaridblad -een gids voor eeil

ieder is.

.Adverteerders,
HOTEL DES JNDES.

Amerika's vesting Ie ·midden
. vanden Oeeaan.
AANLEGKOSTEN,ELFMILLIOEN DOLLAR.

(Van on...w~ U.P.-V.P.B.-correspondent).
HONOLOELOE, 30 Januari 1936.
Met den aanleg van de grootste
Iuchtvlootbasis ter wereld, nameltlk
Hickam -Field bij Pearl Harbour op
het eiland Qahoe, is men thans zoo
goed als gereed gekomen. Hiermede
is dit cHand tot de meest verswl"ktc
plaats van de Vereenigde Staten geworden.

Met groote voortvarendheid
werkt men op het oogenblik
aan den aanleg van het meest
westelijke - en meest ~langrijke vliegveld van het Ameri·
kaanscbe leger, Hickam Field,
in de nabyheid van Honoloeloe,
dat de grootste luchtvlootbasis
van de wcrela. l::al worden.
'l'\vaalf kilometer van de

die bij Galveston, Texas, door
cen vliegtuigongeluk om het
leven kwam. Het is het derde
vliegveld op het eHand Oahoe,
dat zijn naam aan een in dienst
verongelukten vliegerofficier
danken heeft.
Wheeler Field, het vliegveld
bij Shofield Barracks, de groot~

~~~~~s~~~htV~j ~~~·a~1i-~~~~~ ~~~~8e~~:: °Xla~:o~ai~~~d~~
Pearl Harbour, ligt deze geweldige vlootbasis, j.\'aarian de
aanlegkosten niet minder dan
elf millioen dollar bedragen.
Het moet cen gchcele vliegerstad worden, met breede boule-

H. Wheeler, die hier dicht in de

nabijheid met zijn vliegtuig omlaag stortte. Tot nog toe was
het. cetl~rllm van de militalre vhegerIJ op Oahoe, doch
de meeste bekendheid heeft het

he~

~~:~~;!~:,'s, ei:~~at~~~~~~~~: ~~~c~~r~~~~~~ ~~~r ~fe;r~~:~::
8choleo en schitterende parkeD.
Voor het grootste gcdceltc is
dit proJect reeds ten uitvocr
gebracht en Hickam Field mag
dan ook reeds thans aanspraak
ma,ken op den Utel van het
schoonstc vliegveld ter wereld.
Verder is thq,ns cen aanvang
gemaakt met den bOllW van
vier dubhele vliegtuighangars,
een groote werkplaats, alsmede
met den aanieg van start~ en
landingsbanen,
waterlciding. Zijn
wegen
deze en
werk~
een
zaamhcden bceindigd, dan zuIlen de kazcmes voor de troepen
worden ingericht. Bijna 2000
vUegers zullen bier ondergebracht worden, namclijk 180
• officieren, 175 ondcrofficiercn
en 1600 manschappen.
• Het heeft niet minder dan
zeven jaren geduurd, alvorens
men dit groote project in uitvoering bracht. Ret eiland
Oahoe werd in het jaar 1928
tot dit doel door cen militaire
commisaic uitverkoren, doch
het duurde tot het vorig jaar
Mei, dat men de grondbezit~
ters - op het vicgveld lag een
kJeine stad en cen uitgestrekte
suikerrietplantagc - de onteigeningssom ten bedragc van
1.450.000 dolhLr uitbetadde.
Het zal nu nog slechts twee
jaren duren alvoren3 het vBegveld ge~eel gcrecd is.

nen en emdlgden. Van Wheeler
Field uit startte Amelia Earhardt voor haar solovlucht naar
Californie ~n de intusse~en' ge~
starven Kmgsford SmIth benutte het veld bij zijn vluchten
nnar Australie en Amerika.
De derde luchtvlootbasis is
Luke Field, dat door legeren marinevliegtuigen gebruikt
wordt en na den in den wereldooriog achter het Duitsche

-

VLIEGVELDEN IN BRITSCHINDIE.
Vermeerderd en Verbeterd.
WEGENS DRUKKEREN
DIENST.
De aerodromes in Britsch-Indie zullen in 1936 worden verbeterd, omdat de mail van
Australie vijf maal per week
per vliegtuig zal worden verzonden.
Het vliegveld van Bombav
(te Juhu) zal worden brui.1rbaai-

ROEPERS, NIEUW!LES EN MAGNEETJES
SLAAN WIJ VLOT MET DE "O.P. tjes"
HIERVOOR ZIJN VIER REDENEN!!
Ie. DE GROOTE VE R S PRE I DIN G
2e. DE GROOTE P 0 P U L A R I TEl T

DE BIER-PRIJSVRAAG!

Nogmaals vestigen wij hierbij de aandacht op de zeer interessante prijsvraag van een
goede en bekende biersoort.
Koop nag heden een flesch
van dit werkelijk smaltelijke
bier en U ontvangt bij goede oplossing 3 flesschen gratis aan
(Nadrulc Verbodcm). Uwadres.

3e. DE GROOTE LEE S B A A R H E I D
4e. DE GROOTE RECLAME WAARDE

VAN "DE OCHTEND POST"
TE HUUR
KOOPEN
EMPLOYE

U lETS

I

OF TE KOOP
OF RUILEN
OF H U L P

PLAATST DAN EEN "O.P.TJE"
STANDAARD-TARIEF 5 REGELS EEN
OPRUIMINGSGOEDEREN
KUNNEN
WORDEN
GERUILD

OF

eener moeder

door
ENRICO DE NOVARA.

~-Nora.:Qok gij'hier?-_Woeg

.

R.r;!nd,

ZOEKT U EEN

Nora de valsche
erigename.

de gravin.

J. Fncik:

WILT

FEU ILL E TON.

Met bevende handen betastte
de _gravin de kleedingstukken.
Daarna deinsde zij met een gil
achteruit.
- S·uzanne, mijn kind! -klonk
het angstig vRll: haar lippen.
De ongelnkklge· moeder vie!
bewusteloos neer. Toen de gravin na ~eruime poas weer tot
zichzelf kwam, lag zij in een
flauw verlicht kamertje op een
divan. Nog eenigen tijd bleef zij
roerloos -liggen en trachtte zich
te herinneren hoe 'zij bier gekamen was. Opeens sprong -zij op.
-KaiJ. het,waar-zijn? riep zij
uit., Is_ Suzanne, ,mijn _dochter,
dood? ... Nu' heb_ik_het laatste verloren; dat ik ,op ,de wereId beiat,':' mijn' ~enig ;kiridl
In,- haar n.abijheid _hoorde" zij
kreunen. Zij zag ',tegen 'den ,anderen ,_,wap.d_: een: bed'- staan,
waarop , een , vrouw~' lag., Met
:moeite sleepte zij ,zich er- heen
::t.eek,~, in, h'7t bl~ke.,ge.'

Ouverture,

Russian Walse, H. Horch
3. Samson und Dalila,
GABNIZOEN VAN
Grand Fantaisie, A. Luigini
SINGAPORE.
PAUZE.
4. Operettenrevue,
De InniskilIing Foseliers.
Potpourri,
O. Fetras
5. Seemanslos,
VERVANGEN WILTSIllRES.
A.
6.
Den len Febr. kwam te SinOtiverture,
A. Thomas gapore- uit Hongkong aan een
troepen transport-schip met het
eerste bataljon van de Inniskil~
ling Fuseliers. _Dienzelfden dag
NITOUR WERELDGIDS.
ging van Singapore het eerste
Wij kwarnen wooerom in het bataljoJa van het Wiltshire rebezit van dit goed geredigeerde giment aan boord met Bangalomaandblad. De inhoud bestaat re al5 eindbestemming.

HEEFT U lETS

Hickam Field draagt zijn
naam ~ ;1' eere van den gestoryen kotonel Horace M. Hickam,

kwel~ingen

l..M~ella.

2. Ziganka,

iPiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii

Verongelukte pjloten
geeerd.

De

De nieuwe luchtylocitbasis
maakt het eiland Oahoe tot
best _ verdedigde punt
Vereenigde Staten. Het
Field gelegen Pearl
is _ de g'rootste vlootbasis van Amerilra en Shofield
Barracks het grootste garni~
zoen. Aan de andere zijde van
Hickam Field bevindf zich
fort Kamehanieha met zijn ge:.
weIdig geschut, dat den nauwen
tot de baai van Pearl
beschermt en zijn granate~ veertig kilometer ver in
zee Iran slingeren. Aan de
dere zijde van Honoloeloe
verheft zich het 'fort de Russy,
eveneena voorzien van 35 cM.g~schut en bovendien van de
allermodernste luchtdoelartillerie en schijnwerpers. Drie kilometer verder ligt Diamond
Head, de wereldberoemde uitgedoofde krater van Honoloeloe, die op het oogenblik vol
staat met ilrenonnen en pantsertorens. Tenslotte ligt in een
verborgen dal achter Diamond
Head het fort Ruger, dat eveneens met de zwaarste artillerie
is uitgerust. Bier bevinden zich
ook de hangars voor de milltaire luchtschepen en de gemotoriseerde luchtdoelartillerie.
In het geheel vindt men op
het eiland Oahoe zes legerposten en wanneer Hickam Field
eerst in dienst gesteld zal zijn,
bestaat er op de aarde geen
plaats meer, waar een zoo
groote militire macht geconcentreerd is als op dit kleine
eHand in het midden van den
Stillen Dceaan.

Er zijn w£;er groote ev.enementen, -op- -kODlBt.
In de allereerste pIaats het
nieuw _Hongaarsch -orkest- dat,
uit 12 musid bestaande, met
het DlB. "Marnix yail Bint Aldegonde" op 20 Februari arriveert.
Dit orkestj dat uitsluitend uit
de beste Hongaarsche musici
is ·samengesteld,_ staat onder
leiding van Andor FOldi Neufeld, voormalig dirigent van het
Budapester Symphonie Orkest.
Dat orkest zal voor het eerst
optreden tijdens het Grand Bal
des Nations.
Voor dit bal zijn z~er fraaie
.
beschikbaar gesteld voor
paren die de aardigste en
ineest origineele Nederlandscbe,
Belgische, Chineesche, Duitsche, Engel5che,
Fransche,
Hongaarsche, Italiaansche, Japansche, Oostenrijksche, Russische, Schotsche en Zwitschersche nationalen costumes zullen
dragen.
Op Donderdag 13 Februati
a.s. zal in de Concertzaal een
Chopin-Debussy·avond worden
gegeven door Wilmy Richard.
Dat het een avond van goede
Kunst zal worden, bUjkt uit de
schitterende perscritieken, welke deze virtuoze concert pianiste
uit aUe deelen van Europa
mocht krijgen.

-

Door, tal van-'mOOie £otO's
verlucb.t is het tevens een ju_
De complete 8fvaartlijsten en weeltje van Indisclle typograOP DONDEROAG 6 FEB.-1936 vele nuttige-wenken maken, dat fie.
Aanvang 7:30 uur n.m.

, Programma

Bij den klank van deze stem
opende Nora de oogen.
- Waar is Suzanne? vroeg
zij nauwelijks verstaanbaar. De
gravin viel schreiend naast Nora op de knieen.
- Dood! Mijn ann kind is
dood! Ik heb het halverkoolde
lijk van Suzanne gezien! Het is
bntzettend!
Nora begon hartverscheurend te snikken., Zij had zielsveel van Suzanne- gehouden. En
nu zou ~j;h'l1ar nooit meer ~en,
haar -stem' nooit ,meer hooren!
De irav:iit, was ,wanhopig.
Behalve de ,dood van Suzanne
began h~'
groote zorg, te
kwellen: de armoede. ,Want nu
Suzanne~ de --erfgename-_
de
~oenen van_haar_vad~, niet.
m!"ler leefde, -ha,d zij geen -recht

een

•

IEDERE REGEL MEER 20 CENT

OPRUIMINGSGOEDEREN
WORDEN
THUIS
BEZORGD

zij er zich aan vast al5 een drenkeling aan een stroohalm. Die
beteekende redding, veriossing
wt de armoede, die haar opnieuw aangrijnsde. Zij vatte
Nora bij den arm en voegde
haar stiefdochter smeekend
toe:
_ Nora, hebt gij er al aan
gedacht, dat met den dood van
Suzanne ons nieuwe ontberingen wachten? 0, het is vreeselijk! Th- overleef het met, nadat
het geluk zoo nabij was!......
Maar ik weet een uitweg! Nora,
gij hebt aDZe redding in handen! Van u hangt het af of ik
over schatten zal beschikken!
Gij hebt in uw macht, mij gedu~
rende de wemige jaren, die ik
nog te leven heb, een rustig be~
staan te bezorgenL ... Niemand
te Valmont heeft Suzanne ooit
gezien! Niemand zal het dus
merken ala wij voorwenden dat
zij niet dood is! Gij ,moet 'I700Tn

GULDEN

I

I

snapte'nu· haar mond.
--Als gij ons niet redt, Nora, dan wi! ik niet langer leven!
Ik heb genoeg van al onze ellende..
ik kan riiet langer
strijden! ... Ik kan niet meer! ...
Een onderdrukte kreet kwam
over Nora's, lippen. Haar hart
spoorde haar ertoe aan, de ongelukkige te helpen, doch haar
geweten riep haar dreigend toe:
..Doe·het niet! Het zau een onvergeeflijke zonde zijn!"
Ret was doodstil geworden in
het kleine kamertje. Geen ander geluid was te hooren dan de
zware ademhaling-- van de gravin., Langzaam en moe richtte
zij zieh op. Nog eenmaal keek
zij Nora met- een verwijtenden
blik aan; toen ging zij naar de
deur.
- Vaarwel! sprak zij~zacht.
Ik ga naar mijn kind!"~...
Nora _begreep wat zij bedoelde. 'Nog voordat de gravin _de

BETALING COt-ITANT.

.. VOOR BETREKKING ZOEKENDEN

HALVE PRIJS.

Toen zij met Nora haar vroegere zitkamer binnentrad, verzocht zij den slotvoogd heen te
gaan. Nauwelijks was de deur
achter hem dicht of zij viel he,.-ig schreiend op een stoel neer.
- Gij moogt met zoo bedroefd zijn, maeder, anders
vindt onze -lieve Suzanne geen
rust in haar graf! trachtte Nora haar te troosten.
-Zwijg, in 'sHemelsnaam
zwijg! Een enkel ondoordacht
woord kan alles bederven!
Nora streelde het haar van
de oude dame.
-Gij zult weI spoedig kaImer' worden, maeder! Het -is
hier'zoo schoon;-weldra. zult gij
u -bier weer thuis voelen! Als
de dag van morgen maar eerst
ovoorbij is, want dan' komt graaf
Jerome.
'Nora beefde. Liefkoozend
trok de gravin haar naar zich
toe.

- Wees hartelijk welkom,
Jerome! sprak zij ontroerd. Wij
zijn elkander weI vreemd, maar
ik hoop dat ·wij spoedig goede
menden zullen zijn!
De graaf kuste haar de hand
en betuigde zijn deeluemiug in
het verlies van haar vader.
- Ziehier mijn dochter Suzanne! sprak: de gravin, 'terwiJl
zij op Nora wees, die juist van
het balkon kwam.
Jerome strekte reeds de hand
uit om Nora te begroeten.
Doch wat overkwam heiden
opeens?
Verbijsterd\ zagen-zij elkaar
Ran.

Een ontzettende angst-maakte zich van Nora meester. Haar
knieen -knikten, haar handen
beefd~ en zij had het gevoel
alsaf haar'de keel werd dicht-

gesnoerd......
.Jerome vermande -zich het

eerst

J

elkaar hier weer hadden ontmoet.
Er verliepen eenige weken en
de gravin merkte spoedig dai.
Jerome en 'Nora van elkander
hielden. Ala die een paar Werden - waaraan zij Diet h\-ijfelde - dan -behoefde zij het ouderlijk hills nooit meer te verlaten.
De gravin had Jerome verteld dat baar stiefdochter bij
het spoorwe",aongeluk den dODd
had gevonden. Is het daaraan
toe te schrijven dat Nora (die
hlj voor Suzanne hield) vank
zoo treurig was? vroeg hij zich
af. En een stem in ztin binnenste spoorde hem er toe' nan,
haar zijn liefde te bekennell.
Toen hij haar dan ook eens alleen in het park ontmoetie, kon
hij zich Diet langer beheerschen.
Hij vatte haar bi.] de hand en
keek haar in de-oogen.
-Lieve Suzanne, waarom

&a: ~~a~jnd~o~=:i::t~ ~:r~~~!r!;~~~~le-= deD:!d:o~~!~pd~t ~:~ gij~.~k~~~.~..~ijt~ ..~~ :~ ~e~~':ntr=~mW:
naar Valmont! Niemand zal na.
.
e_enig vermoeden hebben van
-'Moeder,_dat moogt gij niet
ons geheim.; nu de arme Suzan-:- d~!_ Ik wi! 'uw dood' niet
ne dood is!
lll:!]:'- geweten ~e1:'benL-... ,.. Mis. Nora slaakte een luiden kreet ~hien h~de;: ~erkeerd, ~
van ontzetting.
......
-oen- wa gLJ
~ Neal; ,_ neen,__ dat _kan _ik wenscht.......

-?p

van: - =t!:~c~'ri~::::J~;;
wil ik-u bren~, alleep..<lit nie~!_
Ik wil,vom: u we:rJren.: irlIes dOOR

De ~g.

Then zij -een auto

Zag"en-aankomen ontstelden heiden.
Groote'vreugde _ diepe smart.
~'Dat zafJ:erome zijn! zeide
de_'gray.in. Hij heeft mij bericht
Toen- ;Jerome van zijn eerste
gezonden "dat bij heden mu kG- -!~= ,= e n~:::
men. Ik venOek-u 'dringend. """'"\I
kahn te- blijven, Nora!, Kies -U"W naar ·Nora toe en vatte haar

~::ro~=~,~:n= h~Is':iid;·.niet-te-'liee:dijk Om

~o:t~t ,h:~~~~Uis~%= ;a~~~~v~~~~< ~stilV~~:t:id~ ,auto

r::~=Jn; een Slanke

=

~e ~~~t:,:,,=

d",.;.t.;;ds:bij.de.~aiili.teaanmijn

~600.e en ~d het beter. u

niet te verzoeken.of ik u nOg'macht ,ontmoeten. -Hoe

=W;:!=~tt::~~ ~!... _::

TWee dagen'later kwameit-de verderf storten! .
WUr te"zijn! MijIi' iUcb.'t! -Su.zan~
~ W.ees__ nieti:i8ng~ moedei"~ ik ne is -de:Zelfde &Is de dame met

gravin~: baar doc.hter -op -het

vetdriet ,hebt? _ Gij moet het
reeds lang gemerkt hebhen. dat
ik u bemin- Van het eerste uur
af; toen ik u zag. zOnder te we--

~

~~;:en~~

Dierbare Suzanne.
deur.
niet,vanmijvergen.:Datkimik
DeoudeslotvoQgdkwatn'-haar :heer.
- stapu:~ ''', ~
- beideil_~~..T~- ~~~~:W.Tnn==
'l'einidden,;van de ellende rijP"" met!
eerbiedigtegem.oet.AUe~':
pe_graVIn, gmg,naar bbmen. ~ hoe q'etkaar ~en ...... ?1k:bid. ~,taat ..
if? _bi.] haar',echter'een' plan dat Na Nora's weigering had een den hagen toen de tlames de Even,IaterWenf.gmafde~_ Ieelen keimen. ~~,had :iansrer"in~erheid' ~~
zal

~=~~VlIll:e: ~~:
::~=...u:::
~~~=e~=:
_ _d., _
de ha1.d.
...
. :.~'=":=
lJeUoel<-. _ _ _ d01.>ti >Dii~~gijmijbemil>ti~'
.
or over D8llacht,.ltlampte zachtweeklagend goIuid on1;C zij

te aij

.~

(Wonij~)

,,Neon",

SCHOENEN REPARATIEs

TE HlJUR:

In Ceylon w~rd de derde golf d~-o';';;:i;:-~~;;;;d-;;
m~t Europeeach materiaal, bU· gemeubileerde kamers, vana!
Jijke piijzen, gratia afhalen en f 15.-, met vrij licht en water.
de malaria-epidemie waaren. De streek, welke nu
genom
1?~orgen, ~WIt. .43~2. ~~!;., e~:n~uir~~~ ;:::~~~: getroffen
werd, omvat eenige
·Postv.leg No. 59:
Mr
__
.•CO_rn_e_lis_._ _ _ _ __ dorpen aan de Kelani-rivier,
Kandy. Kega11a en de havens
GEVRAAGD:
van de Noordelijke centraJe proAan de Transport..()nd. ,,sOBNet Ind. meisje niet jonger vincies.
NARJO", Batavia·C.
Maar ook te Colombo heerscht
Hierbij deel i.k U mede, dot ik dan 25 jur voor opvoeding
zeer tevreden ben over Uw. wij- twee jongens van 10 en 9 jaar,
ze van verpakking. Zoowel de tevens voor toezicht op het we;,~ 8:,~rt:·Times van Singa-' =====,;,.,====
HONDENTENTOONSTE~
meuhels als servies en glaswerk huishouden. kunnende kooken pore, waar de malaria door bet
LING TE BATAVIA·C.
zijn in uilstekenden toestand te en . naaien, zuinige aard. Sal. virulent worden van de besmetSAROLANGOEN ,aangekomen. 1 20.- p. ·m. Bneven onder t elijkheid der ludlowi-muskieten
cen ernstige opleving vertoonde,
De N.I .K.. V. (Ned. Ind. KynoSarolangoen (Djambi) 8 Janu- No. 239, van dit blad.
verlangt een betere voorlichting logen _ Vereeniging) heeft in
ari 1936.
yan de bevolking, opdat de combinatie met de V .D.H.·Indie
1\leerijden aangeboden
J . M. Onem, Off. v. ge.z, 2de kl.
7 u. 's m. van Mentcng via K.- malaria-gevallen spoedig zullen (Vereenig ing van F okkers en
Water-loopl. naar Noord· worden onderkend.
liefhebbers van Dultsche HerHet ' blad wijst er op, hoe aI- dershonden) hesloten om op 16
. terug 1 unr ad 18.- Twee
pers. zelfde adrcs f 12.-. Brie- gemeen gedacht werd, dat de Febraari (Zondag) a.S. een ten.
landbauwondernemingen en de
ven No. 238, van dit blad.
steden voor ' de malaria-bestrij· toonstelling te honden ln' de
BOEKHOUDING: Biedt zich
cling voldoende hadden gedaan. Planten- en Dierentuin te Baaan voor oruniddcllijke in dienst
ThanB bleek. dat desniettegen· tavia C.
Op
deze
tentoonstclllng
trcding cen geroutineerd BoekBta-ande er gevaarlijke oplevinhouder. Hoog salaris geen ver- I---'--------'--- ---.:.:.. gen kunnen voorkomen. Dit zal, wordt, uitgezonderd al1ll de
eischte. Wi! gaarne eenigen lijd
TE HUUR GEVRAAGD:
aldus het bIad, er toe leiden, dat Duitsche Herders, de Kampiop prod werken. Btieven ond. binnen gcmeente Weltevreden. nan de gezondheids-deskundi· aenschapstitel vergeven.
De N.I.K.V. (Ned. Ind. Ky·
No. 670, Bur, v. d. blad.
per 1 Maart a.e. ongem. huis of gen meer geld zal worden
gr. pavilj. m/ 2 slaapk. en eigen staan, ala zij toekomstige
l>mctJsch Masseur.
gemakkcn. Liefst eigen afgesl. vingen der malaria willen
dende
deeenige
belangen
is het
leIDologenIichaam
Verg.) Oat
Genezcn van aUc pijnen in de erf en plaats voor auto. Huurpr. komen.
van aile rassen , uitgezonderd
ledematen. krarnpen. verlam- niet baven f 40.- 's maaods.
mingen, rbeumaliek, spicrvcr· Bricven onder No. 242, v. d. hI.
~:!~~eI~~~~ij' v~~~~errekkingcn. enz. aIleen door
halve een eigen stamboek.
DE VRlJGEZEL-KONING.
F~~~D.!.I~~;e~~::;· : :
massage. gegarandeerd binnen ~~~~~~~~~~I
Ilnlaria,
Geen Prins Villi Wales.
10 dagen totaal uitgeroeid.
Gene'1.cnd·
Duitsche Herdersbonden) vcrYORK·HillS VERLATEN.
Berendrechtslaan 50 pay.
I\IAGNETISEUR.
tegenwoordigt hier de groote
Doordat de Prins van Wales Quitscbe Herdershonden Verg.
Hotel-Pension Shuttc Ra.1(f. Brieven onder No. 243 van dlt
al! Koning Edward Yorkhuis
Tel. 1548 WI. Men zcgt, dnt ons brad.
Deutsche S.
Schaferbundc.Augs.
V. (Verein fllr
eten smnakt alB bij Moeder ";ii;ii;iiiiiiiiiiii;iiiiiii;ii;ii; h eeft verlaten, is dit ter be- genaamd
scbLkklng van een van zijn broe~ burg, Berlin). Aangezlen bIer
thuis, Proefporties vcrkrijg- •
ders gekomen. Op het oogen· steeds een zeer groote belang~
baar, E lke Zaterdag erwtenblik heeft de hcrtog van Glou- stelling beata-at voor hondensoep; elke Zondagochtend nasigorcng.
cester geen huis te Londen en tE-ntoanstellingen, is het voor
de: hertog van Kent woant er in liefhebbers van rashoDden aan
te raden hun honden zoo spoecen gehuurd huis.
Koning Edward heeft vier dig mogelijk te Iaten jDschrljven,
voorgangcrs gehad, die onge~ daar de datum van sluiting van
huwd bleven t.w.: Koningin inschrijving gesteld is op 7 Fe'
Elizabeth, Edward V, die ver- bruari a.s.
De deeIname Is vrij VOOr elmoord werd. toen bij 13 jaar
was en Edward VI. die op zijn k'en rashOlld en voar iederen
16e jaar sUerf, en ten slotte Duitsche Herder, met dien ver!IEDEDEELING
- - - - - - - - - - 1 William n. die tot aan zijn doad stande. dat de Duitschc Her·
In de vacature van een .. juf- Gewezen Politie--ambtenaar oud vrijgezel bleef.
.
ders in het bezft moeteD ziju
frouw "oor de Boekhoudlng en 35 jaar zoekt eeD betrekking
De ongebuwde George ro, die .,;an S. Z. stamboom of papieren
Typen", \'oorkomende in o-P- onverschiUig welke ; in 't bezit 176 jaar geleden koning van waarop voornoemde stamboom
tje 655 van rut blad, is reeds van rijbewijs a.h.c. Brievcn on- E ngeland werd, is sIechts 1 jaar kan worden aangevraagd.
voorziell.
der No. 245. van dit blad.
vrijgezel gebleven.
De inschrljvingsgelden zijn
Als een gevolg van den on- laag gesteld n.l. Fl. 2.50 per
gebuwden staat van den nieu- klasse en per hand, teIWiJ1 Iewen koning is er thans oak den N.I.K.V. en V.D.H.•Indle
gecn Prince of Wales. Dat is in hierop 50% reductie gcnicten.
de laatste 100 jaar niet meer
Aanvragen voar inscbrljfvoorgekomen.
biIjetten vaor aUe rassen, nitKoning Edward ial het vol- gezoriderd de Duitsche Herders,
gende jllar gekl'Oond worden. kunnen gericht worden tot dhr.
gemaakt voor alle jaargetijden. werd. Zijn ware naam is Prosper Daarop voIgt zijn reis door het Beyerinck,
Djati Petamboeran
Er zal cen nicuw landingster- Ralston. Hij had yoor een waar- kelzerrljlt.
,
21, Batavia~C. telef. WI. 1972,
rein wi...rden aangelegd in Sind. de van 50.000 pd. st. aan 'opalcn
De koningin weduwe Mary
een te Ahmedabad, en ·een te bij zich, welke hij te Singapore krijgt' cen jaargeld · van 70.000 terwijl voor Duitscbe Herders
deze gericht kunnen worden tot
Cuddapur.
wi! laten bewerken, omdat hij pd.•~
dhr. C.P.Y. Schoeren, KroesenHet vliegveld te Karachi
dat het daar goedkooper
plein 10, Batavia C.
krijgt nieuwe gcbouwen.
gescbieden dan in
Uiteraard zal voor 'behoorlijin Japan.
KONINGIN MARY.
ke onderbrenging eu: benching
Prosper Ralston heeft een
zorggedragen worden.
VLIEGONGELUK BIJ
opaaI-mijn te Coo.ber Pedy in de
Boar
Boodschap
tot
het
YoLk.
Australische woestijn en eeD
ALEXANDRIE.
veld waar opalen gevonden wor· . MET DANK VOOR SYM.
"""'................................~
Door oDvooniehtigbeid
den te The Lightning Ridge.
ONS KORT VERlIAAL.
PATIllE.
Nieuw Zuid Wales. Zijn rotsveroorzaakt.
opalen betrekt hij van Lismore,
Van konlngin Mary's boodRET BLAllWE MASKER.
TOESTELGEBREKWAS
Q~eensland.
schap aan bet volk,.d:en 29 Jan.
BEKEND.
11. bekeild gemaakt, heeft ReuMet Max gaat bet slecht.
Vijf jaar geleden kwarn·Rals- ter slechts een 2m aan de IndiHij heeft geen ·werk.
In the Aeroplane lazen we, ton in Australie aan met een sche pers geaeind.
DoIf wi! hem belpen! Ook
naar aanleiding van bet vlieg- harp, welke hij spoedig in bet
De boodschap in haar
Hendrik, die directeur is van
ongeluk met het Calcutta-wa· pandhuis moest brengen. Toen lnidt ala volg:
een groote bankiers.zaak, had
tertoestel even buiten de haven bezat bij geen cent.
- Ik moet U, leden van deze het a1 geprobeerd.
van Alexandrie. dat de CalcutDe opalen, die anderen onge- na.tte, en van het .keizerrijk, miju
Maar Max: wi! ruet. Max is
ta.-vliegbooten steeds de repu- luk aanbrengen; hebben hem diepe ' dankbaarheid betuigen trotsch.
tatie hadden van to· ,weinig geluk gebracht.
voor al de sympatpie, waarme."Ik neem .i::dets aan", zegt bU.
brandstof te . ~unn en medeDe·
de gij mIj in dezen tijd van zorg "al zou ik oolt: verhoogeren".
men.
omringd hebt. .
En daar blijft hij bij. Intu.·
Bij een overtocbt, welke 5
PENANG'S VLIEG•.
- Daze erkentelij~eid is zoo schen wordt. 1iet steeds erger
uur duurde in plaats van 4 uur,
ONGELUK.
iliDig, dat ik ~ woorden kan met hem. Bij 'is nervous. ge.
moest dat euvel weI , kwade ge·
vinden om er uitdrnkking aan
avonds en 's nachts
volgen hebben.
Toestel In de modder:
te geyen, maar de eenv:audigste
een doode in bed.
Maar d~ is hat van de pilo·
woorden zijn het ·beste.
. ' ~- ..•• ':;' ,.- echter, midden
ten van bet toestel en van de
Mr. STIVEN'S LtIK
wordt hij met
'
.
Dc
kan
slechta
met
heel
mijIi
ag'enten weI zeer dom en onverGEVONDEN.
beeft .een
hait teggen, dai 'ik U .Wlnk.
antwoordelijk 'geweest, dat zij,
hlj
Weten!1e, weIk gebrek die toe'.. -'-.In mijn gioote smart werd
man
stellen hebben, een
ik niet alleen
door.de l.u'= .....~p,
kliich~ '
..

t:

=

zegt ~

"Hoe komt · dat?" vraagt de
inQrek.e r verder.
,)k:. ben werkloos".
),Sedert wanneer?"
,,0, a1 anderhalf jaar!"
"En waarom woon je dan in
zoo'n defug hui.s?"
.
..Omdat mijn hospita mij bier
voar Diets laat wonen".
. "En waar leef je daD. .van?"
Max haalt zijll schouders op
en maakt cen afwerende hand·
beweging. En. om als 't ware
cen duidelijk antwoord te geven,
begint zijn maag te knorren.
De man met het blauwc masker steekt de revolver weer in
zijnzak.

J _.,.. , _ , ~ __

antwO<Jrdt ·D, 1f

fai::ttasglimla·

=;;;~~~~~~~~~

wat heb je nu met
gedaan?"

if

heifel~"~~ur~;;"'ili!: I BUIZI .UallOI
SOBK.A.BOIIII

DaRr het polltiebureau ge.
bracbt".
"Wattt???" schreeuwt Dolf,
en zijn oogen staan wijd open
van schrik. "heb je dat geld
gegeven?"
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"Jammer", mompelt hij, "de
"Natuurlijk". knikt Max,
nacht began juist zoo goed. "dacht je soma, dat ik gestoIen
Vierhonderd gulden heb ik a l en geld zou aannemen?"
jk hoopte, dat mer ...... "
"Je bent gek", zegt Dolf met
"Vierhonderd gulden"; her-- een zacbte stem. "Je bent oogehaalt de inbreker zacht, neemt neesUjk. Jij bent met te helpen".
een paar biljetten uit zijn zak
en legt ze op de tafe!'
"Dat is VODr jou", zegt hij en
zijn Dagen kijken Max door het
blauwe masker strak aan.
"Voor mij?" zegt Max ver·
wonderd. "Neem mij niet kwa·
lijk. maar ik neem geen geld
aan. En gestalen geld heelemaal
niet".

OD - KALlKLORA
De betere Tandpasta,
Hd cla~iijkS(;h gebruJl:. va" deze
jodiamhoudende tandp41sta lIIaakt nitt
aileen de tandm mool wit. doc.b voor.

Hij draait zich langzaam om kome aile rand_ CQ u!ldvieeJcru:fekteD,
;;:OQals dc gevrcesde
en gaat weg.
PARADENT()S E .
Als hij over de beug loopt,
grijpt hij in zijn zak en gooit G"brllikt daarom allcQ Jod· Ku.llklora
tandpasta.
iets over de leuning.
Prljs f O,iO per tube.
"Jo, kijk eens",.roept later QlIeisser & Co.. ' Hamburg.
een klein jongetje tegen zijn
broertje, "daar drijft een blauw Imp. ElLINGER
Co.
in het water: dat zul·
Soerabala.
er eens eventjes uitvis· Weltevrcden

&

r~D~an~~tr~ek:t~d:e~m~an=m:e~t:h:et::::~~;;;:~;;;:~~~ii~;ii~~
Wie met ceQ warme GEYSER b~dt.
Gevoelt tot alles zich in staat I
Belt dus \'Oor Uwe gezoodheid even op Wd t. 1720
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~t;::;b:le~::j~ad:;
i~~/Zij~;:lc~~:~;
en z anderkr-amp"n ... nzijn..an-
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I
(Fox. sler )
die de vrouwelijke boo fdro l vervult in de groote film

ttWAY DOWN EAST"
(De Vreemdelinge)
die spoedig in Batavia wordt verwacbt.
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Daamobr konden zij
drie niet bereiken en '
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