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geven, functionarlssen en opzichters, maar geen werklieden. Dit is het drama, dat
zich in de Nederlandsche
lwlonien voltrekt. - Vervolgens wijst de correspondent
op het feit, dat Nederland over
Nieuw Guinea slechta in naam
regeert. Nederlandsch bestuur
vindt men er ancen aan de knst,
over bet onmetelijke binnenland weet Nederland weinig en
heeft het heelemaal niets te
zeggen.
Men moet hierbij bedenken,
dat er in de Italiaansehe dagbladen niets wordt gedrukt, of
de- Regeering heeft het geinspireerd of haar goedkeuring er
aan gehecht. Die Italaansche
correspond~nt is niet bij toeval
op Nieuw Guinea aangespoeld.
Daarom verdient zijn artikel
meer aandacht dan het Amsterdansche Handelsblad er aan
wilde besteden, dat meende het
weI met een paar schampere
opmerkingen te kunnen afdoen.
Dit blad maaltte zich vooral
vroolijk om de opmerking, dat
Nederland geen werklieden zou
hebben am Nif:uW Guinea tot
ontwikkeIing te brengen. Nietwanr, wat zouden Nederlandsche '!Verkliedell (Iees: boerenarbeiders)_ daar moeten doen?
Zieltte en ellende zouden hun
deel zijn. Maar in hetzelfde blad
kan men lezen, dat ItaUe naar
Abessynie 50.000 werklieden
(vooral wegarbeiders) zond.
Daarvan zijn velen zielt gewor~
den, inderdaad.;Maar ItaUe acht
dit offer voor het goede doeI
v€'rantwoord. Het zal zoo'n offer zeker oak verantwoord achten, ala het gaat om het stich~
ten van een volkplanting in cen
gebied, waar het zijn bevolkings-surplus wit neerzetten.
Wie om zulke planneD lacht,
omdnt zij in onze methode van
koloninal beheer niet passen,
geeft blijk van een domme verwatenbeid. Aangande koloni~
aal beheer kunnen de ItaIianen
zeker van ~ns weI wat leeren.
Maar ten aanzien van de kolonisatie van blanken in tropische
gewesten, moeten wij van hen
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hulde in een artikel in de BOTBen Zeitung.

'Uerverdeeling van

Wijlen president Wilson wilde aan het einde van den grootc:n oorl<?g, zoo zegt dr. Rohrbach, de mogendheden doen
overgaan tot een hcrverdeeling

KolonU~n.

Men zoekt naar Leege Gebieden. ::~la~~ :~~~!~~n:~r~o~~~:
Overbevolking zoekl Uilwegen. :~~~~~~e~l~~~~~~i~::n~~~
'Er wordt in bet buitenland I
weer onaangennam veel belangI:!tclling getoond voor bet feit,
dnt Engeland en Nederland ko• lonU~n hebben, waann engetruiktc )ecge gcbicden voorkomCn, welke andere landen zoo
goed zoud(:n kunnen gcbruiken,
Dc Italiaansche
courant
"Carriere della Sera" heeft
zeIfs een correspondent naar
N'iellw Guinea gezondcn. 'Ter~
wijl Italic bezig Is Abel'!synie te
veroveren, kijkt het al weer !lit
lIaar andere tcrrcinc!l, welke
\'an zijn gading wudcn kunnen
zijn. Het weot naluurlijk zecr
wei, dat AbcssyniC voor een ee~
nigszina uitgebreidc ltaliaao~
schc volkplanting geen gebied
is. Het zal cen land, wanr cokeIe grondstoffen kunnen worden
verkrcgen, cn crtseo en mineraII:' olicen zcker met veramaden,
doch ltam;'s streven is r.ericht
op het vcrkrijgen van terreinen,
waar ltaliaanschc ncderzettingcn nan de overbcvolking van
ltaliL ccnige verlichting kunnen
geven. En niet, zooals Ncdcrlanq, veramaadt het daarbij
tropisehe gewesten.
Oit moge men in Nederland
van hoog tot laag zeer vreemd
vinden, waals o.m. blijken kan
uit de jongste uitlatingen van
minister Colijn ten opzichte van
kolonisatie in Oost Indie en Suriname, bet is nochtans een
feit: Italic zal, als het een tropisch gewest weet te vcrweryen, daar een Ttaliaansche volk~
planting stichten.

JOHN

nog alles leeren.
- Het is geen wo;nder, dat
in den laatsten tijd het aantal
van hen, die meenen, dat' er
een herverdeeling van koloniale
gebieden moet plaats hebben,
toeneemt, - aldus de bekende
Kozui Otani, vroeger
hoofd van een Boedhistiscbe
seete, thans erfpacht-houder
van twee groote perceelen op
Java, POlitiCllS en econoom, in
een artikel in het Japansche
blad Yomiuri.
Graaf Otani .zon echter _al tevreden zijn, als de "voogden"
van de kolonien (de bedoeIing
van het vervangen van het be-grip "bezitters" door dat van
"voogden" zal men doorz:'en)
gedwongen konden worden, de
koloniale gebieden geheel open

Soh,iftelijke Mulo-cu,su'
,,8 ANODE N 0"
AanmeldinIJ stced~ mogellJk.
Le'\leld F 4. par maand bil vooruit~_

Men kan' daarover in IndH~
nu nog meesmuilcn of IacheD,
een feit is, dat het denkbeeld
om over te gaan tot een ht:rver~
d€eling van de koloniale gebiedr-n, waarbij dient te worden
gelet op de belangen van de staten met overbevolking, zooaIs
Italie en Japan of die met behoefte aan grondstoffen zooals
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talin'jJ.

\Vcten. Om aan te toonen, dat
'?
de Duitschcrs niet in stnat waT0n am kolonien behoorlijk te
bchecren, stelde de BritEche.re.
geering toon cell blauwboek samen over Afrilm, waarin uitkwam, hoe stecht het Duit~che
koloniale bestuur de inbocorIin~
gon behandeld had. Met dit
blauwboek hebben de Engel.
schen presidcnt Wilson weten
tF. overtuigen, dat het beter ~s
Duitschtand zUn kolonien af to
nemen en verder dc verdeelingder lwlonien te laten. zooats zij
was.
Hoe groat de neiging is van
de toonaangevendc mogendheden, om over te gaan tot aantasting van eenig hun niet toebehoorend gebied, zoodra ze
mcenen, dat haar belangcn bedreigd-oworden, werd eenige welten weer bewezen door het vre~
Hoofdpijndesplan van Hoare en Laval
poeder
voor den oorlog in Oost Afrika,
dat uitging van een verdeeling
is reeds voldoendel
van Abessynie.
Hoe dit zij, bet is wel zeker,
Overal verkrijgbaar
dat hcrverdeeling
als er ooit sprake
is van ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:<!:
een
der kolonien

aanvoercn \'all Italiaanschc
wcrklicden.
Maar al waf; ue loegang vrij,
zoo lang Ilidie ond,~r Ncderlllndsch behcer bUjft. he'eft het
voar de Itllliaansc~e bNloelingen tot het wcgwcrkcn van het
It:'lliaansche bcvclkings-surplus
met meer waardc'dan BraziIie,
dat tegenwoordlg' immers niet
mce~ ..in aa~merking komt.
.It;ailc hectt vroegl!r - Musso·
lml was pas aan het bowind ook al ~~ns het oog laten vallen
op Indle. Oak tocn werd de belangste~ling meer in het bijzonder gCrl~ht op Ni:>llw Guinea.
Nu dlt weer het geval is,
moet dus worden vastgesteld,
dat Itali~ vorl; bij stuk blijft
houden. Het heeft blijkbaar zijn
keus bepaald.
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Duitschland Suriname schen- in het Logegebouw. Burgemeester Bisschopplein_
ken, dan Tanganyika of Kame- Uit~luitend toegankelijk vaar leden van de Vereeniging
run af te staan.
HUisvrouwen en hun gezin it f 0 60 per persooo.

landen, maar ook daarbuiten
vooral bij lieden, die dez~
landen een voortdurende be- voor Nederland, waarop het
Er is o.i. slechts een uitweg'
dreiging voor den vrede in Eu- aan
zulk een. nadeelige en verropa achten en die daarom hen nederende bejegening kan ontbevredigen willen.
,komen, en dat is, te zorgen, dat
het naar waarheid -kan aantooNu zegt men in Nederland: nen, elk van zijn koloniale ge- dit denkbeeld is nog te aan.! bieden noodig te hebben voor
vaarden ter bevrediging van dezelfde doeleinden, waartoe
een grondstof-behoefte, maar Italie, Duitschland of Japan ze
"'at hebben andere landen a.an zouden
willen gebruiken, en dat
ooze kolonien ten behoeve van
reeds een begin gemaakt
volkplantingen? - Nederland het
heeft in die richting.
kan dat echter weI aan die anMen kan er intusschen van
dere naties overlaten, omdat opaan, dat de drie reeds vaker
!'1ede:~and geen volkplantingen
-genoemde staten hun
m ZIJD overzeesche gewesten
gen naar een
kon of wilde vestigen, daarom de
koloniale gebieden .
behoeven anderen daarvoor nog
onderdrukken. Dit
niet terug te deinzen. Zij dein~ len
gen
wordt iritegendeel, hoe lan~
zen daarvoor dan oak niet teger hoe sterker.
rug. Waarom zouden zij ook?
De Italianen hebben ervaring op
datgebied. Japan ook. Duitsch-land, iii Duitsch 'Zuid West
Afrika en ,Tangayika en bovendieD in 'Brazilie eveneens. Nederland had overigens die ervaring ook kuimen'hebben, als; liet
zich Diet heelemaal,van oudsher bt)Vetl~",o~"dE'n c,o'T<,,¥md,mt
had' ingesteld pp ,het -beginsel;
dat_een kolonie een '-wingewest
moest ,Wezen.
•
Het ,denkbeel~ van: de ;herver:deeling der. koloniale _gebieden
is reeds _eeomanl zeer: dicht bij
de very;rezenlijldng geweest;
als ke;rt :geleden ·d r. P,R o' __h 'r, b a c h, _ de
~::~=~~~~~

De "Java BoM' meent, dat
dit land bijv. van een volkplan~
ting in Nieuw Guinea na een
jaar of zoo weI de wrange
vruchten plukken zal. Maar
waarom ZOll dat het geval zijn?
Het blad ontging bIijkbaar het
feit, dat ltalianen in tropiscbe
strekeD van Brazilie groote nederzettingen met succes bebben
gesticht, wa,armede ,ze aUeen
daarom niet zijn voortgegaan,
wiJl ,t!ussolini zulke volkplan~
tingen Uever op nationalen bodem zlet ontstaan.
Wanneer dan ook, naar aan~
leiding van een artikel van dien
~,oornere"-correspondent wordt
opgemerkt, dat de Indische po~
litiek yan de open deur de Ita:~
lianen en 'anderen de gelegen~
heid laat , om Indie binnen te
komen en'daa:!." ondel1lemingen
te- openen ,- , met ---Italiaansche
werklieden, da.n wordt het doel
der ,Italianen 'miSkerid. -,want
aau' de, o~ei:r'deur -van_,Indie
wordt _vall ," e1ken_,Vreem~eling
f, 150. ~ ,entree-geld' _geheven,
~n datis Diet fnuikend voor het
opzetten-:van :ondernemingen en
bedrijven, met ltaliaansch kapitaaI, .maar weI v~~r het vesti-gen van_:'~e4erze~en ~ liet' _~~tsche_'k_oJoniale_-~--~t,:"_I_,

I
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~G~es~'~hi~kt~v~o~o~'~,I~le~l~ee~ft;ij~de~n~.~~~~~~~~~~~
's avonds aan de zaal.

koopt men bij voorkeur
bij -een, oud gevestigde
zaak - welke reeds jaren
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dat ., we binnen afzienbaren, :ge. ~oekt -u, d~p. -volgeriden-- 'och~
tijd met den nachttrein' op Java tend suf. --~naar 'uw -'portemon~
kunnen reizen?
naie' -welke, ge; metohet DOg -op
Nachttre:inen zijn:,in :.mijn. he de' beruchte treindieven, zoo
:rinnering griezelige duigen... Vit soliede--.; _verstopt, hebt, _dat ge
dert-eeraten nachttrein,.waarin _het_ -ding zelf met,meer ken

onderhoudmeLden plaals.vervanger van Doihara.

M '-

roijn

ik

slandpunl.

(Van onzen carrespo,ndent).

zijn leugeJ?aars. _ ;Er is altijd
weI een ding, dat op het supreme oogenhlik, OOt ge- in zult
dommelen,- op u valt of u steekt
controleurs de bediende van de of op_ den grond tuimelt. Of
"Wagons Lits" stond met een er is iets _Iosgeraakt, dat aan

doen gebruikelijk is, verdrongen
we ons bij de uitgangen met
vele anderen, die .blijde waren
verIost te zijn, toen daar bij de

bet _ rollen - is vail bet eene
einde naar het andere.
"Goeie nacht, jonge dame"
zegt ge tot uw levensgezellin
en daar ze niet antwoord
denkt ge, dat ze reeds ingedut
is. Maar drie minuten later
staat ze met vlammende oogen
voor uw ligplaats en zegt:
"Schei je nu uit met dat water
goolen!" En het bUjkt, dat
ergens een kraan met een ver~
rassende nauwkeurigheid zijn
druppels op haar gezicht mikte,
En als eindelijk de rust is neer~
gedaaldc, de zeer betrekkelijke
rust van een slaapcoupe in £len
denderenden trein, dan 8chrikt
ge plotseling met een sehok uit
den dommel wakker want
men rameit uw deur. En wanneer ge, met aUe om~ en voor~
zichtigheid die deur op een

Per vliegmail
MOEKDEN, 29 'Januari -1936
Reeds toen de afscheiillng van de
twee provincies Hopei _en Tsjahar
van China een felt was geworden.
was het geen geheim meer, dat de
draden, die t()t de _afBcheiding had~
den geleld, van Moekden uit waren
gesponnen.

Dat het bij de ,afscheiding
van Noord~China, ondanks de
dreige~enten van d~ Nanking~
regeen.ng: zeer rustIg IS toege~
gaan, IS m h~ofdzaa~ te dan~
I k~n ~an de dlplomatieke. handlgheld van generaal DOlhara,
de.". .chef .va!! d~ Japansche
~dltalre mlSSle m ~oekden.
dIe door de vreemdelingen de
"Lawrence van het Verre Oost.en" en"door zijn eigen l.-nndsbeden ZlJde~S~aal -:: van blllllen
staal, van butten ~lJde - wordt

~::~ill(f:'~ O~cd~c=~~~~~~~a~~ ~~~ r!~1~n~c~e~~ o~e;~, ~~~~ ~~~oe~~~e~~e;ttijd~~O~~~~~~:~~
dat

Wij werden gist€renmiddag
verrast ,_ met , een kist, "Java
PUs". Toevalligerwijz~ hadden
wti juist eenige heeren op _be~
zoek- en daar kantoortijd bijna
afgeloopen was; meenden wij dat
ons een frisch glas, schuimend
-"Java Pila" best zou smaken.
En inderdaad het smaakte
het is heerlijk
bier en wat ana opviel, er is
geen bijsmank aan. "Java
Pils" behoort werkelijk tot een
der beste Ned. Ind. fabrikaten.

Maloor Yahaglverdedlgl hel Japal1sehe

entree'_gemaakt heb, vinden.. Er _ zijn m,enschen, die

stapte ik op het -perron van -hef vertellen, dat ze ala -razen slaBazelsche '_ station. Zooals te pen in slaapwagems doch dat

sok in de _hoogte.-: welke hij
klaarblijkelijk in een van zijn
cabines gevonden had:Nu was
dat een sok van mij en het was
mijn bedoeling geweest haar,
met haar zuster, het raampje
uit te werpen. Het paar had
zijn diensten gedaan en was
daaruit zeker niet ongeschon~
den te voorschijn gekomen.
Ik herinnerde mij hoe ik het
naar blliten wierp, toen we een
flink station C"let een eindeloos
perron doordaverden, maar de
cene was klaarblijkelijk te
zeer aan me gehecht dan, dat
ze me verlaten wilde en moet
weer teruggewaaid zijn. Natuurlijk' kcek ik ijlings een andcren kant uit dan waar de
bedicnde met het bruine en gehavende ding in de lucht
waaierdc. Het is misschien

JAVA PILS.

komt voor in het leven. waart ge een man, die door cen te

PelplOg er:. TlCntslll opge-

~~n b~:~~~~ ~~h~c;ri~~~r~;e~~ ~~~~~1ii~g~e;~~h~~nd~~/i~~ ~~ ~~~d~n~d A~ij z~~~/~~~::~rv~~=

dat onze Restauratie oaK vaQP NlET-LEDEN bet~gewczen
adres is voor h et leveren van i.'Ille warme en 'toade Schotels?
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Beau~

van het naar
opnieuw
ge~
verplaatst
€en der
restaureerde
K.P .M.~ gebouw
aan de Sluisbrugstraat.
Deze salon heeft langzamer~
hand een goede reputatie ver~
worven bij de dames te Batavia
en omstreken. De Reer Cor
Keesmaat en zijn helpster ver~
staan het dameskappen door en
door. Zij maken de
ste tot de meest ill·'ge,';k]<eldie

ben betaald en thans~ in het uur
van nood eenvoudig in den steek
werden gelaten. En de buiten~
lan-dsche dagbJadcorrespondenten blijven rustig in Peiping
Tientsin zitten, waar men niets
te zien krijgt. Zij moesten eens
een reisje maken, dan zouden
zij weI tot een andere,overtulging. komen.
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GOED CORSET
voorkomt
Vermoeidh~id

Vraagt daarom

permanent~waves.

onze

C. B.

met een bescheiden beurs
Het meerendeel der autono~ Salon de Beaute het aangewe~
misten bestaat uit lage ambte- zen adres om het uiterIijk eens
naren, kleine zakenlieden en ne- te verfraaien.
ringdoenden,

van

CORSETTEN
,n

CORSELETS

die in de steden

~~b~~o~een dO;~t~~e -::~~~d!~

alleenl1erkoop

THE "SILVERKINGS".

genoten dan de boer en zijn
Wij schreven j.l. Dinsdag dat
hij herkende mij als behoord nu niet meer op kan staan en Joor ~?-hagI, dIe. een t?I'0ot deel meestal in gilden georganiseerd de bekende "Silver Kings" in
hebbcnd bij de sok. Misschiel1 aUe pogingen in het werk van ZlJn leven In Chma do~r- zoodat zij aIle vraagstukke~ de Carlton Club optraden en

~:f~~cht~ : : nCi~~if~ z'ij~s~i~~: ~~:~td:'~i~e~C~e~~cl~~J~g~~e~ee~ ~:::~~~t ~~~~c:nv:: J~n l~~~ ~~~~r be~~~~:n ~~~:n ~:S%: ~~ft ism~~l~~a~r h~~~;n~~~~~~

(Men wete nu hoc
men zich in de toekomst op
Java in dergclijke geva1ien
moet gcdragen). Maar het waa
ccn fcit, dat de m:tn mij aansprak en dat hij betoogde mijn
sok gcvonden te hebben. Weshalve ik hem schielijk cen geld-

wit helpen, naast zieh te trek~
ken.
Nacht-treincn in IndiC _ wij
willen het niet ontkenncn _
voorzien in ccn langgcvoclde
behoefte. De dagtrein, welke
ona van Batavia naar Soerabaia brengt, lcvert ona 's

gel~t, naar M~e~den g~ha~ld.
MaJoor YahagI IS een Jovlaal
o~ficicr, d~~ zonde: te~ghoudmg voor zlJn meenmg Ultkomt
c!l ccn bewonderenswaardigen
zm voor humo~ hee!t. Daar .hij
?e onafhan.ke!IJkheldsbewegmg
m haar verschdlende stadia had

dat oogenblik dan het Zwitscrschc vijf-franc stuk, dat ik
in tijden van financieele eb
nog immer betreur!) en de sok
in mijn winterjas moffelde,
waaruit ik haar, (!cn kwartier
later in. het cafe, natuurlijk

ona frisch als een hoentjc in
den vroegen ochtcnd op het
stationsperron en een heelen
zakendag ligt voor ons uitgespreid als een veelbclovend
jachtterrein. Maar ik ben er
niet gerust op, dat de Java-

drukken to vragen.

hng keek.

uitvoer brengen, terwijl den verkeerd begrepen. Een ieder
boer niets anders overblijft dan die deze werkelijk goede Jazz~
waarvan de bezetting
de boer staat geheel achter de ~:i:::~rsc~~t j~~egrfn:,einWd!k!~~:
autonomistisehe beweging.
schillende gelegenheden heeft
Wat de houcUng van Japan gehoord, weet dat deze band
.betreft, deze is ?Cer eenvoudig. ~~ d~~o~em~i~~;~k~~g g~~~~t
zwijgend te dulden. Maar ook band,

~~~~n~a~;;~ ~~~c;e~~~c~ie~~ ~~~~gij. iSac~l~t~c~n~~k;~~:~~~ ~:~=~~~ij~~the~o::~rh~tnin:: !~~1:;~!geel~a~e~~!~~~~e e~~:

~:~'~~~s~~~':n~~(J!.~~o~~ ~!~eh- :~:~ tij~c~r!~~~~~r i~o:e:a:~~ ~r~~~ Uv~~ ~:ze: b~~g~~b;!;~ ~:nd!6:tns~ian~J~~~:~~P:~=
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dan weI modcrne folter~instituten zullen gelijken. En wij zien
de gemeenteraden van plaatsen,
waar ze stoppen, reeds overwe~:,~w t~?:iJ~' Wi~eel!reJ'~~s;li:fr ~e~~fikzhe .edsrbd.] Stt~delijk~ tver,~
~ €I
e as mg me 0P
~l ;ceho°fn ~~~ ~c~r:~~~~
zuBen toepassen..
werpt u tegen den bodem. Of
C i vis f ide lis.
half-uitgeklecd tot de ontdekkin,?, da~ men in de verkecrde
eabme ZIt. Of ge betrapt een
~nder in ~er summier toilet

0:n

--------.--:--------".,.....,.....1

tl' laten vor de pogingen van
anderen om de sluimerende
rijkdommen tot ontwikkeling te
brcng·-'1. Die gebieden worden
echter gesloten gehouden. Dat
doet denkel). nan het gevaI van
een man met een mooi huis, dat
hij Ieeg Iaat staan, hoewel er
een hooge huur voor, wordt geboden door anderen. Hij wijst
op Nederlandsch Indie en zegt,
dat het tijd wordt voor dit land.
om een anderen weg in te slaan.
Geschiedt dit niet, dan zal eeo
debacle ?,et lot zijn van de
"voogden .
Graaf Otani kent Indie te
goed om niet te weten, dat dit
land open Jigt v~~r onderne~
mers, die hier bedrijven willen
beginnen. Daarom gaat het bij
hem en de andere Japanners
echter niet. Otani is' de man
die bij ~ijn lan~genooten, die on~

::~f~~~e~~~ ~~o~n~~~ ~~:~~~~:

volgens welke hun bedrijven
zouden worden dienstbaar ge~
nan de Japansche emig
rabe. En voor die emigratie
~oudt I~die met zijn immigra~
be~bepalIngen de deur dicht.
ZooaIs. . wij reeds opmerkt.en,
de polibek van de op-en deur is
vaor deze Japanners eerst dan
echt, ' als de deur voor immi~
granten openstaat.
ma~kt

regenjassen

- De mogendheid, welke geheel gebruik maakt van zijn ko~
Joniaal bezit, is zijn bezit
waard. Maar als zulk een mo~
gendheid - zijn land ongebruikt
Iaat liggen en de hulphronnen
darvan ten beboeve van de
menschheid niet opent, heeft
z:ij geen recht op zulk bezit,
aldus Otani.
Tegen zulke opvattingen en
waarschuwing~', welke steeds
dringender worden, stellen
de Nederlanders hun overtuiging, dat niemand,met Borneo,
Nieuw Guinea, Timor, Ceram,
Soembawa enz. iets kan doen in
den -geest aI,s aangegeven door
he~, die aandringen op een in~
grIJpen door Volkenbond of
groote mogendheden ten op~
zichte van het beheer van lee~
get ongebruikte gebieden.
-_Laat dat maar aan ons
over, zalhet w:ee~oord zijn.
Zouden wij dan niet verstandiger doen, door eens na te
g~n, of er misschien toch nog
DIet een -andere w:ijze is, waarop men kolonien gebruiken kan,
dan die waarvan wij het mono~
polie hezitten? Ret toeval wil
immers, dat ook_wij een_bevol~
kings~su.rpIUs hebben in,' Nederland en op Java.

op~

music" een minder prettige
trekkingen tusschen 'China en ::~k:gh:f~e~f:nd;f~~c::ft~~
Japan ia Tokio, bij alles wat er met zijn intiem interieur zich nu
Vraag: "Men is in het bui~ sinterhketgHe,-nemtee,Ie"sCsheeerRd.ijkMgaaebrehurtoe'_ eenmaal niet Jeent voor "hot
tenland dikwijls geneigd tot de
music".
overtuiging, dat de onafhanke~ weI onze belangstelling voor het
lijkheid van Noord~China een Noorden grooter is dan voor
gevoIg is van Japanschen drok. bet Zuiden willen wij met beiHET-DE(JAPARK.

mededeelen?
Antwoord: "U kunt een
paard naar het water leiden,
maar U kunt het niet dwingen
tot drinken, wanneer het niet
wit! Voor alles, wat in China
gebeurt, wordt Japan verant~
woordelijk gesteld. Dat ia niet
juist. Ongl:!twijfeld wenscht de
bz,~nVOo]kni.nfhgaVnakneNliJ.okohred,.-dc. h'H·n"dz'dIef
~

bevolking deze onafhandeIijkheid niet gewellscht, dan had
Japan daar niets aan kunnen
veranderen.
Sinds vele jaren is Noord~
China om zoo te zeggen een ko~
lonie van het eigenlijke China
geweest en, alszoodanig
deId, Negentig procent van de
hooge ambtenaren in NoordChina kwamen uit het Zuiden.
Nu is het een feit, en ieder, die
China kent, zal dit toegeven'
dat er tusschen de inwonne~
van Noord~ en Zuid-China groo~
te verschilIen be'staan, zoowel
in taal, zeden en gebruiken aIsook in de wereldaanschouwing.
De uit bet Zuiden stammende
ambtenaren geven zich' geen
moeite zich bij de menschen uit
het Noorden, wier zorgen aan
hen zijn, toevertrollwd, aan te
passen. Wij behoeven slechts
een bIik op, -de financieele- statistiek van China te werpen;
dan wordt .veel dl,lidelijk. De
Noord~Chineezen moesten
haag-ere bela.stingen betalen dan
de inwoners uit het Zuiden.

ben wij de autonomische bewegi~gd ~eth :a;kzaam oog jZe~
=~s~~idf~g :nd:wer;ng, d~de
druk heeft pI:at apans d en
komt niet m t d f s!kvon en,
een."
e e el n ovel"-

Natuurlijk weer "little

BEID E

met de SDPER I K0NT A 6x6

John~

~Ka~~:~~ ~~g:~~a~: ~o;;mz~~~

werking met de gemeente, het
In verval geraakte Deca~park
weer meuw leven inblaast,
"and how!"

re~k '!~~::~rn~;a~e dGa~~~
~
~
~~~op;;~~, b~~;r~! ~~:e ':~:

Vraag: "Welke .ro~ speel.t generaal Soeng TSJe-Joean ln de tistieke sfeer die er heerschte
De verlichtlng is simple, doch
op de juiste wijze aangebraeht.
r~ng voor geV:~r:t, d~t deze man, De groote ruime lobby' leent
dIe vroeger' VlJandlg tegenover zich uitstekend voor een evenJapan en Mantsjoekwo stond, tueel inticro restaurant wat
thana zijn houding veranderd ook voor de toekomst 'waar~
heeft?
schijnlijk weI de bedoeling zal
zijn.
De verbouwing is dour Ge~
meentewerken geschiedt, terwijl
de artistieke afwerking op wer~
kelijk schitterende wijze door
het technische bureau voor
lichtreclame Gebrs. Waldmann
is verzorgd. Er zijn geen fans
aangebraeht maar een speciaal
koelsysteem verzekerde een
goede ventilatie.
.
Het Nirom~Orkest onder lei~
ding van Carel_van der Bbl gaf
het volgende zeer goed geslaag-

autonomistisc~e
beweging?
~unt U er InlJ ook een verkla-

-

GROOT FORUUT of KLEINCAMERA 1

I

Programma.
Ouverture "Phedre"
J. Massenet
a. Intermezzo uit
het CelIo Concert
E. Lalo
Nicolai Varfolomeyeff
en Orkest
Cha:nt~Hindou

R Rimskyuit "Sadko" Korsakoff
Vladimir Gerasi:muck en
Orkest

c.

Romanze

J. Svend·

Licbtsterk ZEISS TESSAR 1:2.8 gekoppeld aan den
gepalenleerde ZEISS IKON afstandsmeter, teekent ook
hij volle opening baarscberp.
Vraagt inlicbtingen om trent de voordeelen cler Super
lkonta 6 x 6 aan goede fotobandclaren, h.v.
Toko POPUL"IR, BatavlaRC.
Fotobandel LUYKS, Batavla-Bandoeng.
Fotobandel FOTOCO. BataviaRC.

I

Prospectus C 709 ook verkriJgbaar bij de

-

Hoofdverhgenwoordigers

N:V.

"ISAMY"

Batavia-C.

PASIR NINOn EDELTHEE
Vanaf 1 Februari 1936 worden in
de pakken van 1/2 kg. Pasir Nangka
Edelthee geen bons voor geschenken etc. meer bijgesloten_ De in
omloop zijnde bons kunnen tot en
met 30 April 1936 wprden ingewisseld.

Na dien datum kunnen hiertegen in
geen geval meer geschenken worden-"
verstrekt.

I;================~==~

III

Wie Zaterdags van uitgaan' houdt.
Ontvlucht zijn . warme 'hms.

POLONIA is heerlijk 'koud.
En . . • .; Dooit 'vapr Zondag thuis!

POLONlA~TERRAS•. Meester.Cornelis

Tel. 777.
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BRITS~ BE~G~.····
--.G4;:eiL j,ilari~

bf

(Jhirui,l ",.

.,
groente~-uit--'~en'
omtrek ~~ over de:n last.
w~en _ zij '. van·· het 'Watet: zanden: ' hebtien: 'g ebad 'De voorzit.:··
.~ ... van _d~ geU'leente~ad ~
hoofdstad 'v~n ' ::' de--proVin~~e eellS ,in hun 'tuinen 'gaan kijken .
Chahar, een regiment in garni- c.n· zag' mets Van een.ige schade, . .
welke, daar .zod ~ailg~richt _zijn..' .
·~6~Ii . te magen leg'g en. . _. .
Zoodat de gioe"nteboeren ook
..-.'
nul op .het . rek:est -zullen ....
, , krijgen,

l.li;l'l'WR,OSS, :
Sir Frederick Leith 'Ros~,
.' economisch adv'iseur van : de
. Britsche regeering voor ChiIiee·
sehe zaken. heeft te Hankow
me<iegedeeld, dat "bet econo·
Misch en technisch mogelljk
is \'OOr Engeland, China in zijn
streven naar nationale reconstructie te helpen."
Hij -meende, dat het een gocd
denkbeeld zou wezen, een Chi·
neesch-Britsche Eeonomische
en Handels·vereeniging op te
richten tcr bevordering van den
bandel tuszchen beide landen.
Hij drukte zijn bewondermg
uit voor de snelle, pheilome·
nale wijze, waarop de Chinee-sche regecring de munt-hervor·
ming had uitgevoerd.
In Britsehe kringen is deze
verklaring met ge.noegen ant·
vangen, omdat nj schijnt te betee!:cnen, C\at cr geen sprake is
van hel op\'olgcn van de leuze :
"Hands of China!" door de
Britten.

rCORSET

I

SlNGAl'ORWSVERDEDIGlNG.

"

EENIGE WLTZIGING,

Na ongeveer 50 jaar op Poe·
loe Brani in garnizoen te ' beb-ben gelegen is het Britsche genie-corps overgeplaatst naar
Changi. Op Pocloe Brani, waar
oude versterklngen zijn geIegen, zal een klein detachement
van het corps achterblijven.
De situatie op . Blakang Mati
blijft zooals :tij is. Poeloe Brant
en Blakang Mati waren de
eerste eilanden ten zuiden van
de haven van Singapore. waar
forlen . werden gebouwd. Te
voten waren cr te Singapore
zclve versterkingen.

90,000

Wij niaken :daarvan bier inelomdat het m:·Jndie gewOonte is am in Ztilke gevallen;
'als --van die 'vischvijvers, weI
sc.hadevergoe,ding te hetalen.
ODs lijkt het standpunt, dot hij.
die door nalatigheid of vervul·
Ung het algemeen belang benadeelt, geen schadevergoeding zal
krijgen als in het algemeen be·
lang zijn bedrijf of woning of
grond wordt.onbrulkbaar ge.
maakt, veel juister. Oat Oos-terlingen zondigen nit ODWetendheid, is geen verontschul·
diging. Het is best mogelijk,
dat zij van hygiene Diets weten,
maar zij weten zeer goed,_ dat
zij hun eigendom hebben laten
....ervt:ilen en aan hel onderhoud
geen zorg hebOOn besteed.

~o.lo.rl&

VlUl

~~!!!~,A~

B. V. D.
is

.

Nieuwe zen ding-

,LANCASTER
Diverse kle.uren en
breedten I
De onverkleurbare

onderkleeding voor
dc- tropea.

GO R 0 JJ NS TOF
welke bet meest
gescblkt Is v~~r
Kantoor-en Winkelramen en gebeel de

ZON
buiteosluit J!

A. S. ROTH

i$ cwgel!vellard, 'nilaa ~
.T~ ~it! bd,r;n,d is edlter.-dal
Ollt~ '. prij:WJ , ~arUlteQt:D - aiel:
b~.tijD.
·
.
K~urt'bil On. de fIIbrlkllt~D vall;

I

wij bebben een volledige
collectie:

a ' BICDSTEII
aBLiinma

a

de Jioe:Is_te en aange~

naam~te

NAESSENS. TROPBN-PIANQ'S

..·Ontvangen. . .

bata~la

.

bdaug bij~gv.m
~ PIANO of VLEUGEL.
:All~eD dom- vug~lljkt:D viIldt
BleIl het wakelljkgtscbikt-e..
On2;e vrion"ilad ill de leidende wereld.ai.ubiJ en de beprod"do::
\i;

com bin at i ,<i n s

&8oT8iiirrWI'16

hemden

.. LIPP & soal
a NI!SSENS
a RiiNISIlH
, a rnIiW lY & SONS
a BUURPIUO·S

pan talons
laagste prijzen

F 7.50p.ft'I.

W. mSSENS

&:

,CO.

RIJ5wiJkstraat 32, Ttl. Welt. 423

Noordwijk 6... Bat.·C.• Ttl. 1231

' : IK PROBEERD~ COLGATE'S
GARANTIE OP WITTERE TANDEN ••

epidemle.

De POLITIEK verwekt veel strijd.
Van zwart tot uiterst rood.
Maar allen eten hij 't ontbijt,

In Cylon zijn reeds meer dan
90.000 menschen aan malaria
geslorven gedurcnde de jongstc
epidemic.
Er is nu 200.000 rupees tor
bcschikking gcsteld v~~r de op·
richting van cen anti-malaria
laboratorium.

BI)

aug. savelkoul

ilUIMEKEVZE

5TANLEY PRKE. KAU 8ESAf1 WFST {f

SLACRTOFFERS,

eylon's

S'~37-66

'

dirig,

Eiland-Oarnizoenen.

LABORATORTIJM
OPGERlCHT,

UW

ZB I LD_<)B K ' '

1~llMAKbRI1 bUROPA-Am

weI

-VERKr:.AimG_-vAN·~."

;>::.,

I

Graag BOLLE BAKKER'S BROOD
Tel. Welt, 3025

Oengaranweg 30

II

ET-I

; i = na&
h s n••, FA V Well.
0 R'19a7

BESLAG

or ERFENIS.

Dloharlaan-T~I.

,

WIT EXPOSEEREN NIET,
WIJ EXCELLEEREN IN ONS
•
H ........ . ~"
DAGELlJKsCH WERK
OAT '!..HET BELANG VAN ONZE CLIENTELE,

Van Gencrtl.nl Gouverueur.
OM 1,000,000, DOLLARS,

,

.JAPANSCIIE J'tIUNT.

De Nanking·re-geering heeft
last gegeven tot het confiskeevan de nalatcnscha.p va.n wijlen
generaal Chang Ching Yao, den
UITBnEIDING DER
vroegcren gouvel'neur van An·
BEWEOING.
hwei. Deze ericnis heeft naar
schaUIng een waarde van een
Japllnschc
kooplk-den to millioen dollars.
Hongkong, Canton, Hankow,
Chefoo, Tsingtao en andero
Chinccsche steden zuBen spoc·
dig het voorbceid volgen van
VUILE VISCIMJVERS,
hun collcgoa's te Shanghai om
Malaria. _ Bl'ocierijen.
Japanst:h geld als gangbarc
munt. tc gcbruikcn.
Hct is tc hopen. dat als zij
GEEN SCHADEVERmet die gekhcid hier (10k wilGOEDING.
len beg-inncn, hel Indische gou·
vcrncmcnt hun spoedig aan het
Toen in de buurt van Singaversland l.al brengen dal fNij pore de arrti·malaria-campagne
daan'an Diet gt-dicnd zijn.
begon, bleek het noodig vele
visch·vijvers. vanwaar de mus·
,JAPI\N IN NOORD CIlINA. kieten kwamen, tc doen over·
stroomcn. Dit bra.cht er de .eigenaren van die vljvers toe om den
gemeenteraad schadevergoeding
UlTBREIDING VAN
te vragen. Maar die voelde daar
lNVLOED_
niet veet voor. Een bestraffing
Dc Japnnsche bevelvocring inptaats van cen vcrgoeding
in Noord China hecft gevraagd ware inderdaad beter voor de
om ..het rccbt om te Kalgan, vijverhouders. Later kwarnen
(.I~brulkt

ill Chin. "tet\cn.

·'IK

las, det Colgate's tandpasta
garandcerdc leeli jke tanden
wittet' en mooier te maken. Dus

,maak houdt Uw mond frisch en
Uw adem welriekend.

U voor, _hoe verrukt ik was, toen
na korten tijd mijn tanden blanker
werden, witter,-en mijn glimlach
helderdet' en schitterender dan ooit I"

Begin nog heden ..• koop Uw
tube Colgate's tandpasta nu.

Nora de valscbe
erfgename. ·

_ Suzanne! .... .. Mijn dochter! ...... kreetdegravin ...... 0,
Hemel! Ala J erome haar ziet,
dan weet hij da.t zijn verloofde
ml.iver-olorSetin'e,t,d"o,',h, ter is en zijn wij

•

aardig

TOKO EUROPA
en nu vooral, nu er juist een
nieuwe collectie gearciveerd is.

OF
door
.
ENRICO DE NOVARA,

al~~ ~::::::Se:.:r~l~ie~~~
gezicbt had tocgebracht. Zag zij dan soms spoken?
Maar neen, de. onbekende

Juist brak het onweer los.
De gravin aanschouwde het
Zij mocht hen mets Iaten
- Korn mee, langs dezen vale gezicht, de waanzinnige merken.. Toen zij zichzelf in den
spiegel aansc.houwde, bemerkte
zij dat haar zwarte japan gemee naar een deur, die op de verscheurenden kreet naast bet heel met stof bedekt was.
breede gang uitkwam.
ledekant neer.
Nora. mocht hur %66 niet
Seiden gingen een hoog. donWanhopig strekte zij de han- zien!
ker hetimmerd vertrek binnen. den ten hemel. .
Met bev:ende handen~egon
d.~~:tiogeft::C;:!~~ de gravin .:-Btarmh~t·g~tVdi.dte.r, btracht z:ij:deb af te borstelen, maakte
Z\J me moel e 1U ,
15 e vee l haar kapsel in orde en wischte
gee::n~: ~!arzij
~~::~ ;~~; mij! Hoe moet ik dal dra- zich het voorhoofd &f.
kant van bel vertiek en tastte
En weer wendde zij nch om . Nauwelijks had zij haar toi·
met de hand langs de betimme- naar de rampzalige, die op het· let weer eenigszins in orde-gering. Verlicht haalde zij adem; Qed lag uitgestrekt. Zij beefde briLcht of· zij hoorde voetstap-

::t

~~~k~~~d~ij ~o~~:~~~!~ ~~~h::r~rsv:r~~~~:e!!u;~ al~~~

3)

Toen werd bet Nora te mach·
tig. Tcrwijl zij in zijn armen Jag
en bij haar tegen zich aan druk.
te, voelde zij dat zij ~n . af
stand meer van hem kon dOen.
Zij zou sterven als obij weer
heenginf:.
Hand in ha.nd gingen zij nu
naar de kravfu om haar moe·
detlijken zegen te -wagen. Gravin Louise .v ergoot tranen van
r eirie vri!:Ugde toen zij Nora in
de .armen sloat.
'~Midd8.ga gin,g het jong~

paar een rijtoer maken_. De gra·
vin was dus : ail,,:en ,in ,het kasteeI. Het begon ' reeds "donk~ te
worden. Plo~g zag zij :dat
er een -o~W"~r - kWa.In_ ~I>Z.C,tten.
. Zij-_begr~p 'hiet waar he~ ' m.in~
nende paaJ:"', ioolang,bleef; T~':'.·
slo~te besloot·zij.' he~Ltegemoct

te-_ lr.md~en. T()en ,zij buiten
kwam, woei, er reeds e~' oISch~. 'pe wind, .de v(;lO rbod~ . van : hct ·
, " naderend oow"",,, Ha;lstig ' Uep:

!:r:sikh~t

om'te zien of de auto aankwam.
baRr be.
raakt. '
ginnen? vroeg de gTavln zich af,
Dit was echter niet het geyal. uit:
Als het onweer hen maar Diet
Eeilsklaps zag zij de gravin,
EVen-drukte zij er op, de veer ten einde ra.ad. Niemand mag
Qnder-weg verraste! Het werd die doodsbleek was. Met een werb.""te.
beL weten, oak Nora niet, an-zeer donker en in de verte be- waanzinnig lachje liep zij echier
OnhOQrbaar ging de houlen ders 'is alles verloren! Ik had
gon het reeds te weerlicbteti.
:voort.
.
beqromering open. Een smalle eerder verwacht dat de heine!
Werktuigelijk wendde de gra- ' . Vaster klar:npte de gravin wentt~ltrap werd zichtbaar.
zou instort.en, dan dat........
vin zich om, teneinde weer naar zich aan het hek vast.
Deze trap gingen ·:;r.ij {Ip en
Verschrikt zweeg Louise en
binnen te gaan, toen zij eensAlles _begon om haar heen te kwamen tenslotle in een klein . .luisterde. Zij hoorde het getoeklaps in het balfMduister een ~'draaien;"Ma:ar.. reedshetvolg~· 'vertrek, waarln alechts weinig ·ter van ,de auto.
vrouw zag, die 'zich .1angzaam de" · ~genblik ' was zij Zichz~ meube1en stonden. · Een klein . J~nie en Nora kwamen teen met tp.oeite" voortbewoog. .
weer meester..
raam was in de' zoldering aan· rug. "
.
Wat een vaalbleek geziebt! .' H~rde zij.in de verte ruet de ·gebiacbt.
.
.'
.
:. Wat , ~oest :. zij doen? lleil
We1k een .vree~~e blik. I~g er auto? Angs\ig en gejaagd keek . Nauwelijks standen zi.i -in de:- mocht haar met missen!
in .de oogen; De japon hiIig.1n zij o~ . zich heen, ~of zij een .:te , kamer, 'of het "jongeD?-eisje. ··.N
. og eenmaal
, keek de ':Yin
flarden' lang's ', het magere li- uitweg zocht; En toen·trok zij Wanke1de.. Haar krachten sche- nnar het-bed, met een ha.rtrerchaB:ID" terwijl·hethaar,yerward de onbekellde' met. geweld mee p.en uitgeput te zti~·' - · , .
scheureIid,e :uitdrukking hi de
langs het_hoofd bing. Juist toen ' het: park m.
" .'
Sliel: bracht de gravin 1I~ ·90gen.' , Daarna.. SDclde zij -~et
de gravin het·parJ:!: w~· binnen , ·Jntusschen .. was de' IUcht z66 riaar : '-het ledekan~ . dat_Iangs vertrek:uit. ~ .
wn~e gaan,: ~~ de- 'onbek~ beti"okken; ~ dat ·het ·'stikdOilk~ een ·der-. mureil : st.ond. 'Zacht
' -_
. .
de"l~gs haar heen.· p~-.gra$ geworden -wa,s. . · . ' - : - ....... ~~_--¢.el. de·On~~er .~... DEc'EEN
·~:~AN
'"booghet' hoofd·1iaar voren ~Qni '. -, Langs. zijpaden osn~_d~~. op:neer.: ·,-' 0,'" : •••.• , - -.all;
de_.onbekende 'betel"- teok1Jl;lD.,en viD. 'met-de willooze :vrouw naa:r
Ook ~ _ 'gi-avin , hield'-'zicli
zien.".
' . '. ,',
,' , . den -linkerVIeuge1 van' he~_ kas- slechb, met__ moeib)'op de been.
,. Doeh angst ' en' on~ttil;ii tee1. ,! llereem,aedertlangentijd Ontzetsbi.ardezijder"aJ:npzalige
maakten .zich.vaIi:haar meester met meerbe~d:werd- Voort~ . &8ll. 'Zij zag de wile, openget'e-:t?Cn zijo de gela.a.tstrekken_ der dm:end keek 'zij rand of ~ te:p. 'schoenen; " Qe" ja~ die ,ill
~emdeonderSc.h~dde..-. . ;.Met hia.r"zag.. - ..... ·:
... :~. . fl.ardenhin,g.. ~ _ ~ '."'
wijd' openg.spei-<!' 00gen 'siaaI- '
Aim: den' iDgaDg va..: den oij- De ~ schoen
g
, ra;

'...;.n;:tW:.:ree!~~.;:~:; .~~~~~:;~!eJoo9 g~~ ,~~'~" de_:_~? ~.~~ _~~
":1';' ·,

.. .\-.

Bandoeng

Batavia-C. PasBr Baroe

~~~....~~~~~~~~~~~~~~~_ aan het ijzeren hek. Zij beefde muur! gelastte de gravin.
uitdrukking in de oagen .. En
ruui al baar ·leden.
Snel trok z:ij de onbekende plolseliug viel zij met een hart-

De kweUingen eener moeder

HOED.JE

moet U altijd zijn by

Colgate's heerlijke pepermunt-

Nu was de onbekende vlak bij
haar. De gravin greep zich vast

, ,

Voor een

U rolt dezelfde resultaten bereiken door het gebruik van Colgate,
omdat deze tandpasla heizelfde
poJijstende "bestanddeel bevat, dat
tanda.rtsen gebruiken. Het reinigt
Uw Landen en maakt ze witterhet polijst en verfraait ze tege·
lijkertijd.

F E U I L L E T 0, N
.

Mensch wees toch wijzer.
Boad met een GEISERI
Voar gezondbeid met stralen even opbeHen
Welt, 1720

pe~d

trad het verloofde

paar binnen.

. Soel m~e Nora den arm
ult dien van haar aanstaande
los en kwam naar de gravin
toe.
- Anne mama, riep zij mede1ijdend uit,"zijt gij hiet"alleen
gebleven gedurende het on~
weer? ·Dan,zijt gij zeker hang
ge-weest! Wat-ziet gij l¥eek en
wat.tijn uw handen 'koud! ·
'
" -Jk ... ikhebmij: . . ~"gerust
ov~ u , ~-t! stamelde de
gravin, op ma;t~ toon. Wat
ben ik blij dat glj weer bier zijt!
3"erome "'_ Jmste: ha&r, de 'himd
en . keek ha&r 'bezorgd ~'aan:. ; Hij
h&d.haar nog_nooit .zoc) oud en

IDtusschen was bet onweer
<?vergedrev£:n.
De gravin was z66 zenuwach·
tig, dat Nora haar bezorgd gades1oeg. Wat scheelde mama
toch? Zij deed zoo vreerod vandaag!
Nora stond op en gaf haar
verloofde een wenk, dit voor·
beeld te voIgen.
- Ik geloof dat bet beter is,
mama, als gij voor den elen nog
een "einig gaat rusten, zeide
zij. Misschien zijt gij dan straks
wat opgeknapt.
Terw:ijl zij de graviD omheIsde, voelde zij dat deze beefde.
Zij begon zich ongerust te maken. Watwas er gebeurd, waardoor haar stiefmoeder zoo ze..
nuwacbtig was? Daar haRr verloofde er bij waS. woeg zij echter Diets en -, verliet spoedig
daarop met hem het vertrek.
.' Nauwelijks was de gravin aIleen of zij sprong op en gren.delde de deur. .Zij haalde verlicht
adem, DU niemand haar ion ga.
deslaan.

BUr

."gedachten

~'er-kten

koortsach.tig Suel. Ean uur had

zij '~ . voor ,zich.' Dien tijd
moest zij zich:ten nutte roaken!

Eerst.luistetde zU'of Nora en
i.taar hun ·kamers gin-

Jerome

_ ~ .~-vandIiag
, ",', ~ . . gen.. Da8ma verliet zij door. een

vervallen
,,',

.

_2Dderiid~ het ~ en .liep
stil . ~: de _ee&aal.
.

I.
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Openi.ng '

Diverse IJssoorten
Patisserie
Pasar.]hroe 8
Koudeen Warme Schotels
Onder etgen Europeescb. beheer van J.P. vanden Berg voorheenkok Hotel des lodes.

CI TY=LUNCHROOM

IIIIIIP

llllir ]JJJl'llllIlc "

De regelprijs voor deze· advertetities is· f
met een minimum· van 5 iegels.

VDETBEHANDELlNG,
vakkundige en pijnlooze ver·
wijdermg van eksteroogen, in·
gegroeide nagels, enz. in
PEDIKUUR
~
Postweg Noord 59, Tel. 4302 WI.

Bcrcndrcchtslaan 50 pav.

Van Wijhe's(:.eesinrichting, Kebon Sirih 9. BUlijkste ndrcs voor
Uw tijdschriften of vaste tram·
mels. Direct beschikbaar trammels van f 5.-, f 3.50 cn f 2.50
p.m. UiUlI. romans (2 p.w.)
f 1.50. Inl. tel. 4821 WI.
Auto Teehnisch Bureau:
J. I". B. UANUUR.I!;'.f
Gocuocug Saharie 26, Bat.-C.

'fcle(oon 213.
Vakkundige herstellingen onder
garantic;· abonnementsservicc
voor: doorsmcren, po1ijsten carosscl'ie en motorcontrole. Accu
laadstation.

TE HUUR: ruiro. vrijstaand paviljoenhuis Ie stand, dicbtbij
tram en trein.
Huurprijs f 50 per mnd. Verplichte overname geheel of gedeelteItike inboedel tegen zeer
billijke prijs.
Brieven onder No. 722 v.d.· blad.

Buick·, Chevrolet-; Ford·, Pae·
kard·, Renault-, Studebakertou·
ring, en 1 Ford-twoseater te
)wop aangeboden.
Ford Service; Ceuselers, Gang
Chaulan 9-teI. 216 welt.
PRIJSVERLAGING,
Aardappelen thans 8 ct. per
Kilo.
Moderna. Tel. WI. 4500.
Masseuse (uitsl. van dames).
bij vcrmoeidh., kouvatting, bev.
bJoedcirculatie, ontvettingaku·
rc·n. Billijk tarief, aan huis te
ooth. Mevr. Terlaak Kemajoran

,

•

.'

m~k~:Jrd:v:~h~~~:e~

DUS: GOEDKOOPER en VERSCHBR
Denk dus om Uw portemonnaie en Uw Gezondheid
en BEL VANDAAG NOG OP:

van huisbedienden naar Singa-

straat den hadji tot 15 m~~anden
gevangenisstraf en eei! boete
----=R-ad"io-'=S-'el'Vl-'c-ce---ccSt-aCCti-on-,- van 450 dollars te vervangen
door een nieuwen termijn geSawah ~:~~vf;:glf· 2326
,vangenisstraf van 18 maanden.
De . eenige zaak hier terstede.
HOTEL
ingericht met de modernste
meet instrumenten.
DER NEDERLANDEN.
AlIe reparatie's worden aangeProgramma.
nomen en gebeuren onder per-op heden 8 Februari 1936
soonlijke contrale van een geAanvang 7.80 uur n.m.
routineerden vakman tegen zeer
1. Oheval de bronze
.~.ill.ijk.e,.;p.l'lJ
Ouverture
A. F. Auber:
MAXIMUM SNELlIElD.
2. Soiree d'Etc
Voor Motor-vrachtwagcns.
Walzer
E. WaldteufeZ
TE SINGAPORE,
3. Oa1Janeria. msticana
Fantaisie
P. ·Mascagni
De gemee_nteraad van Singapore heeft besloten het GouverPAUZE
nement van de Straits Settle- 4. Rendez-1J0U8 bei Lehar
ments te verzoeken de maxiPotpourri
V. Hru,by
mum-snelheid
voor motor- 5. Dorfgeschichten
vrachtwagens te willen stellen
Intermezzo
E. Gillet
op 30 mijI per uur.
6. Tancred Ouverture
G. Rossini.
RONSELAAR GE·

-- LI LIONG HINGANG KENANGA 26

~~ng~~~jf s~onhda~e:~c~\o~: b~~ PO~~QS!~~~~~~ll'fo~'W~;:53

(PASAR SENEN)

TEL. WL. Nos. 132 ·136 - 4114

MilSON

TE KOOP: Geriefelijke wollingen, omtrek Def.-lijn v. d. Bosch
en Sawah Besar. Een woning te
Buitenzorg. Een modern hills
tf; Soekaboemi, met erfpachts·
sawahgrond, ± 3% bouws, 't
heele jaar bevloeibaar, beplant
ten deele met diverse vruchtboomeu, v;ischvijvers, enz. Bevragen: ,. Kerkstraat No. 37,
Mr.-Cornelis.
Biedt zich aan kinderjuffrouw
voor heele· of halve dagen. Niet
intern. Tel. 2904 of 3212.

"'RGU"RITIl"

Restauraut TIONG 'BOA

Pantjoran ':1:6

Tel. 1707 Bt.

He:t Chlneesch re~taurant met de be s t e f a a m
Voor f 4.- krijgt men een volledige
maaltijd voor '1 personen.
1. Soep Tjaptjaij Speciapl.
3. Ajam Shanghai.
2. Bebek Champion.
4. Gebr. Kikkers.
Kikkers een delicates:se
Ook kan verwisse!ing van gerechten plaats hebben.

JONGENSKLEDING
VOOR

SCHOOL
VACANTIE
EN

REPA TRI ERE N

BUIZI nGBOB:

!I

SOBIIABOBMI

GERZ0N

STUURT UW STEM

NAAR· HOLLAND,

Hoog 3500 YOllt. Tel. 203

Delau maakl voor U

Prima Familie

een volmaakte gramofoODopname
van U w stem en die U wer
kiode[en.

~ p~~o~J

Te bllllr aanlleboden
~pE1~;x,~~ f:J~: I~~n IS ~ ~g:=
AM~~~J~6~nE?2 B f 27.50
B
f 23._
AMPASIETWEG C

AM~~I;TWEG

Een ,,,.,devol gmhenk voo,

familie en vrienden.
Frijzen vanl1i f 2.50.

Tjiklnl

I

Zondag geopend van B _ 12

___

MC,~;~~gd}~""W"; m,I~I;~v~~~;

rotran meubcls en:::.

PaROl"

Baroe Ht.... C.

t~:~~~~'J~al~:rcnnetteafvmkln'J.

Tel.

3070WI.

DE HOOGST< <lVALITEIT

~

. .

TOr

DEN UAG-

STEN
d!l t

PRJIS

is

BEnAK VIRGIN"

~rObl'nt UU :::ult
:::<:

~ !1

<:CnS

het beameD.

N.V.Hm'delM~~I~~:=1]~~an"

GROOTE BALANS OPRUIMINGiiiIIiiiiii KIENG & Co.
Heerenmodeartikelen, Regenjassen etc., tegen spotprijzen

30;

I0
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Toko TID TEK HONG
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STRAFT.
Liefhebbers van prima
Hadji uit Cheribou.
CHINEESCH ETEN?
MElSJES VOOR
60 DOLLARS,
Maar een adres
Voor den politie-rechter van

Groote omzet, Klein gewin,
Is.,' t parool van Li Liong Hin

'

Moedoesa, die herhaaldelijk tug.
43.
Nc.>. 12
f 23._
- - - - - - - - - - schen Singapore en Cheribon
ROOM,
o})
en neer reist, en werd ge·
AMPASIETWEG A
1l,,0'1l
•
No.3
f27.50
Thans onder ieders bercik. per sn.pt, toen hij",s Java.nsaha
meisjes
te
Singapore
aanbracht.
DAMES
BOEDEN
ATELIER
Met
huurc~e~~~~~c.
<lan:::ienlijkc
l/B Liter slechts Gld. 0.25.
De immigratie-dienst, welke M kt
kt U h d
Te bevr.:
Moderna. Tel. WI. 4500
den hadji voor het gerecht had
a~onln::pic~:r~;'~d blnn: woe ·I'---------.....! II N.V. VOLKER WONING-BOUW
gebracht, beschuldigde dezen
Tel. 2 & 2 0 WI.
MOE<:!WEG 10
LEMBANG·BOTER
Voor onze Dayclij7csche Melk(VerI. -L.,an Trivel1i) TI.3164.
ldanten Gid. 0.40 per 1/4 K.G.
ROT TAN ME U BEL
(1/2 pond). Moderna, Tel. WI. Nog s/echts eenige dBgen

Dames en kinder Mode Atelier.
Mevr. Jamagata
Sluisbru~traat 37 Bat.·C.
maakt japonnen ~'maat,
Per 1 Maart a.s: te huur~· alleen~ volgens nteuwste mode. :S:omt·
staand, huisje. -Dag~ks te be- U overtuigen.
zichtigen.
GeneraaZ Electric'. KoeUmt. -.
Kon. Eromalaari 12 ·Mr. Corne-:te koop gevraagd
lis.
Uitsl'l!-it~ ·met de. ~;uitsteken~
Modern. gemeubileerd h~S.
d~> .1wp.
te ·huur, vanaf:l Maart' of 1 Aanbiedihgenonderopgave.:van
April.te beVra:gen··Theresia:weg uiters~e· .Vraa.g>~s ·{)Ilder· No.
24 of teI._ Wit. 923.. 719 v.·d. blad.
.
.
<

gsuggereerd) aan Oosterlingen
~r~~ voor 60 tot 70 dollars

TE KOOP wegens vertrek naar
Europa: 1 salon ameublement
compleet, Europeesch import,
Radio-gramophoon
(were1d~
ontvangst), spiegelkast en toi'"
lettafel met bankje.
Een Auburn touring, in zeer
goede conditie, steeds door ei- Kazemeweg 31 Pav.

TE KOOP AANGEBODEN.
Een Rekenmachine merk ,,:Mernarch" 4 maanden oud, voor
J 1:::;).- 'J.·';\'CI10 r:Cil ;::''::II&UUCO:-i 4500.
album met mim 6000 postzelETS NlEUWS,
gels tcgen elk aann. bod- Tuin
Karnemelksche pap van onze
du Bus II No. 7.Roomkarnemctk, per flesch
Famille-Pension: Villa Panora- Gld. O. 20, per halve flesch GId.
ma tc '!'jitjoeroeg.
0.11 Moderna. Tel. W. 4500.
heeft v~~r oruniddellijk te huur
ceo compleet gemeubileerde GROOTE PRlJSVERLAGING
bungalow met eige~ gemakken. Circa 30%. Roomkarnemelk
Desgewenscht met of zonder thans slechts Gld. 0.17 ·per
kost. Inlichtingen Tj. Priok flesch, GId. 0.09 per halve
telef.... 66.
flesch. Moderna Tel. WI. 4500.
Succesvol bijwerken TOELAMevr. J. Kuhfusz Coupeuse
TINGSEXAMEN H,B.8.,K.W.S,
Oud Gondangdia 40 pav.
en M.U.L.O door hoofdond. opleidingssch. In 1935 drie cando Atelier naar maat. Geeft knip~
met ong. verkl. geslaagd. Mo- en naailessen. Billijk tarlef.
lukkenweg 34B.
MODE·ATELIER HELENA
VIOOLLESSEN. Degelijk be- Tanah Tinggi 45 (eind Kramat
proefde methode. Desgewenscht Baroeweg) telf. Wl.' 2553.
Maakt japonnen· ilaar maat
ook aan huis. Billijke' tarieven.
CIt volgens de nieuwste mode.
Hr. Maatita, Tjikini 61.
Raadpleeg uw Huisdokter.
Voor overspanning en rust
naar: Rustoord·Pension Villa
Panorama te Tjitjoeroeg te1ef.
No. 10. Daar llerkrijgt U
weer uw volle 100% gezondheid
Uiterst zin<ielijke kamers, pri·
rna verzorging, billijke prijzen.
Inlichtingen Tandj. Priok telef.
266.

;:;e~~~~e(ie':~~~~~e:~~:; BBBBBBBBBBBBi:--------

pore? - vooeg de magistraat.
TE KOOP
De
Inll:nigratie-dienst~man
Prima opvouwbare Trapnaai~ legde uit, dat deze meisjes weI
machine Singer f 70.-. Pendu- drie jaar zander loon moesten
Ie met jachtstuk f 25.-. lOok- werken om de onkosten, geken met 14-daagsche gang en maakt v~~r hun reis naar
Singapore goed te maken.
slagwerk f 8,- tot f 15,Toen veroordeelde de magiAlles zoo goed als nieuw

BOEKllOUDING: Bi~dt zich ~~:~ar ~~!n~~~~e:'6T~u~~~~~:
aan voor onmiddellijke in dienst
trecling een gel'Outineerd Boek· risweg No. 6 . _ _ _ _ _
houder.. Hoog salaris geen ver·
eischte. Wil gaarne eenigen tijd In ruil aangeboden. Dodge-tou~
op proef werken. Brieven and. ring 8 model tegen kleinere
No. 670, Bur. v. d. blad.
z~inige wagen. Brieven onder
no. 721, v.d. blad.
Practisch !lasseur.
Genezen van aUe pijnen in de Wegens aanschaffing Auto,
lcdcmaten, krampen, verlam- Te Koop: zuinig rijdende en
mingen, rheumatick, spierver·
rekkingen, em. aIleen door ~oe~t B~~~~,h~~~:~m~~~~;:~;
massage.
condo nader overeen te komen.
Malaria, gcgarandeerd binnen Molenvliet W. 7 M. flatwoning.
10 dagen totaal uitgeroeid.
Gewezen Politie.ambtcnaar oud
35 jaar zoekt een betrekking
onverschillig welke; in 't bezit
van rijbcwijs a.b.c, Brieven on·
der No. 245, van dit blad.

0,20
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BESTE NlEDICIJNI
Badbotel Boerderij Cramer Soekabotmi
B008STE WIARDE It!liC~:~e~:~~ 2100 Weltevredell
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bij lnkoop van oud Goud

en

Zilver
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Stan yen - Waschzeep
T..rAP

~~, K I
fitir'

mi.,renbakj",

)

Itam

eD

VEE L

gclmit~erd

NO 0 I T

geevenaard
imit.,tie wNmldoos

ELK E

Kapala

A A de beate vonrdeeligstein ·tlJebruft.
Distribntie Hvg. Hanaa.
N
Vr8l!!gt UWeD langganasa.
T ~~~."....

Hvg, HANSA reI. 815

~

Electr. Brood·en Banketbakkem

J)aarschuiltiets
a,ht~r! . .... .

,
d
~:.o..OJ&. e '

1.1&O.f1eIL

RUSTEN WI] U
UIT VOOl/

Jo, achter' Java PHs schuilt volle, rijpe gerst.

Slechts

Diens gouderi_ glans vindt_ U. in Java Pils terug.

~_

Java ·Pils woi-at met groote zorg .en veel
ervari~9'

. gebrouwen uit de beste· gerst·

vetten ··grond.' Daarom

is Java·

pils

Y.on

een. weelde

.: voor_ het .~og ..;in een- weel.de. vo~(d~n smook

98_-

1 Tropical Costuum
.3 Tnssor.·. Costuums
1 Helmhoed
3011Uhemc:kn

3 Dassen
l~

.3 j>aar Sokhn
lpaar So/wp/KI<ul=

p, J. TERMI\I\TEN

Kcrkstraat 9-11 - Tel. 525 Mr. Comelis
Uw adres voor brood en banket.

~;:fu:':'d~',~~~::pf:::v~:;"hwa<ro
Beleefd aanbevell'Dd

P. J.

TERM~ATEN.

