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JEUGDlGE OFFICIEREN TREDEN OP.

80 ovooraanstaande Japanners vermoord.
ZUI\'ERING VAN '8 KEIZERS

Dc politieke moord is in het
Westen 200wcl als in bet Oosten cen niet zeldcn voorkomend
vcrschijnsel geweest. Doch in
het Oostcn, en voora} in Japan,
heeft hij den Inatsten tijd ecn
kal'aktcr gekregen, dat in het
Westen slechts bij uitzondering
werd opgemerkt (Moord op de
De Witten, moord op Rasputin).
In Japan zijn de ministers
verantwoordclijk aan den kei~
··2eT, cycnals de hoogwaardigbeids·bekleeders bchoorende tot
.. het keizcrUjke huis.
Bepaalde groepen van het
Japansche yolk hebben echter
door het middel van den politieken monrd aan dcze autoriteiten een veraniwoordclijkheid
jegcns bet yolk opgelegd.
Soma worden zij ter verantwoording geroepen of hun bercikt cen vcr2:oek om af te tre·
den. Voldoen zij hieraan niet,
dan hcbbcn zij cen enkelen keer
bij wijzc van gunst de keus tusschen harakiri of gedood te
worden. Doch niet altijd trecdt
men tcgcn hen zoo openUjk en
hofCclijk op. Zij worden ook wei
eens ter dood gcbracht zender
voorafgaande
waarschuwing,
zander te vernemen, waaraan
.zij dat tc wijtcn hebbeu.
Dc moordcnaarS dienen zich
ann als patriottcn, a41 wrekers
van het U"eizerlljk gezag, dat
volgens hen, op de een of ande~
re vJ'ljze gcleden heeft, of als
bevorderaars van de rijksbelan·
.
rbij
den

stel·
niet
vennogen toekennen am
zelf cen eind te maken aan wat
hun bclangcn in den weg zou
staan, of om de mannen, die
hun belangen moeten dienen, te
kiezen en te controleeren. Als
zij zeggen den .keizer te willen
beschermen tegen r verkeerde
voorIicbting, tegen intriges e.d.,
beschouwen zij dus hem, die
in hun oogen alvermogend moet
zijn, aIs iemand die niet opgewassen is tegEm zijn Daaste die~
naren.
::"-_De verantwoordelijlrheid jegens het volk, welke aidus aan
deze naaste dienaren van de
kroon is opgelegd tegen hun
zin, heeft den vorm van een
voortdurende bedreiging met
den dootl. En dat zal Zijn invloed Diet tnissen op de hou~
ding, welke' de zwakkere figureD onder de ministers en andere ,staaislieden of hoogwaardigheids-bekIeeders - aannem.en.
De terreur, welke wordt uitgeoefend, behoeft aIleen zoo nu
en dan eene een voorbeeld te
stellen. De beteekenis is aan iehet

Tel E.F OON NOS.

OMG~VING.

dereen natuurlijk volkomen
duidelijk en het gaat er dan nog
aUeeD maar om, of zij, wier
aandacht men wilde trekken,
zich laten· intimideeren of niet
niet.

...

Zoo juist heeft Japan weer
zoo'n bloedige les van aanschouwelijk politiek onderwijs
beleefd.
Er zijn verldezingen gehouden. De uitslag van die verJdezingen beviel een bepaalde militaire groep niet. Dit gevoegd
bij het feit, dat .zij ook maar
weinig ophaddcn met het beleid van aommige staatslieden,
heeft haar gewelddadig doen
optredcn.
Weer zijn enkclc bekendc Japanache figuren gevallen ala
slaehtoffers van hun verantwoordelijkheid jegens, wat men
zou kunnen noemen, den bloedraad.
Een aantal soldaten van de
eerate diviaie (welke op het
punt stand van naar Mandachoerije te vertrekken en
daarom scherpe patronen had
ontvangen) heeft in koelen
bloede den minister-president
Okada, den minister van financien, den beroemden Takahashi, den grootzegelbewaarder
Saito, den grootkamel'heer Suzuki, den inapecteur-generaal
van het militaire onderwijs Watanabe en vermoedelijk ook
graaf Makino vermoord, terwijl
anderen gewond werden en het
bureau van het dagblad Asa-hi
Shimbun bezet en denkclijk danig vernield werd. In het gehecl zouden er door het 3e regiment van de 1ste divisie,
waartoe deze acherprechtera
bchoorden 80 personen
moord zijn.
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Diet aftreden. Th help naar
Blijkbaar kon de keizerlijke
mijn beste wptell den minisgarde of zij, die deze troepen
ter van oorlog in aUe opdirigeerden, het niet over zich
rechtheid en zelfs .alB ik mijn
verkrijgen om lieden, die zoo~
verzoek om ontslag indienals hun manifest toonde, er op
de, zou de minister het niet
uit zijn om de keizerlijke omaanvaarden.
geving van corrupte elementen
te zuiveren, hardhandig aan te
Men zal ODS moeten toegepakken.
ven, dat dit een eigenaardig
antwoord is van een der hoogt.
ste mannen uit het leger aan
een gewoon overste van de inDe "groep van jeugdige officieren", welke zich hier ver- fanterie, die hem op het departement eens even de les komt
schanst heeft, staat onder belezen en o.m. had te kennen gevel van kapitein Nonaka,
geven, dat wat de minister van
Deze naam heeft ODS doen
oorIog deed in vele opzichten
zoeken onder de narnen van de
nict deugde, waarom generaal
officieren, genoemd door lui- Nagata, die kon worden betenant kolonel Aizawa, den schouwd als de belangrijkste
moordenaar van luitenant genemedewerker van den minister,
raal Nagata, als zijn geestver~ de verantwoordelijkheid op zich
wanten.
moest nemen en diende af te
treden.
Wij konden den naam niet
Het is waar, dut Aizawa,
vinden en toch zijn wij er van toen hij kwam om te moorden,
overtuigd, dat deze officier be- bij Nagata binnendrong, doch
hoort tot dezelfde groep van toen hij de eerste maal kwam,
officieren, die ontstemd waren zal hij het doel van zijn bezoek
over de vervanging van gene- toch bebben moeten noemen.
raal Masaki door generaal Wa- En is het dan niet wonderlijk
tanabe ais inspecteur-geueraal en karakteristiek voor de vervan het militaire onderwijs. houdingen in het Japansche le(Gen. Watabane is, zooals men ger, dat Aizawa gelegenheid
hieboven heeft gezien, thans kreeg om te zeggen, wat hij op
dan ook prompt uit den weg ge- het hart had?
ruimd). Hlll ontevredenheid
Zelfs in een minder militaire
ontlaadde zich op Gen. Nagata; staat als Nederland, zon aan
die beschouwd werd als de een officier, die met zoo'o boodman, door wien gen. Masaki schap aan het departement
verwijderd werd. Maar ook de kWam, zijn geantwoord:
grootzegelbewaarder,
burg- Overste, begeef u naar uw chef
graaf Saito kon in hun oogen en meldt n om in arrest te worgeen genade vinden en ill de den. gesteld; u ~ult weI nader
gevangenis trachtte Aizawa van deze zaak hooren!
nog dreigende brieven aan deHad Nagata dit gedaan, hij
zen te schrijven, welke werden leefde nu nog wellicht. Nagata
onderschcpt. (Ook Saito is luisterde cehter naar Aizawa
thans vermoord).
en dit beteekent, dunkt ons, dut
de generaal eenig ontzag had
Tijdens zijn vcrhoor voor den
VOOl:'
den vertegenwoordigel'
krijgsraad heeft ltnt. ko!. Ai·
zawa reeds mcdegedeeld, dat van de groep ontevreden offier onder de jongc officieren cieren, dan weI, dat hij eellS
van
het
leger
gevoelens wilde weten, wat er broeide en
hecrschten, welke overeenkwa· uit welken hoek de wind waaiHij herinncrde aan het geval
van de officieren Muranaka en
Isobe, die in 1934 samenspanden tot verzet en daarvoor in
1935 uit het leger zijn verwijderd. Hij noemde verder de namen van Ogishi, Okura, Ogawa, en Nishida, die zijn vrienden waren en die hij over den
toestand in het leger had ge~
raadpleegd eer hij (buiten hun
medeweten) overging tot zijn
daad. In het algemeen was zijn
opinie, dat de leiding van het
leger te laIrs was in baar optreden tegen bepaalde verschijnselen van eornmunisme en liberali.sme.

Bij de behandeling van zijn
zaak bleek oak, dat de genoemde groep officieren pamfletten uitgaf, welke gericht
waren "tegen de verraderlijke
Niet in wezen maar in aantal daden van de militaire kliek en
slachtoffers verschilt dit op- somroige oudere staatslieden".
treden van den bloedraad en
. hand.langers van het vorige
Inouye en Nitobe).
ontstond er een
Uit een en ander blijkt duidegevolg van rut op· lijk, dat reeds voor den moord
treden, welke zeer opmerkelijk op Nagata door AizawR plaats
is.
had, het voorspel werd opgoDe daders worden in Japan~ voerd, dat lei den zou tot het gesche beriehten aangeduid a1s durIde, blo'edige optreden van
"een groep jeugdige _ officie- enkele dagen geleden.
ren", die een aantal soldaten
Er was reeds toen een groep
achter zich hebben. Met behulp officieren, welke meende, dat
van deze soldaten heeft de nn anderen het met deden, het
groep enke1e lninisterieele de- hun plicht jegens den keizer
partementen _in de stad weten en het vaderland was, om het
te bezetien en ook - het hoofd- leger en de omgevmg van den
bureau van' politie.
keizer te zuiveren.
De keizerlijke garde kreeg
bevel am hen uit die punten
Zij ging vrij openlijk te werk.
weer te verdrijven. Dat schijnt Zoo is bijv. Itnt. _kol. Aizawa
te zijn op aUe plaatsen eerst. naar generaal Nagata
op het hooofdbureau gegaan, en wel_ rechtstreeks
naar 'zijn bureau- op het departement van oorlog. waar Nagata directeur was_ van militaire
zake.n,' __om d~en: '-miWhtigen
l:tqofdofficier _onder het oog te
dat hij dien~e af_ te

...

...

;:::::.n,

De generaal antwoordde:
~ -_~ Ik ben, U dankbaar voor
~wenken, doch~

..

de.

men mct de zijne.

Uwe

REDACTIE

ikkan

Maar er is aan dit onderhoud
tusschen Nagata en Aizawa
nog iets voorafgegaan, wat
niet minder vreemd aandoet .
Toen Aizawa op bet departemCllt kwam, bezocht hij eerst
generaal-majoor Yamaoka, di~
recteur van de afdeeling leger~
uitrusting, dien hij goed kende.
Hij deelde dezen het doel vall
zijn bezoek, aan generaal Nagata nog te brengen, mede. Gen.
Yamaoka zeide, dat dit onderhoud liever niet moest plaats
hebben. Waarop Aizawa uiteenzette, dat bet dringend noodig
was eens met gen. Nagata te
spreken over den toestand in
het leger. Hij vroeg gen. Yamaoka om belangstelIing voor
deze kwestie. Maar de generaal
antwoordde: - daarmee heb
ill: niets te maken! - En toen
zou Aizawa boos van hem weggeloopen zijn, naar het bureau
van gen. Nagata.
Gen. Yamaoka hield hem dus
niet tegen, liet den opgewonden
overste niet in arrest stellen,
beval hem zelfs met onmiddel-

--

JOHN

lijk naar zijn garnizoen Fukuyama, dat bij zonder permissie
had verlaten terug te keeren.
Yamaoka zei alleen: - ik heb
met die kwestie niets te maken,
- en waschte verder zijn han·
den in onschuld.
Ook deze episode bewijst oj.,
dat in het Japansche leger door
de beweging, welke er gaande
was, aan de discinline wat baperde en dat de gewone verhoudingen reeds op haar kop
gezet waren. Blijkbaar durfde
men toen al bgen de leiders
van die beweging met op te
treden, zooals zij naar disciplinaire opvatting verdienden.
Dat geschiedde eerst, toen de
moord op Nagata had plaats
gehad.
En toen beleefde men weer
het
wonderlijke schouwspel,
dat de dader nit het yolk en
van vrouwen en meisjes betuigingen van hulde ontving
en dat zijn verdediger voor den
krijgsraad durfde te zeggen:

KAPPEl']

-I RADIO
Leveren wij momentee1 zoolang de voorraad strekt, tegen
zeer verlaagde afbetaling.

ERRES K.Y. 110
ERRES K.Y. 214
ERRES K.Y. 212 SUPER
PHILIPS 331 A Haat de We:reld in Uw huts.
PHILIPS 334 A Super
Met een jaar garantie van den Importeur.
Tweedehandsch Radiotoestellen in huur verkrijgbaar.
Wij repareeren aUe soorten Radiotoeste!!en.

N.V. PIANO- EN MUZIEK HANDEl
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MAISON
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Noordwijk 6
Zoo juist ontvangen

- dat de oprechte rnotieyen, waarop de misdaad van
overste Aizawa berustte, vol~
doende waren om de misdadigheid van de methode
van den d~der goed te maken.

-
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Bandoeng Bragaweg 29
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Een keurige collectie stroohoeden
f 4.75
f 5.f 5.50
Laat ons

Daarop las hij brieven voor
van jeugdige officieren van het
leger, die met den overste medevoelden. De verdediger barstte daarbij in tranen uit.
Eigenaardig en veelbeteeke~
nend was oak, dat Aizawa's
motieven, - welke _ door hem
zelf werden opgesomd, meer
van "civielen" dan van "militairen" aard waren. Hij had het
namelijk over het spoorwegschandaal, het decoratie-schandaal en andere schandalen van
financieelen aard, over corruptie in de politieke p:irtijen, bij
de kapitalisten en bevoorrechte
klasse. Zijn militaire grieven

Uw

I

I

en haoger
hoeden moderniseeren

is bet- nummer

voor Uw bestellingen, zooals: Hors d·oeuvres. Visch.,
Vleesch- of Gevogelte~schotels. Diverse Salades,
Pasteitjes. Croquettes, lJsbombes. enz.
Wordt ieder Ullr van den dag bezorgd tot 12 uur 'sr.achts.

OOK VOOR NIET-LEDEN!
Neemt U eens een prod met ons bekend Lunchabonnement a f 30 _ en f 35.- per 30 bons_

Hoofdpijn '?
Migraine'?

c.
v/h

jaar

14

P. v. d. Berg
Chef~Kok

van

Hotel

des

Indes

Een

CITADELWEG 5
BAT!VIA-C. TEL. WL. 678ARNHEM

De DIRECTIE van HOTEL SCHOMPER deel.
hierbij mede, dat zij met het wederom uitzenden harer bekend goede lunches een dusdanig succes mocht
boeke:n, dat zij ongevraagd verschillende te:vre:denheidsbetuigingen heeft ontvangen omtrent de
kWallteit van het eten en de grootte der parties.
Deze attesten liggen ten hare kantore tee inzage.

Tijger
Hoofdpijopoeder
helpl onmiddellijk I
Qveral verlcrijgbaar

Het aangewezen adres
voar een goede piano is

K. K. KNIES •

I

BONBOEKJES a 30 bons voor compI.
lunch f 20.- verkorte lunch f 17.50
2 pers. resp. f 30.- en f 25.- p. m.
Bezorgloon f 1.50 p. m.
In!. en besteIJingen

Tel. Welt. 3i82

NOORDWljK 22

TEtEI'. WL. 2711

KWIT4llGSGB BIGB4fEBISrO.DS
In ahvachting van eene definitie"e vootziening in de yacature
ontstaan door bet overlijden van den Reer A. F. E.. Schornac:k
van dec Waa,;, is als fungeerend Secretaris
het Fonds (revens
Secretarls van de Hulphank) aangewe..zetl het Besru~ S. A.

Nieuwe piano's en vleugels
verkrijgbaar- -o p zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden.
Steeds ill: voorraad ,goede
gehrwkte piano's en -vleugels.
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dat- de onderwijzers tegenwoardig afvloeien -met voorschot?
Het is -vreeselijk vermakelijk
ZQoals -het Gouvernement, (Iaten we het in 'hemels uaam
met een hoofdletter schrijven
ua de laatste ministerieele dithyrambe op het beleid van den
huidigen landvoogd) op het
oogenblik aan het bezuinigen
is. Men gaat uu zelfs premies
stellen op het afvloeien. En
denkt met dat dit weinig kost.
Wanneer er honderd onderwijzers moeten afvloeieu en zij verdienen gemiddeld per jaar ze5honderd gulden, dan wil dat
zeggen -dat met dit ge-bezuinig
zestig-duizend
gulden
\Veg
wordt geworpen.
V wilt zeggen, dat een voorschot niet weggeworpen is, maar
de practijk wijst anders uit.
We,nneer er eens een statistiek
lton opgemaakt worden van
alle voorschotten, welke in nen
loop van jaren verstrekt werden aan gouvernements ambtenaren, dan zou men eens zien
hoe goed het daarmee gaat.
Maar goed voorbeeld doet
goed volgen. Laten -n.ij ous eens
indenken dat particuliere firma's desgelijks deden. Dat ook
zij hun menschen gingen out-

werden niet nader gepreciseerd.
Waarorn dan een luienantgeneraal voor al die schandalen
van burgers moest boetcn,
werd Diet duidelijk.
Maar als men verneemt, dat
Aizawa oak een stem uit den
hemel heeft gehoord en dat hij
nachten lang gesprekken hield
met geestverwanten en zich
zelf beschouwde aLs de redder

slaan met een maand voorschot ........... .
Gij wilt natuurlijk zeggen,
dat deze menschen Diet ontslagen worden doch slechts , op'''''achtgeld gesteld, maar dat is
maar nonsens. Deze menschen
komen ·nooit weer in de Nederlandsch Indischen gouvernementsdienst terug en dat weten
zij evengoed als wij. -Zij worden
er aIleen op wat gunstiger
voorwaarden uitgeworpen dan
wij in het particuliere.
Wat zullen wij tot a1 deze
dingen zeggen? ZuBen we er
rujdig over worden? Zullen we
gaan sputteren of gaan kan~
keren? Niets van dat- aUes!
Wij zuBen het hoofd geloovig
buigen. En wij zullen voor een
bestuur, dat voorlichters in beroepskeuze jaren lang hun
gang laat gaan dwars door de
rijen der jongelieden, die heilsbegeerig zijn een positie te verwerven en die in hun adspirantwer.kloozenschap tot aIles in
staat zijn, eerbiedig zeggen:
wat gij voor onze kinderen beschikt is wijs!
En stuurt in 'shemels naam
de menschen, die gij laat afvloeien, niet weg met een, doch
met twee maanden voorschot.
Civis fidelis.

Op Komst met Jacht.

VOOR ACHTERGROND·
SCENES.

Ijacht
Naar Java
Athene

is onderweg het
behoorende aan
den Hollywoodsehen film-bedrijf directeur Tay Garnett, die
een toch maakt door den Pacific. Garnett maakt van de gelegenheid gebruik om op de
tropische eUanden zg. achtergrond-scenes op te nemen.
Daartoe heeft hij een volledige
technische llitrusting en technici aan boord. Zijn staf staat
onder leiding van James Shac-

aroset -

de wonderboord -let op het etiket in de board

---

,.aroset collar", -dat is uwe garantie I
de boord die er ' s middags wanneer
u van__ het kantoor terugkomt, nog
even keurig uitziet als toen u het des
morgens tehuis aantrok
op een arrow - mitoga shirt is de
ideale_ combinatie

aroset _

aroset ---

.de -onze speciale etalages I
een heel grate collectie dessilis

"

eft. 3A.o.g.Gs~ft.

Men meldt OUS, dat per 1
:.!aart -a.s. de "Eerste Nederlandsche Dans-_ en Balletschool,'
in- Batavia geCipend zal worden.
Men zal aan deze school lessen
kunnim volgen in Ballet-Spitsentechniek, -Wigmansysteem,
gezondheids~ en lerugheidsgymM
nasUek, Tapdance, Gerau.ichrhythmiek en Ballroomdancing.
Daze lessen worden in verschillende clubs gegeven. Er
bestaat gelegenheid tot het volgen van den volledige opleiJing
tot danseres of leerares. Voar
deze opleiding zullen eenige
theoretische vakken vereischt
zijn. Over eenigen tijd hopen wij
U meer bijzonderheden te kunnen melden.
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ad 'I, Hesch f 2.25
'I, Hesch f 1.35
'I, Hesch f 0.75
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F1LM·MAGNAAT.
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g.dijlum.eeh. VJ&.lett.deK. elLU Ut. oI.k ""o.t4eluft.
NIEUWE DANSSCHOOL.

De beruehte reeder Ishihara
heeft een artHrel geschreven,
waarin hlj er op aand1'ingt, dat
Japans nijverheid en scheepvaart meer aandacht aan de
landen in het Zuiden moeten
wijden. Hij spreekt verder van
het Britsche despotisme, dat de
Japanners uit sommige gebieden tracht te houden, waarom
Japan met Duitschland en de
MRS. SANGER
Sovjet-unie zich tegen EngeTe Canton nlet welkom
land zou mocten keeren. Ten
NIET GENOEG CHlNEEZEN. sloUe zegt hij: - De Nederlanders zijn zelfs hardnekkiger
Te Canton heeft de gemeente- dan de Britten.
raad voorgesteld mrs. Sanger,
"Also sprach Ishihara."
de Amerikaansche propagandiste voor geboorte-beperking,
van Japan, dan zoekt men niet
DurrSCHE OBAT
langer naar logica in al zijn
handelingen.
Boycot door Br. Indiers
Hij was overstuur, een groote groep van legerofficieren
was overstuur en als e1' in JaOM HlTLERS UITLATING.
pan zoovcel menschen uit hun
Als een gevolg van de rede
evenwicht zijn, dan komen
daar, net ala in ons Atjeh,
moorden van.
taak hebben de gekleurde rasLynceus.
sen te overheerschen, hebben
de leden van de Bombay Medical Union het besluit genomen
om voortaan de Duitsche goederen te boycotten- (Duitsche
medicamentcn zullen weI in de
r N ALLE KANlDREN eerste plaats bedoeld zijn).

BRI'lTEN OF CIflNEEZEN? op de wijze, welke haar goeddacht, het tach meende, dat de
Smgapore Chineezen naar
mogendheden die in den Pacific
BerIijn
belangen hebben, alles, wat de
situatie in den Pacific moeilijVOOR CHINA.
ker kan maken, moeten achterwege laten.
Een eigenaardige situatie is
ontstaan, doordat in Singapore
gebor('\n Chineesche athleten, VEOHTENDE CHAUFFEURS
die altijd gaarne zich op hun
Britsch onderdaanschap laten
Om Stuurrad.
voorstaan, thans aIg vcrtegen·
woordigers van China aan de 2 DOODEN 9 GEWONDEN.
Olympische spelen te Berlijn
willen deelnemen.
Te St. Maria, Ilocos P.I.
Dit is cen gevolg van het vcr· heeft men het seholu{ende feit
schijnsel, ook in Ned. Indie beleefd, dat cen motorbus vol
waargcnomen, dat de Chinee- passagiers over den weg zigzen, die op vrcemd gcbied ge- zagde, terwijl twee chauffeurs
boren zijn en zich daar hebben met elkander vochten am het
doen opnemen in het staatsver- recht den wagen te mogen beband, later van twee waUctjes sturen.
blijken te willen eten.
Sommige passagiers lwnden
De bewuste Chineesche ath· uit de bus springen, maar toen
leten worden in de Stmits Ti- deze ten slotte in een sloot viel,
werden e1;" twee passagicrs gemes over den hckcl gehaaId.
dood en negen gewond. Oo1{ een
del' chauffeurs werd gewond.
Voor zijn leven wordt gevreesd.
VERSTERKING VAN
Men heeft hem echter toch
HONGKONG
maar in hechtenis genomen
evenals den anderen chauffeur,
Door Japan afgekeurd
die met hem am het stuurwiel
ZEGT NAGANO.
gevochten had.

De Japansche admiraaI Nagano, terug van de Vloot-conferentie te Londen, heeft te
Singapore den nieuwen admiraal van de Britsche vloot in
China, Sir Charles Little, die
binnenkort met de Kent oaar
Batavia komt, ontmoet.
Admiraal Nagano deeide aan
de 8tr. Times med'e, hoe Japan's vectrek van de Vloot-Confercntie volstrekt niet beteel.ende, dat de wede in den Pacific
nu gevaar liep.
In verband met de mogelijke
verdere versterking van Hongkong door de Britten merkte
admiraal Nagano op, dat, hoeweI Japan hesefte, hoe iedere
Dlogendheid vrij moest zijn,
om haar belangen te verdedigen

MENTA '-et &.ete4e

Een NOMQSSPUIT zij Uw geweer,
Dan hebt Gij geen muskieten meer!
Nieuwste verdelgingsmiddel tegen ongedierte
OnschadeIijk voor menschen en huisdieren
Moordend vooe vliegen. mu:skieten, eoz.
OnovertroHen uitwerking
Sterk concurreerend in prijs.
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Neemt een prod

~

~

~

en ook U zweert
voortaan hl] NOMOS
)320'
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~

;s.~

£1.25

O~

Per bhk van

16 oz ,,0,75
8
.. 0.10
Veckrijgbaar bij Uw langganan.
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Importeurs:

Firma LAUW TJIN
Baodoellg

Semarang

Soerabaia

~~iii~i!f!!i~It;~~~~~~~~~====~~===1
~
EEN
OOED CORSET
voorkomt
Vecmoeidheid
Vraagt daarom onze

C.B.
CORSETTEN

HIIGENOL

CORSELETS
TIGER THEATER.
Nieuwe Bioscoop

niet toe te staan, lezingen te
houden. Omdat haar streven
indruischt tegen de beginselen
van dr. Sun Yat Sen en schadelijk wordt geacht voor China in
zijn worsteling am een naUonaal bestaan.

ZILVEJl..VERKOOP
Te Canton voordeelig
200/0 PREMIE.

TE SINGAPORE.
Te Singapore zal een nieuw
bioscoop-theater worden opgericht, dat Tiger Theater
zal heeten. Deze bioscoop, welke 100.000 dollars zal kosten,
zal komcn op het terrein, waar
nu de Eton High school staat,
hoek Selegie en Short Street.
Het zal 856 zitplaatsen bevatten en wordt een sehepping
van de Amalgamated Theatres

K"O:;;:U~~'N
95 CrT.

Ltd.

Hct eigenaardige feit doet
in beige en grijze tinten
STEENKOOL VAN BR.·
zich voor, dat te Canton het
INDIE
ziIver nationalisatie-besluit verschilt van dat van het NatioIn 100 jaar uitgeput
nale Gouvernement.
Te Canton beb.1en de beide
DOOR SLECHTE
gouvernements-banken een prePer paa
METHODEN.
mie van 200/0 al3 zij zilveren
munt koopen van het publiek.
Sir Lewis Fermor heeft in
Te Shanghai en te Nanking is een voordracht voor de Asiatic
de zilveren dollar evenveel Society of Bengal te Calcutta
waard ala de papieren dollar.
gewaarschuwd voor de uitputting van de r::teenkool-reserves
van Br. fudie tengevolge van
GEVOLGEN"VAN ROUW
ondoelmatige
mijnbouw-me·
Electr. Brood·en Banketbaklierij
thoden, welke ook de oorzaak
P. ;I. TERMAATEN
Verzekering tegen Risico
zijn van de groote mijnbranden.
Hij voorspelde, dat binnen Uw adres voar broad en bank~ t.
VOOR WINKELS EN
9-11 • Tel. 525 Mr. Cornelis
100 jaar de steenkool-l'eserve Kerkstraat
~peciaal adocs yoor fijne v\ecschwBren
THEATERS.
van Br. Indie volkomen uitge- Pradbraod gratis ap aanYrilPg.
put zou zijn, als er op de tegenB eledd aanb ~vel~nd
In Engeland kan men zich woordige wijze doorgewerkt
P. J.TEJ>.MAATEN.
verzekeren tegen belemmerin- werd.
gen in zaken veroorzaakt door
den dood van vorstelijke personen. Winkels en theaters ne M
TE HUUR AANG£BODEN
-JACHTZEILEN
men zulke polissen,
Nicuwc Wonir.o;;£n. Ked £D
ze bij Lloyds van tien tot twaalf
bd in prijzcn \"0 f 60._ tot f
pd. st. per honderd betal~n..
Bij den dood van kOUlllg:m
Alexandra en bij dien van koMo~s;weg 12 en 14
;).
$'o,bht 37· 66
ning George zijn belangrijke
Kapasweg IS
Ampasictwcg B No. 9
bedragen uitbetaaJd.

I

I·B . . .i · v'~~~;f~~~
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HOTEL des GALIiRlES &: Cafe Rolonde

I

GERZ0N I

l~'LMmRIJ ~UROPA·Am

HEDEN i, het de laa"le gelegeoheid voo' ..n b.,o. k

Onder

manag~

Hoogveld

Jr.

Het zitje vaor Dames na bet' winkelen ·en voor
Heeren am zakenrelaties te ontmoeten op het geze1lige
bitteruurtje.
De Terrassen leenen zich bij uitstek voor recepties
en diners.
Geselecteerde A la carte Scbotels. Goed ver;:;orgde
menu·s.
Prima Service.

Ouze Speciale QUICK.L UNCH ii f 1.wordt uitsluitend in La Rotonde geserveerd.

~::::::==========~====::;
GROOT KAMPIOENS FEEST
tegevendaor dewinnaars vanhetHawaian-.oncours1935-1936

..THE HAWAIIAN SYNCOPATERS"
ap Zalerdag 7 Maar' a. s.
in de bovenzaal van

MAISON VERSTEEG
Aan\'ang 9 uur n.m.
verder zullen de Hawaian ,.Rhythm Boys, Miss ShooIbred.
the musical RhythmiCS en de cabaretclub van den Beer
J _ Jacobs den avand verder opluisteren.

B No.2

Te beYr.

I

NAAR BET ZUIDEN

lIASSA·HUWELIJKEN

Japans Belangstelling

Nieuw Leven-Beweging

EN DREIGEMENTEN.

N.

V.

HUWELIJK VOOR 16 $.

Te Ho:i::tgkong hebben de ChiAdtniraal Takahashi. terug
thans oak roassa-trouwvan de vloot... conferentie te
ingeste1d naar het vCiorvan Canton en Shanghai.
Londen, zeide in een _redevoeDeze zijn het gevolg ,,-an de
ring voor de Osaka ~ub, dat
als' Amerika zijn vloat-politi~ ,,New Life"-beweging, welke
door maarschalk_ Shiang Kai
niet opgeeft, Japan gedwongen Shek in gang is gezet.
zal worden om de kruis-radius

VOLKER

KENNISGEVING.·

Mo~iweg 10
(VerI. Laan TriveHi) TI.

---

It. . ;

~~~~:.:;;;:

ELK E

ilIIitIlZX

~

Aan belanghebbenden wordt hierbij heleefd
medegedeeld. dat onze
PICCOLO GEYSERS zijn
ultverkocbt.
Een nieuwe zending -wordt verwacht in Maart.
DE NED. IND. G"S Mid.

:I 1888

BVV. HAIiSA Tel 815 •

Tel. 50S.

'''I.

i
•

is bet Telefoonnummer
v. d. CITY-LlINCHROOIf!I
PAS . . . . . ROIii •

een gelegenheid." die ::ich uitst€kend leent tot "bet
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NAAR HOLLAND.
De prl'" .kwaiiteit. 'die .wlj U "i.~.n, kriJgt
U nergen, z60. gOld en. :z66 . & ~ E DK O_O'P;
Breed ... 140 -160 180 ZOO _ 240
0.85 , LO,S

Ook U

• • •

laat Uw huis door

ONS HUIS
inrichten
DP" uemakkelijke betillngsvoarwaardan

BRUG TE SHANGHAI

"'AN oe: TOEKOMST VM~ .peGENat
Olf U LlEr ZIJI't
DOOR efN POLIS TI! NEMen 8'.1 DI!!

.~

Geef mij maar ' een

(j~

WEST I,

.,.

BURGERS

80.-

f 80.- '

Batavia

-

Semarang _

INGEZONDEN.

N"':d;'ijk 14 G
Geachte Reilactie,

Tef.\VI. 945

Djokjs

I

ROBlNSON
Heereo- enjo ng ensschoenen
tijdcJijk nog tegen lage prlJzen

T

k

o

TIO TEK HONG
P:!r Baroe
Bat.-C.
________________________~

FEU ILL E TON.
NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
OF

De kwellingen eener moeder
. door
ElIImco DE NOVARA.

12)
Zij ging dan ook vroeg naac
het station maar nam niet den
trein naa; het dorpje, waar
haar vriendin woonde, doch
ging naar de stad, daar zij \TOeger dan de gravin in het park
wilde zijn.
Zonder er iets van t e vermoeden, nam gravin Louise den
voIgendh trein. Zij had zich
heel eenyoudig gekleed en Was
zeer zenuwachtig. Als Emma
baar voorstel maar aannam!
Daar hing aUes van at.
Op den vastgestelden Ujd
was zij bij het muziekteotje,
Vlaar juffrouw Lacombe reeds
wach~e.

dan morgen. Gij moogt mij met
~n den steek laten! Dan zou 1k
de grootste onaangenaambeden kunnen ger~ken!
- Goed, graVI.?, was bet ant.woord, d~ zal ik uw voorstel
aannemen. Ik ~an morg~~.~
kamen, als ~r zoo n haast b~ 1$.
De gravm haalde verllcht
adem.
.
- Dat. IS bet.. beste! .~ zal
morgennllddag blJ hel bUlsJc in
bet bosch op u wacbten. Zoodra gij het kind daarbeen hel?t
gebracht, moet gij in het dorp
de ooodige levensmiddelen ko()-.
pen. Hier hebt gij geld!
"Wanneer ik met haar kom,
kan ik nag niet zeggen. Daar
moet ik een. gunstige ge1egenheld voor afwachten! Bet is
zeer goed mogelijk, dat ik pas
's n.achts kam!
Uitstekend, gravin; ik:
staap .zeer licht. Als glj even
aan het v~ter klopt, ben lk
dadelij.k wakker.
- Afgesproken! Denk er om,
goed. bewaakt en
d'St gtj
niet laat ontsnapIfD. Gij _weet
dat del'gelUke zieten zeer sIim
III

Zij zag echter niet, dat eYen
later een slanke jongedarne nsderde en zieb ",la k bij hen aebtet" de struikenverhoog, waar zij
alles·kon hooren wat er bespro..ken werd.
.
.De graviJ1 zou in de.ze eenvoudIg. gekleed.c wandelaarster niet
licht -freule Florence herkend
bebben.
•
- Bet pat zoo Diet. langer,
~a, began de oude gravtn;
~ moeten haar wegbrengep. zijll!
vaa Valm.ont, liever vandaag
- ! k zal.zorgvuldig 0P haa:r

haar

bruin

Ik zal U niet kwellen met
de opsomming der culinaire
streelingen van de tong, dIe
door den Heel" van den Berg
werden opgcd.ischt.

tjap

Kapala.

Itam

., .
JII'

extra

F 9.50
mooie kwaliteit

broque-model F lO.50

b"daenn t mu o CD

Illgewauden .
V.aagt ulUilulWId de... bl;j
UW laoggan.u. _

Imp. Hvg. HANSA

lage avoodschoen van
fijo lakleder

elegant model F 10.50

-

VAN DE

MIN X
Saloon

dB

e~oe~;~;::n~~Jchd:

Taur.r

• 2.350.-

In elk opzicht

.. E ENG ROO TEA U T 0" beb.lve in onderhoud!
De aenlgste luinige Engelscbe auto met :"C U S H ION E 0 ~ POW E R" motor I
Volledige inlichtlugen verstrekken gaarne de

Importeur .:

N. V. Handel MH. VERKERK & Co.
BATAVIA~CENTRUM.

SemaraD Q

de billijke prijzen.
HOT E L eRA MER

TJjdscbrlften en

Moi,"oU"Do"

Diambodaan 29 Batavia_Centrum, Tclr:f. 559 Welt.
CD

G.!:lIetSkUDdigo:

C • .J. van Temmen

HOI)~lcbQOr

laan Holle 36

steed.voorh3nden

~~~l~~~~ ~RtZ~~. ~~~T~.

~=>~~~~~=>~~=>~~=>~~=>~~~

passen! Gij kunt u gerust op
mij verlaten!
- 'Dat doe ilt ook, Emma, gij
zijt a ltijd een trouwe dlenstbode
geweest. Ik wacht u dus mar·
genmlddag bij bet huisie in het
bosch.
Zij stak Em..."'Ua de hand toe

:el ~::j~~:;n:o~a~~t~:.r h~
- Heeft de vreemde dame,
die bij u was, .den jongeman nag
gestuurd? vroeg zij.
- Neen, gravin, er is niemand geweest! Ik dacht dat zij
in ieder geval nog naar haar
armband .zou komen vragen,
maar dat heeft zij Diet gedaan!
- Zoo zoo! Nu, Emma, tot
morgen!
De gravin ging heen. Emma
voJgde even later.
Teen zij uit bet gez.icht vcr-

dwenen waren, kwam Florence
te voorschijn. Een zegevierende
glimlach speelde om haar lippen.
..Nu .Ioopt .uj in de val! Mor·
gen zaI ik -wel aebter het geheim komen!
,,Het is alleen jammer dat ik
bij die vronw ' mijn armband

verloren heb. De gravin .zal na..
tuurlijk weI w~ten dat het sieraad mij toebehoort.· Daarnit
kan zij opmaken,dat -ikbaar
achtervolgd heb en getracht
iets orot.rent het kind te we~n
te komen! Nu za.I .zij WcJ. dUbhel
op hur hoede zijn!
'

35 _T,i,f~o 2iOOWI

Particulier Dierenarts

.I. P. REGNIER . . Co.
Rechtll~

T~L

WI. 468

. Spreekuren;
__~7_-~9~'/~
, __~_5_-_6~'!~,_D_,~
m.

het l'esultaat van haar tocht. Zij
keero."e dien avond eerst laat
naar Valmont terug.
"Ik wilde dat bet reeds mar·
gen was, dacbt zij, toeu zij op
haar kamer was. Dan doe ik
misschien een ontdekking die
van groote waarde is".

geveinsd was en dat Nora
met bovenmenschelijke wilskracht haar angst voc..r haar
cmgeving verborg.
Zij vreesde dat Florence baar
zou doorzien.
Dien dag was Jerome eerst
laat thuis gekomen, daar hij ap

EEN BONDGENOOT
Gravin Louise was vreeselijk
zenuwachtig. Oogeduldig wachtte zij op bet oogenblik waarop
zij Suzanne nit het kasteel zou
kunnen wegvoeren.
Bet kostte haar de grootst.e
moeite aan taiel een opgewekt
gezicht te zetten en zelia tegen
Florence vriendelijk te zijn.
Evenveel inspa.nni.n.g kostte
het haae, Nora niet te laten
merke.n: welk een zware last
haar dTukte.
Baar stiefdochter leed echter
Diet minder dan zij. Iedei'en
morgen, a1s Nora opstond,
vroeg zij zich a.f:
"Zal de onbekende vanda.ag
komen om 'zijn bedreiging.ten
uitvoer te brcngen? Zal_ de
storm cindeli;jk losbreken bove.b.
mijnhoofd?"
Iederen: dag we.rd b.aar angst
groota-. Alleen als. Jerome haar
in de armen. n&Dl en kuste, vergat -zijhaa.rl~ HijwaS ·ge-.·
lukkig in baar bezit. Bet was
goed dat ~ Diet vermoedde hoe
duur .~t,ge1uk gekocht was.
Jerome was blij dat NOla Diet

h~~~~~!~d~~
!~~di~=-=
vennoeden _ , dat ik haar go- pigheid
Ftorence. die.-

Pas ontvangen een groote collectie
Dameshoeden. 500 Stuks welke wij
binnen 5 dagen willen verkoopen, tegen
bijzonder lage prijzen.
Uitsluitend Wener- en
Parijsche- Modellen .

RADlA-BATII
Bet was ' een heerlijke mar.'
gen. Hoe verder zij bet park inJjep, hoe meer de bekoring van
de natuur op baar inwerkte.
EeD zachte koeJte deed het loof
ritselen_ Boven h aar hoofd zongcn de vogels hun mooiste lied,
uit bet bosch klonk bet roepen

~~~ =rd~~n~~d:~~r: \-aLa~~:::koe:~no~lde
uitslapen en verliet beboedzaam bet slaapvertrek_
Hoe verbaasd was zij toa..n zij
in de eeUaal kwam en zag dat
.F1orence aI aan bet ontbijt zat.
De frewe stand anGus nooit
zoo vroeg ~s morgens op.
Vandag bad Florence her.
echter met langer in bed kunnen uithouden. Zij kon bijna net
oogenblik niet afwachten, waarop zij het gehei.m van de gravin
zou doorgronden.
Florence praatte en lachte
zOO vroolijk. dat Nora zieh
soms aivroeg of zij zicb met
vergiste.
"Zan het mogelijk ~, dacht
Nora, dat al de beminnelijk' heid, welke Florence a8ll den
~dilg 1sgt. slecbts een delanantel
is YOOr een vaIseh karakter!'"
Na het ontbijt ging Nora
naar hur stiefmoeder.
. De gravin was als gewoonlijk
~en~cen.. Vandaag was zij eehter nog om:usti. get dan anders.. Zij blek·tIQOIt..;.
duro....nd schuw en gejaa,gd om
aich heen.

N::

sprek met de gewaen diemtbo- aIsof zij vee! V;I.D Nora .hield..

Nora
\'oort. Opcens zag zij fteule
Floreoce voor zich uitloopen.
Dadelijk stond zij s til, daar z.g
niet gezicn wilde worden. Zij
h ad behoelte om aileen te zijn.
Wat zag .Florence er somber
Ilit! De beminne1ijke trek w as
van haar gezicht verdwenen en
had plaaa. gemaakt voar een
duivelsche uitdrukldng. Zacht
.Buisterde zij voor zich hcen,
t~rwijl haar oogen weinig goeds
voorspelden.
Nara voeltie een rilling door
haar .leden gaan_ Weer...-aa.rschuwde een irulerlijke stem.
bur tegen deze aangehuwde
nicht Zij wist dat zij Diet vrooIg'k en tcvreden ken. zijn. ~
lang Florence op het ~

_.

.

' .. '

100$ lam, dnt een verscheurenden wolf op zich at ziet komen.
Ook Florence had den oribs.kende gezien. Daar zijn uiterlijk
met bijzonder gunstig was, riei>
zij hem op hoogmoedigen tOOh
to';!:

-

Hoe durft gij het wagen,

~;e~!~ ;;'a~::~t~en
Nag vaster klemdc Nora rich
aan de takken vast. Zij """as een
onDlacht nabij.
Groote Hemel, wat zau er nu
gebeuren?
Florence had geQacht dat
haar terecbhrijzing indra..l;: op
den onbekende zou maken en
oat hij onmiddellijk zau omkeeren. Zij "\'ergiste rich echter. Rij
nam zelfs een uitd~"'ende bou·
ding aan.
- Maak u maar met chdelijk
zoo boos! riep bij op spotteI:.den
toon uit. Voorwaar, een eigen~ardi..ae mBlrier om bezoekers
tc ontvail.gen! Waarom windt
gij u eigenlijk zoo op! Ik ben

.met voor u gekomen.

ik heb

rueteenshetgenoegcnuteJrert..

bIeef JDooeereD.
neD! Ik moet de jonge gratin
Zti was 'jWst van plaIi. terug spreken!
te keeren. toeD. zij zag dat een
~ Hemel, sta mij
klein zijpoortje geopend weld bij!" smeekte Nora in dood,-

en een ·man binnenkwam..
sagst:..
Zijkon~gezichtnietgoed
. :oehondin.gvanFlorenoewas
ooderseheiden. Om beter te ~ "wanderd. N""leUWSkunnen. lIien. duw.;le zij eeoige gierig .Jreel;: zij den OIIbekmde
taklren opsij.
~ Er waS .iets in. zijn uiterBijna had zij ' Iuid ~:l!b ~ ~ b.;mtsba:~

a::

~ziCh~~ ~m::::=::

dathijiemandvangoedefami-

...=:

(W-""""'J.

de~:"'~~ .mer ~ag~~~ ~ boptr-..dat_~:":.........
.'

Pa", Baroe H Tel. 5366
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stig eo belIemd, dolt oij _ _ SozaIIDe te zijn! Zij _
dat ~~
~'in bet paK te pan wa.nileIeft. alles hau'"VOOl' de oog&I CJraaI.. .............. 6 ............... u.au..
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X
de Luxe

Luxe

• 2.250.-

Het uitstekende hotel met

Blunen-

studle:bgc k.t ll

Belangrijke Prijsverlaging

Soerabaja

.ESTEL

Uwe

boxcalf

DILLMAN

hoofd ,lJhmeesche
Februari
j .l. las ik Concubine"
onder het door eens een diner t e geven.

Wi; ooze: voolTaild

b."l'oelde
Pransch.
Wl,naKlln

EEN GENOEGIJJKE
AVON».

Alles was up te date in orde
In uw ocbtendblad ddo. 25 en .kan ik een ieder aanbevelen

Bsndoeng

!n~.~~ np~J~~h!O~[ng ~~!~.~;~~!e~~!!

scboenen
soepel

.

Een
onzer medewerkers
schrijft ons:
Donderdagavond genoot ik
TROLLEY·BUS TE OANTON het voorrecht aan te zitten bij
een diner, hetwelk ter gelegenVier Lijnen
heid van een koperen bruiloft
gegeven werd in de City LunchMET BRITSCHE BUSSEN. room op Passr Baroe.
Canton krijgt een trolleyik tegen 8 uur alTiveerbus, ook wei genoemd raillooze deToen
was er nog veel publiek. De
tram. Er zijn vier lijnen inge- feestelijk
gedekte tafel, de zaal
steld,· welke met 64 trolleybusin een bloementuin hersen zuBen worden bediend. die
scbapen was, en een strijkje,
Een Britscbe firma zal een en voorspelden
ee.n
prettigen
ander leveren.
avond.

BA UER-LAM.,P,

J. ~SNEEP

collectie

~atB_

Jets over Adverteer·
ders en anderen

Te Shanghai zal voor 12 millioen dollars, welke door eeo
Fransche bank verstrekt worden, een brug worden gebouwd
tusschen aud·Shanghai en Protung. Deze brug zal vooral aan
de snellere behandeling van
handelsgoea.eren ten goede komen.

·Comple:et met S . A. Naafremmrn en Electr.

fa. H.

groot~

.. WALKTON"

IN HANDELSWIJK.

~ --

STANUY PRICE. KAU

VANOUD& de

Hoogacbtend,
L. Steeve~.

Met Frn.nsc.h Geld

~

bat a v i a c.

aangename pasvorm

U dankend voor de verstrekte plaatsruimte.

~~~~

~oor (i

Pri:j:~n vanaf f 2,50_
TJlklnl 30; Tel~ 3070 WI.

danig.

Al sinds vijf jaar dus kan een
Chinecs zijn " concubine" niet
rechter wailg
en rechter
ge- meer wegens "ontrouw" voor
derlaag
van Bep,
wiens oog
mond,
wond waren.
den rec.hter aanklagen, noch
haar met een vorde ring tot
Van Klaveren was er na de schadevergoeding bespringen ,
tWaalfde ronde zoo our aan afgezien van bet feit, dat meesttoe, dat de scheidsrechter hem al Diets op haar te verhalen
vroeg, of hij weI wilde door· valt. Het eenige, wat eeo Chiboksco.
Bep wilde echter met ophou- nees doen k~n, is zijn "concuden. Voor zijn volharding werd bine" wegens een misdraging
hij door het talrijke publiek ge· als huisgenoote het hub uit te
zetten.
hUldigd.

NOORDWIJK 7 _ BATAVIA.C.
TELBFOON WELT. 1360

£Y--IJ.<L4lI....' A \ .

.maakl

werking treding van h et nieu- van Uw stem en die Uwer
we Chineesche B. W. heeft de kindereo .
concubine _ in bedoeld wet- Ben waardevol ges.:huk voor
hoek "huisgenoote" genoemd- ramilie en vtiendeD_
geen rechtspo.sitie meer a1s zoo-

ro~ in een p8.rtij van

r::

~------r;;;--iiiiiiiiiiiiii-iiiiiii-iiiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiili-

DeI~Q' .·

De Nederlandsehe bokser Rep
Dit' bericht brengt ecbter niet
Van ~";'eren, die van Amerika iets nieuws. Reeds siDds de in een volmotakte qramofoonopoame

naar, Australie trok•. heeft te
Brisbane klop gehad van Car15 ronden.
Carroll won op puntea.
Slen tweede wedstrijd tue. . . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ den,'
-Weer in een ne::~neindigde
~~~:~~~b::e~
P" ,I. •. 'o.s5 -0.65 0.75

~.

sohe concubine
rechtspOTE BRISBANE EN SYDNEiY. sitie beeft als zootiamg;
.

.

. ...:.

.

..;::;....

.••DE. '0SH'fENDP()ST"

~~~~~~~..,~
"Cabaret

Clnb~ -V2Jl den

1IIII

1IIII

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

Heer-

J. Jacobs, die U .eenige danscreaties O.a. Ha~~. Chineesche, en, Rumba cia.nsim -te -men

Vanaf 29 Febr. tim 20 Maart 1936

Zullen geven.
PRIJSVERLAGING
AARDAPPELEN
De' regelprijs VOOl' deze adve_rtenties is_ f _0.20
GELE EIGENHEIMERS EN
met een minimum -van 5 regels.
THURINGER MUISJES

=:::::::::::::::::::::::=:::::::::::::~
,..
FILIAAL
PASAR OOST No. 19
TELEFOON No,40
MR.• CO RN E r, IS

.A

<t"~"

~'

~~~~
£'

DAMES
KINDEREN

"
EN HEEREN
MODE ARTIKElEN.
SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN.

Vendukantoor \Vest-Java
LIEFDERIJK TERUIS
Kemsjoran 18.
GEZOCHT:
voor cen groote maoie grijs Voor eerstdaags te houden
kunnen
gestrecptc Imter, af te halen: Commissie-Vendutie
goederen worden bijgebracht.
'Vilhelminalaan 58. (Spoed).
Te kOOI): diverse perceeIen, te
Nw. Menteng, Laan Cornelius,
vakkundige en pijnlooze v~r Kadiman, de Bruinkops, en Dewijdering van eksteroogen, l~ fensielijn v. d. Bosch ± 5500
gegroeide
nagels,
enz. ill M3 met st. gebouwen en vele
PEDIKUUR
vruchtboomen.
~
Postweg Noord 59, Tel. 4302 WI. Comili. meubi1air v. Juwelierszaak, w.o. vitrine Kasten m.
ROOli.
spiegelglas, metaal plet- en

VDETBlHANDELlNG,

8 centMODERNA,
per K. G. TEL.
MELKERIJ
WL.4500.

MODE ATELIER
HELENA
Tanah Tinggi 45 (eind Kramat
Baroeweg) telf. 2553. Bat.-C.
maakt japonnen naar maat en
volgens de nieuwste mode.
TEHUUR
gemeubileerde kamers vanaf
f 15.-, met water en licht. Teyens etcn buitenshuis verkrijgbaar vanaf f 15.- Te1. 250
Mr. Camelis.

Gro'ote Vloot-revue te Priok.
De Sumatra, de Soemba, 4 torpedojagers, 8 onderzeeers, enz.
enz.
ZONDAG
Rondvaart langs al deze schepen ad 25 cent per persoon.
Afvaart Beton-steiger.
COSTUlInERe/COUPEUSE
Mej. G. Zomers, Kemajoran
67, geeft kniplessen, snel methode, p.m. f 7,50 - 3 u.p.w.;
neemt oak gaarne werk aan,
goede coupe.

Thans onder ieders bereik. Per schaaf-machines,
LE.mANG-BOTER
Verluijgbaar probaat middel
tegen suikerziekte a f 1,50 p', fl. Voor oDze Dagelijsche Melk-

1/8 Liter slechts Gld. 0.25.
Moderna. Tel. WI. 4500.

klanten Gld. 0.40 per 1/4 K.G.
(1/2 pond). Modema, Tel. WI.
4500.

Wed. middelb. leeftijd, kun.
kooken, z.z.g. gcplaatst i.d.

~~~h;~~~a!~ ~:r~~r~~ el~~t
paal'. Br. onder No. 1252 v.d.

De entree zal slechts f 0.75
bed,ragen. Wlj voorspeUen een
stalnpvblle_zaal.

OPENINGS-UITVERKOOP

BEDROG IN DEN lIIELKHANDEL.

Alles nieuw .
Alles goedkoop
Alle artikelen met 10% ifm 80% korting

In ODS Donderdagnummer
hebben wij""gewaarschuwd tegoo de handelingen van sommige kleine langganans.
Het is- n.l. een veel voorkomend-verschijnsel dat de etiket-I
ten van een supeI'leure kwali~
teit melk van het blik worden
afgeweekt eu op bhk1;:en met mfeneure inhoud worden geplalrt
Dlt nu meenden WlJ. kon
voorkomen worden door de bhk_1
ken zelf te voorZlen van 'een
mgeslagen stempel welke de
naam van den Importeur aangeeft Naar aanlelding hiervan
ontvmgen WIJ een telefoont]e
van een der meest vooraan~
staande melklmporteurs, welke
am mededeelde dat a1 hun blikke~ reeds jaren voorzien zijn
voor hun handelsmerk. Er
werden ons blikken getoond
van de bekende Milk Maid
nieIk, bij bet inheemsche pubUek beter bekend onder den
naam "Tjap Nanna", op aile
blikken komt bet bekende melkmeisje voor, het trademark is
op het bovenstuk ingestanst.
Een ieder raden wij dUB aan
niet zoozeer op het etiket te
letten dan weI op het ingeslagen merk van den importeur.

Ald. Gramophones.

PRIJSVRAAG:
Degene die het juiste aantal raadt, of er het dichtst bij is, Lomt in aanmerkjllg
voor de volgende prijzen:

Ie. Prijs Een Parlophone Mascot Gramophone. tel" waarde van f 35.2e. H
Een Columbia Eagle Gramophone
" .. 22.50
3e. ..
6 (zes) Platen naar keuze
" ,,11.ie. tt
3 (dde) Foto's Kabinet formaat
tI
H
4,50
en 1 troostprijzen, een plaat naar keuze.

Alleen zij die bij ons iets koopen, kunnen
aan deze prijsvraag mee doen.
Komt, ziet en overtuigt U

Tan'S Gramophone Handel

Ter overname aangeboden 2

:~~e g~~fbe~ , :!:~:m~u~~~;

DJERENARTS:
billijk.
Br. No. 1286. Bureau Ochtend
H. L. A U SSE M S
Mampangweg 50. Tel. 5512. post.

DE HOOGSTE KWALITEIT
TOT DEN LAAG-

TE KOOP
F i a t 50!)
in running condition
Laan Callne 2'j na 5 uur n.m.
Van Wijhc's Lcesinriehting,
Keboll Sirih 9. Billijkst adres
voor keuze portcfeuilles (minimum 1.50) of vaste trommels
(5.-, 3.50, 2.50 p.m.) Vitsl.
romans (2 p.w.) 1.50 p.m. Inl.
Tel, 4821 WI.
BLOEt'UEN EN CORSAGESCURSUS
Groote keuze verschillende mo·
dellen f 5,- p. mnd. Geeft
knip- en naail. 3 lesll. p. ",:.
f 7,50 p. mnd. DipI Cost. na 3 a
4 m., of eigen gebruik. Mevr.
v.u. ZEE, Krocsenplein 13 (v,
Daalenweg) .
TEKOOP
wegcns vcrtrek cen motorfiets
met zijsp. (Indian Scoutt, 750
ee) cont. f 14.0.- Politiekazerneweg No, 27 (Djatibaroe).

O
• '

~

f

STIlN
datiS

PRljS

DE BArAVIASCHE
ORCHESTVEREENIGING
"TOONKUNST".

;~::e~t VI~GJ:~

VOORDffiECT
eens en U zult
een paviljoenkamer met 2 aanhet beamen.
grenzende kamers, gemeubileerd, met licht en water voor
f 25 p. mnd. Desgewenscht met
volledig pension Geschikt voor
echtpaar en studeerend kind.
Br. ond. No. 128. v.d. blad.
Lie fh e b bel'S van prima

CHINEESCH ETEN?
Maar een adres

De Bataviasche Orchestver~
eeniging "Toonkunst", dirigent
Paul Schram gaat, zooals men
in -de advertentie in dit blad
heeft gezien,
de volgende
week
haar
cerste llitvoering
van
dit
jaar geven.
Op Maandag 2 Maart om 9
uur vindt in den Schouwburg
het VOlkscollcert plaats, dat
zooals gewoonlijk tegen een zeer
laag gestelden entreeprijs voor
volwassenen (f 0.30) en op
nog
billijker
voorwaarden

levens

TAN'S - STU D I 0
70 P a s a r Baroe -- Bfltavia .. C. - Teli. 6286 WI ..
TEGENOVER LUILEKKERLAND.

~~~~~~~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiii~~
~
(f 0.10) voor de schooljeugd ; - - - - - - - - - - - - toegankelijk is.
Ook ditmaal wordt, naar wij
Welke langganan
vernemen, een aantal vrijkaarheeft de GROOTSTE
ten ter beschikking gesteld van
bewoners van sociale tehuizen
Wie heeft juist door de grootste
en -internaten.

TEKOOP
CompI. modern meubilair per
Restaurant
stuk of gchcel, groat 2-pers. Postweg Noord 63 Te\~ foon WI. 3753 , . . . - Bloernenhandel
bed j 20.-, dubbele legkast
f 12,50, 3-p. S. gasstel f 7,50,
Tel. Welt.
Hutkoffer f 4.50. Brieven onder No. 129 v. d. blad.

E. A. ~;;;;;;;;;;;!;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;~;;;;;;~;;;;;;~~~~~~
F A V 0 R lET

".27 •

25

WIJ ZENDEN U

DJoharlaan

Pang~ran

~~v.Ned.Tn~d•.__. .____~A•.A_
.•
M••"_,k_o_
' o_.,_o,_o._V_Il~

1I0NDENFOKKERS
COMPLEET UITGERUST
zeggen nadrllkkelijk dat
NAAR
COLINTR
cen uitstekend en afdoend midWellm 'hune is genegen dans- del is tegen tjaplaks en vlooien.
lessen te geven aan een stud. In apotheken en drogisterijen
jong mensch. Liefst in de och- per f1. j 1.25.
tend uren.
voor
Brievcn onder No. 1274 v.d.
blad.
Colbert costllum
Hoed
U I T V E R K 0 0 P ! ! ! bijZon!~:~I~~K~t--viOOI
Hccrenschoenen
.
met kist te koop uits1. it conpaar Scnoenen
tjm 3.90 tant.
vIa j 0.90
Overhemclen
Du- lCsschocncn
Brieven onder No. 1255 v.d. 3 ' Dassen
vIa It 0.20
tim 2.90 blad.
paar Sokken
_ _===:-::--:---,-__
Kinderschoenen
vIa ,,0.10
tfm 1.90
BIEDT ZICn AAN
Bretel
Komt en overtuigt U, laat deze Europ. dame voor leiding v.e.
paar Sokophouders
gelegenheid U niet voorbijgaan. zaak bij voork. modezaak.
Pas uit Holland - heeft een LII.4T NIBUW BNGBLANB
groote zaak voor zichzelf geU KLBBBBNI
dreven.
Br. No. 122 de la Mar Azn, Postweg Noord· no. 1 tel. 2960
Kramat no. 24.
Batavia-C.
TE nUUR met 1 April of eerSPOED.
der, geschikt voor groot gezin
of twee gezinnen, een zeer rui- Gezocht een of meer personen
me, goede en goedkoope stee- am zelf dan weI gezamenlijk
GROOT KMIPIOENFEEST
nen wonin_g voorzie~ van ?-it - .f 1000.- in te brengen voor
BIJ VERSTEEG.
steken.de waterput, ill de VlOS- hoogstens 2 maanden tegen gef 6.- 1 garandeerd 10% s'md. met
,laan-blOnen, voor
De wiunaars van het Hawais maands, met 6 maanden winstaandeel. _ Waarborgen
contract.
aanwezig. Brieven onder No. "THE HAWAIIAN SYNCOInformaties
Vioslaan·binnen _
1256
blad.
1935op &
1936
No, 2.
_v.d.
__
_ _ _ _ __ ian-Concours
PATERS" zullen
Zaterdag
7 Maart a.s. 9 uur n.m. in de
Te koop aangeboden een vol- ZUVRZAK- EN ANANAS Bovenzaal van Maison Verwassen (lwergpincher (teef).
SQUASH
steeg. een groot kampioensfeest
Te beziehtigen: Thomasweg 16 ~~e~~~~pf~e~::~:;::n~jne:v~~ geven.
Behalve deze welbekende band
Erg veel dank. Oak jij geluk taminenrijk.
zullen de ondervolgende medegewenscht! Ben gezond; ver- Bereid uitsluitend uit versche
werkers den avond nog .opluisder wat ups en downs.
vruchten. Vraagt Uwe langgateren.
M
nan.
"Hawaiian Rhythm Boys"
die de beroemde Mills BrothANANASlIOST VAN "TJlLANDAK"
ers op- de meest natuurlijk:e
Een vitaminenrijke gezondheidsdrank bij uitnemendheid.
wijze imiteeren, zullen op ,-dien
VERFRISSCHEND-VOEDZAAlI'I-GENEESKRACHTIG
avond "acte de .presence" geen door H. H. Doktoren warm aanbevolen. Verkrijgbaar
yen.
bij alle langganans; waar niet het geval. nan te vragen
"Miss Shoolbred'~ Lady-croo:-'
bij de firma Jagtman, Laan Holle No. 33, telefoon
ner bij uitnemendheid.
Weltevreden 1654.
,,lIIusical Rhy_.... het te'";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;~ genwoordig
bij U allen populair
zijnde _Dansorkest-, en last -not

EUROPA
slech~s

fl. U8._

I

r

III

Wie Zaterdags van uitgaan houdt:
Ontvbtcht zijn warme huis.

, POLONIA is heerlijk koud.
En • • . " nooit v60r Zondag. iliuis !

POLONIA-T~RAS.

Meester.Camelis Tel. 777.

OMZET

?

orozet, de LAAGSTE PRIJZEN

?

Bij wie zijn. ook al weer door de grootste

orozet, aile waren ZOO VERSCH MOGELIjK

?

Ieder weet het antwoord:

LI L ION G BIN
Maar waaro~ is U dan geen
klant van Li Liang Hin?

:Den ding hoeft niemand te ontberen,
Hetzij hij arm is. klein of groat.
Elk kan zich dagelijks tracteeren,

Gij BENADEELT U ZELF zoolang
Gij nag -geen klant ... an Li Liong Hin zijt.

Op 't heerlijk BOLLE BAKKER'S BROOD.
T eJ. Welt. 3025
Oengaranweg 30

I

I

BRIEFKAARTEN \-.m film~Artisten 5 ct.
fOTO-ALBUMS. . . . • . 45 ct.
FOTO-LIJSTEN • . . . . . 45 ct.
KUNST-FOTO, Artistieke Poses
(Cabinet formaat) • . E 1.- (prod)
FOTO-TOESTELLEN vanaf.
f 1.50

Hoeveel Platen zljn er op de standaard in oDze etaluue???

I

~b~lac:d.~~===:;:-_ _. maat (blauw en grijs) prijs

Fotoaldeeli'lg (Tan's Slndio).

NAALDEN (Duitsch f..brikaat) 10 ct.
p. do6sje
PLATEN: Dans-. Talkies-, Klassieken Opera, vanaf. . . . . 15 ct.
PLATEN, Soendaneesch en Maleisch
• • • • . • • • • • • 90 ct.
PLATEN-TASCH . . . . . 75 ct.
TASCH-GRAMOPHONE . . f 6.50
TAFBL-GRAMOPHONE . . f 10.-

NEEM EEN PROEF
BEL OP: Welt.

G~~:,~"';;:,;:t

132 - 136 - ":Ill":!

U Weet Niet, Wat U Mist!!
Ais U niet fegelmatig _bij

ODS

komt k1jken.

Wij hebben een staeds wlsselanden voorraad
van in

uitstekandsn staat verkaerende

2de~handsch

bOllkan. Op Elk Gabied I Your Elke Leottijd I Voor Elke
Smaak I Yoor Elke Sours I

Boekhandel Wigerink. Rijswijksuaat 16 Tel. 3049 WI.

2de-Handsch
V ulpennen _

-

Nieuw _

Schoolbehoeften _

Antiquarisch
Schrijlbehoeften

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
R.L.BRANTZ
Vendukantoor Weltevretien

Huiduitslag
oode Hond
en Eczema's
geneest men spoedig door deze
behandeling toe t,~ passen:
Wasch de aangedane plaatsen
met de geneeskrachtige en desinfecteerende Pumlzeep en doe
er qaama wat Purol op. de verzachtende en genezende zalf_
Vochtafscheidenrle mtslag. jeukende uitslag en eczema ~s hestrooie men hovendien nog met
wat Purolpoeder; elit werkt opdrogend en bevordert
gene-

de

VENDUTIE
Wegens ophelllng van de firma Hnndamall B
Sons (Toko Parijs)
op 6 en 7 Maart a.s.

zing. Herhaal deze behandeling
dageliiks. zoolang het noodig is.
PuroJ in dOOlleD van iO en 75

ct~ tub;:.

11__ . ~riDbusseo.van~¢.
en f 1.50. Pun:b:ep in hmms '-aD
9Oa.Blj~eD.Tokabooders.

Ben greep uIt den enormeD voorraad; Groote partij
Zijden-.Katoenen-en Wol!en Stoffen. Tussor. DrilI.Gabardine.' Flanet. Badpakken en - _Mantels., Spreien. Tul~
.- Datttes:- en Heeren o!lderkleeding. Pijama's en Kimono's,
Taf~eeden. Karp&teD. Mattea. en.z. euz.

fl~~t~d~e~on~v~ru~p~~~~====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==============~================~==~

vanDAME·S HO.· 'ED..EN

Van 29 Febru;ui .,...8 Maart een Spectaleaanbieding
Groote Keuzeuit meer dan. 1000 MOD ELL EN.
Prijzen "V. a. f -.95.f 1~1~ £ 2.70. £3.10 en· hooger; op aBe prijzen 10% Korting.
Dames. mistdeze gelegeDheid ni'et.TokoEUROPA,Pasar &roe 80 en BOa.. Tel. WI.

