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overwinnend ltaHe, dat op
grand van zijn versterkte positie ongetwijfeld met zeer verstrekkende eischen zal komen,
is in directen strijd met het
Engelsche koloniale belang, dat
de inzet is voor de verwikkelingen welke dreigen.
En waarvan de groote beteekenis te duidelijker wordt, indien men beseft, dat Italie bij
het stellen van klemmende elschen in .koloniaal opzicht onmiddellijk een medestander zal
vinden in Duitschland.

K. L. M. EN IMPERIAL AIRWAYS.
RET VOORSPEL IN JAPAN_
Wat voorafging aan den Opstand.
OPENBARE AANKONDIGING TE TOKIO.

Wij hebben cr al eerder op
gewezen, dat als we hier telegrafisch de vcrslagen hadden
kunnen volgcn van de behandeJitJg yoor den krijgsraad van
de zaak tegcn overste Aizawa,
betieht van doodslag op Iuiten:;.nt generaal Nagata, we op
den • jongsten opstand van de
miJitairen tc Tokio voorbereid
zouden zijn geweest.
... Dat blijkt weer cens ten duidclijkste uit de mededeeHng,
welke dr. Somei Uzawa., vcrdedigel' van ovcrstc Aizawa, aan de
Japanscbe pers deed toekomen,
tel' vel'kJaring van het feit, dnt
hij uit de Seiyukai was getreden, na van die politieke paltij
30 jaar lid te zijn geweest, omdat hij bij zijn verdedigjng geheel vrij wilde staan.
In die mededeeling heeft hij
naI!Jelijk o.m. bct vo!gendc gezegd:
~

Dcze zaak (de doodslag van gen. Nagata door
cen overate) is cr een, weIkc voor Japan cigenaardig
is. Staatfiliedcn en het volk
moeten wei boscffen, dat
cr aan deze zaak ka'nten
zijn, weUte volstrekt niet
dcnkbaar zijn in vrcemde
Janden.
- Ais er zleh nit deze
zank een beweging zon ont\}'ikkelen, ll'elke zich de
omvenl'erping van de Regcerlng ten doel zou stel.
~n, dan zou mijn verhou~
ding tot de Seiyukai den
indruk kunnen maken, dat
ik uit onedele motieven ala
verdediger van den overate zau zjjn opgetreden.

Dr. Uzawa was van plan een
groot aantal hooge officieren
en oak invloedrijke zakenleiden
als getuigen op te roepen.
Zijn doel was de motieven
van de daad uit de verborgen
schuilhoeken te voorschijn te
halen. Naar zijn meening was
het oordeel, dat de openbare
aaniklager daarover had, veel te
cenzijdig en te eenvoudig.
De daad is gepleegd, zoo zeide hij, door cen man, wiens
trouw aan den Keizer en aan
het leger_ onverdacht zijn.
Daardoor sehept deze zaak een
vraagstuk, dat" verband houdt
met Japans geschiedenis van
de oudste tijden' tot beden. Verder boudt de zaak verband met
de grondslagen voor het Keizerlijke bevel over het leger en
met Japans politieke, economische en raciaIe ontwikkeling.
Inderdaad kan gezegd worden,
dat deze zaak in ernst aIles
overtreft, wnt tot dusver in de
annalen van de Justitic werd
opgeteekend.
Zoo ziet men, dat' medio Februari in Japan, de militaire
opstand reeds werd voorspeld
en zelfs aangekondigd.
Zelfa werd er toen cen actie
aangekondigd van wijdere strekking.
En het ia al weer zeer opmerkelijk en typeerend voor
Japanachc toestanden, dat de
Regeering niet nader aan dr.
Uzawa vroeg, wat hij bedoelde,
noch maatregelen trof om de
aangekondigde beweging onmogelijk te maken:.
L y nee u s.
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WERELDSPIEGEL.
Na een peri ode van lange
aarzeling cn weifeling ten aanzien van de gedragslijn welke
in het bijzonder door Engeland
verdcr zou worden gevolgd ten
opzichte van het ItaliaansehEthiopiache conflict, volgen de
beriehten elkander heden weI
zcer snel op, schrijft D. F. van
Wijk in J,Mataram".
In de cerste plaats is daar
het niet.te miskennen feit van
de beslissende overwinning del'
IWianen .in '_ Noord- Abessinie,
waardoor hun positie te Geneve
uitermate is versterkt, zooals
wij dit - in ons buitenlandsch
overzieht van j.I. Zaterdag
reeds Heten uitkomen.
Daarnaast staat de zeer sensationeele verklaring van Eden
wat betreft het EngeIsche
standpunt inzake het olie-emM
bargo' en verdere verscherping
van de sancties.
Wanneer de Commis.sie van
Achttien inderdaad zou' beaHssen, dat 4e -saneties ,worden
versch~t of het olie~embargo
wordt ingevoerd, zooals EngeM
land dit wil,' dan kan -het, -gezien -de overwinningSfOes waarin Italie-op het ocigenblik leeft,
niet' anders', of , dit moet een
oorlog ,tusschen Engeland,

<'I~ali~,-~" gevolg~' ltebb~

Een edelmoedige vergelijkina-.
MAAKTE INDRUK OP DE BRITTEN.

In de Straits en de F. M. S.
wordt veel scherper gelet door
het publiek op de regelmaat
van de terugkeerende vliegtuigen, welke de mails brengen,
dan wij dat doen.
Maar men heeft daar dan
ook het sportieve genoegen van
twee diensten naast elkander te
zien werken, wat een ,kolfje is
naar de hand van de Britten.
Men houdt daar geregeld
aanteekening van de uren van
aankomst der toestellen en
legt er een statistiekje aan,
waam het te laat komen en
het aantal uren over tijd dui·
delijk getoond worden.

De vliegtuigen van de K. L.
M. gaan van Athene naar Mer-

VERSPREIDING TE BAN·
DOENG ZONDAGMORGENS
6000 EXEMPLAREN.

~:~~:!~n~r d~~n~:lfSo;;~;!: ~~inr::.Br~i~iez~ :;~o~::·

De Italiaansehe verklaringen
zijn terzake al even duidelijk'
als de Engelache en onder deze
spanning welke op het.oogenblik tot een hoogtepunt is gekomen, heeft Flandin het noodDe wedloop tusschen de beide
zakelijk geacht een Iaatste, vliegdiensten wordt echter
wanhopige poging te doen om voortgezet in een goode verdeze complicatie te voorko- standhouding en met' eon wemen en op het allerlaatste mo- derzijdscbe hoffelijkheid, welke
ment te trachten tot een ver~ aangenaam aandoet.
zoening te komen. Een verzoening welke in dit verband een
**.
grootere beteekenis heeft dan
het stichten van vrede tusschen
Daarop heeft de Straits Ti-!talie en Ethiopie, maar welke me3 nog eens de aandacht gebedoeld vijandelijkheden, tus M vestigd, naar aanleiding van
schen !tam; e:n Engeland, met het feit, dat de heer H. 3. H.
alle verschrikkelijke gevolgen Haas, de lijn-inspectenr van de
daarvan, te voorkomcn.
K. L. M., aan de pers van MaHet zal de groote vraag zijn laya een sqm heeft doen toeof Engeland hoewel Eden in komen, waarin hij met groote
deze verzoeningspoging onder edelmoedigheid hulde brengt
bepaalde restrieties heeft toe- a~ de Imperial Airways en
gesterod, het tot stand komen haar positie, bespreekt.
van een verzoening op het 00genblik, met ltalie zoo duideIijk
In bedoeld stuk toont de heer
in de meerderheid zal toe- Haas aan, welke grooten 'injuichen.
vloed -de weersomstandigheden
Want. vred'esonderhandelin- en de gebrekkige grondorganigen' inzake, Ethiopie beteeke- aatie hebben_ op de regelmaat
nen het onmiddeIUjk op het. van de diensten:
tapijt komen van het koloniale 'Men zaI Zeggeil, dat deze
probleem in zijn .vollen omvang. hinaerlijk;e factoren _wor beiwaarbij -het ,Enge1sche belang de diensten gelijk
dooh_ dit
~_o ~u~ betrokken.~. ,:En- een iA met zoo.
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Diet to evenaren
in

smaak,

ZlIiDigheid
en
voedlngswaarde.

Het is een weI zeer eigenaardig verschijnsel, dat de
grondorganisatie, resultaat van
een heel wat mindel' moeilijk
werk dan bet maken van goede
vliegtoestellen en het vliegen
daarmede, zoo' vel' is achtergebleYen bij de ontwikkeling van
de vliegteclmiek. N
vertrouwen in de
heeft gekregen, ve
van steeds meer.
toesteilen onderweg den grond
of de zee bier en daar moeten
raken, zijn zij echter afhanke~
lijk van den toestand, welken
zij daar aantreffen.

U VINDT HET OP TAFEL
VAN IEDEREN FlJNPROEVER. •

LET OP DE NIBUWI
BYGllllISGBE VI8PAIlKIIIIG IN GELLOPBAAN!

LET 0' BI'I' NIIDW!
AFWASGBBaBI
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K. L. M. en I. A., aldus

IMPORTEUR,

N. V. HANDEUIIJ: "ARCANA"
DISTRIBUTEUR,

Fa. Wed. G. Dud Pz. &Co.
;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiii~
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prijsopgave, monsters e.d.- ontving per Imperial Airways het
moest afleggen tegen een eon,current, die hetzelfde ontving,
met -de K. L ..¥' en daarmede
d.~ vlugger blJ den klant kon
ZlJn.

VOOR ADVERTENTIES.
TE BAT.: SBE. GOPNER
TE B~"DOENG: BANARBU
OF RECHTSTREEKS AAN
ONZE KANTOREN.

M.-dienst en daardoor veel
meer kana heeft op vertragingen.
Hij toonde evenwel oak zoo
in het voorbijgaan aan, dat de
K. L. M., ware de gTondorganiaatie maar beter, den tocht in
drie dagen zou kunnen en willen volbrengen.

de
sa Matruh en vandaar naar heer Haas, zijn beide afhankeCairo en hebben dus niets te lijk van de grondorganisatie,
maken met de. ongunstige omstandigheden, welke zich voorDoch oak hier Ieest men
doen in de stations voor de wa- weer tusschen de regels door,
tervliegtuigen.
dat de K. L. M. met haar snellere machines, welke soms staRet weer is in de Middelland- tions kunnen overslaan, in bet
sche Zee de Iaatste weken zeer
slecht geweest en daardoor is organisatie
overal
perfect
is,
voordeel is, en
dat. als
de grOndde uitrusting van de I. A. no- de K. L. M. daarvan het eerst
gal beschadigd. Daarbij komt, zal profiteeren (o.m, door 1
dat het veel moeilijker is in een nachtvluchteiJ. uit te vo;ren).
zee-station e_en vliegboot des
nachts na te- kijken en van
Ret Wil ons voorkomen, dat
brandstof en smeerolie te voor- de haar Haas zijn- maatschapzien, tCrWijl het stormt, dan met pij een goeden dienst heeft beeen landvliegtuig hetzelfde te wezen door te begrijpen, hoe
doen.
men in Malaya over deze voor
de Britten nogal pijnlijke zaak
De -1. A.~dienstt werd zwaar moet spreken.
getroffen door het verbranden
in Brindisi van de vliegboot
De Britten willen hun natio"Sylvanus", welke veel sneller naal gevoel wei onderdrukken,
was dan de vliegbooten van het als zij zien, dat "the best man
type "Calcutta", welke thana wins".
weer in dienst moesten worden
gesteld. De vliegbooten van bet
De K. L. M. i~' bij hen als
type "Calcutta" doen over de kind aan huis. En dat werd be~
route Brindisi-Alexandrie anM halve door het leveren van
derhalven dag, die van het ty- goed werk bereikt door tactvol
pe "Sylvanus" kunnen het in pUbliciteits-werk zooaIs dat
cen dag doen.
van den heer Haas.

Tot dusver won de K. L. M.
En dat heeft er veel toe bijgedragen, dat het bestuur van
den Britschen postdienst weer
toestemming gaf tot het vcrzenden van de vliegmail uit
Landen, bestemd voor de
Straits en de F. M. S. per
K. L. M. aIs de afzenders te
kennen geven, dat zij dien
dienst prefereeren. De handel
in Malaya heeft er sterk op
aangedrongen, dat deze wijze
van verzending weer zou worden ingesteld. Die handel wi!
gaarne de imperiale belangen
bevorderen, doch de Imperial
Nu zou de vertraging weIAirways 'had hem te dikwijls
licht kunnen worden ingehaald
in den steek gelaten.
op de landlijn van Alexandria
Er is overigens in Malaya naar Bagdad, docb daar zijn de
een sterk gevoel van erkenteM aerodromes nu juist niet, zooIijkheid en bewondc;:oillg voor als zij zijn moeten.
de K. L. M., welke de pionier
was en den handel geruimen
De I. A.-dienst heeft nog een
tijd aIleen goed bediend heeft. groat bezwaar. Ret is eigenIijk

na!~r~j~S~:~id;~g~:_~:[

OVER

VERSPREIDING TE BATA"
VIA DRlEMA..AL PER WEEK
10.000 EXEMPLAREN.

HOOFDREDACTEUR, . ..

Ver:;oeningspogingen en vre- kwetsbaarder is dan de K. L.

desonderhandelingen zijn op dit
oogenblik, nu !taW;; door het
dralen van den Volkenbond een
sprekende overwinning behaalde op zijn zooveel zwakkeren
tegenstander, in het directe uadee! van Engeland en de overwinning van Badoglio brengt de
Engelsche positie sterk in het
nadeeI.
Daarom moetcn de komende
besprekingen te Gencve met
zeer veel spanning worden tegemoet gezien.

KL4..CBTEN

WILLEN BELLEN.

AL,GEI'1.§EN NIEUWS- ENADVERTENTIEBLAD VOOR BATAVIA EN OMSTREKEN
VERscHui'lmIEMAAL PER WEEK; DINSDAG-. DONDERDAG- EN ZATERDAGOCHTEND

BATAVIA·CENTRUM.
GROOTE POSTWE'l O. 331
TELEFOON NUM~ 334
BANDOENG.

DOOR

VOOR

BEZORGING GELlEVE-S.V.P.
5ll WELTEVREDEN OP TE

binding ondervindt den laatsten
tijd door weersomstandigbeden
en door den toestand in ltalie
vertragingen.
De Britsche piloten doen
wat zij kunnen; zij vliegen goed
en zijn voorzichtig, doch zij zijn,
vergeleken met de Nederlandsche piloteD, gehandicapped.
Dat de man van den Nederlandschim vliegdienst dit eens:
in het licht heeft geste1d, heeft
op de sportieve Britten een huitengewoon goeden indruk gemaakt.

:.

BET GEVAAR DER
WABONGS
Typhus neemt toe

_

Levertn wij momenteel zoolan'iJ de voorraad strekt. tegeo
zeer verlaagde afbetaling.

ERRES K.Y. 110
ERRES K.Y. 214
ERRES KY. 212 Super
PHILIPS 331 A Haal dt Wereld in Uw buis.

PHILIPS 331 A Super
Met een jaar garantie van den Importeur.
Tweedebandsch Radiotoestellen in huur

verkrijgbaar.

Wij repareeren aIle soorten Radiotoestellen.

N.V. PIANO- EN MUZIEK HANDEL
Batavia~C. Rijswijk 19

-

K0 K

Bandoang Bragaweg 29

I

HUlLEBALKEN
Vrouwen-organisatie
ANTI-LAWAAI-ACl'IE.

Te Kaoliuehi bij Haichow,
Kiangsu, hebben vrouwen een
corps huilebalken georganiM
seerd, dat nu al sederl het ChiGedurende de _ laatste zes neesche Iantarenfeest aan een
maanden is het aanial typhus- stllk door huilt.
ge~~en te Singapore 3:.ru:merHet doel van dat gehuil is
keliJk gestegen. De medische niet bekend en daarom zullen
autoriteiten schrijven dit toe de autoriteiten maatregelen neaan de onhygienische behandeM men om er een eind aan te
ling van voedsel door d~ ver- malten, aangezien het hen hinkoopers met vaste en vliegen~ dert bij hun werk.
de warongs.
Men neemt aan, dat de vrouwen intusschen tijd genoeg geAls een gevolg van _deze bad hebben om eens goed nit
meening werden enkele verzoe- te hullen.
ken van waronghouders om de
vereischte vergunningen nangehouden.
ZEILEN TE SINGAl'ORE

MAATRELEN TE
SINGAPORE.

Maar, zal men zeggen,- er is
Nieuw Jacht van R. S. y C.
toch :geen enkele reden, waarom de organisatie van -den- L
GRANDI & ZOON
NlEUWE COMMODORE.
A •.:dienst zoo moot blijven ala
zij is. Zij, die dien dienst aldns
Zoon wordt Christen
De ROyal Singapore Yacht
instelden, mogen tach worden
Club, _waarmede de Ron. Bat
verantwoordelti'k geste1d VoOr DOCH . IS BEDUCHT VOOR Jacht
zoo'n domme mpikk-erij, welke
GEVOLGEN.
blijk.baar de m....<>d.edinging met
kan volhouden?

1
KAP-SALON

"FEDORA"
KREKOT 20
(t.o. Cinema Palace)

Permanent Wave
fl. 7.50 compleet

METGARANTIE.

Schriftelijke Mulo-tursus
"BANDOENG"

Ie

het

hebben,>wij zoo- juisf ontvangen
Zeer l~ge -, prijzen,
conditie's

gemakkelijke

stand

betalings-

het gevolg van het feit, dat de
Britten hun niet -aile reehten
verleenen, welke een onderdaan
zouden toekomen. Bier zinspelen zij op de benoembaarheid
tot gouvernements-betrekkin,;;-en in de F.M.S. Zij rneenen
Batavia-C.
door hun langdurige vestiging
in de Straits en in de F.M.S.
daarop recht te hebben. Thans
lijkt het hUll, alsof de Britten
KERSEBLOES~I
hen aileen dulden, omdat men
hen noodig heeft ais koopJieden
Van Japan voor China
of als olldernemers.
Dat zij daarvoor werden beTEEKEN VAN VRIEND·
loond op een wijze, welke voor
SCHAP.
van onderop - beginnende menschen in China niet is wegge·
Een van de liefste huichela- legd, schijnt geen gewicht in de
rijen van den laatsten tijd is de schaal te leggen bij hen.
zen ding van 1000 kersebloesem-stekken, waarmede de geM
meente Tokio de gemeente Nan~
ONTPLOFFING
king vereerde.
Schip verloren

K. K. KNIES
Noordwijk22

Mr. Lundon trad als commodore af en is verval1gen door
mr_ M. H. Matheson.

LORD 'lOYNE
Terug naar Engcland

PER K. L. M.
Lord Mayne is met zijn jacht
..Rosaura" te Singapore aange·
kamen, van waar hij per KL.
M.-vliegtuig naar Engeland zal

GEEN ERNSTIGE ONGELUKKEN.

NIEUWE
STATUS

BUR~IAH'S

gaan.

Hij vertoefde ditmaal met zijn
jacht in de Philippijnen, waar
de door hem medegenomen
dierkundigen
allerlei
zoOIo·
~ch levend en dood materiaal
~erzamelden. Wanr de Jevcnde
beesten gcblevcn zijn, was
een raadsel VDor de Singaporesche verslaggcvers, want te
Singapore waren er geen aan
boord. J..lcn vermoedt. dat ze
uit Borneo (Serawuk) naar
Europa zijn gezonden.
Ann board van het jacht Wa·
ren als gas ten van Lord 1'loyJl~. lady en miss Broughton, die
Doli: dell tocht naar den Indischen archipcl hebben mede·
gemaakt.
OIU

Gouverneur Cochrane

,

VOORZITTER WETGEVEN·
DEN RAAD.
De nieuwe gouverneur van
Burma, Commander A D. Cochrane m.p., zal de eerste gouverneur zijn, die Burmah bestu~
ren moet, onafhankelijk van Br.
Indie.
Burmah zaI dan zijn eigen
wetgevenden raad hebben, en
juist daarom is een man met
parlementail'e ervaring met het
gouvemeurschap belast. Hij zal
eind April zijn funetie te Rangoon aanvaarden.

ACIITERGRONDEN

CHOLERA TE BANGKOK
Jacht als l"·iJm-atclicr

VAN

REenTER IN CLUBZAKEN

Verbood Optreden
Clubbestuur.
GAF TIJD TOT VERZOENING.

20 Sterfgevallen per Week

GAR~TETT.

To Singapore is ook aangekomen het jacht Alhclic van
den film-fabrikant Garnett. Het
jacht Iweft, zooals y.,;j reeds
hebbcn mcdcgedeeld, aan board
cen complect film-atelier. Gar·
nett 7~'l1 met zijn van HoUywood rnecgcllorncn personecl te
Singapore "achtcrgronden" filmen voor zijn films "Singaore
Bound" en "Trade Winds". l-IU
zal ongc\'ccr twcc maandcn
daannede doende zijn, wual'na
hij vertrekl naar Java.
CHINA'S STANI>PUN'l'
Hoar Jap_

Dc ontploffing op de Hong
even voor het sehip Penoeba in den Lingga Archipel
wilde verlaten, werd gevolgd
door een brand, welke dit
scheepje van 155 ton geheel
vernielde. Er waren 41 passagiers aan boord, die allen ongedeerd land kouden bereiken.
Bij de vergeefsche bestrijding
van' het vuur, liep de bemanning brandwonden op. Er was
slechts weinig lading in het
schip.
[(eat)

gj~Z::lDt bj~grepcn

BEZORGDHEID VOOR
TOURISTEN.
In Siam sterven op het 00genbli'k per dag 34 menschen
aan de cholera!
Tc Bangkok aileen sterven
pel' week van 20 tot 30 men~
schen aan die zickte.
Daarom is er sprakc van ge~
weest, dat de E-mprcss Of Bri~
lain met touristen aan board
njet naar Bangkok zou gaan.
Maar mct hct oog op het feit
dat het schip daar sleehts
twaalf uur zou blijven en dat
de tOllristen aan land allcen een
lunch zouden gebruiken in het
bcste hotel, ging de toeht toch
door.

GEIi:N ERKENNING VAN

MANDCHOEKOEO.
Ariyoshi, JapaM afgetl'cdcn
gezant bij de Chinccsche regcering tc Nanking, hoefl in cen
onderhoud met cen dagbladman te Tokio mcdcgcdce1d, dut
China wei goode vricndcn met
Japan wilde worden, als die
vricnd8chap niet gepaard ging
met verlics van grolldgebied of
Bchnde deed nan de nationalc
C(·nhc·id. Bovcndien was China
.... olstr..:-kt niet bcreid om Mand·
choekoeo tc crkenncn.

mOSCOOP·HERRIE

Een eigenaardigc rechtszaak
kwam te Penang voar. Daar
deed een gepensionneerd vee·
arts een beroep op den rechter
om het bestuur van een club te
vel'bicden hem buiten de club
te houden ell hem aan te zeggen, dat hij een aanvraag tot
ontslag zou moetcn indienen.
De rechter schortte inderdaad de actie van het clubbe·
stunr jegens dit lid op en sprak
de hoop uit, dat in dien tijd
beide partijen, welke niet voldoende tact hadden getoond,
tot elkander zouden kunnen
komen.
VLUCIIT GES'l'AAKT
Om

TOL'Htalid ill ,Japan

BRl'rSCHE HYDROPLANES
TE SHANGHAI.

Warner Bros. ween zich

Sin~:

:;::;Planes zullen tlaar
pore terugvliegen, maar het is
nog niet bepaald wanneer dat
zal geschieden. Een der vlieghtigen bleef te Amoy, waar een
defect aan de motor moet worden hersteld met onderdeelen,
welke eerst uit Singapore moeten komen.

u

4.75

alleenverkoop

karwei!'.

stores

Bezienswaardigheid.

Een man, met een boH'wed
op, is er klinknageltjes aan het
BRITSCHE INVLOED
slaan. Zijn jas heeft hij uitge·
Bezuiden Yangtse
trokken en netjes op de machine gelegd. De bolhoed houdt
CANTON·HANKOW·
bij op. Hij heeft een net overSPOORWEG.
hemd aan en een stijve boord
om.
Hij ziet er nit als een AmEen Japansch dagblad te
Shanghai maakt zich zeer druk
een wanwardag naardie
hetopKalfje
over de werkzaamheid van de sterdammer,
delt.
Al zijn bewegingen zijn
Britten in Zuid West China.
Het blad beweert, dat Enge- zoo, zijn Europeesch, zijn Amland zijn best doet om Zuid sterdamsch_ Met open mond
inlanders en Europeanen
West China te overheerschen. .
Daartoe zou de gouverneur van
Doch de koperslager beniet, waarom de anderen
Hongkong thans onderhandelen
met generaal Chan Chai Tong
zoo verbazen. Hij vindt die
over een politiek en economisch
witte kleeren en die geverdrag.
witte hoofddeksels
De Britten zouden hun invIoed in de streken ten zuiden
van de Yangtse willen vergrooten. Zij mwken daarbij gebruik
staan.
van de kansen, weLke de
voelt zich
Anlst,ordsmsch.. Hij is uit
Canton-Hankow spoonveg hun
Achtduizend kibiedt.
De genoemde spoonveg is
Een wereld ligt
nag niet heelemaal gereed,
en Amsterdam.
maar Chineesche kooplieden
hij klinknagels. In
van Canton maken zich reeds
verzengendc hitover de verbinding,
een heete koperen
schijnt te worden overover de woestijn van
wogen, tusschen dezen spoor·
staat. Tegen Van
weg en de Canton-Kowloonzegt hij: ,,'t Is een
dagje vandaag"_
lijn. Zij verwachten daarvan,
dat zij Canton tot een doode
De plaatselijke correspondent
van de "Calcutta Star" loopt
stad zou maken.
De bewuste spoorweg Canen
ton-Hankow zal overigens een
van de belangrijkste lijnen van
"Hollandsche
kop2rsJager
China worden. Hij wordt 681
om beschadigde Kievit
Eng. mijlen lang en loopt door te repareeren in Rajputana met
de provincies Kwantung, Hu- een zwarten bolhoed".
Ziedaar de sensatie van den
nan en Hupeh. Te Hankow zal
de reiziger, na over de Yangtse dag in de woestijnen om Jod~
te ziin gezet, kunnen overgaan phur, schrijft het "Soer. Hdbl".
op de Hankow-Peking-l!jn. I?e
lijn zal worden verdeeld In dr18
secties: de eerste loopt van gen later stapt hij in AmsterWongsha naar Lok Song, 169 dam nit. Niemand neemt aan~
aan den bolhoed
En
mijlen, met een zijlijn van Canton naar Sam Shui; de tweede bet zwarte pak
loopt van Lok Chong naar Chuchow, 252 mijlen; en de derde
van Chuchow naar Wuehang,
260 mijlen, met een zijlijn van Jets over
Adverteer56 mijlen van Chuchow naar de
ders en anderen,
stcenkoolvelden van Pings·
hiahg. Dc middelste sectie is
nag niet gereed. De totale aanVOORJAARSCOLLECTIE
legkosten zuBen 175 mi1lioen
JAPONNEN BIJ GERZON.
Chin. dollars bedragen.

~!~~ a~e; z~~e~f:;~antoor

voor Uw bestellingen, zooals: Hors d·~euvres. Visch-.
Vleesch- of Gevogelte-scbotels. Diverse Salades,
Pasteitjes. Croquettes. IJsbombes. ecz.
Wordt ieder uut: van den dag bezorgd tot 12 ullr 's ~achts.

OOK VOOR NIET·LEDEN!
Neewt U eeDS een prod .wet ons bekend Lunchabonnement a f 30 - en' f 35 __ per 30 bans.

vfb

c. Cbef-Kok
P. v. d. Berg
van Hotel

H. jaar

des

lades

I:~~~~~~~~~~~~~~~~~~!:;

P1181B NINOKA EDELTBEE
Vanaf 1 Februari 1936 worden in
de pakken van 1/2 kg. Pasir Nangka
Edelthee geen bons voor geschenken etc. meer pijgesloten. De in
omloop zijnde bons kunnen tot en
met 30 April 1936 worden ingewisseld.

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

'===================~
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ZWEMVESTEN

De Britsche hydroplanes, welke op -weg waren naar Japan
voor een zoogenaarnden "goodwill"-vlucht, zijn niet verder
Warner Bros., de bekende gelwmen dan ShanghaL
film-importcurs, hebben tc Singapore wrijving met de Amal·
gamated Theatres. En nu hebAMSTERDAMSCHE KOPERSLAGER IN
ben Warner Bros. van de firma
Boon Scng & Co, de pacht van
JODPHUR OP KARWEI.
het Victoria Theatre (den
Stad'lschouwburg)
overgeno·
men. Rct heet, dat daar thans
Reparaties aan de Kieviet,
CANTON CONTRA NANKING alleen Britsehe films zuBen
worden veltoond.
Ge~pannen Toe~tand
De bioscoop-directeuren maBOLIIOED BRENGT SENSATIE IN DE WOESTIJN.
ken zich zeer druk over deze
CANTON'S VERWIJTEN.
zaak. Het regent "ingezonden
"Naar Jodphnr????"
Een warm werkje verEr is wrijving tusschen de au~ stukken" in de Str. Times, oak
Naar Jodphnr ...... de auto
rieht.
toritciten van Nanking en die van het publiek, dat over het
rijdt naar Schiphol, waar in
van Canton. De gespannen algemeen het toejuicht, dat de
Een reis van zestienduizend den druilerigen, donkeren mortoe.stand is zelfs roo acuut geM films van Warner Bros. tach te kilometer, gemaakt door een gen een vliegmachine staat.
worden, dat een Chineeseh Singapore zullen worden ver- Amsterdamschen koperslager,
Daar stuift de "Nachtegaal".
vliegtuig van de Indo China- toond.
heeft J odphlll' ill verbazing ge- Voor een van de ramen, met
China-lijn, dat zonder vergungereedschapstasch
op
bracht. Want de koperslager, een
ning vloog over Zuidwest Chi·
die zoo uit zijn werk was ge- schoot, een zwart pak en een
na te Canton in beslag is genohaaId, verscheen eensklaps in bolhoed, de Amsterdamsche
men.
koperslager.
de Britsch-Indisch woestijn met
Te Canton gaat men ook
Eten van twce Wallen
Twee-en-een
halven
dag
een ... bolhoed. Een boofddekdoor met de eigen zilver-n.:.tiosel dat geen menschelijk oog vliegt de man, die nagenOE!g
naIisatie politiek_
UIT ONVOLDAANHEID.
ooit in de vlakten van Rajpu- noait de greDS over is geweest.
Dc Cantonsche regeering ver·
Landen verglijden onder hem,
tana aanschouwde!
wijt de Nankingsehe regeering
De Chineezen van Singapore
Het was zoo. De "Kievit" werelddeelen. Achtduizend kiD.m. het voeren van een week- hebben geantwoord op het c:ri- stond met mankement in Jod- lometer. Dan - in een tropihartige pOlitiek jegehs Japan.
tische artikel van de Straits phur_ W. van Veenendaal, de schen avond, Zaterdags, strijkt
piloot, was in het.allerslechtste de "NachtegaaJ." in Jodphur
humeur want het toestel was
aroset - de wonderboord -let op het etiket in de boord
in Jodphur niet te -maken. Ret
- - - "aroset collar", dat is uwe garantie I
stond daar, in de verzengende,
treiterende hitte van de woesaroset - de boord die er 's middags wanneer
tijn. In potaseh gedompelde
- - - u van het kantoor terugkomt, nog
klinknagels waren noodig am
het des
even keurig uitziet, als toen
het te herstellen. Slechts een
morgens tehuis_ aantrak
vakman, -biermede bekend, kon
dat doen.
a.roset - ap_ een arrow - mitaga -shirt is de
Welnu .. Woensdagmorgen,
- - - idea Ie combinil:tie
terwijl het nag danker is en· de
regen drliilt, wordt er bij een
zie :onze speciale etalages I
K. L; M:-koperslager _aangeeen heel grote collectie. dessins
beld. Hevig.
"Opstaan, je moet er nit, een

IN STADSSCHOUWBURG
SINGAPORE.

'-Olgen~en-

Den
morgen. Kokend is de hitte. De zan zengt
over de eindelooze woestija van
Rajputana. Alles is licht - alles blinkt en schittert in den
heeten zon. D.aar klinkt, midden op het vliegveld gehamer.

EEN

GOED CORSET
lJoorkomt
Vermoeidhcid
Vraagt daarcm Ollze

C.B.

Gerzon heeft zijn nieuwe col·
COR.SETTEN
lectie japonnen ontvangen voar
den ochtend, middag en avond.
Het zoo moderne cloque is
• COR.SELETS
nag steeds en vogue, voor midalleent'erkoop
dag en avond, in diverse kleurencombinaties. Opvallend is
het, dat de lijn voor de middagjaponnen veel korter is gewor·
den. Pasteltinten hebeen nog
steeds _de voorkeur, zooals
creche, bleu, rose, groen etc. Ook 11!~:JI!~~:::::6
gestreepte dessins treden meer
en meer op den voorgrond. Nog
laat noppe zich gelden, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
alleen in kleinere moezeLl, meer ~
bekend onder den naam van ROY A L HOT E L
Noordwijk 1-4 Tel. Wl. 465
eaviaar.
Dagkamers vanaf f 3.50
In nouveaute's worden zeer
Maandkamers..
,,75.veel gespen, annbanden
Prima LULlch of Diner, (voldoende voor 2 personcn)
clips in verschillende metaal·
Afgehaald, per rnaand f 22.50
soorten
gebracht.
Ook brengt
de voorjaarsmode
ons weer zeer vele bloemgarnee~
ring, dikwijIs van dezelfde stof
de japon, wat uitstekend'
een lust, de nieuwste
in de bijzonder veretalages te zien en eeo
aan dit magazijn zal U
dat Gerzon steeds het
brengt, tegen p:rijzen
meevallen.. Ten
daarom zeggen:
U zeker!"

GROOT KAMPIOENSFEEST.
Nog .even vestigen wij de nandacht op het hedenavond hoven
Maison Versteeg te houden
feest, hetwelk gegeven woro.t
doo;, "The Hawaian Syncopa·
ters •
.
Bet zeer gevaneerde pro---

~~~~~;;;~~~~~~~~~~~~~~

Boekhandel Wigerink
Telef. \VeL 3049

RijsWijkstraat 16

2e Handsch .. Nieuvv .. Antiquarisch

Steeds groote voorraad boeken op elk gebied
Pas ontvangen:
Een zeer groote partij
Baedekers en andere Reisgidsen, van aIle mOg'elijke
Landen en een groat aantal Steden ter Vol Ereld ! 1

Geheel Nienw!l Maar.... 2de Handsch Prijzen 1
~========:::;:;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;~
-

Kramat 93 een studenten"Caxnaval" ~ven. .
Hetzal om 9 uur begUmen.
Zij, die niet; gecost:uJ:rieerd kobelooft een avc:m.d van men, worden. verioclit iii avond- DeJ.au

STUURT UW STEM

MAAR HOLLAND

#

•

maskt voor 0
een volmaalctegramofoonopuame
.Aan den-.ino~g bestaai: ech- van Uw- stem en die U"ftI'
ter . geleg>mhcid om ziell tegen kin..".".
•
~ ~uen prijs te vermommen.. &n waardevol geSchenk voait
kleeding te-komen.

Bataviaaseh Studenten
hedenawndm de

IB.,;.'....ochE'·_
"Be&ti.Semper

~et ~=o ~ ~ £antine-en 'mendeD-

~
_ _ de Vereeni-.
p,g..a -of f 2.5t1.
S<jcie- giDg ter l>esbijding ..... de In- TJIIdniSO. Tel.S...........

0Jtde" _"",m.N..tIndii

.

..

. ...• .

~ ':/1:":._'~'.'"
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.
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OP DE · MANDAATEILANDEN. WONEN REEDS ZEER
VEEL JAPANSCHE ·KOLONISTEN. "- JAPAN
DENKT OOK AANHET ilUi:DIGE GESLACHT.
- AcrivrrErr' AAN DE GEELVINKBAAL

REEFT TE KOOP VOOR
. WEINIGGELD :

t!2

ZUML1PPKN.
~r~N!EN

Wat zij kunnen. mooten ook wij J.rurulen.
klimaat

schijnt voor blijvende

In het Kolonia.al Tijdschrift immigratie van Japanners zeer

troffen wij eeo artikel aan, van
H. Hagenaar, over Japansehe
Zilidzee ko1onisatie, dat zich
vool'oamelijk bezig lt6udt met
de Japansche activiteit op de
Mandaateilanden in den Pacific.
Wat ons lUerin interesseert is
Electr. 8rood·en Ganketbakkerij vooral de verhouding in aantal
P. J. TEKM4ATEN
tusschen J apanners en InlanKc.rh rnat 9·11 - Td, 525 Mr. Cor~c:ll$ ders. De gegevcns tijn aan JaUw &<Ires VDOr brood eD ba"kc.l.
pansche publica.ties ontleend.
S pecial'll . dres VDor fij"':: v]c.es c:b ..... f\reD Het is derhalve niet onmogelijk
PrOClbrood g,atil op n3nvraog.·
dat men er meer dan reeele, naBtlc.dd aanbevtl eDd
melijk propagandistische, waarP. J. TERIh." "-';EN. de aan moet toekenncn zoowel
vaal' buitcn~ als binnenlandsch
gebruik. Dc census . . .an 1
Liefhebbers van prima April 1933 ga f ceo bevolkingsCHINEESCH ETEN ? tot.'\aJ op deze eUaoden van
SO.884, waarvan 50.114 InMaar een adrn
landers; 30.670 Japanners en
RestalJrant E. A. 100 vreemdelingen; met aoP oS I....'f9 Noo,d 63 Tc-Idoon WI. 3753 den~
woordell
er worden
zeer veel kolonisten aangetroffen, in verhouding tot
de oorspron]telijke bevolking.
De vcrwachting is, dat over
Bungalows met vriJ licht en %lIi- betrekkelijk korten tijd de Japanoers de mcerderheid zullen
\'c r d rinkwater. veij ;:wcmmenen
vOrlnen.
.
tcnnis$en voor korter e n langeIBet voJgcnde lijstje gt.'eft een
verbli jr.
overzicht van de tocneming
Dependallce Boorder;j CRAME.R van de bevolking sinds 1920:
I n h thtln\Wu Tel. 21 00 \VI. 7..,('cr biltll\<
Jupunn':I'S lnlnnu e rll Vr~~m
delln~

gen

1920
1925
1930
1932
1933

DF. HOOGSTE KW HITJlT
TOT DEN LAAG·
HEN
PRIIS

;;;;~ y~ .:;,;
~
.~

.3.671
7.430
19,835
25.766
30.670

48.505
48.789
49.695
50.045
50.114

46
66
96
98
100

k"~~;r ~~rcc~:;~~~~be~~wi~~

den . ~dere c.ijferil noodig zljn
o.a. betreffende mortaliteit en
nataliteit onder' de kolOlusten.
Daarvoor is. de geheele kolonisatie . te jong. Er is' nog geen
tweede generatie.
.
Maar · dat alles neemt tach
niet weg, dat oil het betrekkelijk kleine gebied del' mandaateilanden in 13 jam tijds een
zeer groot aantal Japanners .
een bestaan yond, in een tijd,
dat de gr:oote massa in het
mOederland gebrek lijdt. Dat
verklaart mede bet verzoek a&n
het Indische gouvernement om
te willen toestaan, op de erfpachtsgronden in Nieuw-Guinea Japansche kolonisten toe
te laten. Japan wikt en weegt
niet ziekelijk voorzichtig. of het
op den duur za! slageD, wat
het meuschenmateriaal betreft.
Het boudt zich, evenals onze
voorva deren aan de experimenteele methode. Lukt het, des te
betel'; lukt het lliet, dan wordt
elders iets andel'S beproefd.
Dat wit niet zeggen, dat de
zaak niet grondig zou worden
voorbereid. Integendeel. Maar
in J apan vraagt men niet: wat
zal het derde geslacht weI doen,
maar: wat beginnen wij met
het h uidige. Als dat voorloopig
is geholpen, is er al veel bereikt.
Tot :z:oover de mandaateilanden. Wat de Japansche activiteit op Niellw-Guinea zelf betren, deelt de schrijver interessante bijzonderheden mede.
Een der weinige Europeesche
ondernemers, die zich indertijdvoor Noord Nieuw Guinea interesseerden', was de Duitsche
Phoenix.maatschappij. In 1920
opgericht, kon zij het in I S31
tengevolge van de financieele
crisis in Duitschland in 1931
niet langeI' bolwerken. Zij deed
haar zakcn over aan de even-

geschikt. De locnen zijn er in
het algemeen booger dan in bet
moederland maar blijven toch
op een dergelijk laag peil dat
concurrentie in aUe opzichten
mogelijk is Terugkeer naar het
Vaderland komt slechts in zeer
weinig gevaUen voor. Het im.
migratiegebied wordt een tweede vaderland, of Hever cen deeI
van het vaderla.nd" cen welkome uitiaat voor de overtollige
bevolkingsreserves".
Wat de schrijver hier zegt is
bezien met bet oog op den Japanschen expansiedrang, .jute.
ressant. Men zon er uit kunnen
conc1udeeren: Japanners kun.
nen zich in tropische gebieden
bJijvend vestigen.
Nu is bct eigenaardig, dat de
algemeene ervaringen met J apansclle emigranten in tropische gebiedcn niet gunstig
zijn. In kolonien van Westersche mogenheden staan zij in
dit opzicht b.v. verre achter bij
den Zuid Chinces en zelfs op
Formosa is dat zoo, Handenarbeid en vooral landbouwarbeid
in de trOpeD, valt den Japan.
ner evemlls den Europeaan op
den duur tc zwaar. Dat is de
gangbare opvntting, die tot nu
toe door de fe iten schijnt te
worden gcstaafd. Daarmee is
het bovenstaande in tegcllspraak.
Wat de schrijver opmerkt '
ten aanzien van het lage levens- ~~~~~: ~~~':nk:~~i !~::~ra;:
peil in het moederland is ill- pij, de Nanyo I{ohatsu Gomei
~~~c~~~ze~~~~gr~~Da:i~~~ Kaisha. Dcze "Compagnie tot
mensehen immcrs, die weinig ontwilt1teling dar Zuid Zee"
bchoeften moeten hebben, wiI- werd gesticht door de Nanyo
len zij kunnen slagen, uit J a- I{ohatsu Kabushiki Kaisha, die
I

aug. savelkoul
lJIoderne maatkleeding
nieuwe collectie stoffen vooreuropa
.cholsch. sloffen

W~te~secD~:k~~~k:~ ~:~ h~~

mlen-Db.kln
V It R L <;jt'Ymlteerd
NO 0 I T I!(~"ena.rd
eLK E imillltlc: woarde!OQl

8vg. 8 ANSA Tel. 815

FEU ILL ETON.

savelkoul
niet duurder

NOHA DE VALSCHE ERFGENAME.
OF

Dc I",'clling-en ccner moeder
door
ENUICO DE NOVARA.
l;'} )

Daarl)p nam Bertrand dc
J3oncourt afschcid. Toen hij het
gcreehtsgcbouw verliet, spcelde
ccn tevrcdcn glimlachje om
2:ijn lippen. Hij had met rninder
bt:r.wtll"Cn te lmmpc.n dan hij
vcrmocd llad.
Nog slcchts korten Hjd cn hij
had zjjn docl bcreikt.
Hij wilde nu even brici aan
Florence schrijven om haar mcde te deelen hoe zijn onderhoud
op het parket was afgcloopen.
Hij stond op het punt een cafe binnen te gaan, tocn hij den
snellen hoefslag van een paard
achler zich hoorde.
Even daarna zag hij vJak bij
~ich oed aantal mcnschen
in
groote opgewondenheld heel
hard 100ISen. Nu ontwaarde hij
de oorzaa1c van hun Bchrik.
' Ecn schichtig gcworden paard
kwam met een duizclingwek.
kendc snelheid aanrennen.
Boncourt dacht niet lang na.
Daarvoor was er ook geen tijd.
De omstanders gilden luid.
Bliksemsnel had Boncourt
het hollende paard bij '"de;n teugel gegrepen. ·Tien, twintig meter sleepte bet hem mee. toen
vcrminderde het zijn · vann.
Bevend, met zweet bedekt, bleef
het staan. i

- Uw hulp kwatn op het
juist<"-! oogcnblik! Zeide hij, terwijl hij zijn redder de hand
druktc. Ik dank u hartelijk!
Mag ik weten met wien ik het
genoegen heb ?'
Ollderzoekcnd keck hij zijn
redder aan.
- Gij komt mij bckend voor,
bernam hij. Is bet mogelijk dat
wij elkaar reeds eerder ontmoet
hebben?
- Mijn naam i~ de Boncourt.
Gij komt mij evcneens bekend
..,-oor. Wij mocten elkander be·
paald vroeger al ge~ien hebben!
- De Bollcourt? Dien naam
Met een eigc."laardigen blik
ken ik. Ik heb op school gegaan keek de BODconrt gnat Jeromet een jongen die zoo beette. me na, toen daze wegreed op
Mijn naam is Jerome de Bour~ zijn paard, da.t weer ' geheel tot
don!
bedaren gekomen was.
De Boncourt week achteruit.
De Boncourt voelde zieh niet
De vriendelijke glimlach ver- op zijn gemak; hij sehaamde
dween van zijn gelaat.
zich ·zelfa. Graaf de Bourdon
Jerome de Bourdon? Wat had hem zoo gul .en hartelijk
een eigenaardig toeval!
uitgenoodigd!
Hij beheerschte zich cchter
~ijn berouw duurde echter
onmiddellijk cn liet nieta meer ~et l~g. Ochwa~, '!aartoe
van zijn verbazing bl.ijken.
dlen.de dIe· weekhartigheld! On......:. Nu herinner ik het mij zin! Iedereen is ziclizelf het
ook. Wij zijn samen school ge· naast!
gaan.
Hij
immers de schuldige

was

hand.
,
Jerome 'g. af hem
Ilogmaals de
- Ik ben dubool verheugd
in mijn redder een ouden te beHet vOlgende oogenbli,k was groeten: Nogmaals mijn harteqe ruiter reeds uit· het zadei lijken dank!
. gesprongen. Hij was .weI bleck, ~~ tt:~::lt7\:' :e~=~
m.aar · se.heen met bevreesd . tc
. ,: ?!tin . ~ew.eest.
.
thuis

daar men

maar beter

Ulet Japansch regeeringssubsidie de economiscbe ontwikkeling der mandaateUanden beheed. De nieuwe maatschappij
nam de concessie dcr Duitsche
zaa.k over en kocht nog enkele
andere concessies op. Zij heeft
de winkels van de Phoenix
thans in exploitabe en onderboudt met twee motorbooten
bet contact met Pa la.u en an-I
dere plaatsen in bet mandaatgebied. Zij voert boschproduct en nit, heeft aanplant-en van
kapok, katocn en mais en drijft
verdeI' handel met de inlanders. Aan het prospectus der
rnaatsehappij is het volgende
ontleend, dat wij in het Nederla ndsch vcrta1en:
"Bet aantal Inlandsche werklieden. dat bij on?.e onderneming werkzaam is, overtreft
jaarlijks hct gemiddelde van
120.000. Dit stelt hen in staat
htm belastingen aan llet Nederlandsch-Indische gouvernement op te brengen en verhoogt
tevens aanzienlijk hun koopkracht. Lo~'ale ambtenaren en
bevolking erkennen volmondig.
dat onze ondernemingen de ruggegraat zijn van aUe economische activiteit aldaat en dat zij
de hoofdbron van inkomsten

-=====================

BATAVIA

Wilt gij mij het genoegen doen,
mij te bewcken: Ik WOOIl te
Valmont, twec uur van hier.
Vandaag is het Dinsdag, lmnt
gij Vrijdag bij on8 komen dineeren: Mijn vrouw zal ook verheugd zijn, u te kuhilen bedanken.
Dc Boncourt stond op het
punt om te zcggen dolt hct hem
onmogeliJ"k was. H oc kon hij deze uitnoodiging aannemen?
Mocht llij dc gast van de
vrouw, die hij in het vcrderf
wilde storten? Daar kwam zijn
bcter ik tegen In opstand.
Maar was het niet alsof het
toeval hem te bulp wilde ko·
men? Wellicht bereikte hij op
deze wijze snellcr en gemakkelijker zijn doel dan wanneer hij
de beslissing an.n de justitie
overliet.
De Boncourt aanzelde niet
lang, maar nam de uitnoodiging
aan.
Jerome gat hcm de hand en
ging heen, lliet vermoedend
voor wjen bij zijn hills had
opengezet.

f 60.-

per com~leet costume
lalt uw garderobe op peil houden door

I

A ~:~t b~~~~~~ ~~~jO;:a~~. ~:t
A
N
SLACHTERIJEN
Tel. WI. 2000
T

prim;'!. kwaHteit
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schrijver "Wat voor Duitschland, kolonisecl'cnde nanr het
N. v. Ha~d("1 ~'I;j ... Klltn GWlln"
Westersehe typc, dat de arEEN MILLIOEN KVNT U 'WIN NEN
L,;;;~==':;;:::=;;::';:;';;';=..J beidskrachten moct recrutce- zoo bijzondcr hoog algemeen
levenspcil. J apan zal met min- In de Irekkln(l v~" 1 April a. s. der groote Frallsche LClc-rii 5% FFPr~ seo.' - - - - - - - - - - ~~~ ~;a~~ a~~n~~~~~;m~~ij~lki~~~ der mocite mcnschen vindcn CREDIT N -\TIONAL 1920 (Premi e.c bllgatir~) . Hoofc~rrm;~n : 1 a I MILL10EN;
1
A
500.000
j
2
:'
!
200.000;
3 a 100000 e.n 6 ;) 50.000 FFrC5. COl:.
die
genegen
zijn
te
emigreeren
zwaal' was en lang tO U zijn geen met hun geringe behoeften
uHbatoltnC. WeUelilk iIIooor1oo.d.
U ~!~~cn, v;;;~:dt k~fg~is~~;e~~~a?~ zullcn zij op het nieuwe eiland Voila
GUlIls tOlufl d in g drr Ird,king3IiISl~n . L.alsfe dag van iDUh'ij vJog 2 1 Ml.'arl
cen stadium, waarin de groote ook s poediger tevrcden zijn. Of al Koopl Dog hrdeo due premJe-oblig~ t ltl). Met et'n SIO<liog pu FOSI" I$!el YBD
J( massa van de bcvoLking nag zij er cehter op den duur zullen f 3.- d od U reeds Ulede aaode I Aprtl. trekkiog; d n c. posl ... ilSe l te aO dC Dl.'il O:
!dccht.'I een laag levenspcil kunnen narden is nog cen open
Agentscb.p: HOLLANDSCHE ADMINIS TR AT1IBANK
vraug. Althnns men 1mn uit boRaden Salehl .. aD 53
Bill"'''ill.'C,
vcnstaande cijfers die conclu·
hI :.-.r:;omc-n.
Sok.A~CD\ :

bIBUW. SO'1J.

chlQue dessins

Zw hyg"ni"h icged e h,. do,lm,bgc m p,Hing.

H et vleesch wordt door HOLLANDSCHE VAKllEDEN
lIitIJcsnc dcn en bc.handeJd

hoorde in welk gevaar htj had
vCl'keerd.
B et deed haar veel genoegel1,
dat zij gelegenheid zou hebben,
dcn redder v~n haar man per·
ooonlijk te bedanken.
Arme Nora! Indien gij alIes
wist.,
Twee dngen later kreeg Bertrand de Boncourl bericht van
bet parket dat het lijk, door
hcm aangewezen, op het kerkhof te Gradon Vrijdagmorgen
tc tien uur zou worden opgegraven.
Met een tevreden glimla.ch
stnk hij den brief bij zich.
"Als ik uw huis binnentreea,
is uw lot waarschijnlijk r eeds
beslist, schoone gravin! dacht

De BOllcourt stond bij een an~
del' graf en las schijnbaar aandachtig hct,opschrift van den
steen.
Eerst toen bij stemme.n hoorde, wendde hij zich om, groette
beleefd en voc<>'"de zich bij het
kleine gezelschap.
Op bevel van den justitie
werd het laatste laagje aanie
weggegraven. Daarna werd de
kist opgehescbcn.
AJvorens men tot het openen
overging, IDoest de Boncourt
nogmaals nauwkeurig het litteeken aanduiden, dat zich op
den arm van de doode IDoest
bevinden. Men vroe hero. of er
nog andere herke;ningsteeke-

nkeennnWen"dren. Hij antwoordde ont-

Hij ontkleedde bet lijk verder
ell voegde er aan toe:
-Bet is een jonge vrOllW
van ongevcer vijf-en~twintig
jaar.
De magistraat wendde zieh
tot de Boncourt.
- Kunt gij verk)aren dnt dit
het lijk van uw ecbt?"enoote is:
Neen.. Er was mets dat als
b~kenDlngsteeke n had kunnen
dlenen. ' "
.
- WIlt gIJ dan den linkerarm
ont,hl.ooten, ~ok~e!? vroeg de
ofilcler van Jusbhe.
. De Boncoort hield den adem
m. ..
..
..Hij. was zeker van . .2IJn zaak;
hi] WlSt.~t nu het litteeken te

I

den
dokter
.
justiti.e
.. op bgOOemptezI.
. .
toon. aan
.
.Deze sch~dde hethoofd. '
·-Neen. bet ~ is zeIfs ' vrij
gaaf geb1even. Dat het geJaat
verminkt is. .kmDt door de
~den, die zij ~

het gto"!.f neerdaIen. Daama
werd de aarde er ,veer opge'.yorpen.
De Boncourt verroerde zich
niet .
Was het werkelijkheid? Was
al zijn hoop in ~n enkele D1i~
nuct vernieti.gd?
Hoe was bet moge~ul;: ~a t cen
ander dan Suzanne ill dlt graf
h.:.g?
L aDgzaam .mef hij de band
op en streek zlch m'er het voorhoo~d.
..
Wat was er "an Z'J1l vrouw
gewor.den? _.
. ..
B.ertrand ~:':Ist me.. wat te
b~gmnen. Hi] sm~chtte
nJkdoUl .en aam:aell. Zou zijn
et

naar

~:~~: W:~jt :r=':ijk~ =~

nuwachtig.

doen. Ik kan b ern echter onmoToen gat de officier van jusgelijk sparen. Die geschiedenlS titie een teeken om het deksel
heert hij aan zijn vrouw te dan.- op te Iichten.
ke~~~ um v60r den vastgestel- o:':est~fsts~~~~~St~e k:.:n~j
den tijd was de Boncourt aI op neer op de doode, die zoo plot'het kerkhof..
seling uit het leven was weggeTot zijn verrassing zag hij rukt.
dat het gra.f reeds uitgegravcn
Een dunne zwacte doek be·
was. E en dunne lang aarde be- dekte bet gezicbt.
dekte de lijk.kist nog.
De dokter, men men verzocht
Hoewel bij zeker van zijn had ~~ den opgraving aanwezig
zaak was, voelde hij zich ge- te zgn, tilde den dock op. De
jaagd en zenuwachtig.
omstanders deins:len achteruit.
V3n tijd tot tijd keek hij op .z66afschmvelijkwashetgeen~
zijn horio.ge. Het wachten dUUT"- thans zagen.
de hem· emdeloos lang.
Bet gelaat van de doode was
Waar bleven de anderen 1:zOO vermiDkt, dat
-t
toch? Ret was al ~art voor eens had 'Ii::
menof~e t
tien en nog steeds stond hij al- een , jong =~ ou3e
leen. .
.
' ~ vrouw was. geweest.
:t'.
.
-Romt dit doordat ' het lijk
.Eind;e1ijk ,-hoorde liij ·een rij. in staat van onthUiding vel"tuig n~omen. Bet hie1d ~ keert? vroeg de ofBcier van

'"... ~'.~' .:. ,>

.'

.

,,

'

::be~u\>'~~~~~~ ~~:~ op~'~~~'t ~ij.g:f

~

::':::t ~ :~

lwas

~en.

d.ichtst.b.~

Bij00.
gat
de kist weer te
E:n:u:J.e
_ .bevel
!
.. . mLar"'.
bet \l"!:lcb.tte~
oo.rr-,
sluiten..:
De gnt-v:in o.-erhan~de haar
." Na de BOnOourt.toe} gegroet ge~ dienstbode :oet'pak eo.
te hebbeD,, ' verliet bti in gezeI- gat.den ~tsier be\-eI bier uK
.schanvan·deandereheerenhet tespaIlOCttenopb.a.:u-tewadta.f g > l I

.~

' .

',-.

\'~~r:~~,-e:°::e:r:
bedrie~ter

zichtbaar werd, stiet de Bon_lzijn, dic ruij naar bet dcel
eourt een kreet van schrik uit. brengt Dien weg zaI ik TInden!
De ,buid was gl~~ e~ was geen ~et kan ~ietd aileen toeval zijn,
~~:~van ecn ee en te be~ z~ ~uis ;~~~n ~~~
_ Nu, mijnheer de Boncourt. Wellicht gelukt bet mij, :achter
be\7eel't gij nag, dat dit het lijk de waarhcid te komen!"
van uw "\TOUw is ?
Bertrand was met in staat DUUR GEKOCHT ZWIJGEN.
te an"twoorden. Bet was ' zoo
vreemd en onvenvacht. dat hij
Niemaod sIoeg er aeht op dat
het Diet begrijpen kon.
gravin Louse dlen mid:lag mt
Eerst, t~ de' M!I.o<>k-traat de rij~en glOg en dat Enns. de
vraag h~haalde, stamelde hlj: bediende, een pak naar het rij-:- Neen, been ...... dat is Su- tuig broebt.
zanne niet! Dat kan zij Diet
Florence ",'as reeds eenige
zijD.! Maar me kan er anders uren geledcn naar bet boscbin dit graf.liggen ?
_
wachtcl'S~u~j.e ~~an. Yen1er- nat IS onze za.a.k met!
er met een. die OElang stel.Voor ODS is lXU'" &kenning wI· de in het doen en laten \""8.ll de
~~ ¥ de ~ uw Vl"OUW" gn.~ _
...
met 15.. DSannede lS onze task
~UJSe het; het ~~~g ~

~.

"~', .~ .. :

:u

moede, teruiji een
schoof de dokter in wecide baadde?

Langza.a.rn

.

' .

op mij .W"cht.i.?.'!~:'~W:~~~ f.:~:.id=~~Wn,
.b:~==---: ...~d;!.=..:r
. .
"

es

zier onze

lor; g

n~e~~t ~ijn ~;:afe~e~i:~~~'

gevolgen
dragen van
hanDc.
Boncollrt
had
niet! Zij moe-sten
zelfhun
maar.
de d.e.D
Ingan.
g :van
.. h. et
....k..er.de
kh.~-.r
of stil.
delwijze. Hij zou 'geen' medeIij- menden ~aem.oet willen gaan.
den met hen'bebben; voor hem .maar hij bedwong ncb. Zij 1)e..
stond er te vee! op het ,spel.
h~en ni~t· te zien. hoe ge-jaagd · hij~· '. .
.
Thll;i~ gekom.en~ verteIde ' Je- ,Vooi'afgegaan door den dood-
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.. De regdprijs .voor deze advertenties is
m'et een minimum Vi;ltt 5 . regels.

f

MASSEuSE
damear bij .....
moeiGh., kciuvatting, beV. bioed4
clrcuiatie,
ontvettingskuren.
(uil8l wor

I)

Bil1ijk tarief, aan huis te ontb.
Mew. Terlaak, Xemajaran 43.

0.20

SPOED,
i.e koop t.e.a.b. Europ. dames-

FILIAAL

WIELREHHERS

PASAR OOST No. 19
TE LEPOOH r... . 0
MR.-CO RN Et IS

en m.eisjCflfi6ts, vliegende Ho}·
lander; campI.
poppenhuis,

Dierenarts :

D.L. AUSSEMS
.amIl"llDW.I 50. Tel. 551Z

d
.

~

'I

POTOGRAAF

VQOR

132~ZEER B;~tl~~E ~~~DITIES. 1325
V"=an='' VI'' JlIE'' '='='S' ' =L=ees
=inr=i=ch=tln='=g===V£=R=Z=.u=IELA===AR=S==
.

KeboD Sirth 9. Billijkst adres
voor keuze-portefeuilles (min.
1.50) Uitsl. Holi. tijdschr. (13
s t ) 2. = p.rn. Vaste tl"ommels
(36 tijdschr. + roman) 3.50 en
2.50 p.m. Uitsl. romans (uieuwe) 2 p.w. f 1.50 p.m. In!. Tel.

Melkerij

~ volle kennismake:n met
het gevoel zich goed
ve~orgd te hebben.

;~g~~:Japa.nsche ~~eglaan S.

Te ROOl) aangeboden t.e.a.h.
vijf-deeJige Schaubek's postzegelalbum met ca. 10.000 Vetschiilende zegeis. Brieven onder
No. 1364 v.d. blad.

aangebo~?~~o~~~:e

Briev~. ~~~c~~~g:~d.

~\~~:tt~~~~~~e~ '~~r ~~d:~= ~~:~'en

hood.

~e K=!.~~~erna~

door
VELDBLOEMEN.
melk en Lembang-boter. Vtaagt·
KLEUTERKLASJE.
inlichtingen bij Moderna, Tel.
Spoedig gaan mijn bloeropjes de
Weltevreden 4500.
grote schoolwereld in; hun
WAT IS DE NUL-DE
sprookjesland is voorbij.
KLASSE'!
Nieuwe bloempjes zou ik gaar- Kinderen, die om gezondheidsne binnenleiden.
of leeftijdsredenen de Ie kl.

~GbRA KATJ~ :~~=~~~&~:~~ek ~e~~ ~~ie::, ~~o:n~~jt

onder No. 1361 v.d.

j

teg~~eef~~~~i!~~~:~: JAVA~Arabicakoffie

PARA·
hl~~~

~:!~~;~~Vn. 4500. i:Il~~\~hf~eS~~\.!er1~~~n v.m. m~3~~a~~:~e~~~ d~d~~ad~o.

aangebode!E
Spaniels, oud 2} maand, teefjes,
Alaydroeslaan 52.
---BESCHAAFD
Jong Meisje, goed kunnende
naaien, in bezit dipl. costumiere, zoekt betrekking in modezaak of l~t;~i::.. d~~ia~~der No.

4821 Weltevreden.
onder
lIFJr 1\IODEHUIS
ook een volwassen kater, buitenIucht.
S POE D:
pracht exempl., allen rasecht, MCVTOUW W. J. de Ruyter de
SLUlSBR. STR. s:;
T e k0 0 p
met stamboom, t e koop.Laan Wild, gediplomeerd Onderwij·
thnns ,onder 1. van l\-lej. H. v.
Deen. Jc adres v. goedk. Maak- een mod. eet· en slaaplmmer~
Trivelli 35. Tel. 2425 Welt.
teres, tevens Gymn. en Duits.
100nen v, at f 2,- Goede Coupe nmeublement t. e. a,ann. bod'
TE HOOP:
Vioslaan 7.

goed

~ Dan eerst zull U ten

WONlNGBUREAU"

Hutkoffer 4,50; dubbele leg·

MALABARWEG . 58

: ,'

'.

fa~~~tj:!,r d~~~se n~~~r~~'la~~

BOEKHANDEL

st.

aangebode~v!~Or160,-

In.

"Arabica" uit NOORD-SUMA~
TRA. Eiscbt daarom de SUPE-

Batavla-C

BLOEl\lEN~ EN
OORSAGECURSUS.

31esureo p.w. f 750 p. llIod.
. Dip!. coslumihe 3 a 1: llIod.

RIEURE ARABICA-KOFFIE Groote keuze verschillende mo· . Tev. aanm. toii.
P. T.fNo. I uit de GAJO·LAN- dellen f 5.- p.m. t evens naai- ZUURZAK~ EN

DEN (Atjeb).

de hui'!:"~ ?'e~f! ~~n g,oot
L~~~~dv~~di~EN.

en

knipl.

zeer

ANANAS

SQUASH

eenvoudige

Gymn. en

inefhet bezit van Lagere Acte
he t nog enkele uren vrij en

Onvoldoend~:~~~ien.

='---,I""Z;;":A:-:cL.---- ~~::e::~~n~tr~~ti:.°p~r

Genegcn in de Paasvacantie te

is go c d k 0 0 p e r!
rna mark. Voor 3 filmformaten:
llit 1 flesch
flesschen desin- 8·9?!~16 mm. met 2 lenzen, kof~

JAPONNEN:

kyo GceD afgespeeldc platen, Maakioon vanaf f 2.- goede
Br. onder 1356 v.d. blad.
coupe, prima afwerking!
I{oningsplein, Noord binneR 7.
TEKOOP.
Een z.g.Q.. nieuw modern model
GEDIPL. COUPEUSE
babybedje, met staatvceren matras, alluminium geverfd. Ge- Ex-leeriing Mevr. Klihr geeft
heel compl. klamboe bulb.ak knip ~ cn naail, zeer practische
enz. I 15.- Alaydroeslaan 23. meth.; 3 lesu. p. w. j 7.50
p. m.; Bloemen- en Corsagecur1 Z A L.
sus f 5.- p. m.; groote keuze
bet betere ontsmettingsmiddel orchideeen. Mevr. v. d. Zee,
.. .... f 0.75 Kroesenplein 13 (Senen).
per f1eJ.Jch ... .

- LI LIONG HIN iiiiii

:::~I~~~t ~::e ~:~~n e~e~!~;

E~Z*:ll~~ ;.ah~~\;~~!~: ~E~::i~~;:~~:n~jne:v~~: :!.~eve=.:.n:~~g;gr:,,!'!~!:::

Gcmellbileerdc voorkamer voor

~~;:~~I~v;~k sinm~~~h:il~;!:

GOEDKOOPER en VERSCHER
Denk dus om Uw portemonnaie en U w Gezondheid
en BEL VANDAAG NOG OP :

OI\T))ERWIJZERES

----TE-}-IU-U-R-'---

:!t

nus :

========--

MUZIEKLIEFHEBBERS!

~~:;e:~ij::vij~~t~~i.;w~

l2

repctcren.

~~;Jt~U~d~io;~e~~. Ruyter

TEe~:~

de

GANG KENANGA 26

Defenslelljn v. d. Bosch 82.

TIONG BOA
Restaurant
Tel. 1707 Bt.
P aatj01'an 46
Het Cbineesch restauraot met de b ~ s t ~ f a a m

~~br~~k~n~~~~:.;;~ij~ ~ij~~4~.~

Voor f i .- krijgt mea een

Brieven no. 1384 v.d. blad.

~;;;~O~o~k~k~an~v"
~w~i,~'e~tio~.~v~a~n~g~.~<e~,b~te~n~p~l~aa~";b~e~bbe~n;_;;;;~
Bloernenhandel

Petjenongan 82.

C

,;T CENTRUM"

GrOote . or tee.rillg III Kllider SBlldllkll.

RBCLAMB AUBIIOIN6

St

Men :tal zich de oogen heb-

ben uitgewreven.120.000 werk·

W
h
angen T- .Apasc zeep

CI)
-

K

I

Thans

TIO TEK DO NG

Pasar B aroe

-

-

Ba.-.
t C

~

~:e~~pa~fd 1~~oo~j~; ~~b~~

de bute ell

\,ootdccUg.leill'lgebnllk.
Di.tribatlc H\' g. Hall n,
Vraalll UWeJI 1lIlIlIgaJlaIl.

taald. Als wij nu bet jaar op
300 werkdagen stellen, vinden

C..... van Temmen
Laan Holle 36 Tel. WI. 468

Spretkul'en:

~~::to~~;mJ~~=c~:Oo~~~ ~
~ij~in~~ ra~Fmec~e~~a~

1
7-9 /1 v.m .. 5-6'/2

(geinvesteerde).

Noord-Nieuw-Guinea onderne~
mingen exploiteeren, die belang~
rijk kunnen worden. En w.t
zij daar kunnen moeten . . ook

~~~d:n~,~~d~'~:~'!e:~

a.s. van

our.

A.A .M . o~

.....<vMO.VIol.

"

4.-

DE

141SSIIS &: CO.

Prima Sen.ice.

ALGEMI!IiN.
H. A . W .

..a

I

_

HOTEL
DEB NEDERLANDEN.
Groot V OOnlt.'OlW CO'leert

onder leiding van
Jt1LIEN -FOORM...o\N

bij

VISCHHANDEL

HILV ER OINK

STBEDS VBRSCHH AANVOER
TEL..

waLT.

2.

W_ume

4.

Vit>tIebomia

_

722

RUSTEN W1JU
U1T VOOll

fl

S1...-hh

Aa:rwatt9 7.30 tACT ""...

1. Yarinerella

72'1

V..o4lA. de
1Ja.01etL

Programma
Op heden 7 MaaTt .1936

menu's.

Onz:o,~~~~~en~i~i~~~~O~d~~!v:!.l.-

~

Koopt Uw

Ouvertnrel

TropiCBl

.J·w~ 3 ~OSSO<

c~

n f7 _
'riD
•

C........

I~====;::=============::;I 3. ~n~ o.G.~:f?:::"
Strimss ~ O~
.
.
I~ Wie Zaterdags van uitgaan houdt.
PAUZE.
·
:::: ~ .

7.30
V.M. tot 1.2 aur
/;
'd p het B. B. W.,S •.: Race .. t et,rein, Koningsplein

~~"::~~~~~~a~t~':: t~:~~a~~!p%;;t,~:~:llbar~!~;t*l~2E ~~ ~ltIIHC:r::UD~9=9":~5~
aa sen ' H 00 fd -.t n· ·b. n.ue f . 0...~O·
. .!, .I ·cl Gild '

houdenlieider·borj(voO datWij 1

=Jl~;'~g:i:i'~a~
.- ".'.:',

3,25 f

Mondharmonica's

Onder manag~ HoogveJd Jr.
Het %itJe voor Dames na het winkelen eo voor
Heeren OQl zakenrelaUes te ontmoeten op het gezel1ige
bitterD:rt~~sen leenen zich bij llitstek voor tecepties
en diners.
GeseI<e'eude • I. cart. Schotel,. G<>ed vem>~.

5 O. .t 0 t .6 O. ' d e e! n e ID. e r S

OP ZONDAG15 MAART

Djoharlaan

•• H""g."""
P. o;< ....
z~

van

BOT I L des GAL I RII S & Cafe Rotondo

open Voor aIle hindaarden

dan" is·oD.., NederiaDdsche vast·. Z ·t I t
p

.,.,..

prijzen

D
.m.!;:==================:::;

:'n~=~h~ P~iJ~~~"1:p:~ B 4 T 4 VIA - B VI T B R Z 0 B G V. V.
::;et"~~/~:n~~o~:.'::, N'~~~: SERIE-WEDSTRIJDEN OPHOME-TRAINERS

::!~~;,r;;"te~t
h:! ~:t
brakw
.. deeconotniScbe·durf,:

in

. ._ _••_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,,;'

0800TI WIBLIBWIDSTRIJD

ni~e~e:~ cht~d~: ~:~:n:~~;

voorradig

Rijswijkstraat 32

;i=lij~~;~t ov~;~:~!~t ~~

727.000 Yen

as

__

z. E.. d..
Go."..". ..... ; ;.ol,-.N.d.I• .m

f 9.50 f 13.- f 15.-

w.

::g,:~~ij:ij~~d::ddi\d~~';;~
~ ~'-JII1D/,.fi ~ Particulier Dierenarts
cijter gekomen door) de
"man~

~._
••'

HOHNER
ACCORDEON'S

HEEREN

VILTHOEDEN

~=_=====C=.::n=t=r=.::m=.=.::e~f='=W='=.='=b=o=rQ======::INieuwste modeUen en kleuren
f 1.50 p. st.
~:;~~~e;o3; g:e~~~~:a~.~;eek ~
TO K0

lieden ! Doch ten onrechte. Im~
mers bier speelt de propaganda
een niet geringe rol en naar de
schrijver opmerkt worden hier

P A V 0 R lET

~

.
Tel. Welt. 1927

__

CHOHNBN MAGAZI/N

POSTWEO NOORD 2
_
TELEf. WL, 789
Zw. jonge os mol. cri!:pe zool tIm 39 f 2.50
Zw. & br. fo ngens mol. geheel prima Leder
tim 32 f 2.50. tim 35 f 2,75. tim 39 f 3. -

vOlle:~:ltijd voor 4 persoaen.

1. Soep- Tjaptjaij Speciaal.
3. Ajam Shaoghal.
2. Bebek Champion.
4. Gebr. Kikkers.
Kikkers eu delicateue

ri~5~~t~~t~r G~~~~is~e~~5~~ ~;~j~Ui~V~~~~~r v~~~u'f ~.~ vi~uJe~I'1~~il ~::e;~~~. te
Brieven no. 1386 v.d. blad.

(PASAR SI!NI!N).

TEL. WL, Nos. 132 -136 - 4114

prij\{er~. p~tdres:

voork. m. voorgalerij, gem., str. te koop voor f 295.- Brieven
water, m. pension en kl. wasch,
No. 1385 v.d. blad.
it. f 60.- p. mnd. en eenige
F1Lft17(USTELIIET-kleinere kamers v.a. f 45.- .
PROJl."CTOR TE KOOP
Huize Kebon Sirih 41. Tel. 2971. Prima merIt en in goede conlETS VOOR LEICA .
ditie. Cameralens Hugo Meyer
BEZITTERS!
1: 2.9. Prijs compleet f 50.FILJ\ICAI\lERA TE KOOP
Electr. belichtingsmeter "OM- Brieven no. 1383 v.d. blad.
als nieuw, mfl'rioplan 2.8. In BRUX" voor LEICA te koop.
RUDI PAVD.JOEN

Vioslaan 7.
Hotel SCHO~IPER zendt lunches uit: 1 pers. f 20.- ; 2 pers.
J 30.- ; verkorte lunch 1 pers.
f 17.50; 2 pers. f 25 .....::. Bezorg·
loon f 1.50 p. m. leI. en bestel·
tingen, WI. 3482.

Tokohouders

Bij

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

~e;~~ ~~n:t~\;~~~io;!':u~~:

bfl!ikl~(vr. ~. ~. Zee, ?roesen- Bereid uitsJuitend wt versche
~~~~erkenv'D;~ e~ei: S. en ~~hten. Vraagt Uwe laogga~

Ter ovcrname aangcb. prachtcoiicctie klassieke gram.-pta-

.'

;=:a:; PUROL-POEDER

m/.z.jj~
~~anv!:;:~ (~~~:s B~::~i~~b~

dian motorfiets (chief)

-=

Mevr. S. van Tuuren !:e:.a:~~;o:erre~eit~pk~;

noch Ro- kleW'. Salembaplein 30, werk· Alayd roesla;!n 81 -

ct. en f 1.50

· g• • o'

deelname aan de "Vervolgklasse van mijn kleuterklasje deelnemen, aIdus klaar te maken
voor de 2e klasse Lagere
school. Zij, die voor deze klasse

--~V-:'AN-:-WI=JHE
='-:S--- ~~:~a "~e:stc ~;~Wt~~~m; daged~Od~nuh~~~~ e:a~~ Zon- na~if.dj~~D~~UP~O g:!~k~ni:-e:h~ ~~i~Z~~ila!:v~~s

Kebon SIrib 9
Tel. 4821 \VI.
Opruiming van Romans, ontsp.
en rei.!!lcctuur. Alles nieuw,
v(lnaf 0.50 p.

Pleet U zicheensbepoe.
deren md Purolpoede:r.
vooral de plaatsen die:
aan wrij ving onderhevig ziin of waar U
veelvuldig t~anspireert.

CHOCO-IUELK &IETEEN
TEKOOP:
PATl'AN 55 T elf. 5253 WI.
.
RlETJE
j
TE HUUR GEVRAAGD
is ceo groot succes op school kast f 12,50; groat tweeper- Een goed gemeubileerd hois,
en op kantoor. Prija per t Liter soonsbed f 20.-; ceo 3 pits eventueel met ovcrname van

BUITE NOP N AME

DAG EN NACHT TB ONTBIEDEN.

'.

))

~~

meubilair inel. compI. servo &

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ glasw. voor slechts f 500.-

-"~.".

I'

mandien

electro verI., meubilair, Kerobedden. ct'mpl. eetservies en:i.
Tevens goed tehuis gevraagd
vqor 2 poesen en 1 fox.
Persoon, Rijswijkstraat 1.
- - - T E HUIJB,
een huis omtr. Goodaugdia ad
f 60 'smds; ovcmame k curig

Vo'!r_,.tri!>une

..

0,15

)~.
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.. •
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Ontvlucbt zijn wmme huis.
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PO.LONIA
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