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SABOTAGE I~ MARINE·SCHEPEN.
Ervaringen van de Britsche Vloot.
7 GEVALLEN IN 4 !IAANDEN.

In de geestdnft over de versterklllg van vloot en leger
van het Brltsche nJk ZIJn de
bencbten over sabotage"geval~
len op de vloot eeo pijnlijke
t&.'i'1?r.,'it~lling.

In Vler maanden tijd zijn
thans zeven van die gevallen
bekend gewordeo. En daar de
~dmiraliteit bij de beric~tgevmg zeer terughoudend IS niet om. regeering en pubJiek
slecht meuws te sparen, ~och

een onderzeeer B1Jzonderheden
werden met bekend gemaakt
6 Maart had eeo ongenoe~d
slagschip te lijden van sabotage. Bijzonderheden werden
verzwegen.
22 Maart werd een verdacht
geval van beschadiging opge~
merkt aan boord van den nieuwen torpedobootjager Griffin,
waar eenige bouten in de machine werden gevonden. De beschadiging was niet ernstig,

~m k~eo~s~~f~~k::!,ke%~e: ~~~:n. het
men aannemen, dat er meer
gevallen zijn voorgekomen,
lIier voIgt een lijst van de
bekend geworden gevallen:

In de eerste plaats doet zieh
de vraag voor in welke groep
van bij de betrokken mens eben
men de daders zoeken moet?
Onder de bemanning van de
vloot of onder de werklieden
der marine-werven?
Men is geneigd het eerste
aandaeht te wijden aan het 10sse pei'soneel der marine·werven, dat den Iaatsten tijd meer
dan eens te hulp werd geroepen, omdat een schip met den
grootsten spoed gereed gemaakt moest worden.
Dit was bijvoorbeeld het geval met de Royal Oak. Die lag
te Devonport en ruim duizend
arheiders hebben aan het spoedig gereedmaken van dit schip
gewerkt.
De Britsche marine-werven
zijn VDOr het publi'k natuurlijk
verboden terre in. Burgers kunnen ze slecbts betreden met bijzondere machtigiogen. De werven worden dag en nacht bewaakt en op de schepen zijn
eigen scheepswachten.
Het vaste werf-personeel
staat onder voortdurende contrale. Bovendien wordt niemand daarbij aangesteld, die
niet volkomen betrouwbaar is
en wiens levensloop niet onberispelijk was.
Maar, zooals gezegd, nu en
dan, moeten voor spoed-karweien losse arbeiders aangesteld
worden en dan wordt de contrale veel Jastiger.
Het is intusschen ook gebleken, dat locale leveraneiers,
die vergunning hebben om winkel-waren aan boord te bestellen, de door die verganning gedekte loopers weI eens door anderen vervingen.
Het gevolg van het thans i~g~stelde . onderzoek zal stelbg
ZIJO, dat m de eerste plaats aan
die ontduiking eeo eind wordt
gemaakt of, wat nog beter zou
zijn, aan ~e leveraneiers sIecbts
gelegenheld zal worden gelaten
om hun waren aan de poort
van een werf af te geven.
En ve;-der zullen de los~.e
werf-arbClders weI aan een blJ-

I
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schip kon niet uit-

zondere controle worden onder·
worpen.
Hoe moeilijk het is afdoende
maatregelen te nemen woordt
bewezen door het feit, dat na
het geval op de Royal Oak van
December en het daarop gevolgde strenge onderzoek in de
geheele maand .Ianuari geen
sabotage op de vloot voorkwam,
doch medio Februari de kruiser Cztmberland.., liggende te
Chatham, weer het slaehtoffer
werd. En de sabotage op de
Cumberland te Chatham leek
a1s twee druppels water op die
van de Royal Dale te Devonport.
Van anderen aard en veel
gevaarlijker was de sabotage
aan boord van den onderzeer
Oberon, doch ook daar bleek,
hoe goed de daders wisten van
welk vitaal belang voor moderne oorlogsschepen de electrici~
teit is.
Ret spreekt van zelf, dat
daarom de aandacht van de
rechercheurs meer in het bijzander is gevestigd op de electriciens onder de werklieden.
Maar toen later aan boord van
de Griffin boute'll in de turbine
werden gevonden, diende er
weer in een andere richting te
worden gezocht.

.'.
Natuurlijk houdt heel Engeland ~et laud, waar de meest~
detective-verhalen wor~en get
schreven en gelezen, zl~h me
deze vloo.tsabo1.age be~g. De
beschermmg. en bewaking van
de schepen IS scherper geworden. En als dan toch de sa~ot,,!-ge wordt voortgezet, bewIJst
dlt, dat men te d?en heeft met
een goed-georgamseerde bende,
die gehaaider is dan alle detectiven van Engeland.
Ret is duidelijk, wat het doel
van deze bende is. Zij kan de
Britsche vloot geen belangrijk
nadeel doen, dat haar in haar
bewegingen zou kunnen belemmeren. Maar zij kan over heel
de vloot (en over die van andere naties) een gevoel van onzekerheid, van onveiligheid verspreiden en dat is voor het moreel van de bemanningen noodlottig.
Daarom zullen op de Britsche
vloot en in de Britsche marinewerven uiterste pogingen worden gedaan om de aorzaak van
dit gevaar te ontdekken en te
vernietigen. Maar de jongste
ervaringen op de Britsche vloot
zullen ook voor andere vloten
zeker aanleiding wezen om een
scherpere werf-bewaking encontrOle in te voeren en om
zulke maatregelen te nemen,
welke bedoeld gevaar, uit welken hoek het dan ook dreigt,
z06veel mogelijk zullen bestrijden.

LYNCEUS,

Wij geloaven, dat hij zich vergist. Maar het voorstel, dat hij
verband met dat gerucht
doet, is daarom tach· weI de
moeite waard om eens overwogen te worden.
Hij oppert namelijk het denkbeeld een bijzonder handelsverdrag te doen sluiten door Ned.Indie en Malaya.
Hij herinnertt' aan het be~
staan van oude handelsverdragen gesloten tusschen de S. S.
en Ned.-Indie, welke wellicht
zouden kunnen dienen als
grondslagen voor een nieuw
verdrag, dat voor beide landen
voordeelig zou kunnen zjjn.

te

bezuinigen?

KOOPT DAN BIJ ONS
Uw geneesmiddelen, Schoonheidsmiddelen, huishoudelijke
artikelen.

OP STRAAT SPUWEN
Oost.ersche Opvattingen
BDETE VOOR SPUWER.
Een Engelsch sprekend Mohammedaan werd te Kuala
Lumpur voar den rechter gebracht, omdat hij op het trottoir voor het gerechtsgebomr.J'
gespuwd had. Hij werd gestraft
met 10 $ boete.
De Mohammedaan was ten
zeerste verbaasd. Hij had DOg
nooit gehoord, dat men niet op
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MEER SOLDATEN
Singapore's Garnizoen

MET TROEPENSCHIP.
Zaterdag 1.1. zijn er 300 manschappen
officieren
van de
Royal AirenForce
te Singapore
aangekomen. Met hetzelfde

schip
nog
genie·solda·
ten enkwamen
een klein
aauvullingsde-

~~~:~,v~~ t~e~!~~~t~~

Wij garandeeren U snelle
b edien in g, coulante
behandeling. degeli;k HolL
va k ken n is. terwiji onze
prima kwaliteit zijn.

"DE OEDEB"
BAROE

2208

PAUB

I

zoo roeg hij, waar moet ik dan
spuwen? De magistraat zeide,
dat hij heelemaal niet spuwen
moest, maar_als het onvermijdelijk was, dan moest hij het in
zijn zakdoek doen. Zoo iets geks
had de beklaagde nog nooit gehoord. Daartoe diende een zakdoek toch niet!

Het geval toont duidelijIr,
welk een kloof er gaapt tusschen de hygieI:\ische opvattingen van de Oosterlingeo en die
van de Europeanen.
Overigens is aan het op
straat spuwen ook in Europa
nog geen eind gemaakt.

van

artikelen
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RADIO
Leveren wij momenteel zoo lang de voor_
raad strekty tegen zeer verlaagde afbetaling

I

ERRES KY. 110
ERRES KY 211
ERRES K.Y. 212 (Super)
PHILIPS 331A
HaaldeWereldinUwhuis
PHILIPS 331A
(Super)
Met een jaar garantie van den Importeur.
Tweedehandsch Radio - toestellen in Huur verkrijgbaai.
Wij repareeren allo so orton Radiotoostellen.

Zoo gij nog geen Lid zijt van de: Bataviasche Radio
Vereeniging, knnt U zich bij ons opgeve:n.

N.V.

PIANO- EN MUZIEKHANDEl

KOK

Batavia.C., Rij<;wijk 19 _ Bandoeng, Bragaweg 29

~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~
Neder1andsch~

ESCOMPTO

M A A T S C HAP P I} N. V.

KLANK-STUDIO
Heeft U reeds Uw eigen stem
gehoord 7

OPGBRICHT IN 1857

_

HOOFDKANl'OOR TB BATAVIA

KOOP EN VERKOOP VAN

WISSELS
OP BINNEN_ EN BUITENLAND

sche stelsel gestoornd te zijo.
~eo ondez;zoek bracht aan het
hcht, dat m een kabel ~?- pen
was ~edjeyen, do~b zoo dat
het lsolatie-materlaal de pen
volkomen bedekte"
- Aan' board van de onderzeeer OlJerO.n bleek, toen hij uit~
voer, de commutator onklaar te
wezen. -Als bet sCb.ip gedoken
had, zou het met zijn bemanDing verloren zijn geweest.
16 Februari werd ontdekt,
dat aan boord van de kruiser
~~:~~t
e1ectrisehe-,·net
24- Februari': weTd- -er - aM
boord"...van den torpedobootjager Veloa: sabotage ontdekt,
waarvan . <le bijzondp..rheden
door de Admiraliteit Diet _bekeDd werden .gemaakt.
5Maart kwamen or sabo·

denheid OIl de ?ritsche vloot in
de Middell811dsche zee, als een
gevolg' van hetfeit, <lat de opvarenden·daarma;mden aclltereon. werden, beziggeh.ouden. en
ze1fs hun Ken;tverlof erbij m,

K. K. KNIES

R EIS CR E DI E TB R I EVE N
EN TRAVELERS CHEQUES

VOETBALWEDSTRI)D BBLali -,.. BOLLA.D
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~dad~._.a~:'l~et;_licht-:_~p lui.
S<:hoten._~wat-aan'Britsehe~
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I n dis c h e

A1s Singapore en Penang
F. M. S.
voor lagere prijzen zouden kunwaardoor aIle naties, die be1anTen Nadeele van Smgapore
nen afschepen, zouden zij aan
gen hebben beoosten bet Suez- VRIJE VRACHTEN MARKT. de producenten en handelaren Noordwijk 22
Batavia-C.
kanaal betrokken zijn bij haar
van de F. M. S. aantrekkelijker
Telf. WI. 2711.
weI en wee, in het bijzonder die
Er is in handelskriogen van prijzen kunnen offreeren, waarnaties, waarvan de eigen vIo- Singapore en Penang eenige door misschien het een en anten niet sterk zijn. En welke ongerustbeid -ontstaan, amdat der van de zaken. welke zij nn
natie heeft meer belang bij c;le Port Swettenham thails oak zal zagen verlaren gaan, weer zeu
ongehinderde vaart naar'Indie -worden aangedaan door een .Ia- kunnen word~ teruggew'onnen.
dan de Nederlandsche?
panscbe lijn op de reis naar EuMaar verder heeft elk land, ropa. De tra.ns.aeti.es en verdat een vloot heen, in de lot- schepingen, welke daarvan bet
gevanen'van de Britsche :vloot gevolg zullen zijn, iullen Singa.-_
~
OP ZONDAG 29 MAART a.s;
een practische leersebool, welke pore en Penang ontgaan.
,NED._INDIE EN IlA.LAYA
het de moellijkheden voorhoudt,
Daarbij kamt, dat de. invoer:' I
Oit evenemem, kunt U rustig gezeten in Uw clubfaateuil ~ meemaken
di1r~~,=en d~~rd:"tage-_ ~: ~a:_~-~~ ~; lager
Wl6IlW_ llmide1sverdrag
als U even Welt. 1218 op~

:.::'

I

in garnizoen ligt.

Zeer lage prijzeo

BEL.~GEN

om

Vele artikelen verlaagden wij wederom belangrijk in prijs!

Uzelf. U kunt Uw \oTienden en
kennissen een aardige verrassing bezorgen.

.'.

RECHTSTREEKS AAN
ONZE KANTOREN.

in

...."""""""""""""""...,..""""""....""""""""""""""".....""""""....... Laat eens een pl:tat maken van

Dit is geen zaak vdm
Zouter Britsch belang.

R~~ec~:~erb~~khe1es~~:~~ sc~m:~otb~~~e~~ez~:!:~

HOOFDREDACTEUR •..•.•..•

DONDERDAG 26 MAART 1936.

Ret meerendeel der bovengenoemde
sabotage-gevallen
heeft plaats gehad in Elngel~
sche marine-havens en op sche·
pen, waarvan de bemanning op
een waeht na met verlof was.
Zij hadden plaats, ondanks
de bijzondere bewaking, welke
werd ingesteld, en hoewel het
aantal gevaIIen zoo groot was
konden noch Scotland Yard
noch de geheime recherche afdeeling van de Britsche admiraliteit, aangeduid als "Admiralty M. 1. 5.", welke in het bijzonder tot taak heeft de oorlogsschepen te beschermen tegen sabotage, konden er in slagen een spoor van de daders te
ontdekken.

NEDERLANDSCHE HANDEL.MAATSCHAPPIJ. N. V.

HUIZEHVERF

VOOR ADVERTEz.."TIES.
TE BAT.: S.BE. GOPNER
TE BA!IDOENG: BANAP..BU
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meent, dat een gezonder. eon:cUITeIltie tusschen_ Port, SwetteDham ende andere ba~
%ou ontstaan, ala: de,sclieepVlUIl"I:. eonferentie • bepaJiI,gen
wer<leJi .. opgehe_ en or, dus
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OP GRO~ VAN OUDE.
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NOMO~SPUlT

zij Uwgeweer,
hebt . Gij geen niuskietenmeer I

Taiyuan, _9-e hoofdstad v~
In~het, politi&-corps van de
uit
Straits Settlements :ziju, thans Shalisi; -laopt -gevaar _,yan -door
Japan
oak 10 plaaten door EUrasians de Rooden te worden. __ itig!ffio~ moord - vrijwel
beZet, na ,een opleiding te -Sin- men. De stad 'wordt in -staat van een brandenden
van'.~egeliweer gebr~..c:ht. '
der loyauteit. _Natuurlijk zijn
l:apore.
die poIitieke moorden, ~ be:-sch6uwd, daden van opstand
DE KARAKORUM
tegen het gezag. waar verdienNATUURRESERVAAT
Fransche Expeditie
Koniilgs Belangstclling
ONDERZOEK NAAR
DIERENLlilVEN.

BERG VAN 26.000 VOET.

Te Singapore is aangekomen
Sir Tbomas Comyn-Platt, die
ten behoeve van de Vereeniging
voor het Behoud van het Dierenleven in het Britsche rijlt_m
Malaya een onderzoek zal inatellen naar den wildstand.
Koning Edward VITI verzocht
hem ook een bezoek te willen
brengen aan het ter~ein geschonken door de sultans van
Pahang; Trengganu en Kelantan, dat lJestemd is om te word~n ingericht als een nationaal
dierenreservaat, ter herinnering aan het zilveren regeeringsjubileum van wijlen koning
George V.
Koning Edward had de hoop
uitgesproken, dat sir Thomas
bij zijn teruglteer in Engeland
hem zou kunnen rapporteeren,
dat het denkbeeld op den weg
naar verwezenlijldng was.

Er wordt een Fransche expoditie uitg~rust naar het Kara.;.
korum-gebergte. De expeditie
zal staan onder leiding van den
heer de Segogne. Het bijzondere doel van deze expeditie is
een bepaalde, tot dusver onbekende hoogte van 26.000 voet
te verkennen.

AAPMEGELD
Stal 10.000 Rupees
THANS ONVlNDBAAR.

Te Cawnpure is een aap er
van door gegaan met een bundel vodden en een pakje, waarin zich 10.000 rupees bevonden.
De aap is onvindbaar. De eigenaar ontroostbaar.
LUCHTVERDEDIGING

Bet-aald door Hniseigenaren
IN KWANGTUNG.

Ruiseigenaars moeten in
Kwangtung de helft van de door
hen ontvangen huur-bedragen
voor een maand afdragen voor
de luchtverdediging van hun
GELD EN RIJST.
provincie. In Kwangtung Uggen
De Rotary Club van Singapo- de steden Canton, Swatow, Fatre beeft tot dusver 14050 dol· shan e.a.
lars en 92.895 katties rijst onder de armen van Singapore
CONTRABANDA
uitgedeeld.
Van Jap. Oorlogssehip
ARMENZORG

Van Singapore Rotary

DOOR CHINEEZEN
AANGEHOUDEN..

ClIARLIE'S RUl\-mA
In openbare Danszaal

MET PAULETTE.

Charlie Chaplin heeft te Singapore in het New World Cabaret met Paulette Goddard een
dansje gedaan. Hij danste eerst
tusschen de andere dansenden
in, doeh toen dezen zagen, dat
hij een nieuwe rumba vertoonde, welke te Singapore onbe·
kend was, staakten de andere
paa:rtjes het dansen en bleven
naar Charlie kijken, die rustig
den dans bei:Hndigde.

De Chineesche haven-autodten van Arnoy beweren bewijzen
te hebben, dat een Japansch
oorlogsschip goederim trachtte
te smokkelen.
De Chineezen hielden twee
lorries aan, welke van het be\Vllste achip ltwamen. De eene
lorde wist te ontkomen, de andere werd onderzocht en bleek
contrabande te bcvatten.
GOUD·EMBARGO
In Kwangtung
BOVEN 200 DOLLARS.
In de Chineesche provincie

Kwangtung is een embargo op
goud gelegd. Reizigers mogen
niet meer dan 200 dollars aan
gaud uit het land meenemen.

KWARTAAL-DIVIDEND
Fraser & Nea"\'c's
DRIE PROCENT.

Fraser & Neave Ltd. te Singapore. de bekcndc fabrikanten
van verfrisschendc dranken
hebben ecn kwartaal dividend
van 31~ uitgckeerd. F. & N.
hebben ook belangcn bij cen
groote drukkerij en bij een bierbrouwerij.

70 l\IENSCHEN VERBRAND
Van

Pelgrimbooten

100

GEWONDEN.

Zes pelgrimbooten zijn verbrand bij Kongmoon. Daardoor
zijn 70 menschen omgekomen
en bonderd gewond.

POLITIEKE EN ECONOMISCHE MALAISE
IN JAPAN.

De moord als politiek instrument.
De recente bJoedige gebeurte- lijkheden, die vermoord werden,
nissen in Japan geven het Vad. is sinds de Meyi-restauratie vrij
aanleiding tot de volgende be· groot geweest in dit land.

Nieuwste: verdelgingsmiddel tegen ongedierte
Onscbaddijk voar menschen -eD hu:roieren

Moornend voor
nog geen
aantal' arbeiders _te
Men kan ,minder ra;tionaIiseereno Inderdaad. maar dan 'War-

steIijke -mannen het Slachtoffer den de productiekosten haoger
van worden; dit feit_verraadt en_ wordt de tach-al zoo moei·

de verkeerde i'edeneerwijze der
moordenaars. De_ drijfveer. van
al die moordenaars echter is de
loyauteit.
Wijlen Prins Tosjimichi, een
van de groote mannen nit den
eersten tijd der Meyi·periode,
heeft een roemrijlte carriere ge-had in Japans mstorie. In 1877
werd hij vermoord door Ichiro
Sjimada. Sjimada vermoordde
den Prins, omdat bij meende, dat
diens regeering niet in overeenstemming was met het beginsel der loyaute~J. Men vond een
brief op Sjimada, waarin verklaard werd: Na zorgvuldig on·
derzoek van de tegenwoordige
situatie van het land is het mij
gebleken, dat de d-ecreten en
wetten niet ·beschouwd kunnen
worden ala uitingen der overtuiging van Zijne Majesteit.
Evenmin gaan zij uit van de
openbare meening onder de boeren en de massa van het yolk.
Zij zijn slechts het product der
manipulaties van enkele ambtenaren in invloedrijke posi·
ties ... De Japansche journalist
voegt daar nog aan toe: AI·
hoewel er hier over de openba·
re meening gesproken wordt iedereen sprak daar nu eenmaal over in dien tijd - is het
toch vooral de gedachte der 10yauteit, die duideIijk wordt aan·
getoond als de drijfveer tot de
daad. Bij den moord op den
eerste-minister Inoekai in 1932
werden de moordenaars ver·
oordeeld als rebellen tegen de
wetten van den Staat. Niettemin werd algemeen erkend, dat
mannen onder invloed van hun
groote Hefde tot den keizer ge·
handeld hadden".
Men heeft indertijd, a propos
van het oude regiem te Konstantionopel en van den toestand in andere Oostersehe landen, dikwijls gesproken over
"een despotisme, getemperd
door moordaallslagen". Japan
heeft sinds de i'estauratie en
de aanvaarding van het Westersche eonstitutioneele stelsel den
moordaanslag gekend als een
instituut tot tempering en aanpassing van het constitutioneeIe stelsel.
Gruwelijk! Inderdaad gruweHjlt. Met oordeelen en veroordeelen aIleen komen we eehter
niet veel verder. In de periode
dat West-Europa zelf van den
feodalen maatschappijvorm naar
den meer madernen rechtstaat
onder streng eentraal gezag
evolueerde, zijn er dingen ge·
beurd, die stellig met minder
gruweIijk waren. Natuurlijk
moet men voor aUes naar zedelijke maatstaven oordeelen,
maar daarmede dir:nen dan ook
de omstandigheden en de moei·
lijkheden gemeten te worden.
Trachten wij v60r aIles te be~
grijpen.

lijke afzet nog moellijker.
Een land van ultra-In·
dustrie.
Japan is een land van ultra·
moderne industrie en toch oak
weer geen volkomen kapitalis·
tisch land. GUnther Stein, die
sindS langen tijd in het Verre
Oosten verblijft en verleden
jaar een uitstekend Engelsch
boek over de Japansche econo~
mie heeft geschreven, spreekt
over "semikapitalisme". Het
kleinbedrijf, ja de huisnijverheid, neemt nag een groote
plaats in, in de Japansche volkshuishouding. Ret dwergachtig
kleine bedrijfsstelsel op het
platteland dwingt millioenen
boeren er toe, samen met hun
vrouw en kinderen, al den tijd
dien het boerenbedrijf niet
~peiseht, op andere wijze te
werken. De productie van nap
tuurlijke zijde is eigenlijk geheel als bijbedrijf van den land·
bouw te beschouwen. Vroeger
was dit een zeer rijke bron van
inkomsten voor het volk. Aan
Amerika kon men voor meer
geld zijde leveren dan men
noodig had om de katoen te he·
talen. Thans is dat anders, de
prijzen zioin sterk gedaald en de
luxe is veel verminderd. Japan
voert meer Amerikaansche ka·
toen in dan het nit zijn zijdeverkoop naar Amerika betalen
kan. Weer een oorzaak van verarming.
Behalve dit bijwerk van de
hoeren en van hun familie - de
arheidsters in de textieInijverheid, die als pensionaires van
bet bedrijf leven, zijn vrijwel
allen meisjes van het platteland - heeft men ook nog pro·
ductie van tal van zeer kleine
industrieele oonderneminkjes
met vijf of zes arbeiders of nog
minder. Dikw:ijls ook familieondernemingen. Ook daar wordt
dan voor de wereldmarkt gewerkt. Japansche potlooden,
Japansche parasols, Japansche
vulpenhouders, enz. enz., worden aldus gefabriceerd. Fietsen
zijn in de laatste jaren een vrij
groote nil gaan spelen in den
Japanschen export. Fietsen van
Hen of vijftien of hoogsten
twintig gulden. Er zijn er ook
van twee rijltsdaaJders. Die van
twintig gulden schijncn zeer
goed te zijn. Stein bezocht een
van de beste fabrieken. Er
werkten slechts 230 man, waarvan een gedeelte nog huiswerkers waren. De loonen bedragen
tien a. vijftien gulden per
maand. Men werltt tien uur per
dag met twee vrije dagen per
maand. De geest onder de ar·
beiders was uitsteltend. Men
ziugt er een lied ter verheerlijking van den arbeid en van de
arbeidorskameraadsehap.
De welvaart.

De vermeerdurlne der be-

volking.
Werkzaatn en handig is het
Japansche yolk. in hooge mate.
Soberder dan men mer in West__________

~~~~~~gge~:i~ t~t ~:tZ~~~o:: ~~~;~pisr::~r ~~~~hn~~~ ::~

den van vooraanstaande staatslieden.
"Ten slotte Dloet ik ook nog
een en ander zeggen over moor
denaars", zoo schrijft de hoofdredacteur van- de, in't EngeIseh
verscbijnend., Osaka Mainichi
in een beschouwing, welke een
paar weken geleden verscheen.
"Ret aant~ politieke persoonM

nen zijn. Het feit, dat er zooveel
politieke
mQorden
hebben
plaats gehad in dit land, is het
gevolg van allerlei janunerlijke
euvelen, welke met de te snelle
ontwiltkeling van het land gepaard gingen. In ieder geval
komt men bij ~ de· besehouWiug
van al die moordaanslagen tot
de conclusie, ·dat- het ~er om

~
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FirDJ.ft LAUW TJIN
Batavia
Is het dan zoo slechta gesteld

met de volksvrelvaart in Japan?
Welvaart iE een veelomvattend
begrip. De voeding aileen doet
het niet. De Japanner leeft ieer
eenvoudig, maar voelt zich nog
steeds aan de eultuur verbonden. Oak de eenvoudigste arbeider is niet vervallen tot die
diepte van de proletarisehe hel,
welke in de Westersehe groote
steden eenige tientallen jaren
geleden kon worden geconstateerd. Althans tot nog toe niet.
Dreigt dit anders te worden?
De roode'partijen, die zich van
de tradities afwenden, hebben
een betrekkelijk groot sueces
gehad bij de jongste ~rkiezin
gen. De welvaart, die na 1914
sterk gestegen was, is thans
weer gaan dalen. In 1926 was
het gemiddelde loon in goede~
ren omgezet 55 pet. hooger
dan in '14-; na 1926 is dit loon,
vooral in verband met de daling der goederenprijzen, nog
verder gestegen tot 82 pet, van
wat het in 1914 was. In 1931
echter kwam de reactie; het is
nu opnieuw 8 pro cent gedaald.
Het ligt dus nog een heel stnk
boven bet pell van voor den
oorIog, maar bet hoogtepunt
is gepasseerd en met beklem·
ming vragen velen zieh af, wat
de toekomsJ; weI brengen zal.
De toekomst met den jaarlijkschen millioenenaanwas der be·
die eten moet en weren met de steeds groo·
tere moeilijkheden op de buitenlandsche markten.

Une femme Coty.
Une femme Cherie.

Organisatie der voorlbrenging.
Betere binnenlandsche orga~
nisatie en breedere politieke
maehtsbasiE is het redmiddeI,
dat de nationalistische jongeren
aan de hand doen. Ordening is
ook in Japan een~ tooverwoord
voor zeer velen. Er zijn in een
aantal wetten voora! sinds 1931
al verschillende ordeningsbeginselen door de overheid ingevoerd; er is een wet waardoor
de groote industrie (ijzerstaal,
cement, enz.) in een onder
staatscontrole staande trust
wordt georganiseerd. De regee·
ring kan die ondernemers welke zelfstandig zouden willen
blijven, dwingen tot de trust toe
te treden. Er is een wet met geIijke strekking tot orgauisatie
van de middengroote en kleinere industrie in zoogenaamde
assoeiaties. Ook de landbouw
probeert zich in dergelijke nasodaties te organiseeren en doet
een beroep op staatsregeling.
Even groot als in de producttie
2ielf semjnt de bedrijvigheid op
het veld der organisatie. Aan
alles wordt gedacht; -zoo is er
in _tal van dorpen bv. heel
bereikt ter vereenvoudiging en
eeonomische regeling van begrafenisplechtigheden en huwelijkfeesten..

Indische Kruiden
MEVR. KRAJENBRINK
Malang.

WllIDUBEDRIJl "KHIJBEN"
Secretarieweg 7 Tel. 3050
MORGEN.
VRIjDAG 27 MAART

VENDUTIE
ten huize van den WdEdG. Heer

W. Beisterhagen
Hfd. vertwg.

Continental
Banden en Rubber Mij.
Wesferpark 7.
van een buifengewoon ar..
fistieke.moderneinboedel.
alles in een StijI en lst~ kl.
werk, uitgevoerd naar speciaal ontwerp besraande rut:
Kantoor-zitkamer. eetkamer. heeren- eo dameskleed~
kamer en slaapkamer. ~
Uitvoerige
speclficatie
reeds in de
.. Ochtendpost" V. 24 Mrt.
Kijkdag

u.

HE DEN DONDERDAG
van 9_12
en

Patent 12515

.ABDOMIN. dikke dann.oatste_
king {Ind. panas-dalamj. diarrhce,
ameube dysentui".
AGENTIA. z=uw:;:wakte. uitpnt.
ting. slapeloosheid. ALBUMA.
",iwit in unn",. water-ucilt.
ASTMATA • ....,thma, bronchitis.
kinkhoest.
DlABETA.suikerI:iekte. HEPAR.
le~"rziekten, gedzucht. PAi"'fAS,
1Il..1aria.
RHUIDIN. aambeien
(bijJxh. zalf per pOIie f l.50).
RENNA. niersteen. g-ac.t""n. RU_
MA. jiellt en rheumatie"'. STOMALIN, maagstoringen. slechte
spijsvcrtering. VENA.
slijlllvlies, nierbdken_
ontsteking.sprnw. puiste:n.
RA, geslacbts;:iekren. Prijs peT hit/:.
"·an '/3ko. f 1.- bah-chi. f 2.25.
LAXA gegamndeenions<:haddijke
en o:ek",. werke nd", VER"'iAGERlr>:GSKRUlDEN pcr hI. yan
'/~ ko. f 3.80. hal ... ", bl. f 2 __
PQUDRE "DE BE_~UTE p er
doos f 2.50.
DONKERROODE KRU1DEN_
TANDPOEDER p. hI. f C.75.
Verkrijgbaar in apolheken en
dro!listerijen in Indle en Nroet-

I=d.
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D1NSDAG 31 MAART
tenhulze1Iallden \VdEdG_ Heer

d.J.G. lIaassen
EmpI. Droogdokmaatscbij.
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AIde
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in

Binnenkort
zat ze even graot
zijn aIs die van Amerika. In de

Het dagelijbcb g~brui~ vea ileze laatste maanden heeft de
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wtbrelCling gekregen. In de hee·
Ie wereld verschijnen er Japan~
PARADHNTOSE.
ache panlpluies en parasols op
G~bruiltl d••roOi .UCD Jod-K.UkIOlIl de markt. Over Japansche vulIndpu l < t . ·
penhouders en fietsen spraken
Prl;s f o.iO pcr I\lb~.
wij reeds. Thans worden er oak
QII~isst"6 Co.• Hamburg.
automobielen uitgevoerd. En

invoer van 9 .9--mW1oen yen in
'34, tot 5 millioen ill '35. Met
Columbia heeft Japan een actle-

Soerabaia. zoo trotsch als op het feit, dat
er in Manchester met Japan·
sche machines gewerkt wonit.
Langen tijd heeft .de Japanner
het werk van anderen afgekeken. Thans zockt en vindt het
jonge volk zelf nieuwe. metho-

Botav;a-C., March 1936.
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Gentie!':'len,

de~ak:~b= :.v::e~ landen..

Wnereas it has come to our know:edge that there is a considerable demand
among the non·Dutch speaking residents of Netherland India for a regular supply
of local Netherland Indian as well as foreign news as circulated bij the Dutch press
In this country, we have decided to meet it by the public;ation of a weekly summary
of such news in the Eng.lish language.
.

Wij geven tOt slot DOg een berich. nit
In het afgeIoopen jaar bedroeg de Zuid.Slaviscbe uitvoer
.riaar Japan 13lech~ 223_000 dinar, waartegeno"er een invoer
ult Japan_van niet minder dan
29.7 millioen dinar stond, Tegenover 1934 is de Japanscbe
invoer in 1935 in volwne meer
dan verdubbeld. De toenemende .J apansche dumping levert

Belgrado: .

"The Batav;;!! Weekly News" will cont;!!in a summary of general local as well as
of foreign news, the lafler mainly respecting the countries adjacent to Netherland
'ndia and, furthermore, sections devoted to such .subjects as: "Commerce and
Industry"," Railroad Developments", '''Roadbuilding'', "Waterpower and Etec:ricity",
"European as well as Native Culticafons", etc.

We will find occasion also to fea:ure special articles on subjects "Which may be
of timely interest to certain groups 01 our readers.

len ·export, want Japan levert
aan Zuid-SIavie reeds sedert
lang niet meer alleen de bekende
inferieure dumplngsartikelen,
zooals katoenen stoffenconfectie, speelgoed, e.d., doch oak
eJectrische' gloeilaolpen, ver-

Our general object shall be to make il possible for the non Dulch rl!lIding
residents of Nelherland India to remain informed about evenls in Netherland India
without any special effort. and to publish in addition such news abo~t the adjacent
countries, as may be of interest to our readers and our space will permit. We expect fur.
thermore that such is weekly news summary will prove to be als,", is va!uable source of
information about Netherland India abroad.

~~~~ht~~:~le~e~~~n T~e~~i!:t~ ~~~~~~~e a~~~~r;:~3~~t~~~~;

eelil bencht Ult TokIO over een
sensationecle uitvinding voor de
ijzerindustrie; men zeu veor·
taan .met behulp van zekere
electnsche golven het erts zonder hoogoven kunnen bewerken
en cen veel hooger rendement
krijgen .,. Aileen maar sensa·
tie? De tijd znl het leeren.
Overal wordt de vrede ver-

I

Zuid-Slavie vroeger uit WestEuropa bctrok.
Aldus de situatie. Waar ligt
de oplossing? In "Ioyalistische
moorden" is ze weI niet te vinden. In een ooriog ook niet,
Vrijhandel? .Wie waagt het ?
Maar wat dan weI?

''The Batavia Weekly News" will be edited by Mr. G. G. yan der Kop, former
Editor of the monthly maga2ine "lnter·Ocean". Batavia correspondent 01 the "Philippine
Magazine" of Manila, etc.
I:s size will be simular to
list

Hoe, wasr, wanneer? Het
blijit alles vaag. Maar de stem·
nling Van in een wanboopigc 8ituatie te \'erkcercn lecit in 'zcer
breedc kringcn van het JapanacT-tc "olk.
Tot nog toe hecrt men den
uih'oer stccds kunnen uitbreiden , TelkclUJ is men er in gc.
sl:l..agd nicuwe markten te veroveren, wanneer de tocgang tot
oudcrc markten OQtzegd werd
of al te Zl'et bemocilijkt. In de
hc-clc wcrcld werkt die Ja·
pansche illvocr als ecn revo·
lutionncerend element. In enke·
lejaren tijds is de uitvoer van
Japanschc k:ltocntjes tweemaal
zoo groot gcwordcn als die van
Manchester, welke 200 Inngen

~aa~~!~fer:';~~~~in;ef:~:;!

tljd zoo goedkoop gckleed kan
worden, is een voordeel. Sinds
1934 is Ned.·lndie de groote af·

nemer van Japanscbc stofjes.
Maar het blijft "oor de Ja~
panners een :leer zware strijd,
Zuid·Amcrika bood eenige uit·

tha~

We are, Gentlemen,

door
C. A.

Very respectfully yours,
John Kappee.
Publisher.

Subscription rates:
f 3. - quarterly
" 5.50 semi·annual
10. - annual
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Heden en de toekomst.
Zunen in een toekomstige
oorlog chemiscbe strijdmidde~
len worden gebruikt?
Niettegenstaande de thana
bestaande verbodsbepalingen,
om de chemiscbe oorlogvoering
afgeschaft te krijgen 0.0..:
"Artikel 171 van het verdrag
van Versailles, het Washingtontractaat van Februari 1922
enz.", zal
toch reke~lng
meeten houden met
het feit, dat geen enkel
land de risico zou durven
loopcn onvoorbereld te ondervinden, dat een vijand in strijd
met de overeenkomst toch gas

men

gebruikt. De uitwerking van
gas is ~oo groot dat een aan.
voerder ongetwijfcld daarvan
gebruik 2:a1 maken wanneer bij
overtuigd is, te doen te hebOOn
met een ONGEOEFENDEN
vijand. Het puhliek neemt den
chemischen oorlog iets vreeselijks, in elk geval vreeselijker dan den wapenoorlog,
Deze mecning is ontstaan uit
de eerste Duitsche gaswolkaaovallen, toen de vijand dezen ge·
heel onbeschermd moest doorstaan. Ais wij de verlies~

statistiek nagaan dan blijkt
dat de chemische oorlog niet
zoo vreeselijk is als de
wapenoorlog. Laten we de
verUescijfers van
eens
nader beschouwcn. Buiten gevecht gestelden ::!:" 274200
waarvan ± 74570 gaszieken.
Van de gaszieken stlerven er
±
het overige aantal
dooden bedroeg ± 4.8060.
Welke chemiscbe strijdmiddelen kan men in een toekotDstige oorlog verwachten?
Hierop is moeilijk een antwoord

1199 en

te geven, maar men zal zeker
rekeniDg moeten houdeD met
de reeds bestaande strijdgassen.

•....,......'''-......'''--.._'''--'''--'''--'''-..

NOUA DE VALSCHE ERFGENAME.
OF:

De kwelIingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVARA.

heid zou dan ook niet aan bet
IIcht zijn gekomen, indien Nora
Daarna vcrtelde bij wat No· u niet zelf haar schuld had be·
ra gL-ui\,\n had.
kend.
Aandachtig luleterde FlorenMet een strak gezicht had
00, hocwcl zij alles reeds lang Jerome geluieterd.
23)

w~~

verbaasd was zij echter de ho~~e, z~~or::c:~D~~:~ftoen zij hoorde dat Nora. den matJge erfgename van den
vorlgen avond in bet 'park oot- overleden graaf leeft, doch is
de~\n~~~ijkd~is~u:ijn::el:;d=~. on:~:~~~~a:J·niet met mij in
heimzinnige zlcke was!
hethuweJljk tra.d, verandertbier
_ Ik vcrmoedde reeds dat de heele stand van zaken. Vol.
·het Suzanne was, die door gra_ gens het testament komt mij
~':t~::: ~;Je ~ij,borgen werd nu een bedrag toe van vijftig·
Vcrwonderd keek Jerome :~:~ie~~;~ian:~!~urgunlij~
haar n.an;
ste van Suzanne.
,,Ret overlge .behoort van
. _ Wtst gij dau ieta van?
_ lit wist alles,
heden at aan u
uw broeder,

moede en ontberingen heb ge- ik niet prccies waar bij verb1Jjf Digste wensch ver"uld zou wor-I Zij had hem s telIig b:OOfd,
kend,zeide zij, terwijl zij het boudt,
den.
bem te bericbten waoneer zij
hoqfd boog. Toch kan ik mij
"Eer ik bem bericht heb ge.
Hij.. zo~ immel'S ~waas ziJn ~et haar betalingen wilde beaIs hlJ met met ~elde handen gInneD .
toereep en de rJjke erfgen.~e . Hij was woedend. Zij moest
van u en uw arme vrouw.
er rnaanden verioopen. Wie kan huwde ! Daardoor bleef hij 1U met denken dat hij zicb door
"Wat zU ook misdaan heeft intuS5cben hier de leiding op het hezit van Valmont, hij an· haar om den tuin liet leiden!
gij moct Diet vergeten dat zlj zich nemeo, als gij het niet ders arm en eenzaam de wereld Hij had haar vo!komen in zijn
door haar stiefmoeder letterlijk doet? lk weet immers van al die in moest trekken om det;l zwa· macht. Als hij een woord tegen
ren strijd tegen bet bestaan op Jerome zeide, was bet uit met
daartoe gedw(lI~gen ie. Deze dingen nlets af!
al haar geluk.
heeft haar bovendien ook nog
,,Bcloot mij tenminste dat gij te nemen.
Jerome was reeds naar de
Hoe kon zij zoo dom zijn,
bedrogen, door te verzwijgen zoolang op VaImont zult bliJdo.t Suzanne in leven Is. Zoodra ven, totrlat mijn broeder hier Is. deut" gegaan, toen hij zich weer terwijI %ij wist dat voor haar
aUes op het spel stond! A ls zij
Smeckcnd keek zij hem ae.n. tot Florence wendde.
Nora. dit vernam, heeft zij alles
- Ik beb u nog een verzoek wilde dat hij zweeg, moest zij
bekend.
Zij zag er zoo. hulpeloos uit,
"In mljn oogen is zij een dat hij ·er door gcroerd werd en te doen, zeide hij sroeekend. beginnen met haar belofte te
slachtoffer van de omstandig- het niet over het hart kon bren~ Terwille van onze familie-eer bouden.
De zaak was en bleef hem
heden. Daarom heb ik diep me· gen, baar verzock te weigeren. dring ik er bij u op aan, geen
delijden met haar.
Hoewel aarzelend, stemde bij rochtbaarbeid nan deze zaak: te een raadsel.
Hij zou. nog een dag wachten
Zij lette scbijnbaar niet op de tEnslotte toe. Valmont verder ge:~. zal trachten er in te be-

en

~;~:::;e,bewegtng, 'die

Jero_ Hoe kan ik mij verheugen
in mijn rijkdom, nls ik weet dat
gij annoede lijdt? ging zlj voart.
Neen, die gedachte kan il{-nie~
vcrdragen. ·~R·f~lgven hie;,.:zamen en gIJ lJ
eer van
.
m~~tberaden scbudde Jerome
het hoofd, Hlj had 'niet geda.cht
dat Florenee zoo onbaatzuchtlg
was. Dntroerd keek hij haar
:ain.

.

Deze

tijdl.og - trof Florence . ..~etisz.elfsnm.tgvoor-InU,
i:afa:

N~ ~as~~e~U~~t~~~~ ~en~IDr~:~~s ~~~f ~t::' ~~

OIll ~ebt gij mtI het Diet meeged.e21g~aalde de 8choUd~rs op.
-Moest .ik ais aanklaagster
tegen uw vrouw optredeen,
zender dat ik daarvoor de noo-dige beWijzen· had?·~ Het was
iets ~ders gewcest als ·men op
he~ lijk dat .Utteekeo :liad -ge-.
vondeD, waarover de' Bcincourt

Florence bedankte hem da~voor met een stralenden gUm.
lach.
_ Ala mijn ··broeder Hugo.
bier is, zullen wij wel voor Suzanne en . baar ongelukkige
moeder zorgen.. AIleen mag ik
t~ver .~lissen ...Ik: !,eb dde
~emmmg
IDlJ~ ik ~ er
~ t g voor a ht wa
N~'
w:ro~~ ·er ec er van ora

'i:

rusten,. dat ik weer arm en on-

~1~i.eie~:ttC~eb:~e~~

men. indien mijn naam besmet
werd. De schuldige .zal haar
straf met ontgaan, ocik zonder
dat de politie in deze zaak gemengd wordt. Ran i!t op uw

s~~:~~~t~:D~rwille

van u, zou ik. Nora met door de
politle hebben latco. vervo1gen.
Voor zoover -het mogel~ik is,
blijft de zaa.k onder ens.

;£!'!\[: in~:"o!~~t=:-~~;=h~~~a:::.:::

::~en~~~~v~~~~~h~
..
~ onvdtmeart e10~d·~ ;~otn}tg.e ~~!.!":; ~.:e~~: Arbeid_
~~:;i~~
.. _ . . . . .
. is geen . scliaride.

had.

::~:r::n~~!!:.ar broeder

her haalde hlj de schouders op: harte. Uw_edelmoedigheid is als

- ·Zij..moe~ b~ten: voo; het~ b1$em op

de wond~ die IDij

.a:s~~;~re; .=dd~.hij~.~.~ ~~~ ~~!zijn. ~ ~ .~et n~it

Eindelijk drong het tot · hast · heenkomen · over dezen zwaren
~orenc~ · s1?~g h~.tig .. do , Hij. had de kamer verlaten.
slag,· dh! ·· mij "getroff~ heefL oogen neer. Bij macht ~e~ zien . Florenoo_stOnd nog ~ te
~Is gij 'voo~ ~e .~e" Suzann~ :!Wh~~~~~~O:; kiJk:en ·naar de delli'. waardoor
lets . . ~l.t ~oen. dan is dat na- deed bli;jkbaar reeds -81 ':"zijn hij za:Oeven verdWeneiD. ~ Een
:tuur~ ·letS _an~ers. .
best,:: het 'OOeld \Jan: Nora uit .zegevierende gtim1ach speelde
Zij ¢ ~e geda~~, ~ h.ti. ~ hart te ir~en: .. . ... °van
· mZijhaa.r
'·de·~'
· ~ft~'·~
.>£lrer
...•
' .-'....
op ·"V~ont .z ou blijVen, ~ch~
_pes te .. beter! .Z ij had reeds
"'~_"_.
'
h9t Diet op.; 'nat wit ·d e beste ~eeJ. gewonnen.. doord.B.£ zij llem
ni~ier ; zijn . om· h~ ~gza:; :hadov~~d ·vOor~QOPig .~o'g

~r' h:rlk. :m~~~:c~~~

was gevaUen. Zij was echter te
slim. om haaz:- blijdscbap t.e too~·
·nen, maar bield zich heel kalm.
Thans· w~ Jerome weer. Viij.
daar zijo h~wel.iJk . mef Nora
on.wetUg was. Nu zou het ·haai-;
de r ijke erfgename, niet zwaar

r e e d" S .

.

. ~:~~:thS~J:n~W~:.~w~· =:~ Je~~~ . voor .~~h ~. :~!~()~ ·:z:ae bl~.. O~:Y:!~l=.!h~.en ~.
en··uw~ vrotiw een'· ~aJSche, : tol
Zij ~gon ·handig kOm~e ie ... ,..:.... _D~e .het ,terwiJle van mtl, niin:n.eJu~~d Zau het baar.wel
.. . speelde~
.
.
spelen. .,
.'
. Jer~~e~ . en:b1ijf Va.J.m~t . voOl'- gelukken~ Nora -geh.eer
de gravin..'Bij begteep' er Diets
. i,Zooals de zaken: ...thans eeh- .··.,..... ·Het · is wel celt- groat ge- ~oopig : *og · ~ Gi.i.weet .hart""fe :verdringen.... Als ·ZO ·2bo- van.. .W&t had .hE.t. te beteeke-

uit·.
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sen-werking v.n. op de
oogen.
Vergiftige gassen-werking
V.D. op het bloed.

Oorlogsgassen.

Indeeling:
1) Verstikkende
gassen·werking v.n. op de longen.
2) Blaartrekkende gassen·wer.
king v.n. op de huid.
3) Niezen verwekkende gassenwerking V.D. op de boveoste
luchtwegen.
.4 ) Tranen verwekkende gas-
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of the popular "Green" "Ochtend Post".

We encfose subscription 'orm and shall be very pleased to enter your name to the
a. our
regular subscribers.
-

==r: a~~i~~te~i~ :~~~d a:~~t CHEMISCHE OORLOG

Maar de consumenten koopen.
Men moet ook de goede zijde
zien. Eene geneeskundig rapport over Tang:lnjika constateert, dat de gocdkoopste van
de Japanschc schoenen veel
meer dan allo overheidsmaatre·
gelen heeft kunnen bereiken teo
gen de pJaag van den mijnworm ... Dns Indisch Gouvernement heeft trouwens die .goode zijde van den Japanschen in·
voer olet over het hoofd gezien.
Met kracht .worden de .elgen belangen tegen een al te groo-

EDITOR ,
G. G. VAN DER KOP.
tElEF. 583 WELT.

_

9 m.illioen in 1934 en van bijna
8 millioen in '35; Maar ook daar

Imp •. ELLINGER & CO. ~~:.B o:~~t.;g:ij~Dd~e~ap::~~ ~~~~~p;:;,';,":n °1n~:'crt:~
Weltcvreden

BATAVIA·CENTRUM.

ve handelsbalans van meer dan

'. BATAVIA" BANDOENGBONEF""S

De. betere Tandpasta,

.. PUBlISHER:
JOHN KAPPEE.

1)

Werking:
Deze stoffen tasten de longblaasjes aan. De wanden
der longblaasjes worden
doorlaatbaar voar vocht,
waardoor de longen zich met
bloedwei vuIlen. Het hart
krijgt veel werk en wordt
onvoldoende van zuursto£
voorzien. In de eerste drie

alvorens hij zijn maatregelen
nam.
Toen er ook den volgenden
dag geeu brief van baar kwam,
\vas zijn geduld uitgeput. Nu
had hij geen medelijden meer.
Hij zou haar toonen dat er niet
met hem te spotten viel!
Innerlijk woedend gillg bij
naar het l::asteel en vroeg de
gravin te spreker..
Alvorens hij den graaf de
waarheid onthuJde, vond hij
het beter haar te vragen waarom zij hem niet geschre\'en
had. Wellicht was zij ziek ge~
worden.
(Wordt ........)g~).

.;DE QqiTE....D POST"

(J-P-TJES
De _rege:lprijs voor deze advert~ntieS' is
met ee:n minimum van 5 regels.

f

0.20

GEVRAAGD:
Prima keukenmeid, voorname w
ACETO~AL
Iijk bekend met Europeesche
RATHKAMP
per tube (20 tabletten) 25 cent. tafel. Aanbiedingen Salemba
65 Paviljoen.
TE KOOP:
GEVRAAGD.
Damesfiets, zoo goed als meuw,
vaor f 15.- Brieven onder No. Een handig meisje, bekend met
't modeval{, maat nemen en
1035 van dit blad.

fegen koorts:

goed naaien. Salaris, f 10.- +
10% v.rl. mnst. Br. onder No.

HOTEL PENSION
SIlUTTE RAAFF

180 Reclamebureau de la Mar,

~~~f~~~boJ~!8 op ~:!t:fdg::;:B__at_a_vi_a._C_en_t_rllnl_._ _ __
of u\'ondeten (5 gangen) voor
TE KOOP GEVRAAGD
2 personen f 30.- afgehaald en Malthezer Leeuwtje (Teefje)
f 3~.50 thuisbezorgd. Maaltij- m/stamboom. Aanbiedingen Haden van 3 gangen f 5.- minder. tel des Galeries, kamer 7.
Elke maand versche kruidkoek
uit Grouw (Friesland).
TE KOOP AANGEBODEN:
Singer Touring 1932. Keurig
onderhouden, tegen elk aanm.
tegen hoofdpiju:
ACETOSAL
bod. Te bevr. Goenoeng Sarie
RATHKAMP
West 26.
per tube (20 tabletten) 25 cent. _ _ _ _ _ _ _ _ __

Transport Onderneming
"NIEBORG"
Noordwijk 41.
JE adres voor vervoer en emballeeren en transporteeren van
verbuisboedels binnen en buiten
Ncderlandsch·Indie. Onder ga~
rantic. Tel. WI. 5580.

EENVOUDIGE
jongedamc 23 j. (Creoolsche)
wenscht kennism. met dito jon.
geman of Hollander van goeden
huize. Brieven onder No. 1030
van dit blad.

AANGEB.

BLOEI\oIEN· EN CORSAGE
• CURSUS
Groote keuze verscbillende modelIen f 5.- p.m. Tevens naai-

p. 1 Mei a.s. groot heerenhuis

:a::i~l~:~~n~~~C~~c~~~ v:~~

GEIUEUB. TE nUUR

~!ht:!~!e·iar~:o~~~~~~~~h~·~ij zekerd. Dip!. costumierc na 3 it
het station Mcester-Cornelis. 4 m. of eigen gebruik 3 lesu.
JIuurpr. f 45.- p.m. Geen bil- p.w. f 7.50 p.m.
liken murcn. Verder \'oor direct
:rUev.t. v. d. Zee,
kIdner Imis ongcmcllb. f 30.- ~:~:~~nplcin 13 (v. Daalenweg)

ei~' n~c k~~~~o~t~ t~:5c:~taw
~lOnERNE GOEDKOOPE
wonln~en te huur v. steen m.

dakpanncn, watcrlciding, gas

en electr. Huur f 15.- per
maand. 'Te beyr. Tfn. 1045 Batavia, na kantoortijd 139 Me.

---------Onze schoensmeer bevat che~
micaIien, die het leder soepel
homlen.

SLua.

Postwcg Noord 59, telefooR
WcItevreden 4302.

legen migraine:
TE RUUR:
ACE T 0 S A L
2 JIuizen Def. v.fl. Bosch 48 en
RATHKAMP
50 it f 35.- p.tn.; groot erf,
per tube (20 tablett~n) 25 cent. voorzien V. gas, clcc. en waterw
leiding. Bevr. telf. 3838 WIt.
TEIIUIS GEZOCIIT,
Door werkendc Dame met 3
TE HUUR:
Idndercn, 11, 12 en 13 janr.
Maximum prijs f 100.-. Brie- Kleine gem. l{amer, voar heer
\'en onder No. 1039 v.d. bInd. alleell. V"olledig pension; kleine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en groote wasch, f. 35.- p.m.
Lombokwcg 21.
GJ.;VRAAGD:
Net meisje, goe(1 kunllem]e
naah~n. Zich
aanmelden KoPEUGOT 201
ning8plcin Noord binnen 7.
2-zlts cabriolet, jaar 32, in
uitst. staat, zuinig, betrouwbaar wagentje, van eig-cnaar
TE KOOP
billijk tel' overname. Telefoon
Complete Baby-Kamer, en
Weltevreden 5395.
!'hilips Radio 331a.
Te bevragen Scottwcg lOb.
ELKEN ;nAG EEN KANS
met O. T. A.'a KANSENBRENDagelijksche BetrekkingM"Z I EK .ACADEMIE G}:;R
gids. Verschijnt per 1 April a.s.
"MODERN"
Abon:peert U
nog heden.
Slechta f 1.25 per maand. f 3.30
o. J. v. W. KRAMERS
per kwartaal, franco aan huis.
WJlhclmlnalaan 5
O. T. A.'s Bureau voor Pers
Infonnaties. Boentoe GambirVi1kkllndJ~Je opJcidinQ:
weg No.7 (Pav.).
VlooJ-, pjanD~, Saxophoon_,
Clarinet., Gjeaar enz.
Hollander vraagt v. direct kaw
ZANG (ltaliaansche methomer m. pension, als eenigste
de).
Billjjke tarieven.
loge. Br. No. 1059 Reclamebe-

.. w.eegt de vochtuitScheiding
Ret· gasm:asker besChermt
en daarna de. vochtopname. slechta de oogen er:. de ad~
lingsorganen, .. VOPl'.lJeschuttlng
bijgaan, zonder dlit· zich bij van . het_ li~aam tegen inwerde ve~giftige eenig vers~hijn~ king .van .:b1a.artrekkende . gassel voordoet, het werkt v.n. sen _dient bescbermende over.
op de huid; de oogen en de kleeding.·
ademhalingsorganen.
Met
Reeds eerder werd geme1d,
blaa.rtrekkimde gassen be-- dat het gas niet zoo'n vreeselijk
smette eetwaren kunnen wapen genoemd kan worden,
ernstige stoornissen van het omdat het ten aIle tijden roomaagdarmkanaal veroorza- gelijk is zieh er tegen te beken. Het hceft de eigen- schermen, gezien de groote
scbap door diverse stoffen vorderingen· welke na den oorheen te trekken, zander de- log dp bet gebied "an gasmas·
ze te beschadigen of zijn kers en beschermeride kleeding
werking te verliezen.
zijn- gemailkt. Hun werking zal
dus in weinig gevallen vernie3) Deze stoffen h€::bben door tigend, doch gewoonlijk sleehts
hun prikkelende werking op hinderlijk zijn.
de sIijmvliezen vele ge~ol~
Zelfbeschermiugsmaatgen.
regelen.
4) Op· de oogen en op een
vochtige huid.
In vredestijd.
5) Vergiftiging door inademen
Leest en bestudeert boeken
(huid).
en brochures.
Overdenkt ·aIle bescbermingsw
Gasmaskers. maatregelen noodig in Uw eigen
omgeving.
Men kieze uit de vele soor w
Voorbereiding.
ten, welke onder de gegeven
Bedenkt hierbij dat voorbereiomstandigheden een volledige
ding
reeds
halve
beseherming
beseherming waarborgen, die,
welke het eenvoudigst gecon- is en dat in dagen van spanning
strueerd zijn en het geringste de vraag naar goeden raad en
gewicht hebben. De beste be- materieel overstelpend zal zijn.
scherming geeft bet gewone geGeneeskundige verzorlaatstuk, dat de mond, neus en
ging.
oogen bedekt en afsluit volgens
Huisapotbeelr. geregeld aan w
een lijn: voorhoofd, slapen, wan- vullen. Vraagt den dokter am
gen en ONDER de kin, dan raad. .
heeft men de beste garantie
Schaam U niet om te vragen,
voor een goede afsluiting. AIs zelfbescherming is zelfbehoud.
gasmaskerstof komen hoofdBy drtrigend oorlogs~
zakelijk rubber en textielstof
gevaar.
met rubber in aanmerking.
Oogglazen minimum 5 c.m.
Een overstelpende aanvraag
middellijn en van triplexglas. naar
beschermingsmaterieel
Bandenstelsel eenvoudig en vel'· met steeds stijgende prijzen.
stelbaar. Ventielen: APARAAT
Kalmte, orde, houdt u aan de
in- en uitademingsventiel voor- VOORGESCHREVEN MAAT·
zien van een bescherming. Mw REGELEN, GENOMEN
voer yacht moet zoodanig zijn IN UW BELANG.
dat de vulling er niet roee in
(Ei?1de).
aanraking komt.
2) ',Er kunnen vele ·,uren voor-

--

GROOTHANDELSGEEMPLtJYEERDEN
Wordl·nog heden lid van de V,; '0. S. E. G.
(Vereeniging Onderllngen,.Steun E.uropee~che
0.1" 0.0 c..h an de1sge~mployeer·den)

~.:.:~fj' ·ve~rle.e.rit "U· ,mor~Ien ·en '/Jnanti~.elen steun, .indie~: U bUiten"-tlw

:.,l!.c~Ul.1~·,:,t~{1e:VQlge van. de' bjdsomstandJgheden buJten wlI'I"k1;.rlng tijt
geraakt ~n:.~.!e1l.tenl"levol\le. in lDOl'ilijkheden: verkeert. . .
•
Lidmaats.c.h:;lp 1% ·van ·Uw'" ..Illa_ariddijksch .. salaris . lrlet. ee~ minimum·
van f .1._ en .c:en maXimum·contrihutle· van f 2;50 per m&aIld.

....,:.. ,. . -' ~ra~gi

Ihllchjingen.: -.~ ,

T.os·:a.I'W:,e·~,··. a 0

I.el.< .. ~i.·· .·5829:

. en:. Aerdenhout

Heden 26 Maart. Basis .J, uur
geleid door Dr. P. J. Idenburg.
Donderdag 2 April. Propaganda avond (belangstellenden
zeer welkom!! !).
Zaterdag 4 April. Dansavond
(ook voor niet leden (beJangstellenden).
Donderdag 9 April. Geen speciaal program. Wijdingsavond
in de Willemskerk.
Vrijdag 10 tjm Maandag 13
April. Kampeeren in Kamphuis
T jim a t jan (indien plaats
ook voor belangstellenden).
Donderdag 16 April. Sportpraatje door den WelEd.: Heer
M. <Ie Haan. Onderw: Waarom
weI en Waarom· niet.
Donderdag 23 April. Basis;1
uUr, spreker Ds. B. Keel's.
Donderdag 30 April. Zwern
en Picnicfuif in zwembad T j i·
mel a tie (niet leden met
eigen wagen zeer gewenscht).

;~~~~~tewe;::t v;:r:~e~1:h~~~ ~:!el:~nz~o~~~::en~~~:~~:~ p k~e~t~~~egdeelnemers(sters)

wordt voortgezet. Het voor·
beeld, dat 's raads voorzitter
van die correspondentie gaf,
toont obs echter, dat het tegenw
woordig daarbij niet gaat om
een principieele oplossing, doch

en medelijden behoeft het daarbij niet te hebben. Ieder weet,
dat de eigenaren er op uit zijn
om te profiteeren van den tijd.
Ook als morgen wederrechtelijk al die huisjes werden afge-

E
Steeds voorradig aile bekende merken:

I

FRAAIE SORTEERING

ENGELSCHE TABAKSPldPEN

DER

1\~~;ANDEN.

G'I"oot Voomvond Concert

HET VERRE OOSTEN.

Op helkn 26 Mcutrt 1936

onder leiding van
JULIEN FOORMAN
Programma

dige winsten maken. En waarNieuw lVeekbIad.
Aanvang 7.30
om moet nu, louter om dat pri1. Oberon
ve~belang te dienen, de stad tot
De heel' D. F. van Wijk deed
in lengte van dagen met die er goed aan door het tijdschrift 2. Rosen aus
vuiligheid opgescheept zitten?
Tram Pacific waarvan de uitw
Walzer
Als een gemeentebestuur den gifte het vorig jaar ·moest 3. Hoffmann's

:'o~~~t d~~r ~:~:s~~~to::nf:t =~~: t~~;;!~,O~z~~ :~:Z~~:n g;:~~\r:~bJ:d d~:

~tr:a~b::fct

zS;;:~~~~I~oe~~ W~':lo!~:sct~t d;V:-:ego:::~

UUT

I

jV;;e1e
beigri~C~ht~en~~
h:ee!n~
heth
p~ubliek
onen
<ren
maakt, welke van belang zijn.
De .heer van Wijk heeft ann
bet Verre Oosten, dat meer
dan EUropa, Ned. Indie's "bui-

11.1n.

Ouverture
C. M. Weber
dem Sliden
Joh. Strauss
Erzahlungen

~~~k ;~=~d~ne~::r~~~1~~

liJk zelfs economischer dan· in
de Straits, werd tot nu toe
slechts weinig aandacht besteed
o.a. omdat er geen afzetgebied
voor bestond.
Het quantum in Uw bJad ver-

~:l~e ~a~~;uf~~e~;m~:

Billitonmaatschappij te oubelangrijk om. er veel aandaeht
aan te schenken en om versehillende redenen wellicht Diet met
voordeel te ontginnen.
Voor een kIein~----1;ven_

Fantaisi~AUz:.· Offenbach :~!ve~lh:: r~~el:.:anm~;~=

5.

:::
Fascination
treffend.
niet, maar er is zeker behoefte 6. Suite Caucasienne
Overigens mag niet vergeten aan een orgaan, dat door de
towwlwanoff
worden, dat .een ander middel,
de onteigening, de gemeente een
kans zou kunnen laten op een
toekomstige winst, want de
grond, waarop al die krotten
staan, is inderdaad veel waard.
Moet het echter, am welke buw
reaucratische. reden dan ook,

I

Daardoor was een kleine ver- oogde doel. Haar clientele
bouwing noodzakelijk. De firma breidt rich steeds nit. Was zij
Reyerse & de Vries heeft daar- reeds gereL!btigd tot het voeren
voor een ingenieuze oplossing van den titel van Hofleverangevonden.
cier van Zijne ExceIlentie den
In de middenvakken van de Gouverneur GeneraaPvan Ne.
lobby werden de plafonds ruim derlandsch-Indie, thans is haar
4 meter naar boven gebracht. een dergelijke onderscheidirlg
Dit verhoogde plafond wordt ook verleend door Zijne Hoogdirect met de buitenlucht in ver- heid Pangeran A. A. :Mangkoe.
binding gesteld. Verder wordt negoro """IT, met ~welke ondervoor bet meer tecbniscb opstel- scheiding wij baar hierbij van
len der fans in de lobby een op- harte gelukwenschen.
lossing gevoriden, om de temperatuur in de lobby van de NeCORRESPOl\",])E~""TIE.
derlanden aanmerkelijk te verIagen. Het een en ander is naS'di. Bat.: Wijhebbenmet
tuurlijk vlug verteld, docb om
aan de zeker niet eenvouBige belangstelling het kreupelrijm
opdracbt van de directie van gelezen, waarin U een zoo bebet Hotel te voldoen, heeft den langrijke kwestie voor de maheer Musegaas van de asso- rine als die van de waarde van
en bom!ne}l-werper
ciatie Selle & de Bruyn en Rey- kruiser
erse & de Vries, heel wat en van het personeel v~~r de
lucbtmacht behandelt. Hoewel
hoofdl:;rcken gekost.
wij dezen vorm van behandeliug
Er moest in de eernte plaats
gewerkt worden zonder eenige voor dergelijke onderwerpen
bedrijfs-stoornis, om betere niet kunnen waardeeren, zou
dat geen beletsel voor ons ge.
lucht-verversching te verkrijgen weest zijn om uwe beschouwing
en aan bet gebeel een decoratief op te nemen, ware het niet, dat
aanzien te geven.
uw uitgangspunt onjuist is. De
Wat dit laatste betreft, welk luchtmacht heeft tegenover oorgedeelte werd toevertrouwd aan logsschepen niet zoo gemakkede Reclame-Studio, gelooven wij lijk spel als U gelieft aan te
zeker, dat ook aan die eisch nemen.
wordt voldaan.
Red. O. P.
Wat betreft het feest op Zaterdag 4 April a.s. vertelde men
ons nog, dat zooals gewoon!ijk
mGEZONDEN.•
voor soortgelijke feesten een
groote belangstelling hestaat.
Om met cijfers te schermen
ILMENITE.
lijkt ons overbodig, het is in BatRvia voldoende bekent, hoe vol
De Redactie
het op soortgelijke avonden in
van "De Ochtend Post".
de Nederlariden gewoonlijk is.
Batavia-centrum.
De rlirectie maakte ons er
echter op attent, dat tafel·re- WelEdele Heeren~
serveering zeker noodzakelijk
is, daar het souper in beide zaIn "DE OCHTEND POST"
len verplichtend is gesteld.
van 21 Maart No. 84, komt op
De ruime en koele terrassen pagina 3 in de 4de kolom een
blijven echter ter beschikking artikel voor over ROOK·
voor hen, wie di~n avond een SCHERI\oIEN gemaakt ,;an ilkijkje willen komen nemen en menite.
niet aan het souper willen deelAan dit erts, dat hier in Indie zeer algemeen verspreid
voorkomt, voorts zeer gemak-

volgende zullen worden overge- het veel doen, ook zonder kapi- V erre Oosten~ waarvan een
. dragen.
taa!. Een spoedig te ontwerw proefnummer thana verschenen 4. Die blaue Azur
Op een daarvan willen we pen· verordening tegen de ontw is.
thans de aandacht vestiRet betreft de verfraaiing
van het centrum del' stad.
w
Blijkbaar laat bet gemeente
bestuur deze. over aan de burgel'S zelven. Ala er een krottig
huisje staat in een be1angrijken
verkeersweg, welke op die afw
schuwelijkbeid na een toonbaar
aanzien heeft verkregen, a!i.n
zal dat buisje daar blijven

E

SIGARENEN SIGARETTEN

voor Tjimatjan en TjimeIatie
gelieven zich per orogaande te
wenden tot den Heel' C. G. Ot~
tow, Tjikini 8 (pav.), tel. 2661.

~~ p~~:~e ~~ee~~r:!r:~: e~~~~~p v~u~~~ :n~~~e~~l~

overwegen worden gesloten,
zouden kunnen doen vermindereno
Er bestaan te Batavia echter
enkele vraagstukken, waarover
niet' geschreven of gesproken
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PROGRAlIIlIIA DER A.lII.V.J.
VAN 26 lIlAART TOT 30
APRIL.

o

E

den.

Wij nemen aan, dat deze tijd
is.
De invloed. van de blijversgroep, welke het aanzien van
de stad weI ter harte gaat, is
gelukkig grooter geworden.
Maar voor zoover de oude
trekkers-geest hier nog sommiw
ge zaken beheerscben kan, zouden wij willen opmerken, dat,
zooals Singapore duidelijk toont
aan ieder die oogen heeft om
te zlen en te vergelijken, een
trekkers-geest weI degelijk kan
samengaan met een behoorlijke verzorging van bet stadsbeeld.
Hadden wij zitting in den gemeenteraad, dan zouden wij bij
de eerste de beste rondvraag
aan den burgemeester de vraag
stellen: - hindert die stadsontw
siering het college van B. & W.
niet evenzeer als de burgerij en
zoo ja, waarom. wordt er dan
niets gedaan om haar op te heffen?
En elke volgende vergadering zouden wij op die zaak terugkomen, zoo op de manier
van den beroemd geworden Senator, die telkens opmerkte: En voorts ben ik van meening,
dat die ontsiering van de stad
moet worden opgeruimd!

c

S

te duiden tot welke groep deze
wethoudei beboorde.
Er is een tijd -geweest, dat de
Indische gemeentebesturen voor
het meerendeel door een dergew
lijke mentaliteit beheerseht wer·

tebestuur het met ons een gemeentebelang, dat deze bet
\Vat doet de Gemeente? stadsbeeld ontsierende· plekken
zoo spoedig mogelijk worden
Het tegenwoordige geslacht verbeterd?
van Batavianen zal bet vermoeAls bet gemeentebestuur dat
delijk weI niet meer beleven, inziet, dan zou mogen worden
dat er cen eind komt aan bet verwacht, dat het er steeds op
overwegeneuvel.
bedacht zou wezen, am op de
Maar aan dit kwaad wordt cen of andere wijze te werken
tenminste, zooals blijken kan voor die verbetering, nog voor
uit een mededeeling van den het met plannen komt tot aanburgemeester in de jongste zit- koop van die perceelen.
ting van den gemeenteraad,
Een gemeep.tebestuur, dat er
door
het gemeente-bestuur op uit is, om verbetering in
voortdurend aandacht besteed. dien toestand te brengen, zal
'Attentie!!!
Gemeentcbestuur en Staats- zeker wei middelen kunnen
spoorwegen zijn daarover in een vinden daartoe. Ret kan per·
Na afloop del' Basis ;} UUl'levendige corr€spondentie ge- eeelen onbewoonbaar verklaren, tjes per 26J3 & 23/4, Boo mSTADSONTSIERING

~~~~~~~~~~~e~f~~~~::~~~t~~~Em~CI~O~S~A_"~N~._V_.~B~at=a- ~:
•
IIET ZIJN DE BLEOHTBTE VRUOHTEN NIET. WAARAAN DE WORMEN KNAGEN.
WAARSCllUWINGI Wij ontdekten dat getracbt wordt, ANw
DERE KOFFIE te doen door gaan voor de
. SUMATRA· "ARABICA" P. T:(No. I.
H"e.~ Pubhek v.:ordt er bcleefd op gewezen dat, ingeval van
tWlJfel, bona fIde tokohouders de.sgewenseht bewijs . kunnen
leveren door b. v. de groote bhkken, voorzien van het gedrukte ~ndernemingg..etiket, waarop voortaan de datum
k~~!~~ermg en paraaf van den engros-leverancier zullen voor-

~oemeridaal

.maar mooi $; dan.·-ben ik te-'
weden!"
Wij- behoeven, L..iet had.er aan

waardig gunstig object.
Potpourri
Is het misschien mogelijk naF. Lebar dere inlichtingen te verkrijgen

i.e~~~~~ ~~~~:;d=~::a~ :;~. e!
lppoli- moet voldoen, zooals korrelgrootte, scheikund4,cre samen-

stelling, afzetgebied enz.
U bij voorbaat vriende1ijk
dankzeggend 'voor eenige. inRet Bestuur van de Evange- iormatie, verblijf ik.
lische Vereeniging deelt dns
mede, dat op Vrijdag-avond 27 Batavia, 21 Maart.
Maart a.s. am 7 uur, een avond
Hoogachtend
van wijding zal worden gehouJ. L. S.
"WlJDINGS-AVOND".

~i:;~ ~:~~;a~~d:nOP~ :~~~:!~:be=~P v!°':i ~~ean~:~t~ ~zo~ ~:!~ ~i:gp;:o~~J. ~

genaar betaalt, bet afbreekt.en
een behoorlijk perceel daarvoor
in de plaats'ste1t.
Dat is b1ijkbaar het beginsel,
dat 'ons gemeentebestU.'ur ....ten
aanzien· van . deze belaIigrijke
kwestie ala leidraad heeft aangenomen.
Met· dit gevolg, dat de Rijs:"
wijkstraat . steeds door ·enkele
onooglijke,' doOr . Chineesche
kIeirihandeldelaren . bewooride;
krotten wordt ontsierd, dat Pa":
rapattan·~Gam.bir· 61,· M:enteng
een dergeltike (lntsiering·· he&~J~':. ev~nals de. en.tree tot:Tji_·
.tU.U.l.

n. eersto>vraag. welke:bier11i. g~1rl:~d:'dient··te wotden.is_
met: ·~.wat.kan het_een_
tebestuur. daaraaftdoezl? .~.
~:weI: ,.,.-acht .hetgemeen'

dez,-:: perceelen, dan zou daaraan vQoraf kunnen gaan de afkondiging. vari een verordening
welke de gemeente het recht
geeft om een,zeer hoog aandeel
te $chen van de winsten. door
waardevermeerdering.van· pereeelen onts:taan.
Hoe !anger. men met de oplo~g van · dit vraagstuk
wacht. hoe moeilijker en hoe
.kOstbaarder· die, wordt.
~ Dat As . de, . doeltreff~dste
prikkel welke· het· gem.eente-

daardoor een goede gids voar
dit terrein geworden.
Het proefnummer heeft een
belangwekh.-enden inhond en
ziet er· welverzorgd uit. De heer
van W:g""k: schijnt het bla,d ze1f
uit te geven. Bet wordt gedrukt door Kolff-Buning te
Djoeja.

HOTEL DEB NEDERLANDEN_

~:tot-.~ op:di.fge-: . H"otel_ der ·Neoorlanden be.:.

bioo .. zon. kIinilen aanzetteiL.
richt .ana. dat er voor het pu.Een: ~eentebestuurder _ in bliek op 4: .April as. BOg ·een
eon andere _ . bii wien . wij verrassing wacht.1ll!Dlclijk, da1

Wu weten over ilit ern; helaas Diet meer, dan wij e!" van
meldden· in het bedoelde bericht.
Er schijn,t in Engeland een.
vaste markt, voor te zJjn.. Wij
weten. echter met W"'"oAl'. doeh
veronderstellen. dat het Britsehe consulaat-generaal deze informatie weI zal lrunnen verte
schaffen..
.Intnsschen zouden wij .den
gea.ehten inzender willen raden
om· ncb over dem kwestie eeDs
te ~ met ons deparlement del' marine.
ONDEBSCIIEIDlNG.
Dat zal·weJ. Diet.veel van dit
erts VQOl" rooksehezmen noodig
BIoemenhandeIFavOrlet,..... hebben.. doeh _
mogelijk.
leuzeisnicttees:poseerenmaar mmr grooWre ~
Ie exoelleeren in het· bedienen ;:-.:
____
..Il'>"

het Willemskerk-terrein, Eoningsplein Oost No. 10, alwaar
zijn WelEerw: DB. Lindeijer
een ernstig wooni hoopt te
spreken over~
,,Bet lijden van den Heere J ezus,"
toegelicht met lichtbeelden.
Zij, die ~behoefte hebben, om
dem samen1romst bij
wooen
en zich meer wenschen voor te
bereiden VOOI' den Go e den
V r ij d a ~ zijn aLlen hartelijk:
weIkom.

~.~et ~ dergIelijk.~ .zij aan'den wensr:h wn vele
",,_de.~: ~ gasten gehoor·heeft - - .
Watmaal. ik, wat malen men- om in de lobby een _ _- barer
_ , . , . " m,iingroep Mom de ~ lI>e Ie pisseD.
de _

-en;.

~bereikt hienne-

het door h&ar be-

ROd. 0. 1:'-

