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nt-splintering, de opzettelij~
ingewikkeld gemaakte orgamsatie van de fabricage van wapens en van den handel in en de
hewerking van de daartoe noo-dige grondstoffen.
.
])eze geraffineerde orgalllsatie maakt, dat, ook al zou de regecring bepalen, dat op cen .pistool niet meer dan 7'Yo verdlCnd
mocht worden, er feitelijk, zondel' dat iemand daartegen iets
k a n doen of er zelfs ook maar
iets van kan ontdekken, vele
malell 7% op gewonnen wordt.

SPECIALE VACANTIEBILjETTEN
DOOR.

JAAR

GEHEELEN ARCHtPEL

~tlr. co Rondreisbiijetteo tegeo Enkde-re;~_tarief.

LUCHTBRIEF UIT LONDEN,

Oak d e leider van bet Vjckers Concern heeft een verkIaring in dien geest afgelegd.
Deze heeren vcrkoopen aan
Jegitieme gouvernementen zoo·
wel als aan opstandeUngen; zU
verkoopen matcrialen om iets
mee ap te bouwen, bijv. vestin~
gen, en materialen om deze
scheppingeu weer te vernielen.
En als het te gek staat om bijv.
aan het Br. Indische leger wapmen te verkoopcn en dezelfde
wapenen ook te leveren aan de
Afghaneu of aan de oproerige
grensbewoner3, dan laten zij de

\vAPE...~S, '

WAPENS!

W.-\PEN!

DE WAPEN~L.~'DUSTRIE EN HAAR "MENTAONGFSTOORD GAAT ZIJ WEER IIAAR GANG.

EEN VOLKSVERMOGEN

VOOR

Lotule/l, 20 j laar(. gen, dnt cr geeD verspilling cn
geen onredelijke winstcn door
Ret is nll cen gocde tijd voor de fa brikanien zulien ontstaan.
wapcn·fabrieken en voor heel
Doch er worden reeds onre·
de oorlogs-industria. Engcland delijke winsten gemaakt nog
znl cen geweldlg bedra.g uitge- voor er cen machine in gang is
vcn voor de vcrbetering van gezet tot het vervaardigen van
het leger cn de bcveiliging van wapens, want, niet zoodra werd
bet land en zal zijn bcstellingen bekend, welke ontzaglijke be·
zooveel· l"Ilogelijk in Engeland stellingen or zoudcu worden gczelf plaatscn. Hctzelfde gcbeurt daan of dc koersen der aandeein Frnllkrijk, in Duitschland len van wapen-fabrieken vIa·
en, . in andere landen, Rusland gen omhoog.
uiet te vcrgeten.
In ....crband ChHlrmcdc is het
Buvelldien, oak als e11(c uit·
cell i;ecr opmerkclijk feit, cIat gaafpost nauwkeurig wordt betcrwijl, zoowel jrt de U.S.A. als kcken, als elk pond sterling nag
in Engeland , de eommissics, eens wordt omgedraaid vaor
dic cen ondetzock moden in- het wordt uitgegeven, als alIes
Etcllen nnar de wapcn-industrlc, onberispelijk in 7.ijn werk gaat,
nog aan het wcrk zijn, deze dan :lullen er nog onredelijke
industric. zander dat er maat- winsten worcIen gcmaakt. Dc
regelen konden worden gena· wallen-industrie is nu eenmaal_
melt ter zuivcring en oprui~ dnt hobben d e ondcrzockingen
ming v::a n vocl Wnt dnnrin on· der bO\'engenocmde comnlissies
aanvaardbanr is, weer op volle
uitgcwczcn - alcIus gcorganlkracht nan h ct \Vcrk Zijll.
secrd. clut zij ~k met cen kleine
Er zullcll weer "astronomi·
s.chc" bcdm.;en worden bestccd winst op eenig ondcrdeel tevre·
door de regccrlngen en daar- <1m kan zijn en dan toch tell
door zullen enkclc mcnschcn slotlc 'geweldige winsten maakt.
Dc
grootc wapcn-firma's
vcrbu1.1ng\vekkendc voordce\cn
hcbben er voor gezorgd. dat zij
hebbcn.
Is het wonder, cIat niet aI- nu belang hobben zoowel bij den
leen in 80cialistischc kringcn handel in grondstoffen ala bij
de "raag wordt gElsteld of dczc de indusltic welke deze grond·
gang vnn 7.a\<en dltmaal niet stoffen cen eerste bewerking
andcra had kunnen worden gc- docn ondergaan, maar ook bij
de ncven-industrieen.
"cgcld ?

...

In de pers is bet voorbeeld
gegevcn van het groote Vickers
Als Vickers nikkel
noodig heeft, dan koopt zij nikItel door middel van High Speed
Steel Alloys Ltd., waa rin Vickers bclal1gcn heeft, welke zijn
ondergebracht in haar schep.
ping English Steel Corporation.

DB poUtieke spanning van Concern,

de Jantste maandcn heeft de rcgceringcn echtcr overvallen. Er
kon niet gewaeht worden op
nieuwc rcgelingcn. Wat zij
noodlS' hudden mocstcn zij zoo
spoedig mogelijk hcbben. In
zoo korten tijd konden geen
llicuwe sta.ats·oarlogsbcdrijvcn
uit den grand gestampt war·
den. Zij moestcn wei. gebruik
maken van de bestaande particuliere ootlogsbedrijven en
dienden dan de ongewenschte
gcvolgen daarvan. welke men
zoo gaarne had willen voorkomen, op den kOop toe t e nemen.
Ter gcruststclling van de
openbare meening heeft Neville Chamberlain in het Lager.huis gezegd, dat elke .uitgaafpost voor de herbewapenmg
door het ministerie van financien nauwl!i::urig za.l worden onderzocht, o~ zekerbeid te krij·
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Maar High Speed Steel AI·
loys Ltd. zou dat nikkel koopen
van de Steel Manufacturers
Nickel Syndicate, waarin Vic.
kers ook belangen heeit of van
de Fransche maatschappij S. A.
Le Nickel, in welke Vickers
eveneens en dan groote belangen heeft.
Evenwel, als Vickers nikkel
koopt, dan koopt bet dat in den
vorm van nikkel-staal. Deze
grondstof gaat naar een fabriek, van de English Steel
Corporation, waarin Vickers be-

Ovet'igens, de staten hebben
de wapen-fabrieken thans noodig en deze bepalen hun prijzen.
Onder zulke omstandigheden
zau cell particulier een inschijving doen houden en door concurrentie de prijzen tracbten te
doen drukken.. Engeland ZOll
bijvoor bceld de Amerikaansche
of Noorsche wapenindustrte
uitnoodigen om prijs-opgave te
doen, eu ook als dat een buitenla ndsche firma. was, de bestel·
ling ann den inschrijver met
den taagsten prijs vergeven.
Dan ZOU, denkt men wellicht,
Vickers leelijk op haar neus kij·
ken. Vickers eehter, zon misschien weI teleurgesteld zijn,
maar gedupeerd zan zij Diet wezen, immcrs dit conceren heeft
belangen bij eike wapenfabriek
op aarde cn er schijnt een overecnlwmst te bestaan tusschen
d£: wapcnfabrieken van aUc landt'n waardoor dere elkander
commissies betalen 01> bestellingen, welke gcplaatst zjjn buiten
het aan cen bepaalde fabriek
tocgewezen radius.
Bovendien zou Engelanden dat is de veiligste waarborg
voor Vickers, dat zij de bestellingen krijgen zal - als bet
groote bestellingen buitensJands
piaal!:lte, in het eigcn land een
vcrmcerdering van de werklooshcid vcroorzaken. Plaatst de regeeciog haar orders op wapencn en ammunitie aIle in het
binnenland, dan heeft daardoor
een aanmel'kelijke vermindering
van de werkloosheid plaats.
Het is algemeen bekend, dat
de Duitsche werkloozen van <"1e
h erbewo.pening van dit land
buitengewoon geprofiteerd hebben.
En als men de overweging, dat
het wei zoo goed zou wezen als
die werkloozen den arbejd zouden kunnen hetvatten in een
ander soor·t bedrijven, zou willen daariaten , dan zal men moeten toegeven, dat de vermindering van de werkloosheid de
cenige goede zijde is aan de oplcving in de wapen-nijverheid
veroorzaakt door groote bestellingen voor den staat.

HOOFDREDACTEUR ,
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gen in het buitenland.
Toen de heer Charles R.
E'airey de baas van de Fairey
Avia-Co Ltd., fabrikanlen van
de' Farrey-vliegtoestel1en, voor
de commissie was, vraeg men
hem of hij zijn oorlogstocstellen
oak buitenlands verkocht._
Zeker, zei mr. Fa~ey:- Fairey
sells to all !"- E en van de commissie-Ieden zeidc toen:- "U
hebt ook t~esteUen .verk~ht

Ies is en dat, naar algemeen
wordt bevestigd, de opstand aldaar door de Sovjets Wilrdt gefinancierd en georganiseerd,
dan kan men beseffen, welk eell
beJangrijke, opzienbarende onthulling daar in dat onbeteekenende
rechlszaakje gedaan
werd.

De goedkoopste ILEINCIMERA
met

ingebouwden
afstandsmeter,
zdEs met den
gep atentee r-

den ZEISS
I KO N af-

De Russen koopen voor zulke
doeleinden of voor binnen·
landsch gebruik links en rechts
oorlogstuig op.
.
Zij verzuimen mets, wat hun
oorlogsmachine geduchter ma-

ke~i::;· blijkbaar zijn zij, J?-aar
hun zin, met wat hun elgen
groote fabrieken maken kunnen,
noc- niet sterk genoeg.
I{ort geleden herinnerden zij
zich opeens, dat er nog een Russische vloot te roesten lag to
Bizerta.
Die vloot was cen dee} ge,-"reest van cIe Zwarte Zee·mari·
ne welke in den Czaristischetl
tijd stond tel" beschiklting van I

standsmeter,

is de

SUP E R
NETTEL
met
Zeiss

f.149.Uw handelaar zal U deze handige precisle-camera gaa rne
Jaten zien, wende U zich b.v. (oc

N. V. Java Folo Centrale. Batavia-C.
FOlobandei Loyks. Batavia _ Ba ndoeng
To k 0 Pop u 1 air. 8 a 1 a v i a .. c_

I

aan
de SovJCt~regeermg,
met- generaal
Wran·
waar?".
<>'el het Wrangel.
tegen de Toen
Roode!l
niet

P!O~pcr:tus

W~d~::;~'Fafre~~~r":in ~:t :C~~~~lb~~~;~~~ ~~:r:e!~:; ,,1-

meer zegt, wij doctl het nu
nog!" Men ziet de Iieeren nemen
geen blad voor deb mond en ze

kruisers, een paat dozijn torpe·
dobootjagers en een ijsbteker
naareenveiligeroorddoenvertrekken. ZU is ten slolte te Bi-

draaien
niet niet
om de
Zij zijn
in zaken
zaken heen.
voor
hun gezondheid, maar evenmin
voor hun nationaal gevoel.
VermoedeIijk zJl. Dlr. Fairey
er achter in zijn binnenste tach
weI eellS llUgst voor hebbell, dat
op cen gegeven moment er een
bom op zijn fabriek zal worden
geworpen door een Fairey-vLicgt uig van de Russen. Die mogelijkheid is volstrekt niet uitge·
slatcn.
Het kan echter oak zijn (want
het cynisme der beeren kent
blijkbaar geen grenzen), dat hij
het prettiger vindt mot cen
Britsche bom, uit een Ft:.irey-

zerts
Zuidis Frankrijk
kornenin en
daar sedertaange1920
gebleven.
Nu echter O!Jeens de ,:,~rbouding tusschen FrankrlJk en
Rus]and zoo innig geworden
was, bedacbt Rusland zieh, dat
het thans weI ~et cen goede
kans op succes dlC vloot terugvragen kon.
Frankrijk bleek tegen de teo
ruggave geen bezwaar te bel>ben. Daarom kwam er cen Rnssische commissie naar Bizet'ta
om den toestand van de schepen eens op te nemeu en 200
mogelijk maatregelen te neroen
voor hun verlrek.

~.~~~ig d!~sg~l~~n~e~e :::d~i~
eell toestel van vrecmd fabrikaat.
Een feit is natuuflijk, dat als
de Russen zijn toestellen Diet
koopen, dan koopen ze die van
iemand anders.

Als het den handel in wapens zoo goed gaat, dat de wapenfabrikB.nten de publieke Oplnie kunnen tuten, dan gaat bet
den handel in tweede hands
wapens oak goed.
De "gangsters" in Amerika
cn allerlei revoJutionaireo in
andere landen zijn goede aiDemers van wapens, welke de
groote mogendheden hebben afgekeurd en welke dan weer op
de markt gebracht worden.
Er is kort ge!eden een onbelangrijk zaakje voor ecn Londensche rechtbank Qebandeld,
dat een onverwacht, scberp
licht wierp op dien handel
Het was eigen.1ijk eeo beleedigingszaakje, doch doordat de
recbter eens wat meer vroeg
dan strikt tot de zaak behoorde,
kwam er iets zeer merkwaar·
digs aan den dag.'

...

De door de bovengenoemde
commissies gehouden enquetes
hebben weI getoand, dat bet
zeer moeilijk, zoo Diet onmogelijk wezen zal om maatregeleo
te treffen ten einde de wapennijverheid aan bepaalde regelen te binden.
Maar zij hebben reeds dit nut
gebad, dat men thans volkomen

winst gemaakt, redelijke winst, enders verwachten kaD dan
ell a l die winsten komen ten wapens (welke als er goed ge-- ,
slotte geheel of VO!.lr een deel controleerd wordt. goede waterecbt in een brandkast, die pens zulIen xijn) tegen flink~

P1r~~

-.- W~eer ecbter uit vele
kIewe WlDS~en, welke elk op
zich zelf redelijk en behoorlijk
zijn, ontstaat een groote winst,
waarom moet die dan onrede-:
lijk of onbeboorlijk worden genoem,? - zult gevragen. ·
Inderdaad kan die op ~h
ook- niet onredeJb"k: genoemd

worden. Maar wat bnbehoor·

de Brit5che commissie
heeft Sir' Harry Duncan Mc·
Gowan, president commissaris
van de Imperial Chemical In·
d1j.stries, welke can groote. roI
spcelt' bij de vervaardiging van
ammunitie" zander: blikken' of
blozen ~gd, da.t hij ..geen enkeJ. :bezwaar had te",cren het verk.oopen van wapens san!wee
t<.genover.eIkander staande bel·

:::::;.

in EngeJand vertoefde_ Deze
Rus was als getuige opgeroe-

pen om den goeden. ~ van
den. beklaagde te bevest:i.gen..

~oenwa~e ='~~f;

is ,deopzette1jJke .: dO!!' zaken" I
"''''''~:~.;::''.'''''-'.'''.'~'
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Eenige zeer goede tweede- .
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len moest. kwam er aan het
WEDEROM VOOR·
licht.· dat hij 'agent was voor beRADIG
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zijn vak ~ in wapeus.
IN
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in
te zijn geworden. Het was een
hopelaoze taak am ze van het
aangegroeide vuil te ontdocn
en te herstellen. Voor dat geld
kon men beter ~enwe schep~n
koopen. De RUsslsche cammlSsie meldde dat aan de Sovjet~
regeering, welke opdracht gaf
om dan de schepen maar t e
sloopen en bet ijzer en staal t e
benutten voor de wapen-fabricage.
En aldus zal geschieden.
Ret moderne Rusland be·
hoeft er niet rouwig om t e zijn;
de schepe.n van bet oude Rusland waren niet vee1 bijzonders.

~~s,=ar!:;d~~i"~ ~!~;;ii!~~ de~er.i.;;;"';" a;;.;'deakio. ~:.o. ~~
krij~: ,dat

C 701 OQk Yerkriigooar bij de

HoofdvertegcDwoordigus N. V. IS-A.M Y _ Bata,-·ia~C.

:I~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:n~:~ ~:~~a~:t~~~= ~~td~e~o~re~~,~: ::z:=~~ ~~~~ ~ :~~~:= ~~~.9 N~\~ef!:nrm:~~,
vi~~erse~: k:=t~:k~VOrdt ~:idbl~~=;:; :::n::~:~
~ ~~e:n ~J II'~~~~~~~~~~

van Vickers.

T riotar

1 : 3,5 van

..... .

.

:::

'.-' ·

JS· J)E·-JAY.ANSCHE;~H1\ND'EL' EEN'·;.. "·~:

....

' GEV~\V?9MJ)EwERELD1 '

. Zander Boot of Spoor
naar -Amsterdam

H!!t }ajjansche _aandeel in den

. wereldhilndel; me procent
do!?r: .

vaar de vaetbalmatch

MANZO·KOESJIDA

BOLLAND - BEL81E

President van·' de Japatl8che

groep van de lnternationale
Kamer van Koophandel.
De plaats, welke Japan in
den wereldhandel inneemt is in
de laatste twee of drie jarcn in
bijna aUe Innden ter wereld vele
malen het onderwerp van het
gesprek geweest, waarbij rqen
steeds tot de coDclusie scheen
te kamen, dat de J apansche
concurrentie ceo groot gevaaT
voor de andere landen vormde.
Dikwijls gllf men nan de zaken
zelfs een del"gelijke voorstelling,
alsof J apan jn staat zou zijn,
den wereldhanoel op aile
ma!'kten tot zich te trelcken.

I

minderen, zonder da t er oak
maar het- geringste reeken van
eenig resultaat valt waar te nemet een
men. De oorzaak hiervan is gelegen in bet feit, dilt vele landen juist den omgelieerden weg
inslaan en steeds meer hun toevlucht zoekell in aIle 'mogeIijke
restrietiemaatregeien, die een
opbloei van den wereldhandel
van
noodzakelijk moeten verhindeZaterdags van ui'gaan bOUJ"
ren. Om kort te gaan ,de han·
Ontv lucbt zijo warme huis .
dels politiek yan meeste landen
is op het oog.enbUk nationaJis·
POLONJA is beerlijk koud,
•
tischer dan ooit.
En . .. . nooit v66r Zondag thuis!
Economisch nationalisrne beDrle procent van den teekent inderdaad een gevaarPOLONIA-TEIIRAS. Mees' er:Cornelis Tel. 777,
. voor het herate1 va n den wewereldhwdel.
r eldhandel : deze tendenz moet
Detc dikwijls :teer heftlge Elan- - wanneer zij niet t e rechter
va llen hebben echter het zeer tijd geremd wordt - noodza·
onverwaclite
gehad, met
dat kelijker
wijs tot een·
internatio·
~~!"!:!!~~"!'!!~~'!!!'!!!~'!!!~~~~!!!'!!!'!!!'!!!!!!'!!!""!!"!!!!"!'!!!"'!!!!"~'!!!~
men zich in brJ:evolg
eede kringen
nale ontstemming
leideo
en kan ¢W
_
de lage prijzen en goede kwali- onder zekere omstandigheden
t eit van de J apansehe industrie- het politieke .evenwieht in go- loozen van hun plichten. Onder
ENGELSCHE ABT.
SCHOOLSTAKING
RIJSWIJK 18
TEL. 626 WL.
hen bcvinden zich twee afdeei~~~t~ij b:rt~~~WMsa~~~;
w~~!~~n~u~~! ~oon:~~~~~ lingschefs.
MatIamaDwe~ .1 67 M c. COt n e I j s
In Orthodoxe Kerk;}b
P osten eD Pesten
Sumatraweg 50 - Telefooc 3321.
de mcest verafgeleg~ar~tcn die.' ons echter als waarschu'
wing moet dienen, dat deze tenvon den. .
GEVARlEERDE
EEN K"IOKPLOEG
Bij een objcctlcve beschou- ·dcnz tenminste tot een verla·
H e:t o udste en bzste adres voer U w lessen In:
LEVENSLOOP
DRUG OVER WHANGPOO
wiug is het probleem echter ging van de wcreldhande!svo·
Op de Chung Ling High
lang niet zoo beangstigend, als lumen t ot op ·het · minimum
STENOGRAFIE "GROOTE", BLIND·
Te Singapore is op door reis School te Penang zijn de leerWerk Gestopt
men over het algemeen wil moot leiden.
T YPE!:I, BOEKHO UDEN en TALEN.
naar Europa aangekornen een tingen in staking gegaan. Zij
d een "oorkomen: hct JapanEDgelschman, die abt is in de hebben geschreeuwd: _ Weg
GELDGEBREK
sche aandcel in den wereldhan][et sluiten van handebOrlhodoxe Kerk. Mr. Gibbes is ~ leL de leera ren, weg met het
M ED ED E ELI N G.
del bcdraagt slechta ollgeveer
o\'ereenkomsten.
Het werk aan de brug te leeraar in het Engelsch geweest schoolbestuur! - en hebben de
dl'ie procent.
Het Instituut "Blo m" blijft in aile vpzlcbft'n
Shanghai over de Whangpoo- van den zoon van den Czaar leeraren bedreigd.
De betrekkelijke welstan d,
Hoe wenschelijk een vermin- rivier is stopgezet. R et slads- aller Russen, toen deze nog te
Oak de enkele leerlingen, die
zijn onalhankelijk ka rakt ~ r bEwaren. Zijn
die J apan in de IM tstc jaren der ing van de handelsbelemmeheeft weten to bcrcikell, js het ringen oak zou zijn, tech is iets b~tuu r van Shanghai had geld- St. Petersburg ·regeerde. Mr. niet aan .de staking mededoen
neulrale Examen · commls"("9 waar in
r esultaat van vele jar.en gedul- dergelijks voorloopig nog niet ge:bl'ek. Het wendde zieh tot de Gibbcs is bij de keizerlijke fa - zijn door de stakers gemolesmitie
gebleven;
toen
de
revolug ~ en enkele l-!e:rkracht 8<ln het Instilliut ze lf
t eerd.
dig \Yerken. Siuds het voorjaar te verwaehten. Voor a lles moet centrale regeering te Nanking,
doch dezc oordeelde, dat de tie uitbrak en is met haar naar
De staking wordt dus volgens
van H~20, tocn J apan den ecrve:rbonde n. oak de Direc teur niet, zittin 'J mag
dan ook naar gestreefd wor· brug niet zoo urgent was en dat Jekaterinaslav gezonden. Kort aile ·regelen del' kunst geregeld.
sten terugslag van de oor logs· er
den,
om
practiseh
uitvoerbare
nemen.
blijft voortbestaan. (Koni n ldIJke.
voor
den
mooro
op
de
keizerlijhau.sse aan den lijve bcgon te oyereenkorosten met de ver· daarom het werk maar moest
worden opgeschort tot men rui- ke familie (Mr. Gibbes ontkent
goedkeoriog onnoodlg, claar dit s!echts
gevoclcn, heeft het in aHe tak- schUlende
l ande~ t e sluiten,
mer in zijn contanten zou zitten. t en stelligste, dat er een van de
k en van indust rie een aanpaseen forma liteit is en geen enkel recht geeft
dochters van den Czaar in lesingspoJitick gcvolgd cn het h
AFRIKA-FRUIT
ven zou zijn geblzven) is hij
tot welt ~ lijke bevoe:gdheid).
heeft in hct land van de Rijzcn- b~
naar Siberie verbannen. Toen
NOORD CHINA'S LOT
Naar Singapore
hij zijn vrijheld weer kreeg, is hij
~g~~ ~:~ :~~o~~~rS::~n;, a~~ ku
_
.
.
Dc Japan.sch_c .~l!-ite~Iandsche
China
gegaaD,
waar
hij
naar
rcgcling ontbrokcn. Ondanks a l
Wordt proenconijD
PerK. P . M.
dezc maatrcgelen viel er voor- handel gat In bet Jaar.1934 het
enkele functies in diplomatieken en eonsulairen dieest heeft
loopig niet het minste spoor 1navolgende beeld te zlen:
.
gaat TUStig ver der, want
VOOR CHIN.·JAP.
Singapore
heeft door middel
van een wcderopleving waar te
Jnvoer 2.282.000.000 en Ult·
vervuld.
Daarna
is
hij
in
de
TOENADERING.
nemen. In de daaropvolgende voer 2.172.000·090 yen: er werd
Orthodoxe kerk getreden. J a- van het K. P. M. SS. Bontekoe
j aren werd J apan nog gctci- ~us voor .ll0.,OOO.OOO yen meer
Generaal Doibara heeft ge- renlang is bij te Harbin abt ge- een bezending Afrikaansch
ateI'd door de groote aardbcving m- dan Ul~gevo erd. Over het af- zegd, dat Japan er niet naar weest. Van bet lijden der Wit- fruit gekregen. Deze zending, _ _ _ _ _ _ _ _ 11 _ _
(1923), terwijl het in het jaar geloopen Jaar kreeg men op 20 streeft om van Noord China een russen te Harbin deed hij droe- welke bestaat nit peren, prui1927 met cen groote valutacrisis Se.ptember 1935 .een wa~ gun- tweede Manrlschookoeo te ma- vige verhalen. Zij leven er van men en peOOken, is de eerste,
tc kampcn had. Ja pa n heeft stiger beeld te ZlCn : de mV0.e'r k:!n. Het is Japans bedoeling de hand in den tand en zjjo. welke Singapore nit Znid Afridan oak eon uiter'St crit ieken bedroeg 1 .908.000.000, de Ult- om "an Noord China een gebied voJgens Mr. Gibbes, niet meer ka bereikt.
De Vl'Uchten konden dadelijk
; : : !~:~t~:e~af~~!O~~O.~ t~ maken, waar men een experi- te redden.
tijd mooten doormakcn.
worden verkocht. Men verment zou kunnen nemen met de
waeht, -d:at spoedig Zuid Afrika
Bedreiglng ,'a n ltd poll- ~~O~~~ y~~gpas!~~h:aa. met Chineesch-Japansche toenadeG e dlplorneerd Coiffeuse
•
en Australie om de markt van •
tlek c\'enwicht.
J apan is er vast van overtuigd, ring door ecol1omische en millEuropeesche vrucbten in MalaDjAMBaELAAN 2 1
TELEF. 3907
dat de uitbreiding van den we· taire samenwerking.
ya den strijd zullen aanbincen. _
De huidige situatie, w3arin r eldhandel de cenige juiste weg
Permanentwave . . .
10.- i C
I
de Japam~che handel en indus- tot het bereiken van een algemet Oliebe handeling . . . f 12.50 \ omp ee' •
trie vcrkeeren, is woals gezegd, mecncn welstand op deze aarde
CHEFOO'S HAVEN
het resultaat VR.n taaicn en ga- is. De huidige belemmeringen
YERONGELUKTE
VLIEGERS
duldigcn nrbeid. Waar het er in het internationale goederen .
KwcstJe over Blggereo
Met garantie
cchtcr om gaat, ans aandeel tot verkeer zullen.echter eerst dan
Lijken D:iet ge,fondeo
het henstel van een cczondcn komen tc vervaUen, wannecr
J APANNERS
werc lr~hand e l bij te dragcn, stui- een ieder er zich va n bewust
PROTESTEEREN
LIJlIDlENSTEN
ten wJj op hindcrnissen van al- zal zijn geworden, dat de Ian-'
lerlci aard.
De Japansche regeering heeft
den in voor- en tegenspoed met
Reeds sedert jaren wordt er elkaar verbonden zijn en in ·bUD te Nanking geprotesteerd tegen
De lijken van de vlie~ers, die
internationaalnaar gestrofd, de voortbcstaan geheel van elkaar het feit, da t de Chineesche aumet ceo bydroplaan, toen de
handelsbelemmeringen tc ver- afhangen.
toriteiten van Chefoo, die opkruiser Kent vertrok, des
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DE ROODE ACTlE
Chio. Di\'isIes ollar Shansi
OM INVASlE TE STUl'j'EN.
Er zijn zcs Chineescbe clivlsies Daar Shansi gezonden ten
einde het gevaar van de Rooden, die met 20.000 ~an op he ~
grondgebied van Shansi staan,
te keeren.

01' Departemeut
VELEN ONTSLAGEN.

Aan het departement van
binneniandsehe zaken van het
Chjncesche gou.vernement te
Nanking zjjn 22 ambtenaren
ontslagen wegens het verwaar-

dames . bally ,s' th()~nen
ge~ei ~·ieuYte

sorteri,;g

van 15 el~gll n te modell~!:n.

zijde 7Iede~"':' :suede en linne-n:

lage ' en .hoge haklten.

pu'mp(en.. barf~s~hoentjes.

_9.75

I

tol .

14.75

EN

~~= ~~e~~~nt:a:;~~~:

zijn, waardoor bun toestel is
verongelukt en zij den dood
von den, zijn nog m et gevonden,
~ ~
op bet etoffelij k oYerschot van
dv.,:..".O"".J.,.·". __ . ,J.J A-n
den. radio-manna.
...... ~"lKA'Y~
Op de plaats, waar de hydroplaan in zee is verdwenen,
zijn kransen ge1egd en een es• KAftIER VAN XOOP.HANDEL kader van watervliegtuigen
De Chineesche autorit.eiten
.
heeft hoven die plek gecirkeld
Buitenlanders afzijdig
en ten slotte laag naar dat punt
cntkennen, dat er een overeenkomst zou .zijn gesloten met dg
gedoken.
bewuste Japansche firma. ZiJ
BANDELSVERTEGEN, Op het yliegter.rei.n te Sel~~
hebben slechts prijsopgave ge- ,~; ....1\• • WOORDIGING ... . l~" :;IJ ~ een lDdrukwekkende ~.b.
vraagd. Toen zij merkten, dar! ri:l~J"'~'
..
!p, :.'I Jllf;!
fenst gehouden.
het werk in eigen beheer goedVan de 97 leden van . de·
kooper uitkwam, bebben zij Kamer van K~pbande1 van Sidaartoe besloten. De Japanners ngapore zijn 32 bui~dJ3che
zieo . in dezen gang van zaken firmas. VSJ!l d~ b!ll~d~ BOIL. KIND VERONGELUKT
weer een gevolg van den Brit- selle firma ~ er met elm m b et
schen invloed,
~~ur of 10 een van de com.
DllSSles van de Kamer vertegenwoordigd.
.
ZOON ' VAN
Dat is echter met de schuld
ZEEMAN GESTORVEN
van .. de Britten,.m.aar van de
K P . :M,·MA.CIIINIST
MachiDbt van Silverhlo.
!.~an~~~ ~
::..
~
. Het 4. Yz-jarig :zoontje van
~ SINGAPORE BEGRA.VEN ~~t ::- ~!:!. ~ochand~ 'de familie Evelaar is uit een
.........
raam van een huis ·i n de lloyd
; Te ~ga'pore .is overleden een i!:"~i d~ ~ beb- ~ te Singapore gevaJlen
mactUnist , van de Bilverbeech-, : De
han~..l...--........-........nden en aan· de daardoor bekomen
een ~k te Priok bekende·stoo- ' de· 8~ ~a;t~ ' . t wanden oveieden.
. mer VAn: de Silv~~lijn. De d~ ::d met
joist
~:~
kwam v~ ~ · Shotton In ~ -van de Kamer 'ft.D d ·vader die machinisthet General 1!ospitol, txJen >:ijn KOOphandi!l . bet """""'" om ;::: K P . iL ss. Q - - . ~
...

Btvb

bUI

PLlCHTVERZAmNG

onl~an gen de
1 e ' zendi.ng van pe
voorjaarscoiiectie 1.9 36 ·'

een

N AL LE STE 0
H"I"!ENOL
go

van Chefoo uit te baggeren, ten
slotie de daartoe gesloten overeenkomst hebben opgezegd en
beslolen bebbeD om zelf een
baggermachine te bestellen
een Britsche firm a, waardoor
het werk goedkooper uit zou
komen.

~~lnID~~ ~~~If~[I!]@~~J)

VOOR EEN NACHT
IN BUDAPEST
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het
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ZATERDAG 4 APRIL a.s.
kunt U thans nog
tafels reseroeeren
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Qinsdag 31 Maart begint de groote Opruiming bijBO-• • P.l1 S
ret op ,onze, inlegger in de . Q c h ten d p o,s·t . van Dinsdagmorgen.
·VLIEGVELD IiALLANG '
Veel Grondverzet.
Ove: 1 jaar gereed

I

Ret was laat, want Zij h ad·
PA.UZE.
den een lang program. . na willen
geven. Er waren reeds wat men- 4-. Der VogeIhlindler
Potschen weggegaan. E i' zijn au
pourri
C. Zener
eenmaal Batayianen, die al5 5. Rumaniscbe Zigeunermusik
zij kiezen mo"eten tusschen den
an. J . Foorman
slaap en een schoone ontroe· 6. lRichte Cavallerie
Ouverring. den slaap kiezen.
ture
F. v. Suppe
Het was stU in de zaal,
--zij Bartok's muziek, hun eigell
muziek. die hUD leven lS, lieten
EEN
opklinkeo.
BO~'EFAAS-UlTVERKOOP.

I

Om he'!: nieuwe burgerlijke
vlieg.kamp te ·Kallang behoorlijk in orde te krijgen moesten
zes millioen kubieke yards aa.r~
de aangevoerd worden. Dat was
echter nog met genoeg. Er zal
DOg eeD millioen kubieke yards
grand noodig zijn om het te~ ·
rein geheel te egaliseeren. ot
Daardoor zal dit vliegkamp deze muziek heh zelven roerde.
ee.rst over een jaar gereed kunnen zijn.
~~~ g~~:eI :2de~~~r~n ;:~
d>en er door gepakt e!l. bewogen.
En toen was het, dat wij de
verzuchting slaakten ; - waarZENDINGSIJVER-TE KORT om speJen deze kunstenaars oak
Bisschop Ontevreden
~~~ ~~i:~~~.c~z;erken~~~
. VREES VOOR
heel bij hun aard past, maar
ACHTERUITGANG
welke oop door hun kleine
groep naar behooren kan wor·
De bisscbop van Singapore den voorgedragen.
h~eft tot de predikanten van
de kerken in Malaya het verwijt
Waarom moeten zij op elk
gericht; dat zij niet genoeg abonnements-concert weer exadoen aan evangelisatie onder men doen in beroemde klassieke
de niet-Cbristenen. Het aaota! werken v~~r vol orkest en slagedoopten bleef tot dusver zoo gen met dispensatie voor be-gering, dat de bisschop bevreesd paalde" eischen ?
is voor achteruitgang.
Waarom zullen wij steeds de
opmerking moeten maken, dat
het koper :van twee man, de zeer
zwakke bezetting der violen
(oak twee man, t enzij de maD
ZEER VOORDELIGE PRIJZEN
van de cornet-a-piston zijn ins trument kan verwisse1en voor
ZIET ONZE NIEUWE DESSINS
cen vlool) overstemt, of dat als
IN ONZE ETALAGES
de dirigent tegelijk als solist
ABONNEMENTS,CONCERT
optreedt, een van beide functies
daaronder lijdt?
HoteZ des ,buies.
Deze
duivelskunstenaars,
In het schokkende boek ,',Ja- deze r as-musici, slaan er zich
den zander Geld" van Michael aItljd goed doorheen. Zij zullen
Gold, dat de eUende der anne geen slecht werk leveren. Maar
J a den
in
New-York
nitP~rtable in moderne uitvoe ring
f 20,wat zij ten gehoore brengen~
schreeuwt, komt een schets kan nu eenmaal niet ziju, zooals
9.50 . 13.-. f 15.voar van een Roemeensche het wezen moet.
wijnkelder in Second Avenue,
Mondharmonica's
f 3,50, f 4.waarvan de baas, als hij zijn
Dezen a vond kwamen zij met
f
zaak volloopen zag. acbter een het moeilijke, voor brekebeenen
f 5.85
cymbaal ging zitten.
onbereikbare vio,9lconcert in D.
DwarsCluiten
<. f·' 5;25
dur van Brahms; Voor het meeDaar speelde die Roemeen- rendeel van hef' publiek lS dit
sche joden-immigrant de ge- geen dankbaar
werk. Zij
voclige en wilde Dluziek van zwoegden er op met hun tienen
zijn land. E n hij raakte er zelf en het effect was waarlijk aanzoo van onder den indruk, dat nemelljk.
hij njet meer dacht aan zijn beBatavi a- C.
Rijswijkstraat 32
drijf.
Maar men vraagt zich toch
af: - waarom wierpen zij zich
op dit opus ? - Wie vergt dat
van hen? Zijn zij bevreesd, dat
speelde. (Aldus Michael Gold) wij er nog niet van overt'.ligd·
"Moscovits speelde een droeviHe.tzij hij arm is. klein of groot,
zijn,
vaardig zij kunnen
Elk kan zich dage:Jijks tracteeren,
ge, prachtige boeren-baUade. speJenh?oe Willen
zij het pubIiek
Op ' t heerlijk BOLLE BAKKER'S BROOD.
Een klcine man met een rooden verbijsteren?
baard sloeg met een glas de
T el.
30 25
OenQ a r anwe g 30
maat op de tafel. Hij weende
Met de symphorue in Es-dur
~:;;;;~:;:;;;;;;:;~;;;;;;~:;:;:;;::;:;:;:;;::;:;:;:~ en
ng. Anderen
vielen mee.
hem van Mozart kouden' zij bet pubij. w
Spoedig
zong iedereen
roeren zonder bet zoo'n
"Dan weer speelde Moscovitz" bliek
angstig gevoel te geven van "a1s
B!OSTEL
het lied, dat de herders op hun dat maar goed gaat?"
fluit spelen in Roerot::nie, als ze
Uwe Binnen- en Buitenl.mdsche Tljdschtlfreo eo
De Egmont-ouverture aan het
de schapen boeden. Het is een begin, en · de Caprice ltalien van
Bockwerken bJJ de
doina>. Dat was muziek uit de Tscbaikowsky aan bet slot van
ziel".
den avond waren beide triomvoor het koper, welke den
Dat is dus de invloed, welke fen
indruk van het geheel overdeze muziek hebben .kan op heerschten.
'.
DiaD:lboelaan 29 Batavi3~Centrum . T ele.f. 559 \Vdt.
menschen, die ver van hun land,
.tudiebocull vee r Rcchls~ to Gtllces kutldiQc. Hoo IICido o!
in de diepste armoede leven.
Maar La Pavane van Ravel
•
stc~di voorha lldtn
Men mocht verwachten, dat boeide, verrukte 'het pubJiek
ORIGlNEELE PRIJZEN. SLECHTS
deze muziek, t hans bewerkt door 'cen meesleepende _harts'V P. RHO 0 G D M B T P 0 R T O.
d?Dl' den Hongaarscben camp>- tochtelijke vertolking. '
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I tweede
mst Bartok,
en gespeeld, op h~t
Geen wonder, de uitvoering
In van dit werk ligt gebeel binnen
abonnements-concert

I

F~..
!~ ~~
<.: •• .1;

!.l-~\
t'-~)

toen~

r~'Jeir t~~:lli~~kal!~~~~:t ,_:~- Een

SrOFFiEH

PAQADE

tG E R Z 0 N

I

bij

I

-

I
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dragen op een dergelijke wijze,
dat oak anderen dan Roemeen.j
sche Joden daarvan den invloed
zouden ondergaan.

HER OPENING Cafe Rest. la Rotonde
van het
.. HOTEL des GAlERIES"
geheel gemoderniseerd.
flet gezclIigste zitJe van Batavia-Centrum. waar 6 wegen
e1kaar kruisen.
.
.
De meest gezochte plaats voor· zakenrelaties.

Manager E..M.
.

Zie':leb:~::eng~~!8~~:ez;:s~:
drifti"'er kimnen spele~ dan de

Hong:ren van het Hotel des
Indes? .
.
,
.
Dit is immers het beste, het
innigste wat' zij geven kunnen.
Dit is hun m~ek!
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Groot Voomoond Concert
onder leiding van

mLII!lN FOORMAN

~

.
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Op _

spelen, waarin Volksmelodieen

DENKAANUW () P.-TJE ~::~;.~~,::un

Ret onweer~ dat dien avond
woedde, en dat
tliuis had

velen:
aae:ae:a:e:a:e:ge:e:ea:e:a:,~o:.,.=.,,~·'cti

bataVia

\1

B. V. D.

\~'

\ :._

tJ. .:"'I~'
~
. · ~'l

'

~:~s~:~:efe~e~:~:eree~USin:e~=

aange~

is d e koelste en
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een

com bin a t ion s
hem den

ger vmden, welke U meer btlzonderheden geeft. Wij weten
dat groote partijen beddela·
kens en sloopen, Huishoud-,

pan talon s
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laagste prijzen

.
abnonnaal lage prijzen zullen. '===================~
,yorden verkocht,

lNGEZONDEN.
A an
de Redactie van
"De Ochtendpost"

lVinkeluren.
WelEd. Heeren,

Met belangstelling en tegelijkertijd met verwondering las
ik hedenochtend het stllkje in
Uw blad over het geringe aanpassingsvermogen van de winkeliers hier tel' plaatse wat betreft de wlnkeluren.
Hieruit spl'ak, naar mijn meening, duidelijk, dat schrijver
niet op de hoogte is van de
uren, waarop de lUeeste zaken
open zijn, andel'S zou hij weten
dat die uren zijn van half vijf
tot half acht en voor sommige
zaken zelfs t.ot acht uur.
Verder heeft schijver er
niet over gepiekerd, dat die
menschen waarvoor bij het
meent te moeten opnemen, den
geheelen Zaterdagmiddag vrij
zijn en als hij de diverse tokohouders eens zon vragen, dan
zou hij hooren, dat juist dien
middag het publiek niet voor
een uur of zeven gaat winkelen.
R eeft schrijvel' er verder weI
eens over gedacht . dat het wiDkelpE!rsoueel ze1f noait kan
gaan wiukelen, behalve dan
's Zondagochtellds?
VerdeI' wil ik schrijver er nog
op attent maken, dat de Heeren uit de belledenstad direct
van kantcor komeude, gaan
winkelen en zeker niet eerst
naar huis gaan, daar zij dan zeker zelfs bij een half uur langeI'
openblijven, tach DOg t e laat
zijn.
L aten zij gerust hun krantje lezen later op {len avond,
zooals het winkelpersoneel bet
oak moet doen.

STEL GLIIZEN 30 DEELJG
PIIARSE VOET. WIT. GLAUWEVOET

5~
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SCHIILEN. LEERDAM. AMBRE-KLEUR

I
20 el m

35g;

I

EEN WINKELIER.

W

E

--------""'I

FRUITSCHALEN OP VOET
23 c;m D IAM:
28 eim D!A~-l:
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SPLITGLA ZEN PER DOZiJN
EENVOUDlG
MET SLljPS EL

1~

80;!;

E
K

S OD AG LAS
EFFEN GRCOT

18 ~

•

GROOTE OPRUIMING
Aaovaogende 28 Maart tot aites uitverkocht i;;_

ALLES MOET WEG
tot

DOg

lagere

Toko

prij~,_da.tJ
oDze tot
go>::u;;oope ptij!cn.

HA DJ A

Dog

t oe:

NkeDd~

BA TIK
PASAR BAROR.

""'::>0=_==_==-=""'=-=""'="""=="""""
~

HOTEL
DER NEDERLANDEN.

AJ doen dez~ virtuozen op vehun
Ie instrumenten· nog
best op ldassieke muziek van
groote. maar hun vreemde COlD·
HOOGVELD Jr.
porusten, hun voordnicht - zal
. - - - _ niet zulk een volkomen. over·
gave; zil!k een begrip en gevoel

.

aug. savelkoul

ons

pubJiek worden voorgezet,
welke men in cen beter cafeconcert hoort.

eaaae:aaa e:ae:ae:a:e:a ~~,;:,::.u: =~~w:
•

,.

.;

ni:t

·of

'.

(,rI~

~at . ~l

In

Ook £lIs de winkels om balf
vijf geopend worden en soms
om acht Ullr gesloten, moeten
wij ons bezwaar handhaven. Wij
hebben niet aIleen ooze meening
weergegeven, doch colt die van
vele andere menschen.
Wanneer echter de Europeesche \\inkeliers tevreden zljn
met de zaken, welke zij bij de
het ~ereik van dit wakkere geldende regeling doen, dan kan
bet publiek niet veel meer .zeg~
groepJe.
gen. Het za1 dan echter steeds
'
.. meer Daar Chineesche zaken
we~r~:e e~eri kmeenen w~J, gaan,
welke het noodgedwongen
compOnis~en, ~:lke v~a!~e: late koopers weI gemakkelijker
maken.
g
deze rdOOzenttin
kban
Red. O. P .
;:;:v:: ~~e~~~g~a:~:
,tevervaUenin die programma's,
!welke steeds aan een Engelsch I\I~_"'
..

==~g:e~,:O:-~Z:;I~v:e:,~.~g~e~'~O~-~ti:n=B.~~z~;I:m~~e~la~=~1 opDaaronl
werd voor ans ilit hoo~en ~
een na laatste programmanumn:.er van hetconcerlhetbe-.
lan~lJkste dee.l van .~en avond'

we~t

ieder
.wat
zeggen. A . S. DlDsdag,

.

~

I

~";-~
~~. --

ll8 Monti 1936
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""1------Electr. Brood-en BankellJakkeri

DR U K K E R IJ

P.

JOHN KAPPE-E

u.

3. CoppeIia
~.

TERUAATEN

~ VOOT

brood

C»~ti.~
~~.

S~ladn:s"OOl"fijQe ...Ic=.cl:...iI~
Prodbrood. g~aris op iIaD"'ra&Q.

\\

&l.:efd ....~-,,~

\\

P. J. TERM,",ATEN.

BETER
DRUKWERK

PIKANT

I 1.- P. bQk

ECRO

.. 1.10

RfcENrA ~

'one

Prec:iosa

'z. ~

~.

Ke:rkstnl3t 9-11 - Tid. 525 M:-.

ROYAL 8

'1\
1

uo

_ I.JO
.. I.JO

lJ1il.jes_ra'I[10 slUM'
14

Liefheb.ber's van prima
CHlNEESCH ETEN?
Maar .... . adres

Restaurant E. A.

Noord 6J TeidooD WL '3;" 5]

6UII

llllr ]J]] lil iE i

R.L. BRANTZ

Vendukantoor"Weltevreden"
Para patlan Gamblr 58 Tel. WelL 270

D~

zoo

regelprijs voor due advertenties is
met een mini mum. van 5 "egels.

JUIST ONTVANGEN,
DENIEUWE

f

Beleefde uitnoodiging tOt "een bezoek aan ooze per·
maneore Showrooms, Parapatlan Garnblr sa,
alwa.u wij vaar U geexposeeld hebben:
Nieuwe, moderne en tweedehandsche voorgaleri}-. kantoor.,
salOIl~, slaap- en ee tkamerameublementen. Mooic coJlecc!e
ANT I E! K, Compagnies- en legkascen, KLEINB COL-

0,20

SPOED. TE KOOP

tegen h oofdpijn:
ACETOSAL

LECl'JE

NIEUWE

UJTGEZOCHTE TAPljTEN, ook

aanma<lk van nieuw roeuhiJair.
BII OD S fiche U zich in e:eo oogenblik
volkomcD naar U w eige n smaak.

RAT H K AMP
VOORJAARSMODELLEN
per tube (20 tablctt.en) 25 cent.
~
Postweg No. 59 ~ Tel. Wl 4302

g~heeJ iI!

Welke langganan
heelt de GROOTSTE OMZET
\Vie heeft juist door de grootste
omzet, de LAAGSTE PRIjZEN
Bij w ie zijn . oak al wee:r door de gro o tste
o mzet, aUe wareo Z OO VERSCH MOGELIJK
Iedec weet het -antwoord:

en

Hevr.
8. VlIO ToureD
Alaydroeslaan 8 1 _ Batavia-C.
!la~jLdiPJ~n~~up~n g:!~k~nl!·e:h~

?~~!: a~~S!~~~~~~

1

mad. FORD touring 28 ,1 : 10 r ijden_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de, in uitstekende staat, in ruil
3 a

Ochtend ...

- - -- - - - - - - 1

avand hoeden.

------- --- ~~1:;oo~~viJ~!n
te 3~~l~0~~~
en goedkoop won en.
:-________0:
Struiswijkstr.
Nieuwe woningen,
en comMUZ IEK· AC AOE MIE
"MODERN"
o. \. v. W. KRAMERS
\Vilhelmjnalaan 5
Vnkk\mdige opleiding :
Vieel-. PiJno-, Saxophoon-,
Clarinet-. Gita;)r em.
ZANG (italiaansche methode).
Billijke
raricven.
;",_ _ _ _
__
_ _•

======~~~A~I~K~O~

koel

90.

C.C.

v.a. f 23.- - - -- - - - - - f.fortabeI.
60.-. BHuurpJijs
ij overeenkomst
aanzienJijke reductie. Te bevr. N.V.
~ruROLA - 1\RIURVERF
Volker Woningbouw Moesiweg
geeft een mooi glad oppervlak. 10 (laan Trivelli) telef. WIt.
Lindeteves-Scllocn.
3164.

G~~~.~'";::.'.:)26
136 -

411 1

_

GEDIPLOMBBRDE
Pas

Pasar Baroe 52 -58

EUROPEESCHE

_

Batavia-C.

COUPEUR

ootvangeb wollen staffen.

Ie: K\valiteit. spcciaai voor IDdie.

5 __ 6.30 n.m.

Matramanweg 11

~T~el.~MC'~IO~9~

DUlTS

WIJ ZENDEN

n

Zooals: SU NCO TROPICA L SU ITINGS. UN ION
FRESCO SUIT INGS. PANAMA WOL ~UJ 
TINGS, JUTTA-TUSSOR, SILCO, ENZ.

PR I MA, PRIM A!

E;g'nb'im,rsl ;;;;;==;;;;;;==~~~~~~ COMP L E ET UIT GE R UST

Vioslaan 7. Ge'UpJ(.me,erd.

NAAR

"Zonncschijn".

in deze hitte vindt
U geen bezwaar

36 Bataetoe1is.

~:t~v;:d~~r~=-aG~J~j~~~~

Van WI.JHE'S Leesinricht.lng - - - -- - - - - Kebab Sirih 9. Billijkst adres Gem. stc~n~n~met voor-,
VOOl' kcuze-portefeuilles (min.
binnen- en achtergalerij; twee
1.50) Uitsl. H oll. tijdschr. (13
groote kamers, voor· en achter51) 2. = p.m. Vaste tramm els
(36 tijdschr . + roman) 3.50 en erf. f 35.- per maand.
2.50 p.m. Uitsl. romans (nieu- Brieven onder No. 1156 v. d .
we) 2 p.w. f 1.50 p.m. Inl. Tel blad.
4821 Weltevreden.
- - - - - - - - -G ·,. I Co
lI(leusc.
eulp .
1l0EKlIOUDLESSE N .

132 _

SUNCO
Bovel! Toko DE ZaN

NEUS_ KEEL _ OORZIEKTEN

I- - - - - - -- !

Z EER BILLIJKE CONDITIES.

WELT.

DEERENK1EEDI N6 & MODEMAGAZIJN

ass. C.B.Z.

Dag en oacbt tc
ontbicden .
Ma labarweg 58
TEL EF. W LT. 132;

J. H. Heyenbrok. Lecraar
Boekh. M. O. Kenar ilaan 21,
Batavia-Centrum.
Opleiding Examens Bond, V.v.
L., en L.O.

BEL

R. HENDARMIN

!lpre:ekuur

V OOR

1325

Gij nog geen klant van Li Liang H in zijt.

NEEM EEN PROEF

~=:==:=:=:=:=:=:~

ROLLEIFLEX CA~IERA

F OTO GRAAF
B UiTENOPNAME.

Maar waarom is U dan geeD klant van Ll r,.IONG H IN ?

SPECIALIST
SAXOPHONE'S, TROllPETTEN (2e handsch & nieuw)
NIEUWE FiLI\lSJ~AGERS v.
Piano & Zang. Vraagt Prijscourant. Muziekhandel
710 TEK
TJOE.
Bat.-C.

?

Gij BENADEELT U ZELF z~olan g

en

prljzen vanaf f 2.75
Ma.ken & Verma.ken f 3.50

G ood

750

middag-.

?

LI LIONG HIN

LOMsOKWEG 24
Ruime keuze

3 lesurea p . W. f 7.50 p. Illod.

?

en nette afwerking.

oor siechts

II.

Waarom dan njet in liw. vri!e
uren een aangename beZJ<;:rheld

ter hand genomen?
----------

FIGUURZAGEN

te gen koorts:
A C E T O S AL

EN

RATHKAMP

per tube (20 tabletten) 2.=J cent.
is

HOUTSNIJDEN
eeo van de meest nuctige

----------

d

oDtspannlngen vaar au en jong.

~:l~!t z~:~i-g:~a~~~)l:~:fl~ :;~

~~~~ke<lrtpi:;J.~ee: ~~:~:~~~a::g~~

LAlT

muw

B~i~BLAND

Oak voonadig E urop~esc:he s toffen voar wimer- en
zomerkle:ediDg, "geD scherr concurr<!e:re:ndo! p~ij:::~il.

I'==;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;=='

J0hn Kappee -Bete.r Werk

TE HUVU:
U KLEEDEN!
1 Aprjl, Pavilj. Petjonongan 82,
f 25.- vi" geslot,n verteekken, BANDEL IN BUlSVLI!T ABTIKEtE!
gas
electr. leidingen,
vrij wa- v/hMevr. C. VENEMA-ELENBAAS 1 ~~~~~~~~~~1~~~~~~f~~~~~~~~~~~~~
tor, en
g,makk,,,
hoofdg'bouw.
men- en corsagecursus. Groote Brieven onder No. 1165 v. d. Wilhelminalaan 3 _ Batavia-C.

thode. Succcs verzekerd. Dipl.
,ostumio,. na dri. i. vie,
mIld.
gebruik.
31esuren
p. w . of
.f eigen
7.50 p.m.
Tevens
blo'-

verschillende modellen blad.
f 5.- p.m. Mevr. v. d. Zee,
tegen migraine:
Kroesenplein N o. 13. (van - - - - - - - - - - :::iii;iiiiiiiiiiiiiiii;iiiii~:I
ACETOSAL
Daalenweg) Sen en.
PAASCHV ACANTIE
:RATHKAMP
per tube (20 tabletten) 25 cent.
GRATIS
!;Iet bekende fleschje melk or

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ keuze

~jr:~~~~~~~(~:!n~~~Oh~s!~ta~n;~ ~~~~t~e~~; c~~ ri~~:s~~~~~~~~

- -- - - - - - - :ELKEN DAG EEN RANS
t je met de bceltenis v. H. St . thuis bezorgen Telefoneer even
met O. T. A.'s KANSENBREN· Theresia, prijs per st. f 4,90. WI. 4500 l\lelkerij l\I Oi) erna
GER. Dagelijksche Betrckking·
gids. Verschijnt per 1 April a.s.
Abonnc .. rt U
nog heden.
Slechts f 1.25 per maand. f 3.30
per kwartaai, franco aan huis.
O. T. A.'s Bureau vool' Pers
Informaties. Boentoe Gambitweg No.7 (Pav. ).

~~~~~::c~ ~=r~;roe~O~~l~: I----------

fEND~BE DRIJF

" KRIJREN'·

Secrerarieweg 7 T el. 3050

VENDUTIE
D1NSDAG 31 MAART

tenbul:lc van den We1EdG. Heer

oJ•.J.C. Klaassen
Emp!.

IZAL.
\'oor huish oudelijk gebruik. 001,
\'oor desinfectie van de wascb.

I~!~"~~'~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~II
1 ~t;':~~~~~~~~~11

2de HandsCh Boekhandel
WIG B R I. N K Telef. 3CH9 Wei.

. Rijswljkstraat 16

as Handsch .. Nleuvv .. Antiquarlach

Groote Keuze Boeken op elk gebied
Vrije Bezichtiging! - Lage Prijzen!.
Vulpeuhouders - Vulpot!ooden_ Schrijf- en
.
, Schoolbehoeften.

D roogdokmaatschij.

BATOBTO!LIS 3.
van een neHe licht geci ~
reerde inboedel met kraakzindelijke 1 ~ en 2- persoons
bedden met en zonder
springveeren matcassen.
Een 2- en een 3-deelige
sp legelkast.
SoembawakIeed.Handnaalm achine Titan ( f 12.-·)
Eenlge t.ldlo_onderdr:den eD <;Ieglaswcrk. Kc:ukr:Dgr:tei. Verpla..,ts.
buI: Ij::eren a ut ogara gc: If 10......:..)
Prim.. .-adiolonrd
t imn. ult de
recdschllppr:n..
Re$t.1.ntsc:rviesen
baud te koop) CD _ 0 ::..g.a.o .
E lecU'. Colaro g'AJaOfOOD met
p
dio(1)e$tel.
ick lip. .uus!uitlM;u op ..,Ik

13.-

Kijkdageo
Zondag 29 en Maandag 30
Mrt.van9 _1 2u. en5_8u.

Neem een warme

eli sloop

heerl(jk voorf /
Oit is meer dan een grappig plaatje en
een eenyoudig rijmpje!
Oververmoeid / - Wanhopend ooil weer op
normaal peil Ie komen?
De meest natuan4l,J'ke. zebrste en lIOIkomen gevaar{ooze wijl:e
nemen van een wanne -douche. -

_en

is hel

Hierdoor

- f'friid. bet btoed straomt '~te. tNt
steheI k<oIaoeert "'_,"" " enl<oIe

worden de bIood"atea
snellet-. en het g~ zenuw.

tip..

DilIsZllllll:_........:IiII . . ~..iddd.cfaI ...
~1s~fe~ . . . . ~s:dKIIt
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"-:1'e.loo) Gevraiigd: Boeken van 1m IQ

... _... ~'.

.......

.

:

.; ,~ •. ", .> '.. : - . ;"-'

