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Als kleine geschenken de
vriendschap reeds onderhouden,
wat mag men dan at niet verwachten van een dergelijke
gift?
Gebleken is, dat er tusschen

N. V,

VOOR ADVERTENTIES.

REDACTEUR, J, VEERSEMA

23 APRIL 1936,

Nu kan bet gouvernement maar te beschouwen als een moook nieuwe veelbelovende be- gelijk nevenoperatieterrein van
drijven, welke op beseheiden
schaal werden opgezet, doen
uitgroeien, waardoor meer menschen daarvan zullen profitee- reeds door deze omstandighe-

~~:~~~i:;::l:;Z~:l:~ APOTHEEK

~~~~la~l~t e~o!~ie :~::d~~ ~~~~~n ~::j h~~;rea'iala:~ ~~

vriendschap besta~t

DE GEDEH"

"

den aileen aI, de groote kans,
dat ODS Indi{i een hoofdoperatie.

proefbedrijven, welke dank zij terrein zal worden, waar moge·
.
.. het lofwaardig initiatief en in- lijk zelfs weI de besliEsing zal
Nederland, dat het waarhJk zicht van bestuursambtenaren worden bevochten,
zelf niet breed heeft, toonde va- in Djokjakarta zijn begonnen.
Voorts besprak hij de man-derlijke genegenheid door Indie
daateilanden, welke vanaf het
Maar tevens kan het gouver- moederland Japan een aaneenop deze wijze tegemoet te konement thans particulieren, die geslaten keten varmen, die alB
een bedrijf willen beginnen,
En het toonde vaderlijk inw waarin veel werkvolk noodig een barriere met front Oost
zicht door den eisch te stellen, is, steunen door deel te nemen voar de Philippijnen liggen. !mporteurs van;
dat met dit geld geen ander te- in het daartoe vereischte kapi- Maar deze barriere is niet at.
kort mocht worden gedekt dan taal of door cen renteloos voor· Zij eindigt bij de Palao-eilandjes
en hangt daar als het ware geeen tekort aan welvaartswerk. schot te verstrekken.
Met 8t millioen per jaar kan heel in de lucht. Daaronder be.
Want aan het verbeteren van
de financieele positie der Indi- op dit gebied veel gedaan wor- vindt zich tot aan Australie een
groat gat en ... in dat gat ligt
sche reg-eering is geen begiimen, den.
ons Nieuw·Guinea.
Men zou dit jaar met 25 mil·
Laat men den heer Bastiaans,
Wanneer men zoo leest van
lioen denkelijk uit de moeilijk- de man, die de kolonisatie in Japanscbe belangstelling voor
heid kunnen zijn, om het volgen-. de Lampongs in het goede Nieuw·Guinea, dan moot men
de jaar weer voor cen tekort te spoor gebracht heeft cens een zich ook eens cen oogenblik instaan, als er geen andere maat- ton geven voor elke tienduizend denken, dat het Japan tach weI
regelen werdell genomen,
gulden, welke hij nu bestedcn bijzonder welgevaUig zou zijn.
mag, en men zal versteld staan wanneer het, door zich op
Dc Indische regeering moet yap d~n omvang der .trans.~ Nieuw·Guinea te vestigen, da!:
de begrooting in evenwicht mIgrabe van Javanen, dIe~ hI] gat als het ware zou kunnen af·
haehten te krijgen door aan- daannede zal weten te berClken. siuiten en zijn barriere met
passsing en bezuiniging,
...
front Oost tot aan Australie
Dat ging helaas met vee! afMen bedenke hlerblJ, dat elke kon doorlrekken.
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Telf, WI, 161 en 814
Sabra. Waldmann
kunt U alles bekomen wat U op
\'crfgebied noodig kunt hebben

BL'fOSII - MOROLA - SlOalIRII!

braak gepaard
oak met
opschorting
van en
werken
welke
de welvaart zouden k~en verhoogen.
Nu Indie echter dat welvaarts£.INDETEVES - PIETER SCHOEN'" ZN.
kapitaaJ gekregen heeft, zal het
~==================""Iwelvnartswerk voortgang'kunnen hebben.

HI1IZENVERF

MEUBELLAKVERF

MUURVERF

en aUe andere producten van:

NEDERLANDS GESCHENK AAN INDIe.

VERDIENSTELlJK WlmK VAN Mr. IIART
Mr, Hart, onze direetcur van
Economiachc Zaken, die, zooa!J;
de Duitscbers dut noemen, "auf
ein Sprung" nRar NederJand
trok om daar allcrlei mocilijke
kwesties met de NederJandsche
Regeering to bespreken, heeft,
agls.'>orggOd',d wI.nldis,',·ohl'!'h'on,'chc;, vvoooorr
..
"
Indie mede te nemen, toen hij
terugkeerde,
Het is voor lndie moer dan
ecn blijdc verrassing, dat dit

pauper,
die het
vanbestaan
Java van
wordt
overgeplant
de
~chterg~bleven Javanen weer
lets verllcht.
Geld, dat met beleid voor
welvaartBdoeleinden wordt uitgegeven, b,eeft nu:ar,.m~rdan
een kant cen gunsbgen mvloed,

Bct bcwllate kapitaal, dnt
ever cell tijdsverloop van dric
jaar besteed znl moctcn worden,
zal moctcn diencn om bepaalde
maatregelen ter verhooging
van de wclvaart te kunnen nemen,
En het is geen leening. Dat
geld behooft niet to worden terugbctaald. Indie 's schuld zal
er dus niet door toenemen.
Geen blijdcr maar in tachtig
jaar!

van de Indische regeering beter,
':'ant elke Jaya~s~he p~uper,
dIe door kolomsabe m ZUld Sumatra weer een menschwaardig
bestaan verkrijgt, wordt ook
een consument, waardoor de
omzet van den handel grooter
wordt, zoodat er wat meer aan
invoerreehten wordt ontvangen, maar bovendicn zal die Javaan ook weer cens eenige belasting betnlen. Dezelfde uitkomaten zullen mede worden
verkreg~n, wanneer op Java een
moeras m sawahs wordt omge.zet, Het werk, dat daartoe verricht moet worden, levert 100-

~e:~~~~~ o~~a~: ~~~~~:::;: va~mh~~ g;:::~~~~rd;e;:~~!~~ ~:~s, ~~c~ao::~~~a~~~~~e~~~~i;

van cen. aan?:lCnbJke a~m
g~l~, welke met mlllder dan 2;'
millJoen gulden bedraagt,
Aan dat gesehenk is een voor~
waarde verbQnden, Het geld
moet worden gebruikt voor productieve doeleinden.
Onze hinkende begrooting
mag daarmede dus niet in evenwieht worden gebracht.

vaart kan worden hersteld,
doeh het staat voor ons vast,
dat daarmede zeer veel goeds
kan worden bereikt, dat in den
economischen toestand van de
bevolking van Indie een tastbare verbetering zal kunnen te
weeg brengen.
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Dr. Dumont per pot

hebben, en het ziet er naar uit,
dat wij in de allernaaste toeKOOP EN VERKOOP VAN
komst in Europa denzelfden
kant uitgaan,
Spi'. deed ten alotte een beroep op zijn toehoorders am
mee te helpen aan de vonning
van cen krachtige openbare
OP BlNNEN. EN BUITENLAND
meening inzake onze weerbaarEn daarom mag India Mr, heid.
Hart, die dit bedrag in Neder"Het gaat am onze taekomst"
lan~ wist.los te peuteren en .dr. ;ana1t: ~~e~ ~~~n~:~!:~~~
CohJn, dIe ~em.'peuteren het,
zeer erkentehJk zlJn.
gen, het gaat om Uw leven,
wanneer ik U toeroep U aaneen
Hij heeft zieh inderda~d voor te slui~end tot een lkradchhtige
Indie zeer verdiensteliJk ge- eensgezm e gr?Cp, die ui e aar (Paramount)
DICHTSLmBEND

waarmede zeker wat nuttigs opzieners,
J. V.
kan worden verricht, maar
_~ __ ~
vooral ook omdat uit het geschenk blijkt, hoe de Nederr~
landsehe Regeering mcdevoelt
I
tlU4tLLeUW4JtI
en medeleeft met Indie en er
van overtuigd is, dat Indie atles
heeft gedaan, wat gedaan kon
INDIE'S POSITIE
:nit ~eed It:nt. de Geld.er. ~ij
worden om door de crisis heen
zelde mets meuws. en Wlst ZlJn
te komen.
Voordraeht voor V. C. en N. H. gehoor tach te boelen. ~en mag
dus hopen, dat opn\.euw een
Maandagavond heeft voor de aantal Nederlanders do~rdronafd, Batavia van de Vad. Club gen werd van de_gevaarliJke poen voor het Verbond.voor Nati- s~tie, waarin Ned. Indie zich ~eonaal Herstel de 1Ultenant ter vn~dt en. van de noodzakellJkzee der Ie kIasse J. A. de Gel~ held om ill verband daarn;tede
der een voordracht gehouden mer een doeltreffende weerover de strategisch-politieke po- macht gereed te hebben,
Leveren wij momenteet zoo Jang de voor_
De heer de Gelder wees er op,
siUe van Indie gezien in bet
raad strekt, tegen zeer verlaagde afbetaling
licht van het jongste wereldge- h.~e o~e archipel als een bar~
ERRES KY. 110
.
beuren.
nere ligt over aile scheepvaartnit was. de tweede voor- verbindingen van Japan met
ERR~ K.Y, 211
dracht welke bier ten behoeve Europa Voor-Azie en Australie
ERRES KY. 212 (Super)
van ~en verbetering van onze en hoe'dit eilandenri,jk met zijn
PHILIPS 331A
Haal de Wereldin Uw huis
weermacht werd gehoude.n.
taIlooze baaien en schuilplaatPHILIPS 331A
(Super)
Ditmaal was er llit marine- sen en zijn nauwe passage,
GENERAL ELECTRIC Super
en legerkringen ook belanstel- waarm het vcrkeer zich als,het
ling. De vlootvoogd, sehout-bij- ~e samenperst, een ideaal
Met een jaar garantie van den Importeur.
nacht Ferwerda, was aanw~g gebied is voor het v~r~ van
Tweedahandsllh RadiotoesteJIen in Huur verkrijgbaar.
en verder waren er eemge den oorlog op de ver~mdingen.
Wij rapareeren aUe soorten Radiatoescellen,
Volksraadsleden.
Men bedenke daarbij dan nag.
Wi) habbaD geen Varkoopers of Runners.
Als wij van de voordracbt dat bet karakter, dat een oorWiJ adylaeareD eerst ons Magazljn te bezoeken en
van luitenant de Gelder mer log tegen Japan zoo goed als zedan het toestel naar keuze op proef te vragen,
zeggen, -dat zij uiets. nieuws be:- kcr zal aannemen. met zal zijn
Elk toastal heeft een andere klankweergav8 evenals
vatte .dan bedoelen wij ,daarme- het zoeken van een sne1Ie beeen Viool of Piano al zljn ze van hetze1fde Merk of
e
oor
prijs.
Zoo gij nog geeD Lid rijt van de Bataviasche Radio
nieuws meer 'verteld worden werkend economisch wnrgings• YerBenlglng. kunt U zich bij ons opgeven.
doch'de
Binds
tijd
ann procesg.a.. door
afknijpen
van
e.. ...
ar eenigen
...deel.ni:;. :..van.
.•het
een
.... een
.. Jang=m
..ten... zee..
.
den dag ge1romen versehijnse- alle naar en-van .Japan voerenlen zijn nog Diet doorgedrongen de verbindingen.
N.Y. PIANO- EN MUZIEKHANDEl
totall,NederlaJldersenmoeten
Reeds om doze feitenaeht

.

Spr. merkte
verkeerd
zou op,
zijndat
op het
de even
hulp
van de Amerikaansche vloot te
rekenen als op die van de En~
gcische. Voor hem is het bovendien een vaststaand feit,
dat, althans in denPacifi~, de
Volkenbondsdiplomatie
reeds
geheel vervangen is door de

dU~; to~~~:o~~a:C~:~~ :s?~~ j~E,a~Er~5:s:~~t;~,~n :~~ :a~~:dtd~:~i~:~;~ ;ie~~ I
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gen

BILLIJK

~:~:r~ch~hg~~;:t~~, l~::e~~~~ "Kind Lady" (M.G:~1.)
heid, slapheid en moedeloosheid
Wegens s~okkelanJ van vcr·
die vpraChHtigetserfenis van Coen !~~:~~~: p~~~~::~ro~nag::8:~
en an eu z VOOl' ODS nage
slacht verloren gaa~?"
- o.i,The March of Time" (R. K.
"Ik weet, dat U utt ~en gro:n d
Wegens moord en gewapend
van Uw hart, met ?TIJ zuIt ill- verzet:
s~emmen ~e,;, een lwd en. krach- "Sundown Rider" (Columbia).
bg: NOOlt.
(KrachtlU apWegens moord en optreden
pmus),
van "gangsters": "Exclusive
Story" (M. G. y.)
"Whipsaw". (M. G. M.)
,,DE OPSTANDINGtI •
Wegens bankroof en gewaBespreldng van Ds. Keers.
pend verzet:
Naar men ons mededeelt "Dr. Socrates" (Warner)
h
D B
b'
Wegens onteerend gedrag
1 OOP\ 11 s'd . Keers, ~?~ e- van vrouwen'
~gsd e2:~ e~ ~ op
7 rlJ ~,Perfectly " Mismated" (Co~\on d p (j.'ShomW~ur m lumbia)
k~rf-::rrr op K~' ~ Wegens optreden van "gang_
0
10'
b ~ to sters" en gewapend verzet:
ost no.
• ~n espr: ~
"Petrifi~ Forest" (Warner)
houden over. ,,De Opstan g
,Man of the Forest" (Para:ran JEZUS", naar het Evange- m~unt)
lieIvr JOha,nn:!~~a: 21.
Onder al deze films is er een,
e creen IS
om, "Petrified Forest", welke ~ in
onze rubriek ,,Komende Films"
AFGEKElJRDE FILMS
gunstig hebben beoordeeld. DeBes1issin
. Straita-Censor ze. is stellig Diet op een lijn te
g van
.. ste1len met de ,.gangster" !,llms,
ACl'1E TEGEN "GANGSTER al treden er ..gangsters" m op.
FILYS.
Het is de verfilmingvan een beTe Sin.,o-apore zijn van 1 J"anu-- roemd tooneelstuk, waarin onari tot 31 Maart Ll de volgende der ~oenaardige omstandighe~. afge1ie~ voor Vertoo- den flitsende. scherpe samen--

~~.de~..

den van ~: »Three
Kids-and
a Queen"
(UiliverSal)
DIn.
. ..U
en o.Ptre-..
,,Little big Shoe' (Wamer).
Wegeos 0D.t\10eriDg en gewa--

pend_tEgendepolilie:

K.'\_.I."V~UL

VerwaarlGosd Onderhoud

~or~aa~~~e;en to~~:;~e d~:~
men hier naar zijn indrukken

~~~l' z~~:n d~ro=ll inin~t
maakte. De steden, y,'eIke hij
gezien had, waren zoo rein em.
Wanneer wij zoo iets lezen,
worden wij altijd kregelig, omdat zulke oppervlakkige oordeelveIlin&"en door hen, .,",ier
taak het 1S voor de net:held te
zorgen, worden gebrudrt ali>
onverdi~nde getui&~chriften._.

Het IS n,~.tuurllJk mogeliJk,
Ned. Indisch~ sted~n nett~r
ill Chma. of m
Br: .Indie, ma:;r ~~t ze~ zeer
weIDIg, want die ZlJU bUlten de
h?Ofdstraten niet om aan te
Zlen.
.
...
.
Wat WIJ, die de Indische steden aan den voo-r:.~ant maar ook
aan de dach=de kennen. ~
''-all zou en .. _ ~ zeggen
dat hm:n~rllJ!stZlJD. ~ ~
~ ed . m - t ~tijd ~crt,
vooral a::~.:u:en ten opri.chte ,,~ de Oosterlingen Diet
opvoed1.-undig:-streng ~ te
werk eaat .,.,
.,.
Evenwel de OO;:"1;erli~
dra.:,aen Diet altijd de schuld ian
~t

ZlJn, dan steden

£

~~:et. ve~.~en. ~fei~a: .in=a!ge.punm;!

men er onder de bo""'€:Dgenoem- eat va:waarloosden·indruk ma.de
-,fiIxps
ook enkele voor,• kodie ken..
spraken.A1s..
.W\J.
intussehen, al dan niet gexm..
Wij Nederlandel'S zijn altijd
'\'eI'd van bedenke1ijke on~ beroemd geweest, om den zorg,
\en.boBataviaroorvertoooing _
wij aan '""'" bnalen
geh.

~~
x.~ en Queen").
=:~::: ~ -=bri!Im
~ polderland-nlaken
de
"Lost00lpJ0t"
_
hd;

~

i.DE .bCHTEND .PQST'·

.. EMIGRATIE NA.A.RZ.'A..U.
Door Gemee.nte Den Haag. bevorderd.

....~ MuSSOIJNPS . GELOOF AAN ·OORLOG
IN .EUROPA.

NED. REGEERING NOG ~JDIG
Wij hebbe.p. kort geleden (11
Aptil l.l.) de aandacht, gevestigd op het feit, ,dat er thans in
Zilld Afrika voor werklooze Nederlandsche verpleegsters _ en
ervaren' ambachtslieden (bouwbedrijven en metaalbewerking)
een goede kans behtaat om behoorlijk betaald Wel'k te krijgen.
Wij noemden de voorwaarden
waaraan de Nederlandsche emigranten moeten voldoen om toegelaten te worden tot de Z.A.U.
en om tot tevredenheid van hun
nieuwe -werkgevers werkzaam
te zijn.
Ret is ons intusschen gebleken, dat'niet aneen de Zuid Afrikaansche Vereeniging (Amsterdam, Keizersgracht No.
141) gegadlgdcn behulpzaam!s
bij nun pogingen om naar ZUid
Afrika te komen, maar dat ook
het Haagsche Gemeentebestuur
in dien zin werkzaam is.
B. & W. van den Haag deden
den gemcenteraad een voorstel
toekomen om de in de Z. A. U.
vereischte
waarborgsommen
(voor het geval de immigrant
buncn 2 jaar Z.A. moet verlat~n) van f 725.- per hoofd te
b~talen voor HttagsclIe werklco.c;en, die emigrecron '",men en
kans bebben om in Z.A. een
betrekking te krijgen.
In het voorstel van B. &. W.
w'::~'d bepaald, dat in totaal niet
meer dan J 150.000 aan want'borgsommen zou worden uitgegevcn, waarvoor dus 200 Hagenaars naar Zuid Afrika zouden
kunnen trekken.
Hct fcit, dnt 85 Haagscbe
emi~anten, uit werkloozenkringen afkomstig, naar Zuid-Afr!ka gaan dank zij de medewerking ",dn R en \V., werd door
den gemeenteraad toegejuicht.
AIleen vroeg de heel' Van
Lan g en (s.d.) of bet rijk, dat
toch ook beJang heeft bij deze
cmigratie, n~et het risico met de
gcmeente wli deelen.
De heer A. F 0 1 mer (c.h.)
wc:s op het groote n~t dc~er
eml~atJe, daar men lD ZUldACl'lk~ cen tockomst heeft. Ons
land 18 zoo lang versto~en -~eweest ~'an de kans op emls:~be,
dat dlt voorsteJ toegeJUIcht
moat worden. Het brengt geen
groote kosten mee, daar het
geld moet worden terugbetatlld.
Mr. Van den 0 eve r
(r.k.) was cr niet erg over te
sprekcn, dat B. en W. op het
voorstel aan den raad waren
vooruitgeloopen, door reeds cen
groot aantal emigranten uit tc
sturen en over een bedrag van
f 61.000 tc bcschikkcn voor dil
doel, zonder dat de raad er nog
in gekend was.
De \\'Cthouder van Sociale
Zaken, de heel' B u u r man
(s.d.,) lwidc, dat B. en W. zich
weI met de regcering over de
cmigratic in verbinding-hadden
onderhoud van de tochten en
.!llooten een belangrijk deel uit
Van de polderwetgeving.
In de waterschappen van
Midden Java is daaraan ook de
noodige aandacht besteed.
Maar nu zie men cens naar
de gekanaIiseerde rivier, welke
dWars door Batavia stroomt!
Van de Sluisbrug af tot aan
den Syphon in bet Priok-kanaal
toe zijn daarin ondiepe plekken
en aanslibbingen tegen de beschoeiingen van zoo, grooten
omvang, dat het dichtraken
van dien waterloop over enkele
jaren verwacht moet-worden.
Men behocft niet eens te
wachten tot het laagwater is,
om deze aanslibbingen te zien.
Er is weinig scheepvaart in
dat kanaal en clie er is, heeft
misschien van die obstakels
nog geen last. Doch in een door
Nederlanders aangelegd kanaa!
in een Nederlandsche stad -in
Indie is deze- toestand toch ODooglijk en een vlek ·op onze
reputatie.
Het is duideIijk, dat het on.
derhoud van dit kanaal ver~
waarloosd wordt. Misschien is
er ,geen geld voor dat onder-

houd beschikb••r.

~ar dan mag er o.i._wel

Het·ltalia~nschedeger

sterker dan ooit;.

gesteld, maar dat- deze een ver.._
DE'DUCE' NOG NIET TEVREDEN.
zoek om, -het risico te -deelen;
had afgewezen; Intusschen was
men nog in onderhandeling. Ret
(Van onzen V. P. B."cOTr.)~
risico is voor de gemeente niet
8 April 1936. 4500 vliegtuigmonteurs opgezoo groot, -daar in de eerste
leid. Ve::d~r is ~r een w.et ~
plaats de emigranten zelf de
kosten van uitzending moeten
Naar een uitgebreid on~r voorber~1din~, dl~ voorzl~t. m
betalen. Thans reeds hebben zoek, dat steunt op ambteJijk een obligatOlre vliege:opleHli~g
verschillende eri:llgranten hun mab:~riaal en informaties van van ~lle .daarv~or lichamehJk
ge::zinnen naar Zuid-Afrika laten buitenlanclsche militaire des- geschikte Jonge heden:
_
Onderstaatssecretru:IS
GUloverkomen; het gaat dus goed. kundigen, United Press, heeft
De animo voor de uitzending is aangetoond, is 'ItalH:~ nag nim· seppe V:alle heeft overtgcns a~nvrij groot.
mer zoo degelijk op den oorlog gekondlgd, dat de regeenng
Ret plan van B. & W. werd voorbereid geweest als op het ,?roeve~ he~ft genomen met
ten slotte goedgekeurd. En ~~g~~~~~r o~~~~~d~~l~:n~~~~: ~:~::~~~~~~g:n ~~el~~~m::~
daardoor is Den Haag de eerste dediging nog verder versterkt 500 tot '550 kilometer per uur
Nederlandsche gemeente gewor- zal worden en eischt hij van bezaten.
De landvliegtuigen beschikden, welke op doeltreffende zijn regeering, dat aIle zwaltke
wijze de emigratie van werk- punten op militair en econo. ken in Itam~ over 26 vIiegvelloozen in de hand werJ{t.
misch terrcin zullen worden uit- den, terwijl er voor de waterDe gemeente Den Haag kan geroeid.
vliegtuigen 15 steunpunten zijn
niet verder gaan, omdat de
"Het is onvermijdeJijk, dat de aangeleg.d. Het totale aantal IeZuid ~rikaansche immi~l'ati~- natie eens te wapen zal worden ger- en marine toestellen be
wet lllet toestaat, dat ImlUl- geroepen,'" zoo heeft Mussolini draagt bijna 4500; velen daargranten door de overheid nog kort geleden verklaard, van zijn echter te oud, om in
of liefdadige instellinge~ in "en deze dramatische mogelijk- den oorlog gebruikt te worden.
het land van herkomst fman- heid moet ons bij al onze daden
voor oogen staan." WaarschuDe ItaUaansche Marine.
cieel wo:den gesteund. ..
Het IS weI opmerkehJk, ?at wend voegde hij er aan toe:
de Nederlandsche regeermg "Wanneer de oorlog komen zal,
De Italiaansche oorlogsmariniet dadelijk zelf dit middel om kan niemand zeggen, maar de ne heeft het zwaartepunt
eenige verlichti~g .te brengen in gebeurtenissen draaien zich op hoofdzakelijk op
lichte en
de werkloosheld 10 Nederland, het oogenblik snel af!"
uiterst snelle eenheden gelegd.
ter hand heeft genomen.
Een vergelijking van de hui- Haar taak is in hoofdzaak, in
Niet zoo lang geleden heeft dige gewapende macht van Ita- de Middenllandscbe Zee een dezij de uitzending van Nederland- lie met zijn strijdkrachtell bij fensieven oorlog te kunnen
sche boeren naal' Noord Frank- het uitbrcken van den werc1d- voeren. In totaal heeft zij te berijk bevorderd, oak al wist zij, oorlog toont duideIijk aan, welk schikken over 400.113 ton; bodat deze NederIanders de natio- een ontwiltkeling leger, marine vendien liggen nog 118,375 ton
naliteit zonden moeten aanne- en luchtvloot onder fascistitsch op het oogenblik op de helling.
men van een niet-stamverwant regime genomen hebben, Bij Bijzonder hoog ontwikkeld is de
volk.
het uitbreken van den oorlog duikbootvloot alsmede de mi}
Er is zeker alles vaor te zeg- stonden in ItaW! ongeveer nenIeggerij. Maar ook de luchtgen, dat de emigratic van Ne- ?50.00? man onder de wapeneJ?-; vloot van de marine is chittedcrlanders nanr een ~and met m Mel 1?15, toe~ het land m rend georganiseerd.
stamverwante bevolkmg met het confhct verwikkeld werd,
Op het oogenblik beschikt
aUe geoorloofde middelen d?or I bedroeg de sterkte van het Ie- Itam~ over ongeveer 70 duikde Nederlandsche regcermg ge.r 550.000 man. op het ~gen- booten, terwijl er nog 12 op
wordt bevorderd, nu daar een bbk. ~aarentegen beschlkt de de helling liggen. Gewezen
goede kans voor de Nederlan- fasclsb.scbe staat over 650.000 moet nog worden op de speciadel'S van bepaalde beroepen be- man m het vaferjtnd ,n liteit van Italiaansche marine,
staat.
~~~~O~~ld~:~ ~ ~~~rt~;~ec~ een kleine torpedoboot met
Een werklooze Nederlander _ in Oost-Afrika. Daarbij ko- slechts 2 of 3 man bezetting.
k?st den staat per jaar een aa:-- men nog 150.000 man koioniale Deze met 2 of 3 lanceerbuizen
dIg bedrag aan steungeld en IS troepen, meestal Askari's en uitgeruste vaartuigjes bereiken
blootgestc.ld aan het gevaar van Dubats. Bovendien kunnen nog een maximale snelheid van
degenerahe door bet lanterfan- vele duizenden jonge lieden, die 60 kilometer pet uur.
ten.
.
. lid zijn van de verschillende
De vloot bezit slechts een
. Met het steungeld, dat m drie jcugdorganisaties en daar een klein
vliegtuigmoederschip,
Jaren aan een werklooze zou militaire apleicling genicten, tot daar zoowel in het moederIand
worden uitgekeerd, kan een in de gewapende macht worden als in Lybie en Oost-Afrika
Bociaal en zedelijk opzicht nut- gerekend.
voldoende steWlpunten ter betige daad worden verricht. Hij
Zoo zou Italie binnen den tijd schiJtking. staan, om ieder deel
wordt uan een nieuw bestaan van 24 uur een leger van van de Mlddellandsche Zee. met
gebolpen en wordt voor verval 1.250.000 man, ongerekend de eskaders te kunnen bere~ken.
behoed.
Oost-Afrikaansche troepen, op Twee groote slagschepen,.leder
Daarom had men mogen vcr- de been kunnen brengen _ van 35.000 ton, zullen bmnenwachten, dat de Regeering in zulks volgens een verklaring kort van stapel loopen. Een van
de"ze het voorbecld zou hebben van d~n an~crstaat. ssccrctaris ~e sterkste troeven van .~e vloo~
gegeven en niet cen gemeente. FrederiCO Balstrochl.
IS, .~ooals ~ezegd.' de m1J~enleg
Hoe dit zij, de cmigratie van
Dc ambtelijke cijfers van de ger\1' In dlt 0pzlCht gelaen d.e
Ncderlanders naal' de Z. A. U. fascistische ..pa~ij geven ~et Ital~anen .~ls er}tende deskundlis nu op gang gebracht, waar- voor den krlJgsdienst. beschlk- gen, Italie bezlt ook h~t Ieeudoor de zoo gewenschte verster- bare rnenschenmate~laal tus- wenaandeel van aIle mlJnenpaking van het Ncderlandsche s(~hen 21 en 54 Jaren met tenten ter wereld.
element in de Unic plaats heeft. 7.938.~OO man a~. yolgens de
s~hattmg van ?:Ilhtalre. deSl.mnJ. V. ~l~Nli~~~ ~:~einV~~t ~;l~a~~~~
nen sturen, zoo de oorIog in Eu- , Ook voor den bouw van forten beeft men in de laatste jaropa zou uitbarsten.
IIOTEL
ren enorme sommen uitgegeven.
Doorgevoerde motorisee- Naast omvangrijke maatregelen
DER NEDERLANDEN.
voor de Iuchtbescherming werring.
Groot Vooravond Ooncert
den de tIatuurli,j"'ke vestingen
De motoriseering van rut ge- van Italie: de Middellandscbe
onder leiding van
weldige leger is buitengewoon Zee, de Adriatische Zee en de
JULIEN FOORMAN
ver doorgevoerd. De iankafdee- Alpen aanzienlijk versterkt;
Hngen zijn onlangs nog -ver- Aan de Fransche grens is een
Programma
sterkt met 750 speciaal voor den groot aantal forten, machinegeoorlog in de bergen geconstru- weernesten en prik1:eldraadOp hede» 23 April 1936
eerde snelle tanks; lichte, zwa- versperringen aangelegd. Ook
Aanvang 7.30 uur n.m.·
re en luchtdoeb;rtillerie, ,evenals aan 'de Oostenrijksche grens
de eenheden voor den chemi- liggen eenige fortificaties .en
1. Banditenstreiche _ Ouverture schen oorlog, zijn voor het grootF. von Suppe ste gedeelte gemotoriseerd; spe·
2. Die Herber
Walzer ciale tractoren, om 'het geschut
J. ,Lanner naar de bergen te brengen, die rijkelijk van, om- en, gas3. Tosca
Fantaisie staan in grooten getale ter be- vrije kazematten -zijn voorzien.
G. Puccini schikking en overal heeft men De verdediging.'van -de 7989 kiPAUZE
miIitaire wegen'aangelegd.
lometer lange-kust is overgelaRet leger bezit ongeveer 9000 ten aan de luchtvloot, zware
4. Rich Strauss spielt auf
kanonnen, van aIle mogelijke kustartillerie, __ duikbooten en
Potpourri'
C. Morena kalibers. Over het_aanta! Iichte mijnen.
5. Du sollst der Kaiser meiner en zware - machinegeweren is
Seele sein
Lied geen n3luwkeurig uitsluitsel te
Voor de luchtbescberming
R-Granichsladten verkrijgen, daar dit wapen in wordt" btiitengewoon veel g~
6. Tancred
Ouverture de laatste'drie jaren ,in enorme daan: In -aIle Sted~:ou~ mben
G. Rossini hoeveelheden is vervaardigd.
ijverig - gasvrije k ers, e eWat,het,luchtwapen ,betreft: volking'wordt'aangemaand zich
Italie beschilrte- bij -het-begin vanpasmaskerstevoorzi~;;de
van den wereldoorlog over 12 fabrleken he~~" aI~es
D~~
vliegtuigen:. Watervliegtuigen gekregen en -_leder seli~d
bezat het in het geheel nie1,:. Op moot _aan - .luChtbeschermmgs-

Rome~

I

I

J0

K-A LI K'L_D_R:A"

De ,betere, Tandpasia, f;lfJr~~~b!,~: ~~to:::' ~="':1ij~!,em.::
~tt dagtliJksch gehruik"van- d~e chines'die alleen in de laatste mede-,radio en_film'geveD.

de

~~s de~~ ~~~~Je;ez;ij:m~~~ ,~~l~:~:~=d':--:~i,~~ _:~:;~
m~deri-· gebouwd :werden- _~~ne~u~~urend.:-onderbedriegt, Men zal_dat kanaal komt _HUe tand~~"tandvleescll%iekten. en dus,tot de meest-llloi!erne
bescherming~,
later' to~ moeten s'choonma-' zooals de gevrecsde
t;YPen ·behooren.· D~ ~~ Ita..;.
~talii! is -~':in>ieder:opzi~t
ken.' _Wellicht ,begint -men er
PARADENTOSE.'
li~che toesteIlen-zgn driemo- gewapend~-,en ___ het"_ ~~~

30,

aall,:~s_,de,loonen,weer

geste-, ta~i!'a::'t daarom alleIl.Jod_Kaliklora ~~d!i~~:~~~~~-'~' =i7~-=~~--=-=
,.- __
"
_Prlls.fMO'pertutK:..
k:ilometer;w·-uuur~' ,Daarbij-zijn.str.ijdkradrten~te.1and,- te
-D an za1 men-. e1'. meer merk QUCluer & Co.. Hamburg,
komt nog,',dat de luchtVloot vol- water- 'en: "-in-,:(ie: lu.eb.~ :4ie_)let:
~hebben,en_er,weergeldaan ,- ',_
OOkvoOr-een-mMlte,":rD.ogend
gen,~n.

ELL·'NGER .& C'

a~ie~;~.:S;:. '~:~.,:~.~:I::~;~edan' -: .SQe~a~: .~~;

,voor 1;I.et Ja,a.'rlijksch: onderhoud.;

-

'.'.

25.·I;:':t~.7.···~~

JRarIijks.. _
' -. -in
, ~lieg~p:en'_ -1500' . pilo~ '-en

wegemfstaking

_eelt. 'daf
onl;
slagen arbeiders weer te werk
moeten worden ge5teId.
1 Maart: TWeede verkiezing.
Naar deCommunistische Revolntie.
Groote demonstraties te- Madrid. Largo Caballero komt in
DESPAA.VSCHE TROEBELEN.
actie. Kerken worden in brand
gestoken.
Madrid, 10 April 1936. politieke gevangenen. In Mala3 Maart: Kerketk, ~htsgega algemeene staking en bIoe- bouwen en hotels gaan in vlamHE1' LOTYANSPANJEo

-- '(N~~.

Sid~i h~:~~t~~:ade~ pz:~ dj~~ s~:~~~~:~~c~~n~erste

m~n ~!:m;

emiBloedige gevechte:r:
sJ'mbolische wijze een periode granten verlaten Spanie.
Ul :Madrid. Doodeil en gewonafgesloten, die de eerste etappe
23 Februari: -De regeering den. Kerken worden bestormd~
op den weg van de Spaansche -:;;========~=========;;;;
repubIiek r.aar de communis- i
t;sche revolutie vormt, Duide- ~
fill
lijker dan door aUe commenta- ~
~
ren wordt deze weg door een "<
<
nuchtere weergave der feiten
uitgeteekend.
.-

"HOHNER"

. 16 Februari vinden de verkiezmgen plM;ts en werd de .staat
van be~eg ill geheel Span;Je afgekondigd. Een dag ~at~r, na de
~nverwacht:. ove~illg der
linker pa:bJcn vmden ove:al
stormachbge
dem??~trabes
pla~t;s voor de bevrlJd~g der
polibeke gevang~nen.. ~lJna ~l
deze .demonstrabes emdlgen ~
bloedlge gevechten. Opstand ill
de gevangenissen van Valencia.
18 Februari: Opstand en aIgemeene staking te Saragossa;
dooden en gewonden. Rebellie
in de gevangenissen in Gijon en
19 Februari: Kabinet Azana.
Boergos.
In Granada bestorming van de
katholieke courant "Ideal". In
Malaga wordt het bureau van
het daghlad "Union Mercantil"
vernield. In Alicante wordt een
kIooster en het vereenigingsgebouw van een rechter partij in
brand gestoken.
20 Februari. Opheffing van
den staat van beleg.
21 Februari: Amnestie voor
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BA T AVIASCHE ORATORIUM
VEREENIGINQ

•

ZATERDAG, 9 MEl
9 uur precies
in de Militaire

Societeit

Concordia,

UITVOERING
van het

ORA TORIUM ELIAS
van F. Men"delssohn Bartholdy, doorkoor,solisten·
en orkest, onder leiding van den Heer J. de Ruyter
Korver, met medewerking van het N I ROM ,.
OR K EST, concert-meester Carel v.rl. BIJI en
het Dameskoor van Mevrouw Elize SOlJders.

!
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Overwin die Zwakte
na Malaria, Dysentery
koortsige ziektea

IISanatogen heeft een merkwaardig
invloed Op het geheele gestel"
~

SANATOGEN is uitslnitend samengesteld nit die element en, welke
kracht in bloed, zenuwen en spieren
opbouwen en het w~erstandsver
mogen·· van Uw lichaam vergro~ten.

Bet bekeade

m_~

t i j _ "The IndiaD
MedioaJ Record" zegt omtrent Sanatogen:
..Sanatogen hecft een merkwaaTdig l.!CTsterkenden inl.!loe.d op he!
~ geheele - ge.stel. De krocht am de

uerztbakkingdootdeMala.riaparate we£rsma:n. ke.ert terdg_
Hd aantal roode'· blo~m
Pies wordt -groota en in kmtm
tiid -uoelt de patiiint ~ weer
t.IOl.komen gewnd:~

siet

Op_:natuurliike wijze beschermt Sanatogen
U zoodoende- tegen de verslapping na Malaria of andere kdonsige ziekten_
Neem:.Sanatogen tot-.volledig herstel van

;ciekteol slapl:e. Meer dan 25.000 geneesheeren hebben Sanatogen schriftelijk aanbevolen .Is. eenideaal versrerkend voedseL
aetmoet U geed doen.

Dr. BeIleIm sc:hrijft in de
"CeylOD·lad~·

..F:t

is

geen-mtddet-dat:bem'tU
kiacht.n hmWl: dan

....w..n

s.m..togm-

~nd ' kUrineii
d
c' ~ ·'tij·-"d"'ens·---'·''''

vlucht moeten .. schreeuweJl
am zich verstaanbaar' te mae
ken.

26 Ma8.rt: .ID. Barcelona wordt
een bOm. · geworpeli"- in· een fa~
briek; waarin 'een arbeider ontalageD. was~' .' .

P""i'---it=1
Indische Kruiden
MEVB. KRAJENBRIN K
Patent 12515

ABDOMIN, dikk c darlll'Olllslcklag (Ilid. panas-d.lam). dlarrhce.

3111CII,", drscnl~,j~ .

AGENTIA .. ~~lIw~w"k!c. ui( putliag . slilpdOl)!!l!t:id. ALBUM A.

IlIIPERIAL AIRWAYS

tlwlt 10 \lr;n~. wat~r=ll c h t.

AS TMAT A, "5!bmn, bronc-hilts.
klll.khotst.
DlAB~TA.$uikerzick!c .

HEPAR.

DIRECTIE GEHEKELD.

Jim Mollison, de beroemde
vli~ger, die om zijn kritiek op
de· Imperial Airways t e Singapore duchtig is aangevallen,
heeIt flink van zich afgebeten.
Hier voigt het slot van Mollisons schrijvcn in de Straits TI-

RINGSKRUIOEN pc:r bl. van
'!j ko. f 3.W. halve hi. f 2._
POUDRE. DE BEA.UTt p~r
doos f 2.50.
DONKERROQDE KRUmB:N.
TANDPOEDER p. hI. £ 0.75.

Ik beweer:
- dat de toekomstige politiek van de Imperial Airways, welke met snelle luchtbooten op de lijn LondenSydney gaat vliegen, zeer
vooruitstrevend en gedurfd
is,

~Il
N~dcr ·

10 apolhcken
Indil ell

- dat de statistieken uitwijzen, hoe de veiligheid van
huar diensten en de zorg,
welke zij daaraan besteedde,
buiten twijfel zijn,

}[ollison handhaaft Critiek

Ji::\·cnlckrcn. gc",lzucht. PANAS,
mal_rio.. RHOIDIN. 8AlI"lbel~o
(bljbeb.zalfperpotjefl.50).
RENNA. nicrncen. glllstce n. RU·
MA, jieht "0 rheulDatick. S T D·
MALIN. milagstorin gtn, sltchtc
ipljs~r1criDg. VENA. onUlcio;iO\l
.liim_lin, ni«bt: kbo- ~II blaas·
OQbtd,K'Q.iiPruW. pulstc lI. VENE·
RA. Iilsl"chts ziduc ... 'PriiS" p~' bilk
van'f, ko. f 4._ hill\"chl. f 2.25.
LAXA Qltg8ra ndcf:rd olls<:h;l(lelljkc
en !cku wnkcndc VERMAGE.

V~rkrijllbaar
dtOQlltelij~n in

h.nd.
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NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
OF

De kwellingen eener rnoeder
door
ENRICO DE NOVARA.
33)

Aha, het liep dus op een bedelpartij uit!
Dadelijk voelde
Florence
haar Ilngst wijken. Zij richtte

'~i~: h~~d~~gn:~.een hOO~oe-

- Als ik u met cen paar
honderd franken kan dieneD,
wi! ik u weI helpen, zeide zij
kalm. lk heb op het oogcnblik
geen geld bij mij. Indien gij mij
uw lI:.dres geeft, zal ik het u
weI even stllren.
Hij begon spottcnd t e lachen.
- Ecn paal" honderd frank~n? ~~n, ,daarmede ben ik
metIkgehobpe~L d .
"
e tien wzend franken
noodig am mijn schulden te
bea' tl~.len. ,V('or u is dat niemen·
d _ Denkt gij dat? ricp zij

ver~>Dtwaardigd uit. WRl.'-r zou
het .been ~~ten als!k aUe
menscben, die lk toevallig leer
k~nne.n, geld ~oeBt .laenen?
Ik ~1Pd h~~ vrt.1. onbeschaamd
:n e u; nuJ ZOOlets te durven
ag n.
_ Kalm 'es aan
waarde
f I t · G" PJ
.. '. . d'

z~~~ eira~t~~;~U~~k tle~v~~·
.. . 1
0. . g
.
~ar f51! zu t nag meer voor

M

_
miJ doen.
"Op den .eersten van de vol

~e:de ~ynd e~~!~~::;

.
- Maar dut is ... niet mogelijk! stamelde zij.
- Het is'"zooals ik zag, zeide
hij triomfantclijk. Nu zult giJ
oak wei begdjpen dnt het voar
11 maar het beste is, nan mijn
:;~~~c~~~!: ~~l::~i. Voor U
Er ontstond een sUIte.
Florence was achteruit geweken en leunde zwaar hijgend
tcgen een boom. Nog steeds
keek ~j hem met sprakeloozc
ontz~ttlng aan. .
HIJ la~.hte zegevl~rend, in het
beWU3tZlJn van zlJn overwinbing.
_ Hoe denkt gij er over ?
vroeg hij. Zllllen wij vrienden
blijven of ruet? R et moet voor
u een prettIg Idee Z1Jn, nuJ uit
den nood te helpen nll gIJ zoo
rIJk geworden zijt. Bovendiel'l

- dR.t de goede kwaliteiten
van hur personeel (uitgezonderd de directie) bewezen
is onder zich snel wijzigende
omstandigbeden en ontzagJijke moeiJijkbeden,
- doch ik blijf bij mijn meening:
- dat de vliegtuigen, thans
door de I. A. gebruikt, door
buitenlandachc concurrenten
worden overtroffen, daar zij
langzamer zijn, een grooter
landingssnelheid hebben, en
minder gemakkelijk van den

melsnaam maar niets van het
- Ik dank u voor uw vricn·
gehcim vernam, want dan was delijk aanbed, mijnheer Fre·
alles verloren!
mont, zeide Nora op koelen, bijna terughoudenden toon. Ik zal
IN NlJPENDEN Noon.
er echter geen gebruik van mao
Op cen morgen, toen me- ken.
vrouw Fremont ann het ontbijt
Hij glimlacbte.:· .zat, vcrteldc 2.ij aan Nora, dat
- Wij zullen nen. Wellicbt
haar roon'dien avond terug roll gaat gij er nog weI eens anders
komen.
over denken. In ieder geval
Tot haar verbazing verscheen kunt gij altijd over mij beschik·
hij ecllter veel vroeger dan zij ken.
verwacht had.
Hij wendde zich tot zijn moe·
Hij bleof verwonderd bij de der.
deur' staan, toen hij naast z\in
_ Is het goed, mama, dat itt
moeder een vreemde dame zag. vanavond blijf eten? Ik ben wat
Nora was opgestaan. Ook moe van de reis en heb geen
mevroll~v Fremont stand anel lust nog uit te gaan.
op en gtng hem een paar passen
Verwonderd keek zijn moe·
tegemoet.
der hem aan. Het duurde eeniIn ~h::j~~;~:~:=~'d~:.~; raat'sec~:r~:in~v~~~~e:ij ; ::.
pas om tien uur zolldt komen!
Het was sedert maanden niet
Langzaam en aarzelend trad gebeurd, dat hij een avond thuis
hij nader en kGek \7agend naar had doorgebracht. Of-was zijo
No;-a.
vermoeidheid maar een voor_ Dat was ook mijn plan, welldsel? .
mama, antwool"dde hij. 1k was
Wantrouwen mengde zicb in
echter eerder klaar dan ik ge- haar vreugde. Zoo was het bUdacht had en haastte mij om na aJtijd gegaan als hij iets van
den middagtrein bOg te balen. haar moest hebben_ Meestal bad
Dc was blij dat jk dit ellendige hij haar dan om geld gevraagd.
nest den r ug kon toekeeren.
Had hij weer schulden ge"Maar wilt gij mij Diet aan maakt en , moest zij die voor
dez.e dame voorstellen?
hem betalen?
Mo~der en 2:oon hadden el....
Hij zag dat zij aarzelde en
kaar de hand gereikt. Zij sche- ried haar gedachten.

~~s:rd::,t e~ ~e~~trg :Dbefr~~~ ~~~::!e~eO~~::elijken vo.et met
Mevrouw Fremont stelde No-

king aan bet sanatorium. Dan
blijven wij de beste vrieDden!
Met inspanning van al haa:r:wilskra.cht richtte zij zich op.
Zij was nog steed va lll-bleek.
Florence bo.?g naU\~elijks het
hoofd, toen hO be~DglDg. ~ven
daarna was blj wt het geZlcht
v~rdwe:nen. ..
.. .
Al dien tijd had zlJ zlch met
de grootste moeite bebeerscht:
Thana k~~ zij 'het masker laten
vallen. Zi] sloeg de banden voor
het gezicbt en kreunde I.~d.
- 0 , waarom· moest dit gebe~! _
..
.
NOOlt ha~ zu kunnen, denken
dat dit spook: uit het ver~~den

ra voor.
_ Mejuifrollw Nora Lavaliereo Oos gezin heeft zicb gedurende uw afwe~gheid uitgebreid. Juffro"uw Lavaliere heeft
aangeboden In\:i van de zorg
voor het huJshCitiden te ontheffen en - mij in de' eenzaamheid
gezelschap te honden. Ik bell
btij dilt ik zoo'n-lieve huisgenoote heb gekregen.
Paul Fremont boog.
--: Ik .hoop ~ het ook .u hier
zal bev8..llen mejuffronw La.va-
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Zo jUist ontpakte wij

"

'VElIDUBEDBIJF'.KIlUIEIi"

een · mooie collectie

;Secretl:!lrieweg 7; Tr.1. 3050

:VENDUTIE
.ZATERDAG
t~n

25

"ulu Vim df:n

APRIL

\V~ IEdG. Hc~r

111. 'lh. R. DIBBILS
L",,,,raar MULO

VIOSPLEIN Zuid 15.
(keurige licht gee. inboedeJ) Waaien'. rottan

vlotte modellen

Djatie saloDzitje. Bu[eau m. stoel. Boekeokast.

Tafel met 2 clubfauteuils.
Divans. Staande klok eo

Lage prijzen

peodule. Eettalel m. 6
toelen (touwvlechtwerk),
buffet. dispen- en ijskast.
Groote
en
kindu-

15

t e bcwegen tot het openen van
ledikanten. Babyta£eJ. box.
een dienst op Singapore.
kin"de:rstoel etc. KinderDe Chineesche handelaars
speelgoed. w. o. 3 klndervan
Singapore
verwachten
Hetsr.n.
Fraaie spiegelkast.
daarvan een verlaging van de
Haodoaairoacbioe.
V('"f[Cvr:l.chttar ieven.
kijker. Romaosen gra mf. pI.
De bedoelde scheepvaartJay a-H 0 I t. woordenb.
roaatscbappij kreeg verlof van
(uitvcrk.) Keukengerej, resden Chineeschen minister van
taot scrvies_ en glaswerk.
Verkeer am haar dienst in %UlGasfornuis. Parklelen en
delijke richting illt te breiden,
konijnen. Tuin- en klDderdoch achtte baar vloot daartoe
zitje, enz. eoz.
niet toereikend.
lntu sschen werd vernomen,
K'.JKDAoeN:
dat de minister van Verkeer de
HEDEN DONDERDAG
maatschappij gemachtigd had
MORGEN VRIJDAO
om negen passagiersschepen te
telkeos v. 9-12 u. en 5·8 u.
koopcn in Amerika voor een
dienst, welke zich niet aIleen
zou uitstrekken tot Singap: r e,
DINSDAG 28 APRIL
doch oak tot Ned. Indie. Boven·
ten buize van d",n WeldBdG. HecT
dien mochten vier nieuwe scheP.
N. BESTILIIIIIl
pen worden gebouwd voor de
(Md",orol. Trutltuut.)
vaart op Zuid China en op Ma·
FLORESWEG 4.
laya.baveos.
Tot dusver is dat plan
KIJKDAGEN
niet uitgevoerd.
ZONDAG en MAANDAG
Vermoedelijk is dat bet
volg van het feit , dat de ma,at-IIIo_ _ _ _ _ _ _ _oI

ke;

!d~e ~e:!~j~a~~~~ e~~

thuis blijf, mama! Vindt gij het
goed?
Ha.ar gezi.cht kliarde op. Het
was liaar aan te zien hoe blij
zij was.
_ Hoe kunt gij zooiets vra.
gen, Paul! Natuurlijk zijt gij
van harte welkom.
_ Tot straks'dan! Ik moet
DOg even een paar brieve.n
scbrijven.
H.ij vertiet het vertrek.
_ Ik wi! hem toenen hoe vcr.
heu!¢ ~ ben ~at hij _weer ~
tbws ·blijft. ze.tde Dlevrouw FreDlonttot·Nora. Wllt ·gij even in
d~ keuken gaan zaggen d.at er
een ' nagerci:ht .Dl~t 1da.argemaakt worden? Bij houdt vee1
van gebak..
,.De keukenril.eid weet· welt
wat zij te doen'-heeft, als zij
hoort, dat mijn .zoon thnis Ql.ijft

..g. . h t . gen t · - ,
"d.at d
v~~e~' ;ar=ad~rJ~aimOQt 0':
lie~. ~ k~ ~ .~ter. moeilijk
:cicht. is Gij zult ex voor z~rvoorstelleo dat gIJ u kuD.t schikgen d~t ik die betrekking
ken~. de. eenza.~eid, waartoe
t,...+;' 1
w.~er vo~~ ~aar .zo~ v~rJzen. mama Zlchzelf belaas veroor·
......... g.
.
- ZiJ haatte Dr. Charlot! ZiJ vonel deelt.
Flor.~ce beefde van veront· he~ een vre~elijke gedachte.
_ Gij vez:gist u, xoijnheer
W~F~: kra.nkzi.nn'
h~m: voortdurend in haar na- Fremont. liet ~e leven. dat
- ......It gIJ
19 gewor- blJh~ld ~e hebben.
uw moeder leidt, trekt ~ juist
d~n '! .!k heb geen e~keIe verI?i~? morgen. was ' zij" nog .aan. Ik verlang Diet naar ver- eten.
.
.
plichtiJi~ tegenove~ u .
..
vroOlijk en w~gemoed geweest maal!: of .aileiding.
Nora ging heen om de bood- 'GU. zult · ' puw begrlJpen Veel~ov~d ' bad de toekomst- ' - Op den dum zult gij d8:ar sc.hap over te tftngen.' Evcn4
d~~ · het,.oor u ~~er. ls, U naar voor; h~-· ~~e~. En nu was tOch .weI· h.aar gaan .verlangen.. zeer ·iUs zij 'zich_ tot .mevrouw
mun wensc.h~ te schikken !
bet p1ots~g .~ met al. haar .~ ouden · van ,dagen'-hooden li'rimont :'a.aDget:rokken Ivoelde,
De~o~·gmgnaarhaartoe geluk; ' Als '-een spookgeStalte ~meervanrusten· stil-· zoo ·s tnotmdezoondeshuizes
~D ~uitrtetde· haar ruw lacbend was dokter Charlot voor haar teo maar ' de jeugd heeft vero- ha:&.r'af...
.:.... . .'
,
lets:~·h_et.. ~:
- verschenen.
strooUng noodig. M:issehien Zal . Reec1s: 0 . 'Jiet'~. g8zi.cht
Zij 'deii1io!e,acllterult. • I80f zij
Wi. stbnd er haar borg voor. de _
daarnaar vroeg of had zij .. ... ~ ..... heiJi go,.
d""" den bliksemgejroffe!l _ , dat hij haaq1iet veortdnrend laa! wOlblj 11 opiroriteD-Dmzal kregei ' Zjjn'a\lieIOefd--g<ii:;cht,'
~~l~ en . m~t van ·ontze~- ~ geld. .&o~ ~ · vallen! ·BaQ het mij _een~geDoegen ~ u.de de·zimleJijketrek'onii:ijnmc.a.,
· ting ·~deoogen· .taar- blj haarniet;C · geheel · jn · zijn _de ,'. ~ dai"' _mUlde'hoardbiOr
dezijhemlUlD. ...•. ,_.
~uichtt AIs ·;1""".iIi .. "'" liOOeDVanI'luijsi;,iat,;n....,.I1Og~. " '
'. . .;
.• ... :

'

~~~~"""""~~~~"",="""",,._~_~~~~~_,~ ~;~~~UV!!~:~:!~~~l Co li~~;~:j

van f •

Malabg.

Overigens wil ik. ala Britsch
onderdaan . de LA. gaarne aan
4 April: De regeering besluit
spits zien' gaan van aIle lij4
de . gemeenteraadsverkiezingen nen ' op aarde. Mijn advies aan
uit te stellen.
haar luidt dan ook:- Trek ' er
op uit om te winnen !
7 April: ' Zamora wordt afgezet en 'tijde1.ijk door Barrio'vervan gen. Het afgetreden minisCHINEESCHE
terie . Azana' .wordt door hem
SCHEEPVAART
15. Maart: De regeering gaat weer in h et zadel gezet.
er toe over r echtsche afgevaarBij deze statlstiek valt nog
Ltjn ~Iaar Sinl:;spore
digden te arresteer en. Kerken
worden in asch gelegd. De poli- op te merken, dat bloedige reIGEEN GELD VOOR
tie treedt niet meer op tegen de Jetjes in Spanje op het oogen
rebellen, klaarblijkelijk op be- blik ' asn de orde van deu dag
ScHEPEN.
zoodat deze niet stuk voor
veJ van de regccring.
zijn genoemd. (V.P.B.De Chinee.sche Kamer van
25 Maart : III Toledo wordt bericht.)
Koophandel doet al sinds 1934
een fabriek platgebrand, terwijl
moeitc om de China Merchants

Zij was verontwaardigd geweest toen zij bad gezien hoe
hij haar opnam., terwijI bij met
haar sprak. Als bet ruet om
mevrouw Fremont was geweest,
bad zij hem laten staan en was
de kamer uit gegaan. Met blijdschap dacht zij er nan, dat mevrouw Fremont haar bad gezegd dat zij niet veel met den
zoon des huizes in aanraking
zou komen. Zij zou het ODdragelijk gevonden hebben, voortdurend met hem samen te moeten zijn.
Aan tafel was Paul bijna den
geheelen tijd aan het woord.
Hij vertelde van de reizen, die
~!ravr:~t t:::::nh::£ ~ij
zeer onderhoudend was

B. B.

~

1.8.

VOORJAARS;.RACES
op Zaterdag 25 en Zondag 26 April a. s.
op het Race·terrejn KoningspieJn.
Aanvang 8 uur 30 v.m.
Uitsluitend toegankelijk voor leden dec

stand. Zij kon het nlet over het
hart brengen, zijn argelooze
moeder de oogen te openen en
bij haar bescberming te zoeken.
Er was maar een uitweg lit
deze kwelling: dit huis verlaten.
Maar wat dan?
Waat" vond zij een andere betrekking?

Eenmaal was barones de
Vincennes baar in den nood te
hulp gekomen. Zij mocht er echter niet op rekenen, dat .bet lot
haar nogmaals met zoo lemand
tezll::n~n bracht. .
.
ZlJ zou du:> zelf DRar een .andere b:trekking moeten onu:1en .
De leldster van het :p.laatsmg-

~;~, h~~tha.::~t d~;?d!:=

B. B. W. S.

dagen liggen. Zender zich te
bedenken, nam Nora haar taak
over. Zij kookte en maakt zich.
verdienstelijk; aIleen bet grove
werk werd door een schoonrnaakster gedaan.
Dit was de oorZaak dat Nora
ook de deux moest o~ndoen als
er gcheld werd..
.. .
d T;en ZlJ ~tb o~ een mo~~n
ee b' ~ar. ZlJ t Ul e~ d~n r~
ve:t ~e: ~~n~ ~~:ide. eTo~a~aa;
~rwonderin"" was e1' ook een
brief vocr h:arzeIf bij. Toen zij
het adres las, schrikte zij hevig.
Het luidde : "Aan freul.e Nora
de Lavaliere".
Welk .een geJuk, dat zij zeIt
de post m ontvan~st had genamen ! Haar g.~helm zou verra~
~:~ :e~:z~e:i=xn, als een ander
~
.
Vl1e k'?D ~aa~_ echter gescru:e ven heb_beD. ~J s~ond. met memand In. bnefwlSseling. Het
h~ndscbr.i;!t was baar \-"Teemd.
ZIJ .ontclJierde h,:t poststempel
en rlep .vragend "!ll?t:
- Utt Valmont.

\,,<15 zonder getuigsch.riften en
wnder voorspraak een betrekking te vinden~ woat zij zocht.
Was het dan Olet beter te houden wat zij had, in plaats vru;
weer aan het zwerven te gaan.
En tocht, boe vernederd voelde zij zich als hlj langzaam zijn
oogen langs haal' gestalte liet
gaan. Zij had hem het liefst een
klap in bet gezicht gegeven,
:~=~aa~:~:!l:~~!~~~= !c::~ ~2te~~~~::: zijn moeder v:i:!.~n:;DH::a~:S~i:~n:!~
,ching had "';i noodig gebad om
De diens. thode, di~ teven.s. handsc.-ift van baar stiefmoe......
w.
zich kalm. te houden, terwijl hij keukenmeJ.d was, lag te bed_ ~ der.
haar op onbeschaamda wjjze had kokend water over den voct
(Wordt vcrvolgd).
a~:ek~Olgenden dag vroeg laten vallen en moest nu eeruge

Hij richtte zich bona' uitsluitend tot haar. On zijn moeder
bekommerde hij zich bijna niet.
Meer dan eens trachtte hij Nora er toe te brengen, iets over
zichz.elf en haar verleden te vertellen. Zij ontweek echter zijn
vragen of deed also! zij hem
niet begreep.
Zij voelde zich verliebt toen

Paul telefoniscb of hij dien dag - - - - - - - - - - - - - - - - - - - oak huis kon komen eten. Zijo
moeder straalde van vreugde.
Dien avond bleef bij ~ok weer
$uis en evenzoo de volgende
dagen.
Hij scheen ope~~ geheel ~n
al _ ver¥-derd t~_ ZlJ.n. Naar Z1Jn
vnenden.keek hiJ met meer om,
~ .~ ui~J?aRD- dacht hi~ niet.
ofscboon hiJ vroeger nool~ eeo
avond thuis doorbracht.
Er .verliepen ~ge weken.
Mevrouw - Fremont was dolb~ o~er de veran~g, dIe
Zlch bij haar :roan ~d voorge-

~ ,Zij.~a1les~t~maar

wilde: om hem ~ v.rougde ~
toonen. lea~ ~ sprak zg
er· met Nora over_
. ..
Geen Q%oenhlik dach.t ZQ er
over n.a. wilt .h em opeeDS zoo
veran.d~ had. Voor het ee:rst
~ den d.ood van b.a.ar dochter voelde ~ .~ ~g: .
Nora ~ . eclJ.ter' ~ goed
W&8.l'OlI1 _~ eenskIaps Zoo 'aan
zijn, ~uis ~ .~ .~ ~
vette had bij' ~ met. ~
iets te ~ . dathaar~
kunnel -' ~ ~ . ' ~
vertelden' hUir ~ heel dui-"
lle1iJl<.dai zij de 1D/igDI!et"- - '
die _
0aaIr0k.' .
..
ZijD. blikkeD . ~ ~ ~ _
~ " _•

._

._

..

~iml(dDoS. .......... ~

: .:..,\
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"DE OCHTENDJ>OST"

I

Auto"s --Ia--koop
In pracht condltie verkeerf:od,::

1935 Willy's n:Sedan (nieuw).
1935 Baby Pord Sedan.
1932 Willy's Overland touring.
"
1932 Hillman Minx'
1932 Ford 4-cyl.
1931 Chrysler 66 2cseater.
1931 Ford i ·cyl. 1-deur Sedan.
1930 Plymouth StidiUI
1930 Erskine
..
BilJiJke prijzen; desgcwtnscht 09 afbe-

DE REGELPRIJS,DEZER ADVERTENTIES IS F 0.20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.

-den

'deze eila:nden Willen :Ver:aten.~al
gaan zij dan van tijd tot tijd
eens naar Engeland. De secretaris woont ~r al 15 jaar en
Clunies Ross heel zijn leven.
De besnoeide begrooting vertoont een uitgaven-cijfer van
35000 dollars. Doch dat brengt
het eiland aan copra tegen~
woordig Diet op. Er moet geld
van koning Cluuies Ross bij.

den; -:doch in
laatster.;-tijd
leggen _zij neiging san den -iiag
om zich in overzeesche landen
of in Palestina te vestigen.
Het vermOeden, ligt voor
de hand. dat de meeste Europeesche landen _ thans geen
Duitsche Jaden meer kunnen
opnemen.
Volgens de in Jull 1933 gehouden volkstelling hielden in
Duitschland rond 500.000 Jaden

--------~:.....----=.:=-:..::.....----- Sluisbrugstr. 5~!in-:. Batavia.C.

m KOOP:
TE HUUR:
Geriefelijke hOOen, omtr_ Sa- Gem. paviljoen m/vol pension,
wah Besar,. Def. v.d. ' Bosch en vrij licht en water kieine wasch,
BUitenzorg. Een erfpacht perc. eigen gemakken, nabij spoor.
± 3-!- bouw te SoekaboeIUl, het 14 OranJe Boulevardheele jaar bevloeibaar' m/div
vruchtboomen beplant ~n viSCh:
TE HOOP:
vijvers en rn/moderu huis. Te.
FORD
1929
bevr 37 Kerkstraat Mr Corne- In zeer goede conwhe, f 200.lis. .
,.
cash telef. WIt. 1365.
TE I{OOP:
JUFFROUW.
. Chevrolet 1929 touring in rUllvoor telefoon en admmis~atie ning cOllditie tegen aannemelijk

TOURI~~

~~~il~~S~h~~oro:~~de?lij~~
:n~:~s~~~~~.f5
v~~~'bla~~ieven
__________

B~n~

1935 was dit aantal door emigratie, enz. geslonken tot
420.000. Van de tot dusverre
AMERIKAAN Dr V CLARK. 80000 .
Voor Phillppijnen

gr~8rde Ul\r!e~tse~!~~~nge~~h

De Amerikaansche economische deskundige dr, Victor
Clark vertrok naar Manila om
Qaar de regeering vall de Philip-pijnsche eilanden bij te staan
aIs financieel adviseur.

30.000 nedergezet in de auu
Duitschland grenzende landen,
terwijl er 20,000 naar overzeesche gewesten trokken en
30.000 naar Palestina gingen.
Vooral in 1935 moeten er
zeer veel naar overzee en Pa-

HOOGER BEROEP

bod. Grisseeweg 18, Tel. W. 718.

DE JAP. ARMADA

~~~~~~h:jn V~~!~~~~~~a~:a~:~~

lUanoeuvrcs v60r Chin. kust.

schijnen maatregelen voor te
bereiden om jaarlijks 12 a

W. D. Lambert

gem~~ h~U!bij
ZwemSoekaboemi. 3

GESTRAFl' VOOR MEINEED.

ATTENTIE!
slaapkamers, 1 bedk., garage,
Het adres voor damesmode- goedang, electr., waterl, put,
i~g~~at ~~gens EUl'opeesch ~~~:'ie~e~i~~~~Vlj~n~:~ke~e~~~~
n~t. MoU-.,'kl.~ ..bool
.f 25.- Brieven no. 91 A V. d.
,Ui],
... ","",,,
bI
Thercsiakerkweg 30. Tel. Wit.
ad.
156.
TE HOOP:
For(1 twoseater 1929. BenzineHOTEL PENSION
verbruik 1 : 9. In uitmuntende

De heer W. D. Lambert, beheerder van het Pavmon Theatre te Singapore, is in hooger
beroce.. g~?a,an van het v?nnis,
waar 1) I) wegens memeed,
drie maal gepleegd, werd ve:oordeeld tot 9 l,veken hechtems
en 900 dolla~s boet~.
.~en zal zlCh her~nner~n, dat

EeIlV.
bad Prana

:~na~ert~g;~ ~~rv;,~:~=~~;

FINANCIEEL ADVISEUR
..
s,??appIJ zWaar in de schuld zi~
hI] de Hongkong & ShanghaI
Bank (voor 13 mllhoell dollars
en blJ de National Clt,Y
of
New York (voor 1 V:! .~oen
dollars) en dus moeillJk aan
geld kan komen om den aan·
koop el~, den ~anbouw van sche'
pen te fmanCleren.

St'ijd

~t~~~1~~:~. ~~Sl~~:i~~t~;:: ;~~

d t waarna

:~:~::ed~n~:."·'"

~~~~~.

de vloot manoeuvres
voortvloeide Ui~~:o~C'renetje ~n ~~!ki!~~~~el~h:~:;l~.e kust van
L~nden! 9 April 193~,
cen ~.h:at:r to Smgapore.
De Amerikaansclle vloot uit
De geschledems van d: eemHIJ IS m hooger beroep tot Manila, bestaande uit 10 001'- ge ,d agen geleden plechtI~ audezelfde straf vcroordeeld en lr o'ssch
k
d 17 A '1 tonoom verklaarde Indlsche
dadelijk ingesloten.
t)oSl ep:n. wanl. en
prl provincie Sind is meer bewogen

. To bc\T. Telci. 582 Welt.
G(~meub. tc buur anngeb. per 9-1 Ullr v.m. en van 5-8 Ullr
1 Mei a.s. groat becrenh. (4 n.m. Kebon Sirihpark 7 B (laat.
sJaupk., voor-, tw;schen- en nch- stc! huis rechts).
t('rgal., gar., stal) dichtbij het
,
station Mr. Cornelia. Huurpr.
rE HUUn:.

RUBBER ONDER.ZOEK

-

.e

~e~:~n~:r~~~~nsch:, eSka~e~ ~:~s~~ r:~d~~e:~~5DBj!;~C~~

e meese 1e wateIen en et
Frans.eh eskader aldaar zllIIen
~P?C~g bezoeken brengen aan
sm ao.

111

Nieuw Hoofd van Instituut

ChI'. dreef het land een drukken
handel met BabylonHi. In de
daarop volgende 500 jaren zag
het de soldaten van den Perzischen koning Darius en van

I

UIT ENGELAND.

{~::d; P~'~r~i~. b~~~~~::uI~~~~ ~l~n~~l;.f ;~~~:~ ~~d~~"~~~nfe~~

Steeds .voorradig aIle bekende merken:

U
L
-A
N
C
E

SIGAREN EN SIGARETTEN
FRAAIE SORTEERING

ENGELSCHE TABAKSPI.. PEN

I

DE DARDANELLEN-KWESTIE ACUDT.
Turkye wenscht Herziening lIer Verdralren!

!~~~~al~=~ t:~o~~i!:::e~

~f;~':,~~f\J~g:;::~~al~o~~ HUIO/{ T~~:g,~P';",del 1930, :f,~~e~:~:~t~~:;;;~:;~~~~~
f~~ D~!.';:~ ~:e:id~ij~:~~~mZ:~;
f
devergoeding~k·

I

c
o.

DE FOBTEN AAN DE STRAAT BEZET
ANDERE .VLOTEN ROEREN
ZICH.
ren. Ret desbetreffende comite
in Engeland moet tot dit doel
(Van Qnzen V. P. B.·cOTr.).
De komst van de Japansche reeds 3 milliocn pond sterling
Armada te Tsinirtao beeft in d:e bijeell hebben gebracht.
plaats de prijZeI~ der levensmidLonden, 9 April 1936 tie te scheppen, die geenszins
clelen doen stijgen.
meer met de juridische overeenDe vloot zou to Tsingtao geRET AUTONOME SIND.
De laatste gebeurtenissen, be- komt. Dit is hoofdzakelijk met
splitst worden. Een deel zal
trekking hebbende tip het pact Russischen steun geschied.

~~f~::e~ o~:m:;: ~~:~!:ede, T~de~;.V" Garage;;~h~:~ ~:~~:~a:p~e~~::~~ bc- ~~~~ A~I~~f~~a';¥:~~a:~erT~~~
32.50 thuisbezorgd. Maaltij· goed ondcrhouden, nieuwc ban·
~~~ev:-~;;n~:!h;'kr~~~~~ dell. 56 TjikinLuit Grouw (Friesland).
TAl~IJTEN
\Vcgens vcrtrek naar Europa
STALEN ANTENNEI\lASr ecnigc llrachtyolle, nieuwe lUo.
(roestvrij) t e k 0 0 p:
Ilerne tnl)~itel1 tc kooll, tegen

S
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V
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~~~:::~~~~ebb:~:~!::de~; ~:;'~"Y~;e t~~C!~;:' ~:~~;~::

~~~a ~::;:~~~~:!~~~i~;E· ~~~:c2~~:~::;~~;~;~

den Turkschen minister van
Buitenlandsche Zaken, waarin
deze aandrong op een oplossing
vall het probleem van de ver·
sterking der zeestraten, zonder
commentaar weergegeven.

daarbij tot het in stand houden
van de oude verdedigingsy;erken, om op het beslissende mo·
ment steeds klaar te staan. rut
oogenblik scheen voor Turkye
gekomen, toen de ontwape-

Bovenstaand vraagstuk heeft
een juridische en een politieke
zijde. Juridisch ligt de aangele·
genheid zoo, dat het Turkye
door het verdrag :van. Juli 1923
v-erboden is, de Dardanellen te

verliet.
Men zal zich berinneren, dat
Turkye op dit tijdstip het probleem der zeestraten officieel
te Geneve ter sprake bracht.

0

:n~uci~~~~:~i~en ~~;~!~~~~

Tot nieuw hoofd van het Rubongemeub. f 30.- p.lli. Tc beYr. gem. kum. m. vol. pens. Te bevr. bel' Research Institute tc Singa'felL 10.m Bt. na kantoort. 139 aJdaar nu 5 \I.n.m.
pore, een functic, welkc open-

TOKIO·BANGKOK

~~~ij~~~e~:~:~p~~~:~:;r~:~: ~~~t:l~k:~~d~r~Z~a~v::~e~~~:: ~:;el:~~!::!d~~en:~g ~:~;:
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gevallen, dien tijd beeft Turkye de Dar-

.{apan~eh;t mmltte~~e op hun gemak veroverden om zoowel voor handels- als oor- danellen eigenlijk weer verv er eel ce een uc ~ op een gooden dag, zooals over- logsschepen onbeperkt.
sterkt. Het door de conventie

lellst ontworpcll tusschen 1'0'
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al in Britsch-Indie, de teugels
vast in handen te nemen.
'
Natuurlijk bleef de invloed
van al deze volksstammell met

Deze overeenkomst is niet opgenomen in het kader van het
vredesverdrag van Lausanne,
doch werd in aansluiting aan
deze
vredesonderhandelingen

verboden in stelling brengen
van zwaar geschut heeft in de
meest belangrijke forten reeds
plaatsgevonden, de garnizoenen
zijn versterkt en reeds, op bet
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stand zullen doen.
in het dialect, dat in Sind ge- met het Locarno-pact valt waar
De Turksche politiek was,
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te houden. Dit thema heeft TurRye uiterst handig en in vele
variaties weten te bespelen. De
betrekkingen met Sovjet-Rusland zijn ze~r .nauw, zonder dat
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Met .het ss. w i y a n g van
de Chl.na NaVIgatIOn Coy kw. a m~n Ult Amoy te Bangko~ met
EILAND-KONING
mmder dan 400 verstekelmgen
mede:. van wic v~rscheidenen
Levell op Cocos-eiland
da~ebJk onder medlsche behandelmg moesten worden gesteld.
De Siameesche immigratieCRISIS REIKTE TOT DAAR
wetten zijn zeer streng. Den geDe Cocos ellanden, welke ge- zagvoerder van de Kweiyang,
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land bereid verklaarde de over~
eenkomst betreffende de Dardanellen te onderteekenen, weI'·
den de militaire clausules van
h~t ~Tedesverdrag van Sevres

~ ~

zakelijkheid, want de Moham-
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dienst bezig dan met hrt najagen van politieke belangen.
Men vergist zich echter, indien men Sind met het oog op
dit alles voor een gemakkelijk
bestuurbaar land houdt. HoeweI er zoo goed als geen belangstelling voor algemeene be-
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Voor-Azie nog al eens op,elkaar
De grootste belangstelling botsen.
voor de neutraliseering van de
Geen
la
b" ~-ob..
Dardanellen toonde Engeland
9 VI,,,,,,
t.e Lau~anne... Deze belan~tel• .
Jmg villdt ZIJIl oorzaak ill de
In de DardanelleIfkwesti6
ervaringen, die men in den we- moest Turkye logischerwijz&
reldoorlog had opgedaan en door de beide mogendheden gewaaruit de groote militair e lijktijdig ondersteund worden.
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ben op het' oogenblik te 'Ujden
van de lage copra-prijzen in
ve-rband met het feit,\ daf de
bevolking er in korten tijd is
toegenomen van 800 zielen tot
140Q zielen. Al deze menschen
Ieven op de zak van Clunies
Ross, die, gelukkig voor hen,
behalve deze eilanden vele aandeelen bezit in de .Christmas Island Phosphate C.
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.
eze eilande~.gro~p IS al1~ger dan 1~~ Jaar .m het be~t
v~ de f : e Cl~es R~~s, die

kunnen worden opgelegd van regelmatige bioedige twis~en
60.000 dollars.
oyer vraagstukken, betrekking
hebbende op het locale bestuur
el: aan de orde van den ~ag.
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~lt komt, omdat de bevolkm~,
dIe voor het grootste deel wt
31 Japanners
analpha~eten bestaat, zich,geen
voorste~¥ k~ maken van de
BEREIKTEN, THURSDAY
.noodzakelijkheId van een beEll..AND.
stuursapparaat.
•
31 Japansche zeelieden die
Voor en gedurende de locale
schipbreuk hadden gel~den, ver~ezingen vind~.er steeds een
hebben Thursday eiland (in de ve:rbltterden strijd tusschen
buurt van Noord Queensland) Hindoes en Mohammedanen
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paar, dat huwt, van den koning ~l"J hebben·. 150 IDlJlen
schen de beide parttien, die by
een huis present.
agen geroeld en waren UI"6",,- de verkiezingen vreezen, dat
John Sidney Clunies Ro . put door honger. en dorst.
hun belan~ in de toekomst
sa",
0
tbans 60 jaar oud. Hij-woont
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Diet voldoende
beschermd zu.1C~co.s-eiland met een vrouw, DE DUITS.~ JODEN len worden.
een lWon en een secretaris. <?p
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Op het eiland, is een ,politie
U"rt'de mededeelingen van de Mohammedanen een ~
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len bleken in den wereldoorlog een onneembare vesti?g te zijn. De verbindmg ~~hen Rusland en
de Gealheerden ~on ondanks
de meest krachtige aanvall.en
van de verbonden vloten met
tot stand worden gebra:~t en
~e E?tgelscben, verloren bU Gallipoli een groat aantal van hun
beste sc~ep~ . .
De slruatie IS mtusschen
sinds den wereldoorlog volkomen veranderd en geli;jkt oak
op geen enkele wijze meer op

ten, die het tegen verrassing
ui';: het Zuid~ beschermcl1.. En
voor Engeland beteekenen de
zware kanonnen ~ ~en Basporus eveneens veiligheId tegen·
over verrassingen in Voor-Azie..
Zooals de zaken. op het oogenblik liggen, hebhen de beid.e
groote mogendheden vee! mio.oer belang bij een vrijen zeeweg,
dan weI bij een buffer, die mogeIi;jke tegenstellingen »ij tijds
vermag op te 'vangen.
Ret is dan oak waarsehijnlijk,
dat de Turksche wenschen (fit
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