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DE DEVALUATI.E EN DE KLEINE MAN.
Minstodraa;krachtigen torsen den Last.
'ONDERNEMERS llEBBEN VOOBDEELEN
Ecn groep Bandoengscb~ Ie·
• :zer8 verzochl ons eens te wlnen
. ulteenzetten, welke gevol.gen
een devaluatie voor gepenslonneerden en kreine renteniers
.tou bebben.
Doch v,.ie zou dat betel' kunncn dOen dan mr. L. J. A. Trip

weer werk zouden kuonen krijgen, dan zou dlt inderdaad voor
de groep van dell kleinen man
ock een groat belang zijn.
Het staat echter volstrekt
niet vast, datpe werkloosheid
in Nederland door de devaluatie van den gulden geheelof

~~c:~~e~; : : ~~i~e~r~:~~~:~: ~ij~!"d:~~a::r~:jn~~~ belang-

"erstag \'an die bank over hetzcl[de aetueelc onderwerp gesproke1\ heeft?
Mr. -rrip oordeclde als voIgt:
Devilluatie of depreciatic
van het ruilmiddel draagt
het karakter van een nood'prong, welke mogelijk tUdelJjke verlichting brengt, maar
waals in de rede ligt en door
de ervaring wordt geleerd nil.
korteren of Iangeren duur
z.ijne uilwerking verliest.
Even duidelijk bewijst de
ervaring, dat deze noodBprtlng len koste gaat van de
minat draagktachtigen, het·
,yen geen nader betoog behoeCt, indicn wordt over'wogen, dat bij gelijk gcbleven of
• gedaalde jnkom.'lten de kosten van het Ievensondflrboud
IItJjgen.

VerwijUng naar landen,
welke "'OOr 1929 tot cen be·
langrijke dcvaluatie overgin·
gen is voldoende.
~u men inderdaad geloo-veo, dat de groote win!ten,
w<:lke in het gedaehte geval
1.1001' velen zoudell worden
,,<:maakt en in de cerate
pl:lal.M zouden worden gcbockt op den goudvoorraad
van de NeJerlandaehe Bank
niet door anderen als verliezen zouden bchocvcn gedrngcn tc worden?
Tot wover mr. Trip.
Aan den kleinen man wordt
noolt v(..'C1 aandacht geschonken, maar het pas-opgcrlchtc
cGmlte, dat aan de Regccring
h(~cft • vcr20eht ten spocdlgste
tot I:;t:ldontwaarding te willen
overgaan, hccft in zijn request
aun het belang van den klelnen
man in het geheel geen aandBcht gewijd.
Het wccs aileen op de werklooahcid en sprak de vcrwachtlng uit,od.at deze door een geld.
correctic verminderen zal.

Wat Enge!and en Amerika
op dat gebied hebben vertoond na de depl'eciatie van hel
ruilmiddel, laat nlet veel hoop.
Van Belgic wordt gezegd, aat
de ontwaarding van de helga in
de werkloosheid cen groote verbetering heeft gebracht.
De Belgische minister voor
publieke werken Henri ' de Man
heeft in een extra nummer van
FVlflllc1Ul Nows cen artikel gepubliceerd over den strijd in
Selgie tegen de werkloosheid
gestl'Cden en hij zegt daatin,
dnt de werkloosheid na de devaluatie met een derde is afgenomen. In werkclijkbeid acht
hij de verbetcring grooter, want
bij het all:ntal overgebleven
werkloozen IS, volgena hern, een
grocp volkomen onbruiokbarcn.
Een V.P.B.-artikcl: ult Brussci in ons nummer van heden
opgenolnen, onthult echter, dat
de vcrbetcring in de werkloosheid vooral werd verkregen
door tal van werkloozen over te
hevelen naar Armenzorg (zooala in Indic onlanS"l!' ook gesehiedde).
In Bclg.ie stond men, toen minister de Man zijn bcsehouwing
ten beste gaf, voor de verkiezingen. Het kwam er dus op
aan goed te doen uitkom(:n, wat
bet kabinet van Zeeland- de
Mun had bcreikt.
Het Belgische nummcr van
li'illancia~ Ne1(}S vcrsehecn
voor de Be1gische verkiezlngen.
Het heeft de artikelen van de
Bclgische schrijvers, die allen
fanfares blazen over den goeden uitslag van de devaluatie,
zander eritiek geplaaLat. Critiek
zou mocilijlt hcbben kunncn samongaan met de groote advertentie8, welke in dat nummer
voorkomen van prima. BeJgi6che firma's, die van de devaluntie zeer hebben gcproftteerd.
Van den kleinen man in Bel-
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Hij ontving mindet aan lOaD,

pensioen of rente. De kosten
.van levensonderhoud stegen
met 10%. Zij zouden hooger gestegen zijn, ala de Regeel'ing
niet had ingegrepen en bijzondere maatregelen had genomen.
Ook BeIgie's voorbeeld bewijst dus de juistheld van Mr.
Tr-ips inzicht, dat devaluatie
een noodsprong is, welke sommigen cell voordeel bezorgt,
doch die ten koste gaat van de
veel talrijker minst draagkrach.
tigen .
Bij dat nadce! verzinkt het
beIang van de 100.000 werkloozen in Belgii~, die na de devaluatie werk venden, in het niet.

En daar BeIgie's voorbeeld
ook bcwijst, dat devaluatic zoo·
als mr. Trip deed uitkomen, na
korteren of langeren tijd haar
uitwerking verliest, immers
BelgiC's handelseijfers van het
ecrste kwartaal van 1936 vertoonen na vergelijking met de
overeenkomstige cijfers van
1935 een beduidenden teruggang, blijft er van de goede uitwerking eener devaluatie Diet
veelover.
Ret is zeker niet waar, wat in
het request van bet comite voor
geldcorrectie gezegd wordt, dat
het economisch heeld van Nederland in zoo scherpe tegen-l
stelling staat met dat van de
andere landen. Zondert men de
in sommlge landen Ilangewakkerde oorlogsindustrie uit dan
toont de industrie elders volstrekt niet ecn zooveel beter
aspect dan de Nederlandsche.
"Het bedrijfsleven kwijnt. het
werkt, als geheel beschouwd,
met verUes en onder steeds
mindel' te ontwarren kunstmatige veritoudlngen," - zoo
zegt bedoeld request.
Dat is juist, doch het is elders waarlijk niet zooveel beter,
En de kunstmatige verhoudingen hee{t de industrie in Ne·
derland zelf gewcnscht.
Mr. Trip zegt: - Met de
meeste kracht en vooItvarendheid dient tc worden overgegaan tot inperklnl!. met als
ei~ddoel af!lchnCfing van genomen overheidsmaatregelen, welke dienJen om groote schokkt:u
te voorkomen, docb die leidden
tot vertraging in de noodige
aanpassing.
Mr. Trip twijfelt niet :tan de
mogelijkheid om het eC'Jnomisch en f!nanticel evenwieht
in Nederland te herstellen zonder devaluatie. Dan zal echter

ve~: :~goJ3 ~:r~:~~:e:n~~ ~~~~~~rd~r~~t!e~~~e~, ~~te~~ ~e:~:a~:n ae~~d d~~e~~~e;:~[:~

als mcn cr zeker van .kon Belgische kleine man zwaar
zijn, dat deze menscben door W't"'erd. getroffen door de Clevaludevaluatie van den

".

tegen de aanpassing en aan het

I

~~~~~g~ dt~:~::~~~~~ha:
'.1

cen doel geworden is in plaats
van cen middel.
Eeo streven in die riehting
zal vocr aDe pariijen betel' zijn
dan een devaluatle.
Maar het zal in de eerste
plaats in sacialcn zin beter
verantwocrd zijn. Want dan
zullen niet kleine gezeten groepen rijkelijk profijt trekken,
terwijl andere groote groepen
van geringe draagkracht het gelag zullen moeten betaleD.

J. V.

Militaire

(S~hoolyal<.km)

GELDONTWAARDlNG EN HAAR
GEVOLGEN.
Fo~ceering

vall de Belgische Economie.

VOORBEELD VAN SLECIITE DEV..1LUATIE-rOLlTIEK
(Van

VllZen V.P.B.·eor!".).

Bmssel, 20 Mei 1936. geldonwanrding heeft dus -

Het is vJ"lj moeilijk objeetieve
eijfers te verkrijgen betreffende
alles wat het experiment Van
Zeeland-Dc Man betreft: de "officieele"
regeeringspersdienst
laborcert meer aan polemische
dan aan zuiver objectieve literatuur. En de verkiezingen staan
voor de deur: dat verlroebelt
nog meer de objectivieit van

in
f rancs berekend! - het batige
saldo tot cen deficitsaldo omgetooverd. Een ontnuehtereJld
resultaat !
ZOO men nn de bulans weer Voor het eerste kwartaal
van 1935 en van 1936 - in
ltoopwaar ontleedt, dan krijgt
men een ander beeld. Uitvoer
1936: 4.379 (duizend ton), in·
voer: 7.228. Uitvoer 1936:

het studiemateriaal,
dat verinvoer: is7.847.
schuft
went WeI zijn twee
fei- 5.328,
De ultvoer
dus na de de-

cenerzij~and;! ~al:~~l~:i~: m:j~:d:~tb~:r~

ten

Van
,.e;.
voorbij is, dat
tijdperk van

ste kwartnal 1936 dan in 1935.

De ;nvoer

stijgt ,'ochts met

600.000 ton ! Een merkwaar-

dig resultaat, zoo men niets

~OQgCQni.unct,~ur, d!~\ir:!t;:; ~~~~~ ~:~ ~:!ij~~~~:~\n~~~:
in de pers
door de
welvaart nu
vanwcge de DuitRijnbezetting van 7 Maart.
Hoe gezocht dit Iaatste argument is, bewijzen de statisticken van voor 7 MaaIt: de Rijn·
bezetting is het voor-wendse1
het financicele optimisme
in te binden.

ASPIRIN [s over. 1 "erhijgba"r legen den prijs van £ 0.60
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Men bealuit,e uit het bovenstaande niet, dnt de regeering
werkeloos is geblcven, dtlt zij
water over Gods akker
laten vloeien. De plo.eg
10·
tegendeel vnJ handig zlJn experiment doorgevaerd. Wij s~ellen
slechts vast, dat o~ polemlsche
en electorale doelemden de resultaten geforceerd worden,
zoodat .het moeilijk v~lt voor
een bUl~enstaa?der, dIe do_or
geenerlel passm wordt ~~r.vl~ed, het beeld der ~erk~hJkheld tc zoeken. De eemge cIJf~r;s
waaman men houvast heeft, z~Jn
tweeerlei : vooreerst de stabstiek der belastingen (en deze
cijfers zijn uiterst ongunstig)
en dan de handelsbalans. Ook
deze, bal.~ns verto;mt meer
sehaduwzuden dan ..iIehtpunte'.l'
~der~ gegevens ZIJn: het of.flcleele lndexcljfe~, dat door memand nog ernsbg wordt genomen. en de tabellen del' werkloosbeid, dIe eveneens een
valscb boold ophangen, omdat
men ...... tal .. van werkloozen
van de stcunlijsteu naar armen-

bloeduitstorting.
daar moot
men
duurder
de grondstoffen
inkoopen die men _ na hewer·
king tot edeler goedel'en - : -_ _ _ _ ,
vanwege de ontwaarding te
goedkoop heeft verkocbt.
Men zoeke in deze vaststel·
ling geen apriorisme tegen een
met
mogelijke geldontwaarding; het
ecnigc besluit, dat zich hier opingebouwden
dringt is, dat cen geldontwaarafstandsmeter,
ding, zoo zij geen aftapping van
zelfs met den
de Icvende substantia, geen
gepatenteerbloeduitstorting wil wolden,
alles.zins dient te vcrbindercn.
den ZEISS
dat het tijdens de ontwaarding
IKON af·
verbl'oken evenwicht dus geimstap.dsmeter.
porteerde grondstoffen en te
is de
exporteeren uit deze grondstof·
fen vervaardigde eindproducten
SUP E R
gevolgen met zich sleept zoos!!!
NETTEL
dezen, die wij bier uit de B ~lgl
met
sche haJidelsbalans sehetsen.
Want zoo een ontwaarding der
Zeiss T riotar
staatsmunt geen andi!r gevolg
I : 3.5 van
L'l.ctzieh brengtdan een tijdelijke
f.149.zweepslag voor de industrie. om

Zeel an~:De M~ ~.eeft

~r~~~~~:::fv~~~C:e~l~U- ~~~PZ:~~:~a ":e~ ~:r!::tn~

~~~ru:~t ~ f:~:mr!

g~lijk.

De Restaurateur

C.P. v.d. BERG.
uh. If jaar Chef-Kok Hotel des '"des.
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kunnen wij - voorstanders
aIs Jessen ten van
betot welslagen
bijDe
eenvoorwaarde
"geldontwaarding
_ de
met den staats- Belglsche Jas bewijst .zulks ten
naar voren brengen.
overvloede - is: :::':: staatszorg
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die=~

In francs berekend (men
lette op het ~twaardingspro-- men in bet boiIlmland dient aan
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Vaal' Uwe Bridge· avondjes, huiseJijke partijtjes
en bij onverwachte gasten belt U ODS op eo wij
leveren U aUe schotels :.::oawel warm als koud en
op elk gewenscht uur.
Het adres vOOr bet vetz.orgen van lunches, diners
en soupers aan huis met hijleverlng van servie&; en
bt'dit'ning.
Qualiteit en verzorging tijn prima en de prijzen
billijk.
Bekend Lunchabonnement it f 30._ en f 35._
p. 30 bons afgebaald.

De goedkoopste KLEINCIMERI

fers te kt1ig e":: Gelukkig laten de irondstoffen weer duurder
de belastmg~lJf~rs en de han- in te koopen, ware het ve:stan·
delsbalaus :nch nog ~e.~n ge- digcr een dergelijk expenroent
=~dv:i:,do~e~~o~~e ::~~;~ ~:: nict te wagen.
lans een oorcleel te vellen over
Geen Vergelijking mo-

Schrlfteli]ke CUlSOSIm voor:
S~rgeaDt en Suguot-Ma!oor f 2.50 p. m.
Oaduhlituni. .
. f 4.- p. m.
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daad een stijging is van den
uitvoer, bijna dubbe1 zoo .boog
als van den invoer.
Maar men leggc nu de eerste
statistiek _ die del' geldwaarde van de baIans - naast de
tonnenrnaat. De vergelijking is
bedroevend. De slechte hl!ndels·
balans van voor de devaluatie
_ stccht wat tonnenmaat be·
treH - was financieel gunstig.
De goede handelsbaIans van
Van Zeeland-De Man goed wat
de tonnenmaat betreft - is ecn
financieele ramp. Deze bsla.ns
bewijst, dat de uitvoer na
de devaluatie vooral cen verlies van substantie is, een

Gf.Jwerkt is er wcl.
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staat,- 'die, en
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.~;~:~~~~~,d:,::~:;'~~1 nancieele
experimenten
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waarin
atoffen maar veel
verwerkt_ waren.
~u --went eerlijkheidshalve
hieraail to~gevoegd fe 'worden- dat minister De --_Man
deze scbrijnende tekortkoming
ditidelijk
heeft
aangevoeld.
Belgie levert te weinig eind~
producten, men heeft te veel
grimdstoffennoodig,omslechta
halffabricaten voort te brengen.
De Man beeft gepoogd dit te
corrigeeren, door -scholing en
verhooging van vakkundigheid
aan te prijzen, zooals bij het tijdens zijn lang verblijf in
Duitschland heeft kunnen bev.'onderen. Maar men schept niet
in een dag zoo'r. nijverheid, die
de geldontwaarding had kU:J.l1en
doen slagen. De practische ge-

oogenblikkelijk _op de binneil·
landsche prijzim wreken, ma,chtig hadden kunnen bijdrags..
tot het wegnemen van de slechte factoren, die een _devaluatie
mede brengt. Wat men ook denke over de voorgangers van Van
Zeeland, hoe ongenadig hun deflatie-politiek ook handel en
openbaar leven trof (en dat
leert Colyn U ,thana ook!),
toch moet men_ toegeven, dat zij
allgstvallig waakten over de
goederen-bandelsbalans en da~r
merkwaardige resuItaten hadden bercikt. De geringe (of
schijnbaar~geringe, omdat men
nu eenma.al moet roeien met de
riemen, die men heeft) belangstelling van Van Zeeland~De
om deze evenwichtigheid
van goederen- en van geldwaar-

wezi2!

tenzij men weer eens het roer
gelukkig in
omgooit.
was als geVooral in het strafOns eindoordeel is: de Belgisehe devaluatie is een voor- sebop gebied bij Jong Ambon,
becld van slcchte devaluatiepo- heeft hij zeker minstens vier

Oak de tweede wedstrijd, die
door het Chineescbe elftal bier
gespeeld _werdt wist bet op
overtuigende wijze te winnen.
De Kampioenen van Batavia
hadden praciisch
niets in te brengen;
Chineezen op volle kracbt zouden hebben doorgespeeld, zeker
badden zij de dubbele cijfers gehaaid. Er-was evenals de eerste
maal ontzcttend veel publi€k, de
regeling was ditmaal keurig in
orde!On ieder kon een behoorlijIre plaats bemachtigen. De
grootste' belangestelling kwam
weI van Chineesche zijde, die
hun favorieten aanmoevan deze ontmoe~

f:;:~,s'w:~~~e ~ll~:~:~af:ed ::~: ~:n;:lf::ts\~ ~:~d::~;n;~;d~~ Isclhei.Brechb,r i~ri!:~~~ d~:~
En de kolo,niale Produc-

te'"

Het baart verder verwoode- litiek.
ring, dat men 2.00 weinig heeft
gepoogd, de slechte geld-balans

~:~~!~~h~~re~w~~~r ,,~~~d:?~~~

vallen. De aanvallen der Chinee~
(Nadruk verbonden). zen waren steeds gevaarlijk,

_~~__~___+~""",'=~'=~~=~ ~:~~~ge:po~~~~sc~ ~b~~;:~=
WEG EN RAILBAAN

Naar Overeensiemming
NIEUWE POGING.

FlETSPLAATJES
De Uegistr:ltie

VOOR 1 DOLLAR.

Men zal tc Singapore ook
ovcrgaan tot registratie van
de rijwielen. De overtreding
van de ordonnantie zal worden
gestraft met cen boete van 25
dollars. Registratie zal 1 dollar
kosten, waarvoor eco plaatje
met cen nummer wordt verstrekt, dnt aan het "frame" van
de [iets moet worden bevestigd.

Nieuwe President
FILMKEURING

Dc Bczwarcn

De beer H.R.S. Zehnder is
gckozen tot president van het
bestuur van de Singapore Eurasian Association.
De heer Zehnder is ook lid
van den wctgcvendcn raad.
De S.E.A. kaoa den heer G.
E. N. Deblcrs ala haar verlcgcnwoordigcr in den gem€entcraad van Singapore.

KEURINGSNORMEN,

In de Str. Time~ heeft iemand weer eens Z1Jn Ieed geklaagd over de verminking van
films door de censuur. Het
blijkt, dnt in de film "A Tale of
two Cities" (van Dickens) zoo~
veel is geknipt, dat Bommige
onderdeelen geen verband meer
met eikander houden. Ook in
AUro·ONGELUK
"One Night of Love" zou over~
dadig geknipt zijn. Zelfa scenes.
EeD Doode
waurin Grace Moore optreedt,
bleken Le zijn wcggelaten. Ouk
ZEVEN GEWONDEN
de zoo ,geprezen film" Thirty
Nine Steps" moet akelig ver.
Op den Upper Serangoon minkt zijn.
Road bij het Bidadari-kerkhof
De crit~~us kon een en ~~d:~
is cen auto uitgeglcden en omgeslagen, waardoor een Britsch gemak~ellJk vaststellf;m, WlJ 1.1
sergeant wcrd godood, drje an~ deze films reeds g~zlel'l: had ta
Rangoon, waar dt: biOSCOOpdcre onderofficicren en een eensuur
haar taak anders opvrouw ernstig werden ,gewond,
cn nog drie sergeanten licht vat.
werden gekwetst. De auto be·
boorde aan een van de ernstig
gewonde onderofficieren, die
oak aan bet stuur zat.
Het militaire
gezelscbap
kwam van een danspartij in de
onderofficiers-societeit
tegen
drie uur in den morgen van 31
Mei 1.1.
DE MALARIA
Haar Bestrijding
GEEN VERSLAPPING.
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(Vam cmzen

Sir Ricbards overbemden
f4
met de wonderboord blijft even netjes
"from bre:akfast to bedtime:"
gedist. kJeureil met fijae noppen.

U.P.-V.P.B.~CoT'l'.)_

_50

+-

ZiJden poIohemden met Zip en Knoopsluiting f 2.25.£2.50

SjanghaiJ Mei 1936. het Departement voor Boerenaangelegenheden benoemd,
Wederom komen er onrustbaMaar in dit jaar had de breuk
beriehten uit bet bin- tusschen de Kwomintang en de
nenland van -het Hemelsche communisten plaats. Mao bleef
Rijk: De communistisebe legers trouw aan de Iaataten; Hij
rukken onophoudelijk voor- vlucbtte nit Hankow en keerde
waarls, zij hebben de provincie naar Hoenan terug, waar bij
Sjansi bezet, zij marchee:en met groote sne1heid een boerenreeds over de grenzen van de leger organiseerde en de geheele
provincie Hopei en in het Noor- provincie onder zijn controle
den bedreigen zij reeds Peiping bracbt. Daama drong bet boeen Tientsin. Zoo komt de geheim.zinnige persoonlijkbeid, die
de roode invasie bestuUlt en
leidt, weer in het brandllunt der
belallgstelling te staan. Het is
de leider van de commun;stiscl::e
beweging in China, de heer Mao
Tse-toeng, wiens naam in Europa zoo goed ala onbekend is.

Elke Kooper krijgt hij elke shirt ten dss gratis uit
een Keus van honderd~n dessins.

:- TORO TROPIA -:
-

POSTWEG NOORD 41

"lEN MAN IS EVEN lROTSCH
OP REINE, GAVE TANDEN! •••

Wie w de communisti8che Hootdman'?

Wie is deze heer Mao, in wien
de een een Cbineeschen Lenin,
de ander een modernen Dzjingis
I{ban en een derde sleehta een·
opstandige, eommunistisch gezinden ambtenaar wi! :tien?

Nu, Mao Tse~toeng, de thans
opgejaagde commun:stenleider,
r
~~: ~;i~g!~~::eJ~ I ,wma,d" "e,'en,s',ee,,,env: d:~~~~:~!~
.
in de meerderrepubliek, den beilig
AmbOlUleezen verklaarde Dr. Soen Jat-sen.
de kluts kwijt raakten en Sinds jaren jagen de miUaire
Jieten overspelen. Al spoe- en civiele autoriteiten achter
dig wist de recbtsbuiten, op hem aan, maar steeds weer is
schitterende wijze met een ont- het Mao geIukt, aan hun greep
zettenden kogel van de buiten- te ontsnappen, ook al scbeelde
Jijn het eerat doelpunt te ma- dit dikwijis nog geen halr.
ken (1--0). Zijn overbuur aan Steeds weer na een veldslag
den linkerkant kreeg bierop de werd zijn dood gcmeld en steeds
gelegenheid zijn kunnen te too, weer- kwam' hij ongekwetst t.e
nen, hierloe in staat gesteld voorschijn en op het oog~nblik
door een goede plaats bal van is hij tezamen met Sjae Te, den
Lee, hij zwenkte even naar bin- i'oaden generaal, voar de Cbinen en met cen Iwgel passeerd£ neesche volksmassa's bijna tot

r~j (~~ot ~oe~~~~:~~ A!~~~~ ~~~.legendariscbe figuur gewor-

de Chineesche spelers in
den aanval en het was
weder
de rechtsbuitcn die
onberispelijk het dorde doelwist te maken 3- 0.
den aftrap nam Lee Wai
Tong den b:l.l vnn de Ambon
speJers over en ging geheel aIleen door de Ambon verdediging heen, passeerde aUe tegenstanders, am dan in een onma'
gelijke positie het vierde ..doelpunt te scoren (4-0.). HlJ had
echter het ongeluk om achterover te vallen, waard.~or bij gen
~ggf~ e~a~~ v:fd :~~n a~!:t
verlaten. Gelukkig kon hij we'
der spoedig aan den strijd deelonder Iuid

De Breu7c met de Kwomintang.

Mao bekleede een hooge functie
. de Kwomintang in den tijd,
dat deze organisatie nag revolutionair was en onder directen in~
vIoed van de Derde Internatiostond. 'Toen eehter de
KwoIuintang zich na de "ruM
vering" van de partij van haar
communistische
bondgenoote
afwendde en in het jaar 1927 de
nationalistiscbe regeering onder leiding van generaal Tsjiang
Kai-sjek te 'Nanking werd ge~
vormd, began Mao tegen de organisatie te ageeren.
MaoJs Carriere,
Mao werd veertig jaren gele~
den al5 zoon van een grootgrondbezitter in Zilld-Hoenan
geboren. Als student aan de
universiteit te Tsjangsja begon
bij zich voor den noodtoestand
der boeren te interesseeren en

..
"MIJN

Colgate'S heer1ijke s:maak houdt
den mond frisch en parfumeert den
adem. Tevens is Colgate goed voor
Uw tandvleesch, dat er stevig en
ge20nd door blijft.

adem rook naar tabak
en er was- aanslag op mijn
tanden. Men had mij verteld van
Colgate'S garantie-aanbod, en dus
begon ik dit te doen: iederen morgen
en avond borstelde ik mijn tenden
twee minuten lang goed met
Colgate's tandpasta. Dit houdt
mijn adem frisch en ••. maakt mijn
tanden blanker~"

. . . . . . . ..
Iljlll

,', I

.-

Begin nu..:...koop Uw tube Colgate
vandaag nog!

Ja .•. Colgate kan U dezelfde
wonderbaadijke resultaten geven,
omdat er een polijstend bestanddee1, dat ook door tandartsen wordt
gebruikt, in verwerkt is. Hetreinigt
Uw tanden en maakt ze blanker;
het polijst ze en maakt ze tevens
witter.

BESTEL

"HET GOUD

Uwe Binnen- en Buiten1andsche Tijdschrlften
Boekwerken bij de

ZILVERHUIS"

.AIG2meene WelenSCbi\DpeIllke IDlpOrl BoeklliIDdel"

eo

Citadelweg 35
Tel. 4286 WI.
Heeft een
van moderne

&

d. P. REGNIER & Co.
Djambolelaan 29 'Batavia-Centrum, Telef. SS9 Welt.
!tudiebo~lttn voor R=~ ":rh=~ktlJldige Hoogeschool

~~~!::es Z;!:6~!~aei~nd:

oruGINEELE PRlJZEN. SLECHTS

merken~
WYler'II~~~~~V~E~R;H~O~O~G~D~M$.~~R~T~O~.~~~~
Cyma, en Election,
and.
Tegen concurreerende
prijzen.
Desgewenst:ht ook. tot 12
maand&Jl crediet. onder
bijberekening van een gering percentage creruet-verhooging.

_._

Koopt Uw
DE

~

ALOEMEEMB
H. A. W.

.

bij

VISCHHANDEL

HILVE:RDINJ[

•

ST5EiJS VBRSCHB AANVOER
PARAPATTAN Z!7 _

Aan het einde van den leer·
gang in malarialogy te Singapo~_
re 1iehouden onder de_auspicien
van .bet VolkenbOnds Bureau
voor -het Oosten, beeft -dr, RUssell ,gooegd, dat de malaria in
Malaya op de best mogelijke wijze werd bestreden. De daarbij
toegepaste, stelsels waren uit· U
stekend. - Maar, - zoo waarscbuwde hij, ~ de bestrijding
van de malaria moet worden
voortg('!zet;; Men mag daarin
Diet verslappen;
•
e
D~ deemeiners
'den leergang split~eri z,icJ;1 in drie- groel?Cll' ~~e reap., in Malaya;, Ja7

..

Mao Tse-Toeng.
BET DREIGEND COmIUllll"ISTISCHE OFFENSIEF

hun best.

VAN VEREENIGING.

r~ olidemem~_ ,j'

Popeline overhemden effen. _ . . .. 2.25
..
..
gestreept.. f 25.0 .. 3 Getailleerde overb;:mden fijne qualiteit •• 3.25

Schitter~~~l;~~~e:a:~;io;~~~

DE EURASIANS

-. ,va :,en;,_IIl~o,C1ti.na:,een stuwe-

aanval deden, maar verder dan
de achterhoede wisten zij het
niet te brengen.
De Karnpioenen troffen het
dezen middag niet, daar de Chineezen in prima conditie waren;
de beide achter-spelers waren
bijna niet tc passeeren. Het publiek heeft dan ook ten volle
genoten van het spel der Olympiade spelers. Werirelijk subliem
was het zoo nu en dan.
De buitenspelers in de voorhoede, cvenals Lee Wai Tong.
die ons weder vergastte or

en Sportsllirts

Kantoorhemden '
. ~ _ f 1_50
..
betere soort
~'" 1. 95

!!II
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TEL.

WELT.

7ZI

-

7'28

Wie Zaterdags van ';Igaan houdt.
Ontvluchl ziju warme huis.
POLONIA is heerlijk komI.
En . . . . nooit v66r Zondag thuis I

POI.ONlA-TEIIRAS_ Meester-Cornelis Tel. 777.

WERF voeR:
KANO'S

EN KU:,HE JAGl"\TEN

'CZAAR PETER'
LAAN (ANNE 1

BAT~V!AC

BEDlAKENS
VAN

BONEFAAS

Bet
Dit
~st

Klooster linnen lakens f '4.20

4e 'ibodc Legercorps.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I partij
in bet Zuien l~tervan
denKwangsi
oorlog tusscben
den

Zomer Collecties 1936
Ochtend-. Midd"g- en Avondtoileiten
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DRUKWERK

generalissimus en de Noord~
Chineesche coalitie van Jen Tsji
sjan en den vroegeren "Christengeneraal" FeIi J oe-t sjiang,
zeer goed t en nutte te maken.
Het leger werd voortdurend
grooter' en wist zijn invloedssfeer tot de provincies Hoepeb,
Anwei en deelen van Tajekiang
en Kwantoeng uit te strekken.
Toen tenslotte in het jaar 1932
Sovjet-Socialis-

Wij o1]tvingen onze ni e uwe

MO D ERNE E ETSERVIEZ E N
CREME. PORCELEIN MET DECOR
6 PERSONEN 12 PERSON EN

BETER

Tsjiang Kai-sjek en de militaire

~

POROILIII

\~
II

communistische corps
zich den strijd tusschen

THEESERVIES
12 PERSONEN

3!!
KINDERSTEL
VANAP,

2~

MELKSTEL
4 DEELIG

MELKBEKER
DIVERSE
DECORS

l~
MAYONAISEMOLEN

12

lO~

.----==:-;-:-_____-------,-;;;;:;:;;.;1

nan,
Kweichow,
Yoennan,
Tsjetsjoean en Kansoe naar het
Vvesten terug te trekken.

'STOP

m::~~e~~~~\:~hh:tie;o~f~

Neem eeo

jaar zetle hij zich opnieuw in
het Nooroen van Sjansi vast en

L:==================

de offensieven
de commusindsdien
leidt van
hij van
daaruit _
l1istische troopen tegen de do.
van generaal J en Tsji"modelgouverneur"
Steeds vcrder rukop en reeds
oogenblik beeft geheel
en Tientsin voor de ver-

VLEESCH~

STEL GO. ZEN

MACHINE
VERTiND

.LEERDAM"
30 0i!EL IG

I~

4~

8
ALS

' t verspillend
kraaogeklater,

WASPA~ kraan

EXTRA
A .... NBIEO ING.

ELDERS GE KOCHT

kou, hun vestingen in J.{iangsi

op en begonnen zich over Hoe-

MA ~ AGEMEHT

3~

EXTRA
AAN8IEDING.

conunutililtische "vernietigingsml ueftb. kJu
veldtocht" van Tsjiang Kai-sjek
vaS L geImlteerd
bracht intusschen successen en
N OOI T gec vCnllB.tQ
de rooden leden herhaaldelijk
ELK e Imll ll ele Wllll tddooa
nederlagen. Eindelijk gaven
H.g. BA NSA T.I. 815
Mao en Tsjoe, Daat beweerd
wordt op aanwijzing van Mos- 1' - - - - - - - - - - ' ,

HOTEL des 6 AL 88 I R8 & Cafe Rotonde

T AARTSTEL
13 DEELIG

OP SLAD

, in Joelkin u:t-

Fransche Model Hoedjes

ONDER

TtiT f; '- TeTE

geroepen werd, koos men Mao
als president. Na twec jaren
werd hij her kozen, doch de anti-

tevens een zeer exclusieve Z ending

27 00

NOORDWIJK
IS

0

0

,

TEL,

.

i+tO

80lDI00PIB

VAN EUGENE HOOGVELO

'fe n \'<In dc mvoiste cn ge:ell!CJstc :o:Hjes v<ln Batavia
waar 6 wCIJen dkaar buisen .
• • Her :itje voor dames na het winkelcn en voor heereD
om :;:Olkenrc l:ltlcs (c. onrmoctc.n op hcr biu eruurljc.
Dc frissehc terrJsscn letnen zlch bij uirstck voor het
• houdcn \'an receprfcs cn diners.
Geselcelcerde tt Ja Carte SChOlcis, Uitstekend verzorgde
Menu's en Prima SERVi Ce.
ONZE BEROEMOE QUICK LUNCH

af

VOOR

KERAlmEK
Bti Visser & 00.

1. _

!==================~I Ri!~1: :~r~ah~::;e~b~
.'

In Itlitj"l

SUCCES
CABINET.

P[KANT

yo n

so

=

uilgebreide tentoonstelling van
Keramiek afkomstig van de Plateel Bakkerij Schoon hoven.
Dezc tcntoonstelling, welke

Iluk.,

9 cl. p. 11.

, ..

schoons tc wijze
zlen geeft,
zecropveel
is
kunstzinnige
gear-

".

rangccrd. Men vindt er vazen
drijrschalen. kandclabrcs, pullen en kommcn van sierHjke
vormCIl en aantrekkelijke kleuren naar oorspronkclijkc ontwerpen.
Dlt is cen verzameling, zooalS

II ..
13 .'

AR T ISTI EKE

EUROPA

K U N S TFOT O

en

FILMS. AfDRUKKEN, VERGROOl'lNGEII & ENCADREMENTEN
TEGEN BILLIJKSTE PRIJZEN

G A AT MEN

N AAR

D. 98._

voor slechts

TAN'S FOTO STUDIO
70 Pasar Baroe

Batavia-C.
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mens zijn iets tc ko c~en , cens

3

2e

paar Sokken

HAN DSCH PIANO ' S
f 250.-

Beete!
pOlar Sokopboudeu

Huurpian o ' s f 7,50 per ma and
Zeer ge m akkelljke betalingscondities

LIAr NIIlIW BIIGBLAND
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W. NAESSENS &CO.
Rijswijkstraat 32

paar Schoenea
Overhemden
Dassen

Batavia.C.

U KLBEDBNI

Po,tweg Noo,d teL
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I
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F E U I L L E T0 N

•

druppcls te brengen, die haar- baronc~a was, sprong zIj cens- r echtschapen kind zulk een overleven als ik hem op zoo'n
Na den eten deden zijn ouders
zelf bij zenuwaandoeningen al- klaps vnn haar stoel op.
vreeselijken dood hebben ?
wijze verliezen moest.
hun gewone middagslaapje. Catijd zoo goed hadden gedaall.
- 2ijt gij de dame, die den
Nora was zeer ontroerd. Zij
Het packet bad eindelijk ver- rala ging met bur vader in den

.",,~~~""''''''''''''''''~~'''''''''''''''''''''.,..,'''''''''''''''~ hO~~dpn~~ ~~~ij ~'~~e~i~~ ~~~~~n~:~ :ijno:!~~~~:~~~ ~~~, ~~~r ~~~~~ :~ds~~: njknni::~~eo~env~~t ~~!O~fe~ ~~ ~~d:nS~~rand
NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
OF

De kwellingen eener moeder
doo,
ENBlCO DE · NOVARA.

me vrouw te willen brengen.
Met een bezwaard gemoed
ging Nora op weg naar de wo·
ning va~ den jachtopziener. De
ontmoetmg met de zwaar'beproeIde moeder joeg haar vrees

hem ontdekt hebt, wat ons zou
kunnen helpen om hem te viaden!
"Want ik zal geen I}lSt bebben zoolacg hij niet gestraft is!
"Denk eens na, juffrouw!

en vatte de hand van Nora.
steld
_ Gij hebt cell medelijdend
De baroues was gaa:.ne oaar
hart. zeidc ~. en ipj voelt ~~t bet kerkhof gega an . Zij voelde
ons mee. Zie toell eens, mljn echte~•. dat bet haar te veel zou
goede man is, evenals ik, in den l ~angrlJpen en verzoc~t Nora
nacht na den dood van ODS kind baar te vertegen,,:oordigen. .

'wij".weer vroolijk worden, nu wij
ons zonneschijntje -verlorell bebben. MijD eenige wenscb is, dat
de Hemel ons spoedig met ODS
kind zal vereenigen. Alleen wi]
ik bet nag beleven. dat de dader

.so)

~:ge~e!en:~:~ v~:3~c~;ng:~ 'an~nWll:eKeurlg

WeI bcweerde de jongen bij
haag en laag dat hij boos van
Laura. was heengegaan, maar
haar daama niet meer gezien
had. doch men geloofde hem
niet, daar hij niet kon zeggen

moord gepleegd te bebben.
_ Lambert? zeide bij. Maar
dat is o~mogelijk!
_ Waarom? vroeg de baron.
Tedereen weet dat hij Laura
achterna liep. Het verhaa! van

moest ZIJ aan
haar stiefmoeder denken, dIe
oak zoo verslagen was geweest,
toen zij meende dat baar eenig
kind dood was.
Ooderweg kwam zij den j'llJker tegen.

zal lk u danken, ale; gtJ ons helpt
den scbuldige te "Ulden!
Nora scbudde treurig het
boofd. Beha1ve .de kleur ~an
zijn jas was haar verder Il;iets
opgevaUen.

met
Hij verteIde dat hij na de cuz'ie wanhopig in het bosch bad
rondgedwaald. · Dat klonk ech, ter zeer onwaarschijnlijk.
De jange baron }iet zich met
veel zieD. Hij ging veel uit of zat
op zijn kamer.
Des avonds aan tafel verte1de
zijn maeder bem van haar bezoek bij den jachtopziener. De
.ntenscben' w~ren gehee1 verslagen en vooral de moeder was
blliten z1c~lf van verdriet. .~
bad zicb.in 'de .beek willen wer-

gaven, dat hij met Laura twist
heeft gehad.
"Welk cen eUande brengt dit
drama over twee 'families! De
oude rnolenaar moot het zich
vreese1ijk aantrekken, dat zijn
Zoon van den moord verdacht
wordt.
Bet was niet te verwonderen.
dat Uon geen eeUust had. Hij
had a1s kind zoowe1 met Laura
als met Lambert gespeeld;
daarom trof hem bet gebeuroe
nog dieper.

ging verstrooid verder.
Wat moest bij veel van Laura
gehouden hebben, dat hij zich
haar doad zoo aantrok'
.
Toen Nora. de wOulng van.
den
jachtopziener bereikte,
kwam zij hem bij de deur tegen.
De groote sterke man 'za.g er
diep verslagen uit. Eij verzoeht
baar mee naar binnen te gun.
Daar zat zijn vrouw in een
leUDStoel. Zij hield de handen in
elkaar geklemd en staarde suf
voor zicb wt.

Toen trad de jachtopziener
naar haae toe.
'
_ BedRBr. moeder! Aileen de
Hemel weet wie de moordenaar
van ODS kind is! Rij zal zijn gerechte straf Diet ontloopen!
Zij
ecbter met tot bella·
ren te brengen.
_ Lambert is de dader met!
riep zij heftig uit. Hij is tot zooiets Diet in staat ! Het moet een
ander geweest zijn!
Zij wendde zich tot Nora.·
_ltij"k eens naar dat portret

~~arm~:!j:\:!~~~d;~~~Ud

p.,nhaar
..ell n. u.moes.t
er vo.o..rtdur
. ' .D.d.
... 0P
gelet worden.
.' Leon -schce:n be.t zichbevig
." aan-t:e trekken..Nora zag dat de
.. bi-nd,_ waannede ' hij d~ . vork
, , , ~~.l~ beefd~. ' . . ' . :
'W.~t schrikte hIj ecbter, teen
. ;.-:, ' ~ .hoo~e . dat, Ul~ Lambert ge:

.>. :.

~i~S:~~l~~t:~l~~n~i~~ntnkl::~ SPi~~tge:or::\even kunnen v!:o~~tb;!l:~~=~O:d~

~~~t ~::b~e~~;f~s :eft t~~a;: ;:j~:ri~jh::;~~:~!p~!·aar wa~~~i~elt~~~!~er began

bet ook
we.er
op,ZU.l:Doeder
hoe bleek vi~l
blj zag.
Toen
zij
hemechtervroegofhijzicb niet
good vOEdde, schudde hij beftig
~et hoofd.
. •
Den volgenden morgen had
de barones he~ plan gebad :de:
vrouw.•. van den jB:~topziener

regaf

lton verlaten. Daarom verzocht TIt smeck u bij aUes wat u dier- meerend op die van de vrouw.
volgenden dag op bet dorpskerk- .Zijn verloofde had hem eerst
zij Nora de druppels naar de aT- baar is, zeg mij of gij niets aan
Deze had baar tranen gezien hof ter aude ZOll worden be- willen vergezellen .

was

m~!

gestraft wordt.
Nora moest vo.ortdur~d. D~
portret van bet JOngemelSJC kijken. He~ was :nog een onsc~ul·
dig ~cbt. lief en bekoorlijk.
zoo'n.kind ~p zulk ceo wijze te
moeten verliezen!
."
Wa~. moest bet ~ ZOo.
ZiJ ~eef w el een ~ur bij de ongelukkige ouders.. Dit bra.cht hen
v~ ~d:r tot eIkan~
ZlJ heengmg, moe:t r.u hen k 0ven, voora) spoedig terug foe 0-

zjjn, als zij met hem m~g:
duidelijk herkend. Ret was Leon
Papa ~~u bet prettige: '.-mde <?barante!.
den als .zgn docbter bem ",ezi?:l.
Dl~.Was ecbier Diet de red~, schap hield.
dat .~J bem zo onts~~ nakeek.
Zij gaf hem gelij k en bij ,""Cr. Zij bad ceD vreeselijke ontdek- trok aUcen.
kmg gedaan.
Nadat hiJ de ~l.aat.sen bespro-

d::~~~it ~~:a ke~:a~e~e:~:~ ~:~~

anders dan hiJ de._ moordenaa:r was en de beer de ::M:oDte\'al in
.-an .Laura.. -was. Hij ~ad .~lf- bet huwelijk had toegestemd,.
de hchte Jas &an, die hij ~ had Bertrand ga.arne .zijn reke~n gt!dragen had..~ terwijl Ding met bet verleden afgeslobij b~de, zag zg_hem weer ten.
voor Zlch zooals o~ dien avond. .
.
...
teen h et ~ vreeseJ.blte gebeurd ~t ~::: ~:n~.:
was..
.. and >:> "de
h t mogeli~
e..
- _~roote H~eI. n ep zg
: : ZlJk
.'
uit, die anne, arme ~
~:endenm:
van Suzanne.

wa,;

en: = ,eld

men.

an'::

DE ROEPSTEM VAN EEN
MOEDER..

Thuis gekomen, moest .zij de

~

~

,Nora
ging
.ha&r van
toe en
aande
d.ell:
nat.is.
LaU-[baron
.
es
en moegal
haar
de ,.oaar
boodschap
de ra,
zODlleschijn
-van onze
0DZeD ou- zij -de bclI:la.:.
oenswa.ardige
baroneS. Roerloos keek de dendag! Zij was ouze .vreugde del- gevonden , had, :waarbijde
\'TOUW baar BaIL
en- OIlS geluk ! A1tijd was:zij gevoelige vrotIW tranen in de
Toen ·zij echter den Daam van evcD: licf en goed. nOOit .heb1len oogen kreeg."
de. 'bemekster boorde en vel'- wij oak Ql8.8l"een ooge:nblik: ver~
- lit ben ~ mooder. aide
nam, ;· dat deze de ~euwe jnf- driet:nn hitar gelJ84!
'.
en hebt ook maar een ktDd.
frouw van: - ~p :van de
..Waarom moest
braaf. en it geloof Diet_datU[ bet _

soou

oc:e:;~~~~mbj.r:::e~e ;:;~
nog iets te do;.;n bad, W'Ran<!Il
oiemand iets mocbt weten. Hij
maakte Carata dus opmerkzaam, dat haar vader alIeen zon

!zij,

v
.
erte
.
Il

Slech~ op deJe
WOMen.

..._
kon hi;

\\'ljZe

weer vnJ

.vroo1ijke
verIiep
deIn
maaltijd,
die' na de verioving
vrui Bertranden ~ voIgde.
Toen 13erbaDd voorstelde Om
's avonds naar,Qen schouwborg
t.e gaa.n. ~ iedereen met dtt
plan ingrIloIneIi. Bij hood aD.,
de plaatseD. ail te besprekm.
s.t £ m m j
- Dg

Zo
.
nergnviD.
.kaDs
.
op
bestaan'!
ToeD.
Louise
hem had
dat de OILc.~ukk~

vertEild,

naaI een ziekcDhuis gebndit
~ . Worden.~~ hij dat

gdd

tetreutci.
.

~ _~).
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:EDgelsChe

~Dv'e~tl'~ lessen

~gebodeD,;-Nederlandsche,
FransChe~
EngcIsclte
eo:
. nnitsche" Literatuur -Oeschiedenls; 'Bijwerkeo van Leerling~ .

11111

op hilt, Gebied van Literatuur,

· I~IIIP .

a

decht$ door jJtIenl3(Jge

.c.

Wegens vertrek n/EW'opa goed

- - - -- - tehuis ~t i. bij dicrenvrienden voor m ooie groote J'8sbond.
(reu) Br. onder No. 773A. v. d.
A I K 0
met
F 0 TOG R A A F L. Dierentuln 3. Inf. TjikiD116, met pen. 1936; bag.drageI! blad.
voo R'
Telf 2571.
'
Tosariweg 32.
~~~T~:O::~~: ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ I ____ ______
Te koop a.angeboden:
Compl. meubilair m/ lampen,
)
ootbiedeJl .
per;e ~~.:,a;g;::;~n-ka- ~oor uwh~~k-e~~ ~ v~cand incl. kcmkcngerei. Te beyr. 38
Menteng.
.
)
Malabarweg
meT'S m/ltost. Laan Cornelius
:eae~e:d He:~:~ ~iIlaUBF:':~
1325
TELEF. WLT. 1325
rartlD. te Tjitjoeroeg, t elef. 10.

58

TEKOOP:

ZEER BILLI/KI!CON DlTlES.

.

reutine opgebouw d .

•

Door ortz.e organisalie o. a. EIGEN inkoopIn
Amsterdam. blijven UJij steeds
op de ho"gte van nouveaute·s.

ka n ~r

l1011edrg

Bet interieur. ",an. . onu .:aak onderging t'en alVi!rmeuwmg en o nze outillage sta<#

gt:~~eft'

e:

3.
-.,----------1Het is een Eldorado. Inlkhtin- - - - - - - - - - - 1

StaleD antennernllSt, (3 stukken) voor f 35.- cash.
- - - - - - - - - Welke Fn.M-AMATEUB ateit
zich met zijn 16 nun opnameTelefoon 582 of 583 Welt.
TE KOOP:
toestel (Siemens-(!; Kodak-B
Cine-Kodak, 16 nun lllet 2 soel- of Agfa Movex-30), voorz.ien
heden, lens 1.9 met Kodascope, van een optiek F: 1,5 of F: 1,9,
Te Huur aangeboden: Voor zes model C. vocr J 150. _; even- beschikbaar voor het opnemen
maanden, keurig gemeubiJeerd tueel op afbetaling. Te bez. Ke- van cen proef-film voor de turuim, .koel landhuis te Mr. Cor- tapa.ngweg 50 (scbuin t/ o, berculose bestrijding in Batane~ Huurprijs f 110.- p. mnd. Brandweer-Kazerne), na 6 UUT via? Nadere inllchtingen tel.
Hr. onder No. 551A. v. d. blad.
Batavia 800 of Weltevreden
4530. Adrea: Malangweg- 6, Ba-

",

Het apiJrte clUhet vart onze costumes.toont
aa n, dOlt wij niet allcen slechts refa-ties onder_
hoader! met Ie Ir.lassefabrieken, maardatdaar;
naast Coupe en A{u'erking aan de spit1& gaan.

paViljO~=age tehuur, :~e:'°s~~~ee~~fo l::;,c;~~:~

Qenealogle. Heralc,Uek.
Ondecioekingeo . op het gebied
van Gcnealogie, en iieralcUek.
Familie Geschiedenis. I{wartierstaten. Br. No, 273A v. d blad.

-. .

Uit door OriS gemaaktc kluding .spreekt een
dool'kneed vakmanschap dat 15teunt op een
I ndische eroaring !Jan meer dan 50 ja~n:

DE REGELPRljS DEZER ADVERTENTlES ·· IS F 0.20

Gesch1edenis en Aardqikakunde.
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.
Matige TarievcD. Brieven onder
No. 27*" v. d. bIRd.
- - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - --

.

-

EEN PRIMA RBPUTATIE V O O R .
BETBRE MAATKLEBDING word;

T.e koop aangeboden
10.000 st. - nleowe P.e.. tegels
grijs 20/ 20 em
2% cent per
stuk. Br. No. 82 Reclamebedrijf
"Preciosa" N. V. Bat.

HII

_.

gelgk met de Europeesche zaken in onze branche.

Modern. Maatkleediag :
Avondkle e ding
Unifo rm kleed in g
Europeesche Uitrutltingen
Hee,renmode' - Artikelen.

TE KOOP: eeo klein jong paard
(koeda. katjang) ± 6 mnd. oud.
Gescbikt om na africhting te
Wie kan lIeer met goede positie gebruiken als kinder-rijpaai'd
die buiteu schuld in financieele Prijs-idee ± f 25.- Te bevr.
moeilijkheden verkeerd, hel· T1f. Wit. 2815.
pen! Brieven onder No, 784A.
van dit bIad.
- - - - - - - - - Gevraagd: Gemenb . paviljoen

gen Priok telef. 266.

- -- -- ----=-

AUG. SAVELKOUL'

-,----------------11B a tavia·C.

~:r~~':!~nh~~~~I:~c~!o~na:~ I-

De Nulde klasse - klaarmaken
voar de 2e kl. L.S. Privantonder- gewenscht. Br. No. 2573 Bata- :==:===;:;=;:;===========~
wijs V{)Ol" kinderen die om ge.
-::
zondheids- ofleeftljdsredenende vlaasch Nieuwsblad .
I....
- - - - - - - - - grate schoolklasse met kunnen - - - - - - - - ~.
\"akkundig-e eo pijnlooze vernieuwe
A.J.S.-motor,
3t
p.k.
Mooie
rascchte,
ANGORA-KAwijdering van eksteroogen, In~e~
:~~;~
~f~~~~:!
Kleuterklasje
Veldbloemen.
2-6
•
\!itgebreide cullectie in
TERTJES, ouders m/ stamboom
gegroelde nagels,
enz. in Tanah Njonja 1, Bat.-C.
10 en 12 rond. oud, zwarte en Th. L. de R uyter de Wildt, ge~ jaar, UitgebreidFrijbclprogram~ 9 e r 0 -- z i I V e r, -t i n e n - z i 1 ill e ta
1 - - - - - blnuwe, te koop voor J 10- en diplomeerd. Vioslaan 7.
rna. Openbare lel5. 18 Juni. De
V ollslaeger ~. C
bloemetjes, die 't veld verlaten. t . I. W'I
O.
f 1~,- 35 Laan Trivelli.
Levert .Etan Bultenshula
zouden graag hun plaatsjes op
~
n 0 0 • d W II k t I
PED lK U U R
Ind. en Eur. voor 1 pen. /15.·;
dien avond aan nieuwe bloem'IODE _ V.uSCHOOL
Postweg Noord 59, tele!. 4302. Vaal' 2 pers. J 20,- Bezorgloon
pjes nfstaan. Gaaree voor 13
Mampangweg 16
f 1 bij. Tjikini 52p.
TEKOOP:
tot Juni Mil te meJden bij Mevrouw
Jaequeteu rok. Eur. taiJIeur gr. Kinder-Vacantie·Cursus
sterk
gereduceerde
prijs.
In- Th. L. de Ruyter de Wildt. Viosma.nt
z.g.a.n,;
6
st.
W.
Pakken,
Cafe-BUJut-Restaurant
laan 7, gediplomeerd,
Te Huur: Rulme gemeub.: 1m- colb. en toetoep Eur. laill. 1 da- schr. dagel. v. 7..g v,m, en 7-8
NOORDWIJK
men m/ ap: uitgang en vasta mes·zomermantel. comph~t. 2 n.m.
Eigenaar K. J. Nieborg
offic.
sabels.
kijker
t.e.a.b.
waschtafel
zander
kost
f
30.Noordwijk 41 Tel. WI. 5580
Ter OVeMlallle aangeboden :
4 Emma-biljarts waaronder f 20.- met licht, water en be· Goentoerwcg 41.
Wegens vertrek te koop:
mein land- en tuinbouwperceel
1 poo!-biljart. BcleeCd aanbc- diclling. Tjikini 52p.
- - - - - - - - - - Zeer weltuidende piano merk met djeroek-kweekerij. Goede
veJeQd K. J, Nieborg.
- - - - - - - - - - 1Ala U zeker wilt z.ijn, een prima "IBACH" f 125.- casb, desk. perspectieven. District Passar
~finggoe. 25 bouws. Gevestigd
Wegens ovcrcompleet verschU- product le bekotr.en, koop dan onderz. toegestaan. 24 Mam· klein erfpachtrecbt. Br. no. 83
koffie van twijfelachtige pangweg.
VAN WUHE'S Ieesinrichting lcnde tropical costuums te koop geen
Reclamebedrijf PrecioBa N. V,
en
dito
kwaliteit,
_
_
_
_
_
_
_
_
_
herkomst
KebOn Sirth it, best beheerd en a.angeboden, abaoluut als nieuw.
Bat.-C.
vcrzorgd, Goedkoopstc adrea Prijs per compleet costuum maar kies de SUPERIEURE
ARABICA" -KOFFIE van bet
..MODE ATELIER 'r AN"
voor Uwe ieeltroOlll1el of porte- f 15.- cash. Lengte 1.77 M.
bekende
merk
P.T./No.
1
(af.
Malabarweg
65.
MODEHUIS LIDO"
(Waterdicht en IJzersterk).
ftuille nlUl.t keuu, (min. 1,50) . 'relef. WIt. 582.komstig uit de GAJO-IJAN- Aanmaak van japannen naar Qpenl Zaterdag 6 Juni met een
Le verini van QUe SCHO OLBEHOEFTEN, concur:e·e~ •
DEN) Onoverlrefbo.ar. l\-f;best- maat. Goede coupe en bilIijke
~~I~c\.a:eS~~~b::r ;.~J~ ~i:~
kellrlge collectie Ochtend-, Midren de plijzen .
prijswaardlg. Gegarandeerd on- prijzen."
Hol1. tijdschriCteo 1,!iO en 2.Pianolcs in Bnbyland.
dag- en Avondtoiletten, Hoeden
Prima SCBOOL-VULPENHOUDERS
p.m. Koman! (nieuwe) 2 p,w.
Zeer billijke condities.
ve~e;gdi ~e~k~g~a~ ~ijN
- - - - - - - - - en allerlei modesnufjeB. Laan ~ (met 14 kat t
I h ts f 2. Canne 30,
sa lJ gou d en pen) sec
• ....
1,50 p,m. InJ. tel. 4821 WI.
Mevr. Th. L. de Ruyter de
CompJele ill boedel:
Gang Kenaga 26 (Pasar Senen)
__________ 1wildt. Vioelaan. 7.
Ter overn. aangeb. compl. woo
Tel. WI. Nos. 132-136-4114.
ning-inrlchting. (7 maanden
BOEIUIOUDLEBSEN.
oud), tegen elk aanm. bod, Tuin 'Ie Koop: Een modern slaapk.RIMA en
TE HOOP: 8400 M2
J . H . Heyenbrok. Leeraar
du Bus n No.7
ameublement en reclame ligbak,
Gedipl. Bloemenmolliste
Boekh. M. O. Kenari1aa.n 211 eigendomsperceel met gebouB .ATAVUS
t.e.a,b. Te beit. Dude TamarinAanmaak corlJagebloemen.
wen. zaer g,schikt voor fa- Geeft corsage· en bloemenlessen
Batavia-Centrum.
delaan 66. pay.
RIJWIELt;;N = '
Opleidlng EXaDl:Iilll8 Bond, V, v. briekelerrein of klein-woning- Leidt op voor bloemenmodiste Te Koop: z.g.a.n. overjas, bont·
bouw, Eventueel ook in een ge- tevens naal· cn kDiplessen vol- cape,.kinderbontmante13 So 4 j; - - - - - - - -In verscbillende uitvoerin\len z.a.
L., en L.O.
deelto van .000 M2 zander geGOUW TJIOE TJOEN.
met trofIl,[llelremmen. versnelllngsnaaf.
badmantels.
gens zeer gemakk. snelle met- sportcostumes,
bouwen. Te bevragen bij tele- hode. Succea verzekerd. Dipl. GeYl'. babybadje op standaard. Gang Wangseng 2. Aanmaak
torpcdo- en Terry gezondhcidszadcls.
foon 582 WI.
GEM . IlUIS:
coalumiere, nn 3 n 4 munden 23 Soembawaweg.
en reparatie van verschillendQ
NOOR,D,WIJK
vanaf
of dilo pav. p. 1 Auest te Huur
of elgen gebruik; 3 lessen. p. w.
soorten koffers. Agent: Paria
gQvr. d. echtpaar mi l baby.
Tel' overoame gevraagd : II beJi~ &~~u!fI~a:-8~P~: BOUWKAS "EIGENHAARD" Bazar, Pru;;sar Baroe 94, Bat-C.
Br. ondor No. 718 A. v. d. blad.

VOETBEHANDELlNG,

:::0rui1~~~~ :~ ~~:~.

tavia-C.

&LeI

t

3J.oJ:iJ.

fe'W> V40A UW
tas,.

,..,./1,1

.....

---------

=

I

:~:f.e~f:~t;58rerk

Vcrt:ullwerk

Oevraagd

) Nederhwdscb,

g~~~~chr~~:;:~c~nsutateD.'

CHOBNBNMAGAZIJN .;T CENTRUM"

,,sNEL. 13 v. Daalenweg, telef. WI. 6237 voor 4 Rksd, i/d mnd. 1 huis

TE HOOP :

rotta~~i~~O:~toel, wieg

;:!e!~'i; i:~~:e ~:~
~o;~~ge~~~rasXi;c~ite~t~~eg~~:

en kinderstoel. Te beYr. 27

Riel" Krarnat :-19,

Ecn

~i9~;~b!~~O:A be!'r~~J:

manlaan 6. Teler. WIt. 5494..,emenl8 - Instellingcn, 1__________
Periodieken ter inzage bescbik~IUROLA _ MUURVERF
baar. Brieven onder ; No. 272A,
gceft een mooi glad oppervIsk
v. d. btad.
Lindeteves-Schoen.

~~~ ~78G~~.

_T_an_d_iO_D_g,_.a_n_._ _ _ __

Gou~'e

Kunstaardowerk: .Ii!. A. PRINS
Qud Gondangdia 7, leIer. WIt
1428 Blocmvazen en 'schalen
desgew. gevuld. Artikelen reeds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 v.a. 25 ct,

DWERGPINCHER

L

POSTWEG NOORD 2

te koop aangeboden.
Te

bevragen: Koningsplein
Noord 11. Telefoon Wl. 1645.

tIm 32J.o:~0~or1e~ri:;

fft

MI!VROUW

PESCH

it "let men b1J "Butlt! Bl k." BCICefdVUIO<:kvoorUWCOTdtrsOPbIOllIllU .

df- oudf- bf-kcndt
,.. g&JOllo ~MeVT.

WI, 659 01 658 01' te bellet! : BI_mea_
PmlwcO NOOTd 35. tID Het Klelnt Klooster.
AaD btvdc!ld Mtvr. E. Puch

nllJDmct5

om•• t.

Pe~h"

_
Bataviosehe Cooperatfeve Begrnfenis-Ondemeorlng
De 'incest coulante en best voorziene Begrafenis-Onderneming.
f<egelt en verzorgt begrafenisSen ook BurrEN Batavia. Naar
verkiezlng Europ. of inb. dragers. Europ. lljkwagen en auto's
(Europ. leiding).
Adres: Kramat No. 62 tlo Tramatation, Bat.-centrum
Telefoon No. 126. (dag en nacht).
:MET TOEN£MEND SUCCES leveren wij onze lunehes v. a.
f 17.:50 en f 20.- voor 1 pel'S. en v. a, f 25.- en f 30.- vaor 2
I}ers. Meerdere pers. reductie,
teIef. Wlt. 3482.
HOTEL SCHDMPER

i::'t~~o::te~::~~::::

· ~W~J4QWt.
.

.

,' ..:.-Jlo4erk

. Le~uw) . _:
, .
doo-'lul. tO $tuk.s•• _::. • . · •. _J _O. IO _K1U)u A50.llIbPtrfecto5. • f l.,fl
K-utj« 4. SO • Petltoa: .:• . .: '" 'O.so. a 25 ' . .. . 'RtU1;ubak. .. 0.90
M

?
?

~~ru.c~~~~e~ee~:m:,gr~~~:::

?

LI LIO NG HIN

Maar waarom is U dan geen klant van LI LIONG HIN 7

Gij BENADEELT U ZELF zoolang

Gij nog geen klant van Li Liong HiD zijt.
N EEM
EEN PROEF G"~:as~:1l;:~126

----------1----------

BEL

OP:

WELT.

l32

_

136 --

I

·1114

kelijker de r uitijd zal door ko. ORGANISEER UW ARBEID Ontvangen Zi1veren pumps- I ~========~=======::::::=~
men.
door DOELMATIGE KAART- s?~oenen van f 4.90
I
:-~
SYS~N. Vraagt adviezen ~~~nde echte zijden kousen
De Rieu.e DireoUe 1188ft het ganoagen U hierbij belee'hl uil
~~w::.0: 771A, bureau dezer'
~
te noodigen tot sen bezoek Ian Toko
TE KOOP:
Postweg Noord 59 Tel WI.
ZeUkano "Albatras" prijs f 40.·
te bez. K. B. J. c.. te bevr. JavaMevr. S. van Tnuren
BATAV'A_CEN:rRUM
T/EMARALAAN 1
weg 40 tel, 6174.
A1aydroeslaan 81, Bat.·C.
PlANOLESSEN
teoeiode U er:van te overtuigen. dat oo:e :aak g~bed
Opl. custom. 3 1esuren p,w. Mew. Wacbendorff-Duret, Ge-ger:eorganiseerd is.
.,Direct besehikbaa.r: voor f 45. J 7,50 p. mud. Bloemencursus dip!. Pianoleerares (cons. den
DB PRl)ZEN weeden aao bet buidig nh>eau aangtpast
eo wij garandeereo U ~ PRIMA SERVJCE,
:e=:~ ~~: ::;;~ll:!~ !=~ vi:;wiohet-; ~r:~
Laan Wiecbert 12.

4302 1

ge:.

:~halte"

Haag)

Br. DO. 79GA. v. d. -:ag.A:....Xoo--p---Goedk--O-p---SO
P-oed-' I -;g
- ;a-S--BB-a-a
- -;a-;g--:aB--

B

To Koop: Voor ..s.

2 co.tuum.

VRAAGT UW I;.ANGGANAN

OMiET

d. LAAGSTE PRljZEN

Bij wie zijn. ook a1 weer door d e grootste
•
omz.t. aile war,D ZOO VERSCH MOGELljK
leder weet het antwoord:

Ter overname gevraagd:
stel, tapijten, schilderijen, bed. Bungalow event. campl ingeAJAMNOL
den etc. etc. Dagelijks te 00- ;~:'o~~Va~~:a:.~:~~~!tt::
geregeld toegediend, vooTkom~ zichtigen tusschen 6-8 uur
.... Weste
k 3
S07A. v. d. blad.
d at uw pIuimvee door cholera,
rpar.

I

if i~~i;~ ~:~~Il~ 3.-

heeft de GROOTSTB
Wi!! beeft juist door de grootste

voo~~~r~;li~~.~~aar

BLOEMEN l<REKOT 22

TELEf. WL. 789

___________________ I~~~~~C~e~n~'~r~.~m~g~<~e~f~'~vv~a~a~r~b~o~r~g~~~~
Ter overo. gew. weinig gedr. :linnen mantdpakje. complet.
Welke langganan

Shlrley Temple-Standing Doll. - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 alaapvertr: garage, rustlge Dolla & Dresses, eDZ. wederom
VERKRIJGBAAR:
Uit de"hand te koop: een bijzon·
buurt, nablj Jagere en Mulo~ voorhanden bij: Tijdscbriften
SNOEZIGE OORSAGEder mooie inbocdel in uitsteken~ - - - - - - - - 77. Paaar-

-'

Zw. jODge~s mol. crepe zool tlO1. 39 f 2.50
Zw. & bL. JongeD'! mol. geheel pI1ma Leder

Natuurlijk Vakkunwg !
Ruilt uw 2de b. meubels tegen :~~~a:~. ~~ie~:~n~:~~~
moderne meubels; aUes niellw blad.
ontwerp. DelYDl1fl, tel Wi. 1430.
PaBsar SeDen. 187-212.
---------

:a~'i:!~~::,u:~~.~o~l~

~~lk:r~tr~1e~~ Te ::~~B~:~r:~~. .

FL. 50_"

LUYKS

f;§§§§~~~~~§~~~~~~~~

doOr _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - -

:rc~c~~~~l~~r;!~derland"ch.
Frao&Ch

'.

(Oo8tersch poarl

f~.t (~;~r ~..;. ~=i
I,: f 5. -

Tuin du Bus UNo. 7.

~~!~;J:\~ DRUJ KUNKERl]

Priv~ geweest, s<:hittercnde con-

Balcostume, :::::;

<Ii';.. TjidengwogW. 5, Btc.

c.::=~~_-

0

I

1I

SIN NJAN FOO •

Heeft U gtto bjd VOOt: em. persoonlijk ~ .
belt dan s. v. p. even opo WelL 4239 of ~244 en 001: op
dl!%e manier be.wijzen wij u:

SIN NJAN FOO
1ST H A .. S ZOO I

I

-=II\.
'lA

KAPPEEIi================l
I Een ding hOOt niemand re ontberen.
H.tzij bij arm is. klein oE groot.

O~~~~;"prima li~':=ja~H~: GOED - VLUG ~ ~k "B6~ 'ii~R·S BROOD.
staat, meuwe. band,;p.,OD aocu. ·fIeIs (Eur_ faw.l PtpDpoin
!loot Pav.
.

.~po~:'ur .j. "~."A~j~~,_ rnll*~~e' :J0~~ i6M:~vh- 23 Nw. TamarindiolaaD.

7,

- .
BBBB~};B~[lel:[I:JllB9=~i3[1~IIIB~I!!....:O~en~gar~;:an!!:
..:eg:2..:!30:!-,..........::...._..!T!el~...:W~eIt.~:!30~25~
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