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h!.llmer opnamen te ovcrtuigen, geven wij voar
een toW.n1 bedrag aan kasbons lot f 15 .......... ,
bestecd \'oor films,<1fdruk- en ontwikkelwerkzaamhcden,
gratis cell ,'ergrooting 18 X 24 c.m. in natuurlijke
k! e It r e n vol gens cen nicuw uits1uilend door ons toe~
gepast proceclc, van cen door Uzelf opgenomen foto.
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Hollandsche
van

'10 sluks

i 0.60
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in verzet. Er is ten sioUe een
modus gevollden om de zaak in
het remc te brrngen. Maar
er is thans nag weI zooveel
clandestien grondbezit op Java,
dat de commissic-Spit aan het
slot van baar verslag het vol-

bij ten volle rekening te
houden met de adatrechtelijke
en economische---daarmede de
staatkundige - bezwaren, die
aan een onbeperkt tegemoctkomen aan deze vcrlangens

gend-=--o~,:e~~:~wegel1

~~:~on~~~o~!~~~:~ij~~~lijVers)

ware het

van

den

Europcaan,

-

wij bieden U een ruime sorteering artikelen voor zljn
onderhoud en voeding o.a.
Eska Derris StrooipDsder, afdoend tegen
allerlei parasiteerend ongedierte
vanaf PI. 0.60
Eska Derris insecticide zeep
groot stuk
0.60
Beendermeel
per kilo
0.50
Calclovlt, het bekende versterkingsmiddel
2.25
Cesadne-preparaten
Creme PI. 1.- waschmiddel Pi. 1.75, zeep FI. 0.65
(op aanvraag gratis de htochure "Hondenvrienden")
Oticin Ercee, tegen oorziekten
Fl. 1.50
Vitakalk
1.60
Vermex
1.90
Ajamnol, tegen kippemiekte
1.75
Coopers cattle dip.
0.85
Odylen. tegend scb mIt
(uitstekend middel)"
1.50
Volutin capsules kl. honden FL 1.75
Valutin capsules,
gr. honden " 2.25
PijpIwavel
.. 0.10
Pincctten. voor het vangen
van Ijapiaks Fl. 0.75
Hondenkammen
cnhondenborstcls
~~~~~-..;;;;~~ Sparaffs hondenbrood,
~
aUe soorten voofradig.

AAN DEN VOORAYOND VAN DE PASAH
GAlVIBIR.

!.e:

de Inheemsche bevolking daar-

Geen OjJoffering van het Nut aan het
uiterlijk Effect.
HOE KLACHTEN TE VOORK01UEN.

Wanneer

men

een vergelij- publieke meening te vergifti-

~~~~a;~~las~~~ke~a:l~~~~t~~ ~: ge~:~ moge uit het vorenstaand
h
~:~aroe~!t~~i:, ~~~r~:~:f~~:~ ~:ar~~~:~en~f d~;s:raa~~~~;~:

tItans nog onwettig geoccuEr zal stellig over haar sug·
peerd "afgekocht" grondbe- gesties nog heel \....at gepraat
zit op den voet van hetgeen en geschrevcn \vorden. eel' zij
~!eg~ll~~fs~e:r~~.voorgcstcld, te in een wet zuIlen worden vastgesteld.
..~
m~~ ~~1~~0~~1~ ~~~e~e t~~;::. er
En ook al krijgel1 de Inhee111Zooals vermeld, heeft de sche Europeanen niet alles, wat

nog gecn onvervalscht Bata- door tal van belanghebbenden
viaan te zijn om desniettemin als instellingen beschouv,d wo1'de voorkeur aan de laatste te den, die boven aIle critiek ve1'geven.
~even zijn. Gelukkig denken

Ch~~~;ini:~~ge~saa~c~~er s;~~er~ o~~~ ~~e~~~e :a~~!~el~a~~ ~~~

Iudie geen onbekend verschijn- de Preangerbode als een ver-

die ge- pacht aan een lladere bescholl- baar zijn voor dezell moed en ~:~e~~ ~:~e~0~;0~~1r~~e;J.e~~: ?~~~stea::z~~~~~nee~:e~~~ij, d~~
haar vel'. voor haar wer~.
lrorten of langen tijd in de knuppel in het hoenderhok heeft

werven, omdat hij Hever zijn slag hebben
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EXEMPLAREN.
VOOR ADVE~TENTIES.
TE BAT.: S.RH. GilPl>.'ER
TE BANDOENG: BANARBU
OF RECHTSTREEKS AAN
ONZE KANTOREN

GROOT. VOORRAAD D1ERENGENEESMIDDELI!N
UW HllISDIER IS EEN GOEDE VERZORGING WAARD;

~~~~~lijI%~f~tomv~~o~~ ~:e~:r: Wi~ga~~ld~~~~~~:n. in

~;d~~~a~~~~~~~e~

~~~:~~~~~~~~e;'~~~::ge~~~~:~~ ~~:e \~e:~~~r~g~~ ra;; ~~

wij kunnen mer-

eig-en dan ~:~' :e~t s~~le~ng~~~cl~~ ~~~~= 10~~ C~~:l~~!:-;;!~\~~~~;e[~ wrongen inzichten veel BanWij zouden het om; dus kun- genheid voor Europeanen am berde gebracht, welke belang- ~~~g:;::~ ~~ nga~~~~~n'g~~~
nen begrijpen, dat menig klein- grondbezit te verwerven, an- I'ijker ZIJll, dan zij lijken.
landbouwer, die niet bepaalde- del'S dan in erfpacht of in kleinZij heeft in haar inleiding ~;!~ ~~d:~~e~n~l:~bebOs~:~en d~:
iillillOOlt!!lflt!II;w.r~~;II<lI:iliU!U!llfilil!ii!:i!:H:lIil1il1!w.llm:mmilwv.iIHlullilliiHffil!!lm;!!iii:Il:~mw.;!~;!:a. ~~e:~eo~~~e~lel~Xtl(~~J~~c~~ g~~ er~~h~'e~:elij~~~~dk:~d~~~re ~=i~!~ot~l~nb~;e~~ ~~a~~a1~:~ verkondigen.
m onde,wijs·be!angen van 'tin o. i. aantrekkelijk, omdat het Iudo·]<;uropeaan·blijyec ook wi!. Maa,' niet aUeen Bandoeng
BUITENZORG
BUITENZORG
kinderen) Hever gebruik zou niet met aankoop-kosten zou ge- de doen geWen voor den Euro- gaat aan dit euvel mank. Jaren
Aanvnn{l 7 en 9A5
A:mvang 7 cn 9.45 u.
makell van het klein-Iandbouw- paard gaan.
peaan-bliJver in het algemeen. f:~~de~a~ee~~n ;;;~r~~af::I!~
OUrecrt voor 2·1.I.:rr~26 Jllil '36
Ol'frmt voor 23 lim 26 Jllli '36
~~(~Cohotal!U~~t~~~m~~s~~a~n:J~ er~~~h~~ ~~~a~~t ~a~o~:t~l~~; on~:r d~~~~;l~.r ~~r~~~a~~k~~ blad _een eerlijk oordeel te ge-

's Zondags Geslolen.

EXEMPLAREN'.
VERsPREIDING TE BANDOENG DONDERDAG- EN
ZONDAGMORGENS
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APOTHEEK "DE GEDEH"

~ftn t~~hmOhgc~n ~~~rC~~~l' ~j~ ~~~l11i~~;~ ~~~Il-~a~d:~~:~~= ~~:en ~~a~0~~i:~i~rf~~~G1~1l~~

"DE ADELAAR!!
Mcntcng .3

en den Voll{sraad worden aanvaard, zullen verkrijgell, niet
indrukwekkend,
'Vorden deze voorstellen \vet,
dan zal een Europeaan ~ bouw
door cen Inlander vcrvrcemden
grand in bezit mogen hebben

doeleinden.
Nu is vijf bouw een heel stul,
als men dit oppervlak met eel~
normaal gezin moet beplanten
en verzorgcn, doch het is zeer
moci1ijk 't 0;:n k met vijf bouw
fe~n v;~~ d:n ~:f:ar~~~~:l ~~~
landschcn boer. En we mcc-

CORONA MODEL
In pakjes

dat uan Inlanders behoord
heeft.
En dat is inderdaad voor
Java van zeer groot belang.
Misschien herinnert men zich
nog, welke opschudding \'eroorzaakt heeft de officieele
ontdekking (in de jaren 1923
en 1924) van het feit, dat er
vooral in Oost Java, met name
in Zuid Banjoewangi, zooveel
clandestien grolldbezit was,
Daar hadden honderden kleinlandbouwers zich door aankoop
grond van Inlanders verworven
(nadat de betrokken Inlanders
kart te voren dien grond ee11voudig haddell bezct in een tot
het lUlldsdomein behoorende
streek) en in de meeste geval~
bleef die grond staan op naam
van Inlandsche huishoudsters.
Toen de Rcgecl"i--'-lg korte
metten wilde maken met dien
toestand en
ongeoorloofden
zelfs dreigde met bet afbreken
van de woningen en het Olll-

Siga~1 ~~o~we~~o~~~~n~~ o~c t~~~~~~~~

'i-'ERSPREIDING TE BATAVIA. EN BUITE...VZORG DRIE1t1AAL PER WEEK 12.000

Wij 11(~bben er reeds op gewezen, dut de commissie haar
vool'stellen, welke de gelegel1heid v~~r Europeanel1 openen
om Inlandsch grondbezit te
verwerven, heeft omgeven met
tal van beperkende bepalingen,
die bet grondbezit del' Inlandel's moeten beschermen.
Zij opperde zelfs het denkbeeld om bepaalde door de Regeering aan te wijzen streken
te slniten voor een dergelijke
vervreemdillg van Inlandsch
g".I'ondbezit.
Hct belang van de steeds in
aantal toencmende Javanen
diende zij immel's voor oagen le
houden.
Haar voorstellen bevattell
belangrijke nova. die een uitzOlldering zuIlen makell op een
jarenlallg
ongerept gehandbaafd beginsel.
Zij ontwierp die nicuwheden am sociaal-economische
en
staatkundige redenen."Maar, - zoo zegt zij, - om
gelijke redenen komt het ons ~~~~~~~~~~~~~~!""~~~~

Wij hebben in ons nummer
vall Zaterdag 1.1. d:! behngrijkste conclusies kunnen opnemen
uit het verslag van de commissie voor het grondbezit van
Indo-Europeanen.
Men weet, dat de belanghcbdenden zeer lang hebben 111oeten wachten op de uitspraak
van de genoemde commissie.
Nu men de conclusies, waartoe zjj gekomell is, kent, kan
men, als men cell weinig af weet
van het ingewikkeld Indisch
agl'arisch
recht,
begrijpen,
waarom zij zoo lang gcaarzeld
heeft, dan \vel zooveel tijd noodig had am tc komcn tot een
oplossing van het vraagstuk,
welke uitvoerbaar en bevredigend leek.
Toch kUl1nen wij ons voostellen, dat er hier ell daar zal worden gesprokcn van den berg en
de muis.
Want iu cijfers uitgedrukt is,
wat d~ belanghebbenden, moch-

~~~~~~~e v~~~~te~~'ke~~~ri~: ~!~~~~ k~~~e) ~~w:~?~:~~~~ f:we~~sc~er~~~r ~fall~l

"REISCREDIETBRIEVEN
EN TRAVELERS CHEQUES

Prima

REDACTEUR, J. VEERSEMA

AIle werkloozen, die thans
een nieuw bestaan zullen zoeken in denlandbouw, voelen die
behoefte zeer sterk. Zij kunnen
ge0n behoefte hebben om Inlandsch grolldbezit te verwerven, orndat zij weten daartoe de
noodige middelen te missen.

BELANGIUJKE NIEUWHEDEN, \VAARDEVOLLE
VOORSTELLEN.

uitvoering in
nat u u r Ii; k e k Ie u r e n

Nederlandsch ..

1936

De Conclusies der Commissie·Spit.

Om nlle amateurs in de gelegenheid te stell en zich van
• ltet bijzonderc effect van

I~di8che

JULI

GRONDBEZIT VOOR INHEEMSCHE
EUROPEAN EN.

FOTOCO

Rijswijkst,. 28

23

VOOR KLACHTEN OVER
BEZORGING GELJEVE S.V.P_
511 WELTEVREDEN OP TE
WILLEN BELLEN.

mislukking van de zeventiende
~ea:~~~~f.sche Jaarbeurs gewe-
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CBNTBAAL· TO BATER . M! X1M· TOE ATE R

openhaytig oordeel in sOU1U1ige
Bandoeng"he hingen kwaad
bloed gezet heeft en dat mell
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Met

"THE M~~I~ ~~ES R~~~n"

Boris Karloff en Bela lugosi

Pracht Muziek, lang en Dans

Kindervoor~tellinQ:

Met
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RADIO EERSTEBETA~-I
AUGUSTUS
Leveren wij momenteel 2:oolaog de voorraad
!ltrekt, tegen zeer .:verlaagde afbetaUng

ERRES K. Y. 110 .
F 7 .......... per maand
ERRES K. Y. 214 . . . . • F 10 _ pe:r maand
S K. Y. 212 (Super). • F 1250 per maand
miNERAL ELECTRIC Supt'r. FlO.......... per maand
ERRES K.Y. 208 Gelijkstroom. FlO .......... per maand
Met een jaar garantie van den Importeur.
ERR~

Tweedehandsc~ ,Racliotoestellen in huur verkrijgbaar.
Wlj rspareeren aile so&rten Radiotoestellen.
W!J hebb(~n geen Verkoopers of Runners.
Wij adviseeren eerst ons Magazijn te bezoeken en
clan het toestel naar keuze op prosf te vragen.
Elk t~sst81 "heeft een andere klankweergavs evenals
een VIDol of Piano al zijn ze van hetzelfde Merk of prijs.

.

N.V. PIANO. EN MUZIEKHANDEL

Batavia_C., Rijswijk 19 -

van kracht blijft de belofte van
de Regeering, dat de erfpacht
alltomatisch - WOl'dt verlengd,
als de bodem behoorUjk wordt
gebruikt voor het doel, waarvoor hij is uitgegeven, dan zal
de klein-erfpachter practisch
een grondbezit hebben, dat eigendom al zeer nabij komt, al
zal hij voortdurend pacht moeten blijven betalen.
Wanneer men ook nog let op
het feit dat de commissie heeft
voorge~teld aan het door vervreemding verworven grondbezit de verplichtingen en lasten,
welke op den Inlander rustten,
blijvend te verbinden, dan
springt het voordeel van den

grond van Inlanders te koopen,
in nieuw open te leggen streken
grondbezit willen hebben'blaten
we zeggen maximaal 10 OUW,
waarvoor ze geen erfpaeht zullen hebben te betalen.
In die omstandigheden verkeerell bijv. de meeste personen, die thans worden opgeleid
in de landbouw-werkkampen te
Lawang en Soekaboemi en zij,
die nu w~nen in de landbouw-kolomes van Oost Java
(Kesi~r, Garahan .en ?e nieuwe
kolome van de a~i",:uri.enten del'
Lawangscbe oplelding),
De commissie heeft in de inleiding tot hasrr algemeene eonclusies zeIt opgemerkt, dat -er

bet ~Og,

kerder en min d e r k
ij :e~ ~:~::eh

Bando'eng, Bragaweg 29

;~!os~:ero~e~~nd~e;;::~ur:~

"Wellicht ligt het aan ons zuiveren. Ret werd haag tijd!
ongeoe-fend oog, maar we deden
**
ver'geefsche pogingen om ,;in
Komen we thans terug llllar
een blik het geheele beeld te onze Pasar Gambir, welke
omvatten en de .details te on- spoedig weer geopend zal wo,derscheiden" - zooals ergens den. Ook deze heeft raar gebrete lezen staat - van de vor- ken, \vaarvan wij er str-aks enmen van een schip. Integendeel kele zuUen signaleeren. De Pamaakt het gcheel een rommeli- sar Gambir-enthousiast hoeft
gen indruk. Van teekening en echter van deze aankondig;..ng
lijn of van scherpe contouren nietteschrikken. Wijzullenzijn,
'alt welmg of niets te bespeu- \erantwaardigmg zooveel rooreD In dlt 0pzleht haalt de
gellJk trachten te temper~
rabaJasche .Jaarmarkt met hIJ d,oor eerst eemge 11ltnemenae
de Pasar Gamblr te BataVIa. elgenschappen van deze mste-l
Daay mag men mderdaad spre-lling 0P te sommen
ken van contouren, welke Zlch
Hetcreen tot haar yoordee1
overdag en's avonds vooral, strekt en III be1angrijke ma~
wanneer xe omglansd worden tot haar aantrekkeliJkhelu hiJdoor de dwzenden electrische draagt, IS het felt dat zu tel-

ten is, dat zij hun verdeI' leven
hier gevestigd zullen blijven.
Daarmede is voor het eerst
een nieuw begrip geschapen,
dat men Inheemsche Europeanen of Indische Nederlanders
zou Jmnnell noemen, en waarin
dan Indo-Europeanen en Europeesche blijvers zullen kunnenopgaan
Bovendien heeft de comnusSle Zlch -verdiensteliJk gemaakt
door haar pagmg om Ult onze
agransche
bepalingen
het
woord "rrum ermogend" te verdrijven Het hoo-rde daarm met
thUlS, omdat van "mmvermogenden" met k.an worden verwacht. dat zrj requesten op ze-

Soe-\

~~~in~::!!o:;~~~e~~\J;v~ ~:nop r=~~ b:!~~~J;:,~~ :~W:::eel:~~ en~~!: i::::~~ =1 ~e!t~~ It:]rireeenvani~~~Uk~~~=
vo~:ke~:n ~~b~i~~~ec~:n ~ ~e~~ e

prijs,

m.o~t

a:

=:
0

woon-

s t· teeren, Waar ,,minyermogenRei he11oo1 ous nag als de dag I beeldspraak te gebrui.~en, z.ij
de" stond werd feitelijk ,,min- van gisteren, hoe deze onschul.j wrrijst in de ruaand Augustus

~~!;:::~~oe:'

de
welke
rd
... en..J» verwerven voor
en/of
,.mindertaald voor den' Inlandschen werkge1egenheid" (de spatiee:.
grand, stellig cen' be1aD.gnjke rings:is van ODS. - Red. O,P.)
factor.
~.
De commissie kan, ook zanDe commissie::Spit heeft
der nader onderzoek, or zeker spraken.. Bet woord :is nn aan
van zijn.daternogmrerbe-jhet I.E.V. Wij wach""'met

I

KO K I

;,,--------_. . _______-=

een-of-andere w:ijze ill ie pepe-

~:~ d;~;ar:a:;~ o~:.c:~~~t ~:~'he~r:~:e~e:r ~~~~;l ~fJ-~~~

heeft voorgestcld niet langeI' commissie wet wordt, bijna op derlandsche onderdanen, die
zal gebonden zijn aan een ter- eigendom gaat gelijken, maar minstens een aal1tal achtereenmijn van 25 jaar. doch evellals wij kunnen ons toch voarstel- volgende jaren, bijv. tien, hier geude op te merken:

;~ ~:lg~:r~~~ ~~~~~~~ °doa~ 7~e~:~~ ~~do~:~e E~e~~~n~~~b~~ n~: ~e l:~g:lij~:~:~~~d t:ij~~~;~~~

Groote M<ltinee:
Zatcrdag-middaIJ 25 Juli: om"" 30 i"
ZondJg·mor\lCn 26" ,,9.45 .
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het vern"erven 'van grondbezit, in eigendom te verwerven..

:!:e~==~':-J:: i~e:lb~~~i~~en~~

rinkel-\bruisend

ge-j

spanning haar oordeel~, v_
___.

van -den hoofdl'edacteur
van nieuwe le.alS-de den geheclen dag, ~t regen- k~cht En me-n mag Terde ~igementen en de miDst waehten, dat oak dit j3m'
scherpe opmerldng, '"t\"elke blj te de Pasar Gambir Ba:t3.-.ia.'s
hooren Kreeg.wos,<>fhljdenlt\ide!iike magnetische pool""

i~~~~ :r~l~~t ~
j

de ~ 100 stellen

=

dezullen kunnen weerst.a.an, Wan·

i;:i~~:i '

_.:il\o~i ~~~~te:a~i~~~~~~::";~~ DEiW*ARDE

~ imiEI#EEirEN·- I::U~J\=en~:~~~=

VAN
D be Iangru"kate F aetoreno

·1..:.~.·n"le,·ehlrt·~..v·fill
· ••••• u.. o'.~sene·.neineed.en
'· e:x:posanten zelf oyergelaten eeD.
""
k~uze te doen,.. doch . dit- g'eo'

_ e

me~hens~~w· ~ ·yadsig. :~~~~;tt::ro~d~e~e h~~~:::'
l~:r~;-~:~c; d~' ~~~e-~
nauwelijks gezegd te "wo'NIen,

r::

- - - ~'
BUREAU VQOR OPLAAG· £.N
VERSPREIDINGSCONTR6LE

I

'~VRAA!1D EEN

weegt, 2:a.l BatavIa-weder getui- dat men daaraan 11.1 heel weinig~kunne~z\Jn .x~n§epopu]~';. houv.st heeft. De ",sag rijst

-

;:~rj~:~l~~~e~~~:~~~ZlCh ;:~~;f'b~r:ij:~a:e~pa:~~!~~ ' Af~:e~~~:~e~a~a~e~:~::~~::: ~fs~~in~Cd

Het is steJlig niet te veel ge- s~llen" moet worden opgetrokken en dan nota ' bene op. tertlek hu:lcht en J:8pJ?e handen r~ingedeelten. waar 'de bezoeeen gebouwenoorqplpx .uitin ve- kers zich f:!lechts sporadisch lale opzichten sriel vergankelijk ten zien.
lllateriaal, binnert i!en paar
Waarom ZOll men niet ten aan~

measchen," die - . trnchten advertenties ' af te sluiten· voor
dagbladen, weekblad~n, maand-

wondering ve"rdi~t.
Dit wat het uiterUjk VSD de
ra~r Gambir. aangl.l8-~ Of de
innerl~1c.e orga.ni,sati:e -rip' gelijke
hoogte 2al staao, moeten wij
ied.er jaar afwachten. Er zijn
daarot'er In den loop der jaren,
herhaaldelijk . klachtcn naar

Met wat voor pI'Ulobjecten
men al niet probeert den adverteerder g'cld uit den zak te klop"pen, weet aHeen de Reclamechef, die vaeik meer dan 50%
van zijn kostbaren tljd moet
opofferen, am advententie-jagers te woord te staan. Heeft

~d.datdewijzewa.aropartis-

tig adverteerellde zaken zijn
meestal ' uitgesleten door het

daee.lij~che bezoek van allerlei

W~g~Dlachtlgd

geld, goede lOOat· te
Iedere a.dverteerder h"eeft: dus
het recbt en is het tegenover
zich ze~f ~f zijn zaak verplicht
te eisclien! niet nlleeri. dat nem
~o8gestaan ",:_ordt ~e g"1'oottt: sluiten. en ·
mn' op1qag te controlecren, zljn {l[)%:trGle

" :~~~n'~~~~d;:ri~~~:ij~i~~~:= ~,~~tav:.~~~="ete.~:~:~n ~~: ~~i~~~~z~eestprogramma's, enz., ~;:\v~;;~;' a~t!~~~h'~v:~~:~ I

len relcveeren, welke "'ij uit den
mond VRn ecn der tc!eurgestclde, betel' gQ?cg.d, gedupecrde
exposanten over de Pasar Gam.bir 1935 hebben opgeteekend.
Wellicht kan men er nog zijn
voordcel mce doen.
"De dODr mij gehuurdc stnnd
_ aldus bcdoeld" e.xl>OSant _
WAS uitsluitcnd bestemd
voor
reclame en tevens voor verkoop
der dusrin gecxposeerdc artike-len. In dit \'erbo.nd moge worden opgcnlcrkt, dat de afmetin.
gen van de stand niet in ovcreen!temming blekell te zijn met
de opgcgc\'en frontbrccdte p.n

wijkell en zorgen, dat elke stand
behoorlijk in het oog valt ten
e~de te vennljden, dat d~ b';
langstelling del' bezoekers niet
uitsluitend uitgaat oaar eenige
gunstig gelegen loknlen, die als
het ware den stroom del' bezoekers opvangen, terwijl andere
un
fe
pubJiek ontgaan.
"Dat ik deeniettemin over den
omzet tevreden ben geweest is
hoofdzakelijk te danken
aan het feit, dat iI( met iets
nicuws voor den dug hen gekomcn.. De verkoop zoowel als
de J"('sultatcn der redame bad.~
den, naar mijn meening, echtet
uog heel wat beter kunnen zijn,
indien meer zorg ware besteed
<lnll de behartiging der belan~
gen der verschillende exposan~
tOil." _
Tot wover bedoclde exposant.
Aangezicn ons ook van andere
zijdcn k1achtcn in denzeifden

gestaan, dan bcsehouwt hij zich
op de Reclame-afdeeHng van
de flnna X als "kind a.an huis"
en komt op allel'lei mogetijke en
onmogelijke oogenbllk.ken on~
aangediend
binnenwaaien,
neemt een stoel, steekt den
brand in een sigander of een
strooitje en begint het een of
noder IImoespraatje, nlet Jettend op het feit, dat de Reelamechcf volop werk heeft. De
Reelan:ec~cf is in elke z:aak DE
man, <tie 10 de allereerstc plaats
beleefd moot- blijven tcgenover
iederen b~:~2;"()'eker, zelfs tegen~
OVer den allergrootsten mts-

woordd" t"rv,fjl dB vcrlichtil'g
all(!ft te '-'~e~9chcin Het. Als ve~kooplokMt was de stand vol"trekt pngeschikt! '
..Vooral dQ ' Ollh)cr~ikende
"erlichtlng heb lk md Icc<1\vc.
zen en tB','en5 tot mijn \,en.,..on-

Het verdient ontcgenzeggelljk aller waardcering, dat er
cloor het Comito telkenjare
nnat· gestrecfd wordt met cen
rrrootsch en illdrukwekkcnd gcheel vo.or den dag te komen,

halen b.v: in eenig dagblnd voor
~en of meel' plaatsingen cen
overeenkomst af te eluiten (het
!icfat nat~urlijk voor een juarcontract! )," dan wordt men na
het verschijnen dier adverten·
tics van aIle kanten opgebeld,

~f;:nle~b1ocll~la'~~~~ ~':~ :~r

Oit te

eischen staat gelijk

van goederen, welke men·koopt.
Als de uitgever van -de publicatie w!larirt. men adverteert
verontwaardiging toont wan~

J:~S:~hlrd~a~g~~f :~a:lOO~~elwU~:;~ter;le~::d ~::~ :ee~\:~c~~~ ~:t~~:~~:

m,l.

wen als cen aa.nwijzing, dat er
iets niet klopL
Toch wordt doqr adverteerdel'S over bet algemeen te weini~ of heelemaal geen gebruik
gemaakt van bun recht 'ala keoper van etdvef'tentie-T'1timte om
te oontroleeren, wat men nu eigenliJk gekocht beeft.
Voor vele duizenden g·uldens
wordt hier te lande jaadijks
aan o.dvertenties afgesioten,
zonder behoorlijke waarborgen,
dat het dnaraan bestecde geld
indcrdaad op de meest econo~
mische \vijze uitgegeven wordt.
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RUBBER~AFSCHEEP

!t.il,

- 1. . : W!tC .. _

Hotel
des Gaterie~'
.. ·en Cal,,· LA KO·TOND.E ·
T~ld,

WI. 12.41 -

12~2 - ! 126~

Restaurant

ala
·Speciallt.eit in .bet arrangeeren

Yll -

OlldelV,,"upell

.

vens · bctreffende de ·t!tTs-prei- ding van die oplaag.
mEt het kellren vail d!: J~"1ca1itt:it

I

de van bet adverteeren direct
enonn zal stijgen en dat er een
emde komt aan veel naar OJ)hchterij ruikend gekriaei top advertentte-reclamcgebH:d
·'n RECLAMECHEF·I
om bet
ge':;:IUI~~!'! · ~ndee:,.:n~lijlc Unloor
....oor oplaal".contrOle wordt opge_
riebl, zal de dlrect.ie yan de Or:ht~nd PMt Z!cb e'll8.nle drui.rblj aav.-

receptiesenujtzen~en van

"

Carte

\'.in~. dJners.

a'li c-ar[e .. scho·t~5.
-

I

Bir. EDo~n~ BoOoveld .•

IIi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VOOR WEINIGGELD TOCK U1T DE"ZORG••

EEN ..WEEKEND" DAN N~AR BVlTENZORG.
t:11-wr:ll1aar het Hotel Pension _1"uliana lJ ..
Pabatoll No. 17
Tr:lefoon Bzg. 60
Transpo[ckoSlen oaa[ Burt~nzorg minhnaal.
De tafel een LucuUus mao1.
Service maximaal.

evil:e:~ ne~rn:a:1i

B et Cbarter-schip
komI. komt e[ andtrmaal.
NAAR JAVA
Het Nooracbe scbip, door een
Bel vooc 2 kwartjes even Bulteozorg 60 op eo informeec .
Singapore-firma
. gecharterd
of er nOQ een kamer open h.
• "
om een lading rubber naar New·IF==;;;~==;;==;~==;=
York te brengen, _wat aanlel~
ding heeft gegeven tot cen
vrachtverlaging voor rubber Op
de conferentie-schepen gedurende cnkele maaoden, is, nn
zijn lading ingenomen te hobben, Mar Java vertrokken,
waar h~t peper komt laden.
Het tS geen gewootite, dat
peper van Java rechtstrecks
naal' New-York wordt verladen.
'71.4. - ~
Met het Dog op de relaties

NIITliJ's
~~C~~~.e~~~:~eTI~1
:;{ ~~~ d~! ~~~~\~e:~~~e~!~~~~I~n~em ~:J! w~~;·. deu maar al te g ~n eo I~ g ne ~ emme ~ ~\ i ::. :::ru;!~e~~s;::nJ;:av~~:n~~ ~iiiiiiiiiiiiiii~~~~O~'~I~'"~'~P~'~N~'~'O~'~Hi~~~iiiiiiii~
bescheidcns~e cischen benntLaat men er zich toe over· 1 e 1 0 n hew e zen m 0 n~ reedcrijen van de conferentie
:l eli n g e a f s c 11 r i f- beeit het Noorsche schip. So~
tel ij k e m e d e dee I I n. loy geheeten, zijn eigen koeHes
5 e n.
uit Singapore meegenomen.
Nu is bet waar, dat men in Aan boo!d is ook de heer Frank
': aken heel vaak elkanderop zijn Ha~n, diredeur van de pas op-

,'word moet geiooven. Maar genchte Eastern Transport
juist daarvan wordt zoo vaak and Warehouse Co Ltd., welke

f:~~~a~~~0trc~~t~~l~~~a~~~ ~~~a~?~Ie::~sa~f;~~I~~ :~~~: ~ft ~~z~~t~a~t~:~t~~~ ~~~d~~ ~a:,~~rige
6C"nillende lichtsoorten een es~enticcl ell zceT bclangrijk ondcrdeel "an de Pasar Gambir
\·ormeu. Ik gcef gnarnQ toc, dat
do "Licht-tentoonstclling" op
zlchzelf t:-cn keurig effect maak-

gesc~lkt. worden gcmaakt.

De
nuttigheIdsfactor mag evenmin
v7rw~~rloosd. ,,":orden als de
mter!IJke verslermg en aanklee_
ding.
Ultcrnard moet worden aan-

~~t zo~~~ l~~t~'f~(~e;~~ j~~~ f~~~~~n~a~rl~e~eb~~ij;eC b~~~~~

geplaatst of U wordt op Uw
kantool' lastig gevallen dool.' allerlci aequisiteurs, die U er
met ~r veel woorden vnn
ttachten te o,;ertuigen, dat "U
nou toeh net 1 h t
k rd
bInd

geadvert~rd h~~~,,~e O~
adveret~:~~s tea~f~fte';f
~~~, ~~:~r, ~nz~~~~~n~I'~~~~ ~:::~~~~~n:~n~~~ d~~~:~~:

.,Jichtsprookje" mag noemen moeten zljn en dat hot niets onmllllr het wI! er bij mij niet in' bcprocfd zftl ~~ten om te voor~ bdijatUut,O,.chgenlg~tkegmeo~,Oerld.vCer!'l'lcOhOt·
illlt zulka mootigBan ten kost~ komen, ant zU,.na unoop v a n ' l l .
_I:-'
\·A n cen bchoorlijke verlichting de Pnsar Gllmblr 1036, opnieuw bent, aileen in ona bind te ad-

~:;tc~~dg;:~~ge~ft~c~:~ij:~~~ g~~:~~~~~;~~~~n~lient

gtcce dcr cxpositlc a.fhankclijk is, gUl"andeerd te ~v~rdcn, dat zij
"Oak de Jigging en indeeling lllC~. hun cxpO!!Ihe de best motier verBchilJemdu fltands getuig_ gehJke resultaten bereiken.
den, naar mijll be8cheidcn mel!H. W. ANDERSEN.
--

HOTEL KONINGSPLEIN

Konlng.pl.ln 2d. 10 _ Batavia~C . _ TeU. 861 en 872 Wit.
Ruimc modcrnc k"mcrs met eig.n gem"kken.
VOOT

hen die prlls ste llen op

tlnganl!l8m cn rustlg iogccren In con gezelllga Holland.cha
Ifeer geCOmblocerd met i':en vDorffffffellJka keuken.
M.ulge prllzen
J. Ph. Klein
Manager.

=~============;;;:;;'=d
•iI AI... ___ A
.men? Nntuurlijk het Brazi·
~

lIaa!lsc~e volk.8lied, also! zij
noOlt leta: anders gekend heb.
ben. En de inwoners van Per-

N. .

wijze misbruik ge- ~~be~~~~r te Singapore ver·
Voor vrijwel de meeste ad~
PETROLEOM-OORLOG
vertcnties wordt veel en veel
te veel gevraagd. Ala dit Diet
In Noord ~Ialaya
het geval was, zauden de vele KOMT NAAR SINGAPORE
r:clallleb.ureaux van twijfelachIn Noord Malaya is een pe.tlg a1100I
. t
h
troleum-oarlog in gang gezet
zijn,
z;
doordat de Tai Hong Petrolelim
Comp. van Penang en Kedah
daar petroleum van de Pacific
IV)~e,rt:.!!donwli~~}tet.sdsnan..d~:~
..o!ee-n Pe~roleum Co. van Los Ange~
~ "...
vt.u
we ......
vnn bewijsnummers Hefst te- les invo ~rde " in concul'rentie
met de Atoiatic Petroleum Co en
de Standard Oil Co.
De genoeinde Chineesche fir~ '
regel van de meeste deze!' bu~
rna
trett toebereidselen om ook
reall.'':: niet, dan legen ecn bemet d~zen . oorlog te Singapore
hQorli,jk honorarium!
te begl,!.noo. De bedreigde maat.
schapplJen wachten rustig af,
Al de verkoopers, die vergun_
Bewijsnummers bewijum dat
de advertentie geplaatst ~erd. ningen hebb.en tot het verkoo-Maar \Va t zeggen zij over de pen van petroleum zijn gebongrootte <fer op1cw.g Cll de ver- den aan een van de bcide groote
lichamen.
8'PAreidimg ervan?
bsoluut NIETS!
De mecste Reclamechefs van
SMASB~AND-GRAB
geregcld adverteerende zaken
Door Soldaten
nemen er maar genoegen merle
BlJ OPTICIEN
dat . l!'en over oplaag en ver~
Nu -hebben weer -twee solda~~~I~~g zonderd meer slechts ~~~ ~~~;!~~~:~~:a.!a!:
8ch1 vlt n H: z~nd:~, a~~:t~! hun regiment te schande ge.
hlJ paaltJe komt, tegenover maakt door een winltelruit van
bunne Dlrecttes kunnen \'crant~ een opticien in te slaan en uit
woordeD, .l.s ee~ rru:dseI!
de etalnge enkele kostbare
~:O:at dle Dll'ectle.s ~aa~ede voonverpen
te nemen. De

~M~~:~,: ~::~r~¥~ \~ ~~~{~~,:!r~fCl~:~~~fm~n~1:

zulke momenten zet de RcciamecheC weI eens zoo zijn tanden
op elkaar, dat de schilfers

~~:t~~~~~~~fhtijd~r~jt:~~
.. r'k h

d

I

r:;:;

f

~~:~I~;ec:~f~~e~e~;.~:
vecgt hij zoo'n a.dvertcntie--jagcr

d~.n mantel cens ult, dan loopt
h\] kans, dat deze zich bij de
directle gaat beklagen met het
gevolg dat bij op het 'stoepje
gerocpen wordl Het ball.lltje
vnn Reclamechef is dan ook met
rccht een ..bufferbaant~"!
:.
0or
k ~~~e~
de p~z~, ~~ld~rft tc ;r:ge~O~~t ~;~rdenf~~
tastisch" geb~ikt, is dit ~oms
nog ze(;r zwak'uitgedrukt! Wijst
men daa~n krijgt men b.v.

'k

...

wee

.LeuwtS .. ~mb:~:. !:i~ad:mt:~\~:; ~t~~~enr~fa~~~~:n!e~o~~~ ~tref1e~ene;~~, ~~:~~ z~~:! ~~~e~r;:!~ie ~~~e~o~~r:.eD~
zich gevleid.
Ie pagina bij ee'n oplaag van -tI1tgegeve~ g~ld~,_ ZC?0 secuur "smnsh-~~d~,ral?'~-artisten :zijn
Een speciale troin staat ge~ 5000 exempIarcn, dat is vij! ~~~en ~ljn,}s ~~ta:. wa~ heele~ door mIhtall'e politie gearres;

•IAP. EMJGRANTEN

~~~~

Naat Brtu.llie.

::t

\f'&;te

havencommiaaie ~(

ni~~~ :c~ -~~ri~teresseert

is :
hoeveel en welke menschen zijn
advertenti.e inderdaa.d. zicn.
Een advertentie moet gczicn
worden door zoovecl mogelijk
menschen, die in aanmerking
komen om het aangeboden 'artikel, de aa.ngeboden dienst enz.
te koopen.
••
De waarde van het adverteem.a.w. dus bepaald
a) de oploog van de publicatie, waarin geadver.
teerd wordt.
.
b) de aaM_: vaQ de verspreiding vatl de:tt: pu~
.. blicatie.
Dit zijn de hoofdfactoren
welke de waarde van eeQ adver~
tenti~ lIIogen bepah~n . .pe up_

eag

~~ ~~fd a:~~::r s~! ~~~ ~~defl~~~CJ,l ~~e~oohr:'g~:

van

hun e;genaudig· duruie stem.

Biooenweg 2 Buitcozorg

Steno uGroote".
1 uur per week f 5.- p.m.
2
.. 10.spoedcursus
6 uur per week f 20.- p.m.
(dum ± 2 mnd.)

Blind·Typen en Typen
1 uur per dag

5.- p.'m.
10... 12.50

2
3

Priv~-Secretaresse f

25.- p.m.

Boekhouden, Handelscorr. en
Reclame-Teekenen f 7.50 p.m.
Iederen dag kan een nieuwe cursus aanvangen .
Bij 'tusschentijds staken der cursus, wordt het
gestorte lesgeld, na aftrek der genoten lessen
gerestitueerd.
Reeds volgen bijna 225 leerlingen onze cursus .
Wie wordt No. 2251 Hiervo_or hebben wij een
aardige venassing.

En
zooals

d~.t~: ~~~e b:J;:; ~",K.ieuW..s fI

Wij

nu beleven!

Aan ·dezen.; wantoestand meet

en ka'1l. een emde komen.
. De aangewezen weg daarvoor
Ga naar Goldberg
lB, dat alle adverteerders, groo~
De firma .1. H. Goldberg
te en .kleine, voor gezamenlijke ~oord,!,-ijk 21, beeft tegenwoor:
rekenmg opriehten een BU- dig veel succcs' met haar FUIREAU VOOR OPLAAG- EN Vue-bril en haar Loxit·bril
VERSPREIDlNGSCONTRoLE, waaro'vet zij in een in1egger ~
dit blad nadere bijzond:rheden
man op recla.megebied bChoeft heeft gegeven.
t7 z\jn,. doch weI iemand., die
HOTEL
zlch met ondersteboven laat
DER NEDERLANDEN
praten. .En die niet_vatbaar is
.Vooro.vondconcert
v~,r .bewerking met" "co1Jlmis..
Het . "programma van het
Sle 10 welken vorm dan ook. concert onder leiding "an
Want daarmede wordt in het JlJJ..JEL'l FOORMAN, op Donreclamevak z e e r z w a a r derda.g 23 JOO 1936, aanvang
gew~:kt;. zwanrder dan menig 7.30 uur n..m., luidt a1s volgt:
maakvaneenadv~rtenti~' ende bedrijfsleld~_ ~ - verm~edt!- 1. ,,'mUtt aU!:s Neue"-J.ia.rstb
pl~ts ~~ in de pubUcatie, _ Is het ~cbien daaroDl., ~t
L: Sledl'
~rin zij ·;opg€J!.omen wordt, een de~ bureau nog met 2. ;,Dm- Rlltaig • . bat9- geszt.gt"-

tfe~~~i~1echt~~te~aa:at~~~ ~~~r:wordt

:~~~d M~~ o~~fw~~:~~ d:eEa~ t~ab~

Japansche ,_~o~Ulaat .. op. -En
dan mareh~ : .. JP..~~a8.r het
ata~ion to~. · · Allen 'n ebben zij
k1eme_ paplCfen .Ylaggetjes in
de band, met:'de Braziliaa.nsche ideuren, maar ,,made in
T!Jkio" of Yokohama." En nu
~ zU op ~ teeken
den Japs.nscheu'". consul te
.a1ngen•. Wat zing'en zij met

Sumalraweg 50 Tet. 3321

:=~n~~.Jaba.:e~ ~ent8 ~r adv~;,tentie, spotgoed~ De O~jje;:IJ:~~;S~oote re-- ~~~d s~~fre~;:r _~~i:e~fst~~.
o~~' prij~e;~~ ;doortcntie in- elame-som~en hier te lande ~..........""".........................~ I=~~~!!!!!!!'!~~~~~~~~"!"!~~~~~
tCl"eSaeert den reclamevakman ~~rg:~";'tgegefj?'· spot met t 1._ -I.
-

Ria de Janeiro~ Juli 1936. alles al klaar, Ievensmlddelen
In Rio de Jnneiro is het niet r~~t~~ :~~nw::en~b!scr~~
opmcrkclijk, men)(an be- baar gesteld door de regeeB:aZ:;i~~sce::~ ah:::~. ~~~ rmg te ToklO. Het werk en het
naar Pernambuco of Bahia, om mcuwe leven beginnen.
het zanderhnge sChouwspel te
De orgamsabe is ultstekend,
:tlen, dat ill werkelijkheld veel de Japa~ers ken!lcn dat. En
meer dan een .qc.bouwspel is de Brazilianen Zijll tevreden.
Oaar komen ~
schepe~ Hun . land _ wordt door flinke
met enugranten . aan. Nauwe- Illens:chen ~ekcl~ni~erd en bolijke hebben zij de ankera uit- vendlcn ZlJn 2ij, mdien zij in
g~worpen, of de nceren van de de :steden .komen, goedkoope
.. gaan
nan
de Japansche emigratie,
•
perfect Portugeeseh. Dienten- d.c m de negentiger jaren hegevolge d uurt de procedure g.o~, verder. ~~p:crken, zet Braslechta eenige minuteR en 'dan zlhi5 de deuren verder open.
gaa.n de emigranten aan wal.
~ bet oegenblik- zijn er
Zijn het Portugeezen? Men rond .. ~.ooo Japanners i;n
vertrouwt zijn
en met: het ~ra.z-.lhe. Het aantal Japanscbe
;djn Japanners, ' Japanners en lmmlgrante~ neemt nag van
nog eens Japanncrs, mannen, jaar tot Ja~l' t~e. Zal dit
,::ouwen en kinderen. Nauwe- steede zoo,blijven . . Dc Jap~hJks ~n__ Jand 'g,*om~n. vor- ners :"!~?hen het, maar m
men Z1J een ~Tij en ann Brazihe ZljJ1: reeds waarschl!--

:00

INSTITUUT "BlOM"
R;jswijk 18 Tet. 626 WI.
Matramsoweg 167 Mr. CorD.

~~~~~e~~~o:~rlie:ng:e~O!~~:

~t? '~'n

~~

~~

spelen natuurJijk_ook een . roJ,
er
bureau, \ dan 3.
.. _
g.evaar en die .zlch er geens-:
~an?l~ van aIle uitgevers van:
3'. lAmlc
ZUlS ov~r verbeugen, dat m2n
publieaties, die trachten de ad.. 4. "Griep ~.. - ~
ovcr~.l 10 de ateden v~ he~
verteQrders g~d nit "den z~
lect10n
E. Ul'baCb
land Japansche 2aken -:ret en van ' d~e beschouwing,.te,r zijde te kloppen, e 1.S c hen. dat zlJ
PA.UZR
v!lle groote f~ers 1D bet gelaten :worden. '
., '.
aut hen tie k e gegevens 5. ,,Perla· am ~ bmnen1~d eveneens Japan.
_-, .-' _
.
verstrekken ~ betref:fende 0 p ~
~
lL 1Jb1
nera zij!l, dIe VB.czolfsprekend_ oF-LA7&. _._'!* . ". - .
18_a ""en v-e_r_s p r ·e i diD tr 6. A la Ge~
lac.. GrIt
tracb.ten., -Jap~ ,. arbeicis-- - .
G: ,-_en~ ,~~.REI- hmmer publicatiE&, .
7, ...V~_ ~ . ~
k:re.ohten -naar ·het .: land _te DING, ~op.~legt ~~ . :-. W~ SiS aan die eiacb. te -s.. .,..I»e, ~. ~ -~ ~ ,
trokken (V. P. B.l.
teen!" zljn ~ede ~d 0P. tafeL~ of tracht..n zij "'" den
",,-- .
. W.....
(NadTuk ....boden) ~t "-.· ~~..!<;.d_ereen het boel Ie
dan ....•. 0, . . ..,.,.. . ... ~. .
.
en ~ et l~" pllcht, ds 8IlIOr"te ' ljst 1ft6t __! .
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PALESTINA.

.

De Opstari.d '~oorloilpig rioi niet .l>;i<!':I:(lI ·ukt.

. . "'. "
T
.
. , ":- .

DE ' UlTS1'EKEND GEORGANISEERDE JOODSOIIE
' HAGANA, '
(Van O?lzen V. P.

'

POLITIEK.
. '" . .

Alles ,~tljllt~kapiialisrrie. wat de ,Klok, slaat. ..

conun~is~he : Sovjetprovincies. In l S33- brak onder leiding
van Dude- 'par!ijgenooten een

.., , 25 Janm van onderbroken Strijd.

groote revcilutle tegen Tsjiang
Kai-sjek uit, wat hem de gehee1; provincie !,~kien kostte.
Dat was . slechts het begin.
Het ~ onl1i:ffiii:etibare temperament van ~jlaDg Kai-sjek bezorgde hem dagelijks nieuwe
vijanden. Den Japanncrs ruoest
hiJ '" ste.e~-_g:J;90ere gebiedsdeelen laten:"'Ahuerzijd& kreeg de
communistische bel'..'eging door
middel. Y.:;p. vadel'landslievende
leuzen steeds tp.eer aanhang.
De studellte~ , ~t}s gcestdriftige aabhabge~. v<l;n den dictafur,

EEN'ZEER BELANGRIJK DECREET:

8.-con·.)~

(Vir!.~ ())I~el1 .V. P. B.-corr.).

Jel'l(.Sale~".I 14J"I;Ili1936. ~ellen

in .v~edes~d nlnl..m:~r
meer dan 10.000 m~n, doch zgu
thans tot ongeveet '50.000 man
versterk t. De Hagana-mannen
doen ov~~dag hU!I gewone werk.
docb blJ het ~n:vaJlen ;.;a~ de

. De strijd ~ ~.alestina .duurt
\'oorL Dri~' gewapende fronten
TSjiang Kai-sjek nam een leis~an tee-enover elkaar - het
dend aandeel in de :revolutie:
• gebeel' is n'og onoverzichtelijk,
den als leider van cen regiment
'. • m.alll' langzam.erban:l teekenen
Chi- veroverde hij ' de provincie T sj e·n••.• u"'.... ,.""u, ... Vijf- kiang, rna3..!-' onmlddellijk daar.: ., , zlch ·toch 'puidelijke contouren ~~!~~~'~l~n ~:~r~~~dn vai.J!~~
na vertoondell zich voor de eer<
atD' .. • de eerste plailts schc steden en · ncderz~ttmg~n.
ste maa! de merkwaardige kade ~:-a~~:r:~, wier politickc Zij dragen korte khaklkileurrge
raktertrekken, die zich van j aar
leiding in handen van een At'a- ~roeken en donker blauv;e ~e~
tot
jaar . vers~erkten
en
blscb Politiek Comite met aan o.en, De ~~~na t~dt !10Olt In
bet· - hoafd den Grootmoefti groote milltalre. f0n:tl.il:bes . ,?p,
. ' geven,
~~~~~~~j~l~lz~~Ui~~! te~; ~eer~~~~~~~~'
K:tSj:~
1\gt .
leden zijn politiekc lei- is· modern bew~p.en.d en beschlk;t
. d~ndr~~~~mr:i~ i~· ~ee~
s uccessen vall zijn vrien- ~&oc~~r- de "'Japanners orogede~ van de oude soort en dat over veel mumtle. Ove~al stOlen ·.de kapitaal-accumuden, persoon1ij~e onverdraagis de reden, waafom deze lei- ten de aanvallende Arabl~r~n op
.den dikwijls in elgen djeu eell weldoordacht verdedigmgsversterken. Dus een
zaamhe~~'ind:;:;i~~n~es~~;!~
Herk(tulaagsche Toostand
zoo weiDig Invloed hebbcn. systeem. De ~oden ~oud~n er gere rente I?O(!t
kapitalistische genaar Sjanghai, stortle
Hoe staat-'-Chinn er op het
De oude leiders heb~ afge- van, de Arablcren. dlCP In de taald.
dachtengang, s'cchts met dit
in het mondaine leven van oogenbUk met " zijn dictator
d'
b n politiek is te Joodsche nederzettmg te lnten
Ook de rente op de bij spaarstad, verspeelde groote vGOr? Zijn le\'en' was tot nog toe
ta~, d~r familiebelangcn doordringen en hen dan van banken ondergebracht gcldell ~~::c~~~e~:!r:\:d~!fS~~~:~
~i~~locd. Zij hcbtien in eigen drie zijd~n . on~er vu?-r te ne- is verlaagd. Voor deposito's e~ nemingen zijn, doch sleehts
~~~~::~' na:!n~:~~~:~d:i~~d: ~;~~nli~~t ~~0:;!~~:e:Q:~o;~~2
\(amp een 0pPoBltie. in de Ara- men. De mhchtlUgend~enst van loopende rekeningen van p~rh functionarissen in dienst van
deleD. Dat duurde een jaal', pelturige veranderingen. Het
'bisehe jeugd, ' die geeoncen- de Haga~a moet ultstekend cuticre pcrsonen en collccheve
trcerd is in de z.g, Onafhnnke- wcrk \'crrlCbten.
dUB niet, zQoals
China's DictjltOl',
bedrijven vcrgoedcn de 13paarlijkheidsbew<;ging. Dc jeugd
Bet E1lgelsche F1·ollt. banken sinds 1 Juli. 1936 3%, len meanen, in Sovjet.Rusland
revolnlie was in twcc parbjen ...-erscheurd in partijen en wevormt de Arahiscbe vl"ijscharell ,
En nu de Eng-elschen. Voor voor de deposito's van staats- a.fgeschnft. Zcct" lot ergernis
Tsjiang Kai-sjek-wordt bin~ gespleten. Wederom moest Tsji- reldaansebouwingen. Mau: men
die (l.'l.nslagen op nutobuasen, hct -uitbreken van den laatsten instcllingen en Sovjetautoritei- van de aanhangers van de link- nenkort 50 jaren oud. Op het ang Ka.i-sjek zich met Soen Jat- onderschatte . Tsjiang Kat-sjek
: ~poon\'egcn, bl'uggcn, pInnta- opstnnd Ingcll. in Pal~tina. ten 1%.
sehe oppositie, die rente als oogenblik de mcest omstreden sen Daar Japan terugtrekken, niet: hij is een buitcngewooll
gcs, huizcn en men.\;chcn orga- slcchts ~wee Brltschc batal)~ns,
een ovel'b~ijfs~1 van het kapita- man van China, is hij factisch totdat de toenmalige dictator ntilitair or?ani ~ato r en ee~ uiWat de Banke:!l vergoe- lisme wlllen afschaffen. De reeds tien jaren de 'dictator generaal Juan vermoord was.
nisccren, deze 8alls1agen als thans zlJn het er Il egen of hen.
tcrat handig dlplomaat, die al
u(m.
vaderlandslicvcnde daden VOOl'- Dit valt te meer op, daar de op~
partijleiding cchter prijst de van het land, ja, de centrale
Nauwelijks in China terugge- naar bc:hoefte bliksemsnel we~t
stellen en gelooven, dat dit kan s tanden. van Hl29 en 1933 door
rente in de handen van econo- figuur van de geheele Ooster- keerd, kreeg Tsjiang Kai-sjck te handelen of door geduld.ig
leiden tot een oovrijding van slechts drie of v ier bataljons
De centrale communale bank mische organen van den staat sche wereld en eetL.v.an de meest
ruzie met zijn vriendeu. afwaehten zijn vijanden nerveus
hot "Joodsche el\ Enge1sche onderdrukt kondcn wordCIl. Dit- en de Bank voor den WOlling- als cen .machtigen hefboom tel' merkwaardige persoonlijkheden
trok hij zich te Sjang- mankt. Hij is eerzuchtig ~n
juk". Ikze uijscharen tellenon- manl is het tooneel van den bouw vergoeden thans op de inwerkink op de productie en van den tegenwoordigen tijd.
Ditmaal werd hij rna· b?ngerig naar ma~ht .~n za l
ge~'ccr 1000 man. ~": eige.nlij- oarlog ook met p=:,-ntserwagens, saldi del' bouwondernemingen het goederenverkecr alsmede Millioenen noemen 'hem den
de beut'S. Het geluk- mnuner de macht, dIe hiJ thans
ke leider helJbcn z\l met, swds tanks en gemotorlseerde caval- 11/::=$&, evenals trouwens de op de organisatie van. het ge- goeden gecst van China, andere te hem biMen korten tijd een nog bezit, vrij~villig uit handen
cind "erleden jaar scheik Icrie vc:rrijkt. V 001' de eerste locale conununale banken. In heelc gcldverkeel'. ZIj meent, millioenen vervloeken hem. Is groot vermog'en te vergaren en geven. Tot hell of verderf van
Ezz Eddin el Knssim het slaeht- lUnal aanschouwt Palcstlna de het wederzijdsch verikccr tus- dat de tot · nog toe gevolgde zijn ster aan het verbleeken ?
een van de rijkste lieden van het land? Dut ,kan eerst de toeofrer wcrd van een Engelschen samcnwcrking tusschen pant~ schen de Zekombank (Bank rentepolitiek juist is gebleken
Zijn leverl en de geschiedenis Sjangbai te worden. Mogelijk, kornst leeren.
}1oUtiek()gel. Dc Ollstandelingen serwagens, infanterie ~~ ~licg voor den Landbouw) en de lo- en dnt slechts op. ?en grandiere zijn vcrbluf- dat bij zijn oude vrienden ,'crNod"llk 'lJeTboden).
zijn Ccwapend met gew~rcn, b lig. Bijzollder moelhJk IS de cale eommunale banken wordt s lag van deze pohhel, de
heet bij Tsjiang
maar deze vergaten hem I ~~!!!!!~!!!~§!§~!!
die \'an Duil'iChe of It:dlll~n- slrljd in de bergen, maar toch 2% vergocd. Daartegenover be- gelijkheid bestaat, een
SjoengOnder de7..en
Saen Jat-sen, hoewel dik- \ :
sche fabdeksm crkcn voorzlcn zijn de Engelscbe verliezen ten- rekenen de communale b~nken daIing del' credietkosten te
naam wer hij in een klein
door hero teleurgcsteld,
zijo, doch - n:tar hct gcrucbt c cvolge van hun Buperleurc be- en de Zekombank voor leenin- reiken.
in het district Feng-Hoea als
hem in 1923 tot zich en
gnnt - door Rusland geleverd wapcning uitcrst gering. De gen op korten term\ln uit midzaon van eenvoudige ouders gehem chef van den genezouden zijn. Voorloopig denkt Engelscho troepen maken overi- delen van de hank 1 %.
tel'
De
Tandpasta!
In het kamp der vrijacharcn gcns een uitstekendcn indruk.
Zij komen meestal ult Egypte.
nlemnnd nan tocgevcn.
Wanneer men de mandsti- opvoeding te geven.
kennis nll:~r MOSk?u.gestuur;1. lo~~~::~~~~hla:~~~:~ ':::kl'd:l~
Slccltts richton hun aanvnllen
De Arabieren veJwijtcn den dnsu'lc, het Verkeerswezen en scbe literatuur en de oorspronNa de
Was TSllang Kal-sJek bols)e- all( ~n dr. landr.n mool ....il. docn \·OOr·
deb op het oo\;:enblik mecr te- Engelschcn soldaten dikwijIs het Post- en Telegraafwezcn kelijke
wist geworden? Ret zag er bijna kolftl allr.. U~II.<,I- ';11 candv!.,.,scnrlr.ktr.D.
bolsjewistische
ei- te hebben
f,;cn de Engdsehcn don. tcgcn ~e r uwhcid bij het doorzoe"ken v::-~ (de Prombank) vcrgoedt op de schen met deze uitlatingen vernaar uit. Toen de Kwomintang ;ooalA dr.::lJf'VJi.esdr.
Joden. Dc joliSC Arablcren zlJn dorpcn on huizcn_ Dit vcrwIJt saldi del' verschillende onderne- gelijkt, dan moet men zeggen,
hem in Juli 1926 het opperbevel
PARADENTOSE.
rred!! zoo aan hun blO(Xlig hand- Is wat eigenaardlg, want hoe mingcn 1 Y2 O/C, terwijl zij vo.~r dat de tegenwoordige Sovjet-.
over het gehecle leger opdroeg,
Gr.bruikt daarom allell Jod-KallkloTil.
work' gewend geraakt, dat er kunllcll de Arabische dorpen, leeningen op korte.n termlJn regecring niet ~ weinig van
gat hij het parool uit: "Weg la!!d~ula;
met het militarisme, het werkPfl!~. f 0.10 per tube.
!lOg \'clell \'an hen zullen mo<:- wnnrin voortdurcnd uit hinder- 1 ~b bcrekent. De Bank voor de koers 1s veranderd. De Sovjcttuig van het buitenlandsehe Que,sscr " Co.. HalQburg.
len vallen, ah'orClls zij dc:n Inng op de Britsche soldo-ten geh~~~~~~~~~ bet
fitrij{i stake~.
schotcll wordt, or op reken~n , Financiering van lnvesteerin&
flel JOCH1.,chc Front. met zljdc.n hnridschoenen aunge- ;~g~~~e~v~~~ll~%rg~:i_' d~,'tie~~iddcl'''; opgebeven
op bet oogenbUk tot
Dc huidige Arabischc. opstand pakt te worden. Dit i~ k.entee- rekent voar leeningen op kor- staatsfunctionarissen op
Soerabaj"
cen zoo dubbelzinnige poli- tionaire leger vel'anderde TEji- Weltevreden
in Palcstina Is niet de ecrste, ken cnd voor de n1.ontnhtelt der ten termijn 4% en voor leenin- plaats van bedrijfsleiders gezet, tiek dwingt. In Tokio maakt hij ang weer 'van richting: plotseIHc tegen Joden gericht is. Hij Arabiercn, dic den oorlogstoestichtte h ij een tegenregee·
~o:t d~ijo~~~~~~x~n ~~=;:~li~ ~~fr':~, ~~: ;:~~e;:~~~ ;~\~~~t ling in Nanking, tiet aile contheert "oodoopers in de jaren Htnnd slechla daar willen :den, gcn op langen termijn 1 %
.
en radicalen uit de
Stootsfabrieken mocten gezien te hebben, dat het vraag- waren. Het middelpunt van deze
~~;t~;d92~~ l;e~te~nd!9:;~~:t~~ ~~~l\~ij~ ~~lfv~~th~~nO~:;i~~h~~
ricbtte een ver- DR
stuk
van
het
gepropageerde
revolutionairen
vormde
een
geKK E R II
Kapitaal oormcn,
.....at omvallg, duur en aantal de vrodcJievendhcid van de onrecht op de gehecle ontvangst heime bond Toeng Menhoei,
IOHN KAPPEE
flla<:hl orf<:(S bctrcft. I n vergelij- schuldigc bevolklng ·pochen.
Dcze soort van rentebereke- van de opbrcngst van den ar- waaruit later de
Thans was
meester
China: in 1928 werd hij tot preking met de to(!3tandcn tn .het . 1n het gehecle land hecrse~t nlng der SovJct-Russlsche ban- beid niet in cen zuiver cen- Kwomintang ontstond_ De
Verzorgt Uw
Arfl.hischc kamp lH de ot"galllsa- Intussehen een ntmosfccr, die ken wijst op een zeer bcpaalde traal opgebouwde, geldlooze was Seen Jat-sen, de vader van sident van de nationale regeelie aall J oods(;hc zljde ~eel wat gchecl aan ?en oo:log doet d?n- rcntcpoHtiek als deel van de ge- socialistische maatschappij kan de Chinecsehe revolutie, die in ring te Nanking gekozen_ Maar
Reclamewerk
wat hem voor den geest zweef·
beter. Dc san1.enwerku~~ t~s - ke.R. I?agehJks ~lr1<:~lcn ecmge heele economlsche pohtlek del' worden opgelost. Zij is daarom 1911 uitbrak.
MC.h:1l de poli~.ieke en nllht~lrc vhcgtUlgcn en dlkwlJls ook ge- Sovjct-Regecring. Naar uit de blijvcn vastbouden aan"de ren- I ~~'§§:§§§~!§§ de en wat hij honderden malen Tel ef oon \Vel t. 582
proclameerde, name1ijk de eenICld!lIg lnat blJ de Joden n1 C~S heclc cskadcrs. hoven land en commentaren in de Sovjctpers teberekening als cen %Cor we- I ;
Ba
ta
v.
i
a~CentruJn
to wcnschcn over, Men hcclt Ult stad, gcdccltelijk om gocderen- blijkt, verwacht men in regee- zenlijke fact o, in d. economie.
heid van Chino, heelt hij rum,
het verlcdcn golecI'd en haalt transp?'rten tc Ix!sch:nnen, ge- ringskringen, dat de verlag-jng
Ikze tegenstellingen
nlet meer, zooals vro<:ger.' v~ r dceltc:h~.k t~t het Yerrlchten van dat de vcrlaging VRn renten op
dl! Engelschen de kastanJcs mt patroul1ledlenstcll en het ver- eredieten en lecningcn in aan-

in

Ale

De

de~e:~:a~~

.

ve~

';sjfa::;m

~~~~n~a~;~~~l:~:~ r;~~~~ii~~ ~~~~' C:~la~~m;~:~dj~~~f~!~~~

J 0 D- KAll KLOR A

~~:~:~,~~ ~~ l:;!!t:e~e~dO:df;

rin~e vl!a~ve:~e~~i~~ y~n~~c~

~~~!~:: ~:~dzt~

betere"

~~::v~~::::::i~~'~~~'h~~ ::v~i.~: Imp. E(i;INGER

Co.

tl

Bilitenzol'llsche Apotheell:

h(:b:up~'itieke

:~~~~ern v~~a~~~~t~~~~if[O~~

lclding van de
Ju"en houdt de militairc af- ook het oude Jeruzalem hoort
WCllrgrocpcn 2QOvccl mogclijk dell ganschen dag ~let I~waai
t(!rug. Bet was niet gemakke- vnn de Engelsc~e vl.lectmgmo-

~~fij~i~a~~:or:~~i~ii~~~r:noge_
m:a~ ~:lz~~~~~f:~ ~~; ~~~r j\e~~~k~~~~o~~sc~:Pil::~~

(RATHKAMP & CO.)

G roo t e P 0 s t w e g 30,
schuld van reglementeeren.
Het
pleit tegenover h et . _Postka ntoor.
aan de
op het ;~~r ~~t a~~~J:~ngs~~~~~
Telefoo~..~~~. 32

m~ir~itle~~:! t\?:~ng:~~~~~i~ ~~~~~.?: :~~~~~~:~::~~ u:~n~bel o~;:~:, 2~ :g~ ~:a~~~~~~n~a~a~ez2~:o~~:::' Rathkamp~" .,~,
mi1ilai ~ organhmtle H~gll~o ~e Joodsehe oorl~1? van Josephus liard uit h ~ofde van plallma-

hnndhavcn. Dezc orgamsabe.l s
!4i nd~ d.:n opstand van 1929
aanzlenhJk vcrhctcrd,. J?e Ragana Htaat onder ICldl~g van
een vroc:geren. , ~stennJkschen
Jo;;!ach~::!IC~~ de Hagana

met den PalesbJnaehen oo1'1og
leeningen Door de .\"erla~ ~~~~~a~"a~t z~e ::~~te~~enm~~f~
van 1~36 vergeleken worden.
8er rent~n zullen die
AIleen. IS het Imperium Romavan handel .en industrie,
num In Palestln~ verv~ gen
planmatige lcenlngen ontdoor het Imperium Bntan- vangeo, in dit halfjaar van ,tapt.
(Nadruk 'V6l'boden)_
nlcum.
(Nadruk vcrboden). 1936 een bespa:ing va n rood

tak-

FEU ILL ETON.
NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
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'De kwellingen eener moeder
door

.

ENIIIOO DE NOVAlIA.

10).
Een drukkende stilte heerschte in de kamer. Wanhopig keek
Jerome Florence .aan, die met
de handen voor het gezieht gesla.ge!t op een stoel was neerge·
vallen_
- Ook dU nag! stiet zij wt.
Nu ben ik verloren! .De bedien~
de en de .kamenier bebb.en mij
te . roiddernacht in uw kamer
gezien.
.. .
"Ik ken roijn kamenier. Hct

Ontroerd . boog
haar heen en
blonde lokken.
.Zijn rldderlijkheid
Hij voelde dat hij eigenlijk
pUeht was, Florence in eer
berstellen. Vooral thana, nu zij
gehee1 aIleen was, achtte hij het
dubb'el zijn plieht, de verlatene
bij te staan.
En toch kon hij de besliBsende
met over de lippen

. h o.ar annen
haar wang
ik niet; ik bad t6ch niet kunnen "eJ<CD .ne,,!]De a.m.
mij laten
slapen.
..
.
.
.
'b
.....
"
"
•.•
,
Wat
moet ik
"Toen boorde ik u thnis ko. 0 , blijf bij
men. Ik hield het aUeen niet
meer -uit. Ik m.oest iemand hebben aa.n wien ik mijn leed kon
klagen en ging.naar uw
zender te 'bedenk"en
haar los hing en ik
nachtgewaad ".was ..
Hemel, wat

I

J,~rome

!~rs;:n~~i:ec:n ~i i~t;~:; ~~e~~~:an

.

gezien beeft. ·Pan .ben ik mijn aan. Het
. goeden naam kwijt!··.
, hasr bij a1 bet

I

~'~~~~" ~at~~t~n;:V~~ :~e=t

:h~:r:~~::r4eJ:~~ ~:~~!t~:~i;~!:~:t~~J~~i!i~

.; .;
baar los_ Naar

~

gaan wilde werd.. .

reeds lang haven alJes be"min?
Dag en naeht h eh ik naar u
verIllDgd! Ik was buiten mijzelf · van aD.e,ast, dat gtf mij
zoudt verlaten! Nu laat ~ u
nooit meer van m.ij hee:o.ga.an.
nooit meer! Eindelijk -zijt gij
!

WUII

va a dr. 1:lIlvers t r.
k .... aUtclt.

averill vfrkrij'CIbaa r

vlug ' en niet duur:

~

geworden waren en Jerome
weer . wat tot zichzelf kwant,
had hij DOg geen berouw over
hetgeen hij ged.aan bad_ H.ij
was het verpliebt, Florence m
eer te herstellen. De
manier, wa.a.rop bij dat
was een huwelijk. Dan kon
mand mecr kwaad over
.spreken.
. Neen, hij had nog geeD.
rouw!" Hij werd echter .. .
onstuiming naarmate hij
zelfbeheersching
t erugkreeg.
Toen bedwo:hg ook F10rence
zich.
~ Nu ben ik vee! kalmer,
zeide zlj dankbaar. AI beeft de
Hemel m.ij moeder en ~r
.ontnomen. ik. heb u en ata met
meet. aileen! - Wat er ook
beurt, uw " sterke a.rni za!
bescbermen! Hoe
za) ik. u da.ar\"oor
"Wa.t doet
men. .mij bier teo
.
heeft gezien.! Ik~~ben. uw vel'loofde ~ gij zult mij tegea. de
IastertoDgen bescllermeo !
Bet ontroerde hem, . Floren,
die aDders zoo t::robIcb W8S:.
l\IOO dankbaar · "eIl dee--

w ..... ,. ·

INVALID PORT
POT!ug~r.s c: br.

goed en secuur,

:u~~tJ:~~:~o~:a,~t~ij: :f~~ Helpt U

.' -In ' welke hoedanigheid :zou
ik hier m oeten blijven.? AlS_..
..;..... 0, spreek het ult" dat
he.erlijke woord.!.·vocgde zU hem
toe, jUlehend van geluk. Als
mijn man wilt gij bler b1ijven!
Aeh, Jerome, op mijn ween
zal ik u er voor danken, als
gij mijn echtgenoot wilt worden! . .
'.
Op hetzelfde oogenbUk voelde hij haar gloeiende lippen . op
de zijne. Bij was gebecl bedwelm"d, toen .tij in zijn
lag en hem kuste.
- Florence, wilt gij
vrouw worden?· Willen wij
men bet leven ingaan, wij,
heiden eenzaam zijn?
_ Vraagt g:ij dat nog
Weet gij dan Diet, dat ik u

H.P. &CO. TOKO PENG
WHITB

.'

f

1_28

pnfluo;h.

Panilragan I en 2 - Buiren:org
T elefooll B:. 378_

Beste adres ,>oor Provisien en
Dt:l.nken_
Steea.s- vetscbc' a.i!1voer in prima
kwaliteir Vries- en KoelkaI:ler-
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.. DE OCHTEND POST"
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R~~~~ndangdia 11. Bat. C.

Dames mode-atelier, Laan de
Bruin Kops 36. Vervaardiging
van ochtend-, middag- en
avondtoiletten door gediploJJRegclm~~oim~ partijen ~:~~~t ~o~:~i.ere. Vlug billijk te koop. Bij geregelde _ _ _ _ _ _ _ _ _
ep~~;~~c~u~~e~:n~~g~~~~ Kunstaardcn'erk, A. PltlNS.
(T~1. WIt. 577).
Oud Gondnngdiu 7, telef WIt.
1128. CactusschaIen, desgew.
SAVOY HOTEL
gevuld. Cadeautjes m/apart
heoft momenteel eenige goed- cachet en tach goedkoop.
koope maandkamers vrij benevens apartementen met eigen
badk-wc. telef. 926 WI.

f 1.-

met eigen auto
met lesauto

f 2.50

E.

__=====__

In

pracht:O~d~~O!~keerende:

~~~~~~. ~ f J~:~ 2P.~.~~~r:le~:: 19~5 Chevrolet Sed~n

DENNAL. Het dweilprep. met
:le onvcrbasterrlen d~nnengeur.
Oai;ou, 1 J1tH 1936.
Sterk ontsm. en insect. werend.
Overal verkr. Indien niet voorh.
Degen!;;l1, dIe gedurende aen
bij Uwe langana, bel ons op Gll AbesslJnschen oorlog als StruISwij bez. z. eenige kosten het vog;ls . hebben gehandeld, bet
1
ROOP: SPOED!!!!!!
50.
Tourmg wagens: Esse.x 19.32' Afd. Distr. Prop. Tel. 3170 W1.: slechts te doen had met een
Do:ct&,e 1930, StudebaJ~er 1929.
eenvoudigen kolonialen oorIog,
~~~~~tie,ge~:~e~~' elkS~~~~~~r~l~~~
TE KOOP:
~e~be:er~~~le~ee:~a~:v~~rn;:e~
Tjidengweg West 5, Bat.-C.
EEN G~O~TE BRANDKAST ten toegeven, zich terdege verafm. 1.,,0 x 0.90 x 0.68 ~/m. gist te hebben.

Engelsche lIamle]scOl'rcsllOn~ i·eia:~s~;!~ ~~1~;31~ ~e 4~Ullen.
dentie. OpIciding voor Bonds- n.
..
examells A. en B. en V. V. L.,
door bevoegde IcerkraehL Pri~ TE lIUUR AANGEBODEN:
~~~t-~~r~~~:l~.sl~~~no;~!~:l ~~~ GemeublIeelde KamClS met
1219A. v. d. blad.
250 lorn
De wercld[)clwude "TREU-

Damascus eeo artikel over het
Turksche gevaar. Daarin werd
gezegd, dat ~dien Frankrijk
zij~ h~nd van Syria terugtrok,
tnlSschien de sterke buurmai.
SYl'ie 1,-:i~ lliet Turksch er de zijDe na.a.r zou uitsteken, •
worden.
ru-ar in Alexandrette en Anti. •
achie de Turksc"he minderheid
7"
De nationalistische bewe- groot is. De emir Al1tlullah van • •
gIng In de ArabIsche landen IS, Transjordanie
mhkte aan•
zooals bekend, ook llaar Syne spraak op een vereeniging van

I

heid aanleiding was tot onder- recht op den Syrischen kohandelingen over te gaan. ningstroon te verwerven.
FranknJk hangt werkeliJk niet
Overal groeit het solidari-

:~~:oa!.ten ~~~ a~~;;~:k:j~ ~~:::~c;~::~e~d:e!;~~i::~

als beschermer van het eens droomt van een groot Arabisch
mer door Franschen geredde rijk. En deze politieke droom
Christendom. Daal' door de te- steunt de revolutie in Palestigemoetkomendheid van Frank_
rijk de onafhankelijkheid vool'
(NadTUk verhoden).

r::=============::::====,

M e lI

HOT E L K E IJ Z E R

machines,. _. cen.

hooftl- en ldespijncn, griell ell 48 - Bat -C
lceelontsteking.
Heeft
sclutterende

941
Aune:o: om:evanoudsbekendebrood-enbanketbakkcrij •• AIKKERS".

m Abesslllle, dat tevens een nefamIlIe derlaag
t., I voor Engeland IS ge-

~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~

~:~~eml~~:~~S e~e~~~lii~~.go:~~ :e~~~" da~ h:!na~:~~:l~e;~~~~

~~~~~ie~nsm~~pa~~tie:~~!~~s~~
waa:·b.~rg

I

w1l1nmg 111 Voor-Azle heeft gehad Wat beteekent voor de

PLEDANG

:~~~;e~~!:~d tUb~~ttcl:lr~~!~~~U b~ ~~~~~~~~~~.,.HU~!ap.?t~~ ~~~blCl~n ~~~t~~~cesb~:~~~~~:

Uw schoenwerI" tijdells dc va.
cRllt.ie verslctell, brengcll W\j in 3501 WIt.

~~~~ Ch~vroi~t S~~:~

. Wij willen op het oogenblik
lllet over de permanente tegenstelling tussehen het nieuwe
Rotnemsche ImperlUm en het
Bntsche wereIdnjk spreken,

~~~t ll1~~ p~I~!~~nVr~~f5b ¥eI~~ ~~~h ~Il~Ch~: ~:~~~a~~ct~ g~~~:~

mendoeng, Buitenzorg.
GEL D

1932 Ford 4-cyl. Touring

d~

Groote

t~u;~~. ~~cl:.f· :~~.~g: le~~~raa~~en~et d~~nd ::l~el~i~~ f:~ge:f:g~~:;;~~a;~rmo~:~ :~ la~:t m~~e~~!bd::n~~~~

rJ.

.
mendoeng. 5 kwart. p. auto v. ~g3§ Balm~' Scdan ourmg
Bat\'. 85011. Hoog. Riviere- 1935 Renault Sedan
Touring
tafel "Rh'iera-Home", Mega- 1930 Plymouth Touring

~~~~a~~tz~~f~~~~~d~~;~e~ ~~~~ ~~~y~l~~~~~~~

vretigde.

.monstraties vonden elj plaats. 1
En toen /iebeurde er iets merkwaardigs. Veertien dagen hter •
verscheen in ~en dagblad' te

BET SUEZKANAAL ALS STRIJDoB-JECT

TE KOOP aangebodell:
GESTETNER ROTARY (Stellcilmachine),.f 100 Cash. In goede conditie. Inlichtillgen I.O.E.,
Postbox 9, Batavia.

T~

gI'9Ote

Rome's groeiende invloed in Voor-Azie.

DE REGELPRIJS DEZER ADVERTENTIES IS F 0.20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.
TE koop gevraagd :
OntwikkeI- ,& Afdrull:werk
His l\-Iaster's Voice Portable v66r 12 u. gehracht, 's avonds
gratDophoon. Br. onder No. klaar. Java Foto Centrale,
1982 v. d. blad.
(Van Dinter) Noordwijk 31,
--------~ telef. WIt. 1218.
Ohauffeerschool ..De Auto". _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 d~ verwerkeJijking.:l sc':tef;Ii te
staan, heerswte er in het land

ITALIAANSCHE PENETRATIE IN
ARABISCHE STREKEN.

33

-

BUITENZORG.

-

TELEFOON

~;::~~~;~~~!~~C~:~:~~a~::1r~~~~.lk~:~;~a~~ar~~~Q:i:~;:::r:::

Cn

MI!\r' KEIJZER

heid, aileen reeds door haar be-

:~~~~pi~:;ee:aredM:dde~~n:see~~

PARIHE'l'JES:

Het adres van onzen vertegenwootdiger te Buitenzorg is

J. A. C.

Blauw, groen, geel en wit.f 0.60 Zee naar de kroon steekt. Ter-

Tempel

Groote Postweg 34
~~~jF:::~f~J;~:~~~~:;~:q~;~ i~~~~rj~~U~;b~~~~~~a~P ~;: fE;£~~[~:~;i~~~~:i;~~~i~1~ ::;;::~:al:::~~:::7SNA. fi ~ iz,;,ef:Cdge~oA:~rta ~ba~'.S~h:~eg;w~le:r~e:l~d~
~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I
oe~!~rj~;~~:~';~.V12:_
,~~;~!'~:'D~itvoer;ge Ba,"v;a.c~o:!~NUOCd ~~~:r~b~~~~~~."~;~_J.EK
~~:Lil~~~ e~~IJZEN
~~f,~~~t:F:!;;~~~~~;~J~S F
'"
f
nan het bureau v. d. blad.

.'h'owltoiletten v. n,

~:l~J~~~r~2.(Hol1.

_ _ _ _ _ _ _ len en bezorgen gratlS.

Kleine,
3,50 sehrifteJijke inJiehtingen onder

REN voor Viool, Cello, Contra-

d

."

59.

TJOE" rand en ongetwijfeJd zal zij er

===,---__

GC~:u~u~~ ~~;!~~~~~~~'~l~ers _ _ _
~~r~~nt~k;m~~S~~~~l~tr:~~de~~
.1 0 0 P DEL E lJ U W E.
f~;l ~ ~~~~~~e~.I~~~t2o~i/ \~/1~ ERSIiINET:E~~~~ ~ cylinder, ~~~d ~~a!sd~~gA:~~:, :~~e~~~
No~ ccp.~;:n~~~r:::~hikbaar. Gemcub. !!,.II~I?~~t,slaal)ka-b_I_ad_._ _ _ _ _ _ _ _ Benzine 1: 8, goed onderh. beschcrmde Egypte Ioopt, gemer. Salcmbaplein 17.
~IEUWE PIANO ALBUMS: ~'=~~i~~e~~dC Tamarindelaan 66 ~~:;ge~~de~a:ra~~a1i~o~re~~o~~
Ojaga ~tonjet, 59, BatavIa-C.
Dipl).

,I.

J. KOPP,
Viool!eemal', ex·Ieerling Prof.
snOGL. Nog ccnige urcn beliChikbaal'. Ri\'ierlan.n 23,
BATAVIA-CENTRUM.
,'. iI. lIoop'li

I..eesbiblloilieek.
Tjikeumeuh 50, Buitenzorg.

~~'l~,~~k;'j~~~n~~:;e~t~ ~:~5

No. 2005 v/d. blad.

Dllitsehe Steno-TYilistc, admin.
goed ondcrIcgd zoekt werkkring heelc of halve dagen. Br.
onder No, 1869 v/d. blad.

~~~~.D~~; bni~'~~~'si;~€'~I JUOCCAKOFFIE

ell

spoor
tram. Br. ondcr No.
2009 vld, blad.
..
OIlAI:r!~ p~,~rjO~~r (!it~!n\laap- JONGEDAl'tIE: emddlpl. H.B.
kamer) m.a.g. f 20.- p.m. incl. S. 5 met kantoorpr. bclast zich
I. en w. Dcsgcw. met kost. gaarne met adm: type: en verDjamboclaun 51,
tnalwcrk aan hUiS .. Bneven ond
Te koop geVraagd:
_c_r_N_o_.1_7_72_v_a_n_d_'t_b_Ia_d_._
Tw('4! \'aste waschlafebt met
bijbehoorcnde spiegels. Br. on- VERTALINGEN, Duitsch-Holdel' No. 1981 v. d. blad.

ptr decl (;n per week.

l1e album
Feldman
Dash
6e
Shirley Temple
"
Francis & Day Jazz syncopaHon W. Naesser,s & Co. Rijswijkstr.32.

~~~~~~b~:~ ~~~n~~ri~~~ev~~

_________
TJoJ 1l1JUR AANGEBODEN:
Pa\iijoell illet voJlcdige bi.ige~
bouwen, J 27.50 p.m.
Palmenlaan 49.

meer dan coit op het Suezkanaal is aangewezel1, moet daaruit een permanente tegenstel
ling tussehen Groot-Brittannie
en !tam! voortspruiten.

'l'E I{oOP:
EX'l'RAC'l'. t.e.a.b. cell Radiotoestd ER-

Engelamd ze8)' veTzwa1ct

Een
delicatesse
CAFFEIN
ARM, Onseh, VOOI' Zenuw- en

e~~tlijg~~:~;v~i~~~iFel~C~~" nY~~

mer aan schimmel of bedel'f
·ondel'h. Let op het ZII.JVER
etiket met naam NTCOFIP.
Pr. p. gr. fl. f 0,50, FABR. N.I.

~t~dj~E S~b~~~1l110fiI, T~:.e~:

AN

oPLAA6C0NTR g'L E
waarom plaatst. U Uw dure advertenties of verspreidt gij Uw reclame in
bladen die schermen met oplaagcijfers, die niet juist zijn ?
Waarom controleert U zeIf niet de
oplaag en de verspreiding van het
blad waarin U adverteert I
Het blad bestaat door de gelden der
adverteerders en deze laatsten hebben
dus ste1lig het recht am onverwachts
te controleeren of de gegeveos, door
eeo colporteur verstrekt, juist zijn.
Gaat niet af ap attesten of rapporten.
waarvan U de juistheid niet kunt beoordeelen.

~ M~n~~~,~: bz~o;~:~~~;la~~l§i~ ~~~~~;drJ:a~endeH;:alI!~~ann~~~
. . GEV1~A:\.GD:

singeld. Ret rijk van Ibn Saoed
heeft in het nieuwe Romeinsche
imperium een sterken buurman

,_

~~~p:' G~~~~~~l;~ s~;t~ :'i~~: ~etU;~lr;t~~:~~r~~a~~~:I~I1~~~§~~ri ~f~~~~~~~'s I~~~~go;'~;n~V~~o~:~

20. Tel. :3170 WI.

v/d. blad.

door Engeland vertegemvoord' d Th
.
dAb'

n~~t' me~~Si~I~~oO~_B~~t~=~

"C,""O"I';;;:'N"'TcoJ"'"A"I'-.Z;"-o-",""'ij'"'de-_-CH'-oo-gC"tc'-_"C.c-;.CCOO:;;;O'-v-Coe'"t-O.l""'e-O""'u=,,,:C:""'1"C:'o""dc=rC:
n

~~re:;~: &:e~~~11~~W:t~~~~u~~sRe~~~~I~~~.,~tl~rc~~i..~~~ni f~~: ~~it::~~k~i~at~f;c~e~~~tie~~

I

R(:ciame aanbledmg, ochtcnd Japonnen vanaf
MOOle mlddag Japonnen
vanaf
Mantcleostuums
v,lllaf
Coutant 10% kortmg

I

11_
f 1,95
r 6,50
1 875

"HOLLAND". Kosthui.'1 gez, bij Eur. fam. m/
kind. bij Mulo of hooger onGevestigd: JAiUiiS ZWART
Bonboek.ies vcrkrijgbaar VA.na! derw" buurt Batoetoelis, Bat.Solocellist, Pianist, Organist. Diploma'S M. O. Mcmbr~ de Sof 17,50, Hotel-Pens. "BHUTrE C., voor lnh. schooIjongen. dete des Auteurs, Compositeul's et Editeurs de ParIS. Oud.
RAAFF" Elke md. verkrijgb. Kostg. niet hooger dan.f 30.-. Directcur Muzieksehool "Toonklillst", den Haag.
verschc kruidkoek ult Grouw Br. onder No. 2045 v/d. bIad.
(Friesland). Laan Raden Saleh
l\lcvrouw Lily ZWART
14, tel. WIt. 1548.
Architect Schutter: O. Gond. Dipl. Piano
Sumatraweg 22.
26,
tel.
WI.
3297,
belast
zieh
Aarunelding
van
leerlingen
dagelijks van 11-1 en 5--6.
Zockt gij cen auto, of wilt gij er
een verkoopen, dan naar De ~e'£ou~::/e~t~:.ve:;ad:~d:~~:
AUTOBEURS Qud Gondangdia
7, tel. 1428 Wit. Hier wordt Uw leg en asfalteering van wegen. : -_ _ _ _ _ _ _ _-:::-_ _ _ _-.,._ _ _ _--;
beJang gediend.
"'U., ~""'~
"LI. __ ~«
Vraag eeo Kruimel-busje tot
",LC-M4I~
~
ORGANISEER UW ARBEID
Laan Holle 31 _ Telefoon 165-1 Wel!evreden
door DOELl\-IATlGE KAART- ~~:~~ande~e:O~~~;ss~;~e~~
( SYST!'JMEN. Vraagt adviezen (v/h ZusterGoudsmit) aan, bid
~ac~~~~j:;~o(l~~rllkkelijk)
. ,: g.Jg p,~r s~.uk
onder No: 771A. bureau dezer Hr. W. ten Boom. Javaweg 7.
Hllzcs bopj es (ook
hi) U ....•
Courant.
GEVRAAGD:
Ahngeboden lessen in bet boek~ MANNEQUINS door eerste
Bataviasche Cooperatieve Begrafenis-Onderneming
houden C. a. CLUBLESSEN klas Damesmodemagazijn voor
te
houden
modeshow. Baten
De meest coulante en best voorziene Begrafenis- Ondervoor ten hoogste 4 personel1
neming. Regelt en verzorgt begrafenissen ook BUlTEN
A, 2 x per week f 6.- p.p.p.m. liefdadig doe!. Br. onder No.
Batavia. Naar verkiezing Europ. of :iDh. dragers. Europ.
B. 2 x per week f 7.50 p.p.p.m. 2010 v.d. blad.
CURSUSLESSEN Voor ten
lijkwagen en auto's (Europ. leiding). Adres: !{ramat No.
hoogte 8 personen
62 tlo Tramstation, Bat.-Centrum. Telefoon No. 126 (dag
Vacatie in Duitsebland.
eonversatiC1lessen, _~en:.;n:::a:::ch:::t~)._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'
A. 2 x per week f 4.- p.p.p.m. Serieuze
B, 2 x per week f 5.50 p.p.p.m. aangeboden bij Duitsche dame. _
SPOEDCURSUS DIPLOMA A. Br. onder No. 1870 v/d. blad
November examen.
Te Huur per I Sept.:
Toko ,,HINDIA" RUITENZORG
4 x per week f 7.50 p.p.p.m.
Ochtend-, middag- en avondcur- ~~:s~;~~~:~e;5'e~:~f t~~~ Het van OU?~ bekende ~oede adree; voor provisien ~ drank~ sussen. Aarunelden Dude Tama- Te beYr. Djocjaweg 12., Tel. koel~ en vrieskamerartikelen. Agent New Perfection forn~en.
rindelaan 149.
4859 WIt.
Concurreerende prijzen.
_________
Dames doet Uw voordeel!
Onderwijzeres mekt werk of
RECLAME AAN1UEDING
Vrijdag 24 Juli ·Verkrijgb. drie lessen, ook genegen les te ge- ~_--------_-.------soorten Chin. of Europ. Sebo- ven aan kinderen, die am een
GROOT KLOOSTER, Noordwi>.,;k 29:
teIs (naar keuze) voor sleehts bepaalde reden de school Diet
kunnen bezoeken. Bill. condi 2~ja:rige Vakschool voor meisjes, die de L. School met vrucht
.I 0.60.
tie's. Sr. onder No. 2M4-v/d, doorloopen hebben en voor leerL van H.B.S. en YULO. die de
Restaurant "De Snoeper"
blad"
studie staken (Staatsmploma)
P. Baroe 65. Telf. 1547 WI.
l\fcubelfabriek

""',-,11,'". _II

~

C,

verkrijgbaar

1auooananj

~~~~~~f~O~3<J~'~.~O"~'~f~U.~75~'~.~bl~"~i~'~~~~~~

. . _: .

.

overal verzwakt en van de politieke positie kan hetzelfde gezegd worden. Turkije rekent
niet meer op de bescherming

A

H.H. Importeurs en Middenstanders,

Italie is op het oogenblik als
maehtsfactor naast Engeland
diep in de Axabische wereld

TE ROOP:

SAVOY HOTEL
onder no. 1942 v.d. blad.
Het be8te adres voor Uw l~Ch
of later. InI. 'ret 5128 WIt.
or diner, bonboekjes ad 30 ons
l'OSTZEGELS:
vannf f 22.50 fro thuis. Vraagt Effecten kunnen dalen in waar. _ .
proefportie teler. WI. 926.
de. Postzegcls blijvcn stijgcn in
MODE l11JIS LIDO, LAAN CANNE 30.

VB'",OO,R o'n'.~ mUoRdellkL.mAerls B ;oa~~rd~p K~~~i~g I)r~,~~. 2~
...... kt
""
i'
LAAN TRIVELLI 23
OORDT, Tjikini 16, teL 2571
g~~;e~~elit~~ ~~~~~5~~:i~i:: W_It_._ _ _ _ _ _ _ _

EISCHT

CONTROLEERT ZELF!

~:n g!~fc~~ee:ri~~~~~~~~~

aanval cioch eischt het reeht
van zeifverdediging op.
Het zou eehter verkcerd zijn.

Ieder die belang stelt in ons blad
kan vrij in ooze Drukkerij binnenloopen am steekproeven te nemen.
Iedere controleur is welkom.

te meenen, dat Egypte, de Ara~~sChe Ianden of een ander geled in Voor-Azie nu de Engelsche heerschappij tegen een Italiaansche zouden willen verwisselen. De Engeische demoeratie
is in ieder geval een zachtmoe-

I"DE OCHTENDPOST"
voor Batavia, Buitenzorg en Olnstreken wordt elken Maandag. Woensdag
of Vrijdagavond van 8 uur D. m. tot
3 uur v.m. gedrukt en gedistribueerd in
een oplaag van

~!!~se::er~~~~fsm~~n H~~t J~~i

van de Arabisehe volken is
sIeehts, de EngeIseh-ltaliaan-

:~~:ve~e~~~~te~~~~a~~j~~~

te benutten.
De ont.waakte Relts

12.000 EXEMPLAREN

Speciaal in Arabie heeft de
Engelsche nederlaag den tviI
van de
bevolking gestaald,
om
het
Europeesche
bestuur van
zich af te sehudden. DaarbiJ
hoopt men voordeel te kunnen
trekken uit de tweedraeht, die
ill Europa heerscht. In den geheelen Orient wekt het steeds
sterlter v..-ordende nationalisme
den drang naar onafhankelijkheid. En wt nationaiisme,
dat tot een vijand van Europa
geworden is, is een plant van

De Bandoeng - editie wordt elken
Woensdag- en Zaterdagmorgen gedrukt en gedistnbueerd in een
oplaag van

6000 EXEMPLAREN
~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:::~

1

Europ~chen bodem.

6BOOTHINDELSIEEMPLOYEEBDE N

L~~~~~m ~l=nt=~~
ontwaakt, zal hij tegen de wereId opstaan'" zeide Napoleon.
Europa heeft zich alle moeite
ga~ven. den reus te doen ontwaken. De wederge-boorte van
alde
n....... . . . . . . . ., .......... U1.......J...
lra.k in Irak en in Arabie. Men
droo~t van een groat. Arabisfih
rijk. Deze
ideeenleeft
ook in PaSyrie
Tnulsjordanie.

I

~~te
n~d~~,er;

1_

I

v~ b.

Wordt nog beden lid van tie
S. E. G.
(Ve-.-.:=.iging Oudmmgoeu St:e\lD.Europeesch~

G r a ot h an dehgei!ll\ployeerden)

I1

-n

Zij Tedeent U moteden en finantieden steIlD-. Indien
butten Uw
schuld ttn!l~ge >an ck tijdsomstandiglttden bulten werllring %ijt
geraakt en dieutengcevolge in ~ '\'Hmrt..
lJ~ l"/~ -van Uw manddij1:sclJ salarb m-"C: een minimt:m
-yan f
1._ ell d:n ~butie van f 250 pa mu.nd.

Vraagt Inllch1:lngen

••• ',.,ag ao ,.1. WI. se29--'
!...To
_________________

•

