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beden, gerezen tusschen de
bevolking en den landbeer
beschreven hebben, een "koempoelan" plaatsgebad in bet bijzijn van den assistent resident.
van Mr. Camelis.
Daar sprak de regent van Mr.
Cornelis de opgezetenen nog
eens toe am hun duidelijk te
maken, welke reehten de landheer beeft.
Vervolgens heeft de assistent
resident medegedeeld, dat de
maatregelen van den landheer
waren opgeschort in afwacbting
van de beslissing van den procureur gencraaJ, wiens advies
hij had gevraagd.

andervraagd betreff~de stappen, welke zij zouden bebOOn
gedaan Qm bi~tand en advies
te verkrijgen. Hun werd O.m.
gevraagd of zij geld b!.Jeengebracbt hadden en zoo Ja, hoeveel, om daannede h~t advies
te kunoeo betalen. ZlJ kand.en
uaar waarheid antkennend antwoorden,
maar
begre~e~,
evenmin als wij, wat de polItIe
daarmede te maken kan hebben. Kan ie:mand de opgczetenell verbieden of ook .. ze,lfs
maar euvcl d,,:lden, da~ Zl~ ~lcb
zouden VOOI'Zlen van Jundlscb
advie;; eu daarvoor weI .geld tel'
betaItng van honor8:~um en .

(in dit geval: van den.aanplant
ontdaan) en geen hutzen meer
afgebroken.
Evenwel, volgens door ons
intusschen ult den kring der
opgezetenen ontvangen berichten, zijn er enkele dagen geleden op het land in de buurt van
Tjiboeboer twee warongs afgebroken en werd de padi op cen
bepaald veld met den grand gelijk gemaakt, waarna zij daar
beeft de lalldheer

van . particuhere
l~~e~Jen
heeft llimers ook cen Jurldi!?ch
~dviseur, .tevens voorzitter. ~et
l~ mogeJIjJ< en zelfs waarscblJnbJk, dat de landbeer gaarne zau
zien, dat de opgezetenen nergens raad. wuden ~llDnen bekomen. HIJ stel~. uch op ~~t .
standpunt, dat hlJ aUeen ~e1}lk
beeft. Maar zelfs als W\I ZlJn
s~ndpunt aanvaarden, moeten
WlJ voor. de opgez~tenen het
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een procea aangespannen tegen
Hadji Mitjang van kampong
Soeroekoe, die, naar hij beweert, een warong houdt zondcr daartoe gerechtigd te zijn.
Deze hadji verwcerde zich door
te wijzen op 'een af.spraak, weI-
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Hadji Mitjang

ZOll

maar da~rom nog geen slaven.
Men Ziet dUB, dat hoewel de
onrllstwekkend?
za.ken
°P
bet I~nd TandJong Oost door
het Bmnenlandsch Bestu~r werden
een

i 250 per jaar een huis cn een

wa~ong op t e zctten. Daarvan
heeit bij geen bcwljs, maar weI
heeft hij .de gezegelde vergunning van den regent, die hij niet
zau hebben gekregen als de
_~~~~~~~~~~~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~_ Jandheer bedenklngen zau behben gebad.
Eind 1935 wcrd dezen hadji,
- - - - - - - - - ; die nog geen jaHr in het buis
Examens der Pederatle voor Stenografie "Groote"
woonde, aanfczegc;3., dat de
c:nKindcrcn, voor.
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cens cen opgezetene een mondel~nge ~dschap om voo~ :den
resl~ent1e-recht~r te :-:ersch1J~en
bereiJkte, dan Wlst hij nog ruet,
waarom hij voorkomen moe~:
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den" afbraak-rommel 'van

zijri hUis 'bijeengepakt en is," 'geleid door anderen, vertrokir.en

nur' een terrem. van' het go~~'

vernem.en.t. 'ge1egen

naast··Tan-

~ ·· waar ~ ~eer

'.

speelt in hun kaart.
Maar in dit gevo,l is de aa11koop door het gOll....ernemcnt in
aile opzichten voor de op het
land wonende bevolking bet begin van een groote verbetering.
In ceo opzicht voldoet deze

huis en het vernielen van zijn
tum heeft hij Diets begrepen.
H'"ij begrcep zeller· met, dat dit
in verba.ri.d kan staan· met zijn
schuld. '
.'.
Hij heeft ziju schamel boeltje

djong
,101 Rijswijk 19
daD. een die . geweigenl heeft
in tc .gaan tip de voorwaarden.
van. den.landheer. zioo vestigde.
BANDOENG .Piano- en MuzIekbandel 101 Bragaweg 29
' Van de : raw getelde 6000
· ."~_.II•••III••••••••III• • • • • • • • • • •ri'lzi.eIen: ui~ ...de drie .~
. :. .
.
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~

wapclld met een aantal vonnis·
sen, den aanplant en de huizcn
van 17 menscben te vernielen.
Ook claar stelt tbans het B.
B. een onderzoek in en is bet
optreden van den landheer voorloopig -uitgesteld.

Van ' het. afbreken van zijn

BATAVIA-C. Piano- en Mu.iekbandel
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Amedkaansche mode-huizen.

bracht van f 5.- per t¢n op
J 15.- En dtit was een v.erboogmg, die 'ze1fs den ~iiden en
normalen ' te zwaar vicl. Geen

. Eerste Betaling ..November

d

Zaterdag_ _

vonm.s blJ verntek. En · gewapend ~et dat vonnia heeft bij
bet hu!,S van: den wezenlooze de nieuwste modestof voor
bove!1 zun ~oofd doen afbrekeu de tropeo. vertoont geen
en di~ns tum ()ntdaan .va.n aHe
transpiratie- of
gewas.
regenvlekken.
Het za.l we! juist.zijn, dat de
~an schuld beeft aan den land-

die
ecn
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bet thans toe;~:~~ aandacbt vesUgt op ning in plaats \'an straf.
eveneens te gaan op bet land die politiek van de Inndheeren
J. V.
Kema.joran Oost, nadat te vo- _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __
ren op Soember Batoe zich iets
dergelijks had afgespeeld .
Op Kemajoran Oost staat
de I:mdheer ook gereed om, ge-
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heer dat Hadji Mitjang tot bet
houden van .die WBrong de vergunning had, voorgeschreven
door cen bepating van het regIement op de particuliere landerijen.
·
Dewaarde van bet goed, waaram het ging, is gesteld op

I
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ochtendmiddag- .
avond-Japonnen

een warong hield.
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Zoo ging bet op Tjipinang het aantal wanbeialers tc doen vangen dan eeu mooie beloo-

Wlj hebbcn medegede:1d, hoe
het komt, dat de bevolkmg van
het land, die schuld heeft aan
den l:edheer'I~le:;~ei::;? g~e
vo~n Ij n.
e
h
~bO:rl~k Opg~~anpeD aa:n wC:;s

':~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~IlW:~:~ K~~fd~~a~t~~m:~~ h~oftef~gen dezen man vroeg
~
In het geding ontkende de land- en ~erkr:~g. de landh~r een
0 0 U D '-' en

Die bebben maar twee verlangen : _ verkoopen of den eigendom van bet land ven.verven.
Is het laatste hun oogmerk ,
dan staan de opgezetenen met
hun recbten hun in den weg. Die

vroegcr ~ aangereden door
automablel en teng~volg~
van dat ongeluk versuft 15. H1J
leeft en. werkt, maar zijru geest
is elders. H.ij kan met spreken,
hij,kan niet begrijpen, wat men

dat deze op onrechtmatige wijze

.

bull~~d;", R:~::::h.t2og~a~ng~r)~try:t~5~_~f~t:~~ :~eII~gt:" b~::~:

·
k

~::V~::-e~e~~ t~ede~~~~tge~~r.

Dc hadji wachtte af wat er
nu ZOll gebeuren. De iandbeer
bracbt de zaak voor den landraad, 'die 14 October. n
bern
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De mogelijkheid is niet llitgesloten, aat deze arlikelen in de
Ochtend Post !karen op den
malen van den landheer zijn.
Het staat wei vast, dat hoe
meer onrust en herrie er op de
particuUere bnderijen is, hoe
eerder de regeering tot afkoop
zal overgaan,
.
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niet geplaatst kU!Ulen worden?
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van den landheer. is, vcilgens de
opgezetenen, 25 ct per dag ge-",'em met 5 cent boete voor betaling ua dato en het mocht
maar 12% cent zijn, terwijl bovendien afbetalingen van schuld
niet werden geboekt ap de ·rekeniug waarvoor zij werden
aanreboden.
Maar de 6.000 personen. om
wie . het hier gaat, kunnen niet
allen een plaats viuden op het
bovenbedoelde gouvernementsterrein. Het is daarvoor tc
klein.
En daar begint nu het pro .
bleem voar het B. B. Waar moeten de menschen heen, die daar

~~~~~e~e~~~e~ij~ms:~~d~~:::-; in ~e~s ope:r~d~~er=~ s~::~~ I~=,=A,=P==;,=o,=v=.,=.i=v=.',=k=rij=gb=,=,,=\=e=ge=n::::_=e=n=p",rii,,'="=n=f=,==-~
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VERKOU DHE ID

deden

Tandjong Oost, waarvan wij in politie, vermoedelijk op ver· 'uitkomen. zeker is dat "niet,
de Ochte?&a Post van 10 zoek van den landheer, ver· want de afkoopsom voor bet
October
11.
de
moeilijk- scheidene 9pgeze~nen beeft verpUchte werk ten behoeve

,,'er,scbtillL tc Bandoeng. Sumatl·astl"llll.t 1, ZOIlUIlg:oell.tEn,j
' ·....'r B!illdoeug:. Tjl.J.nabl CO ol!lstttlken in iJOOO cx clllpl a r eD

HhL1.,·i!t, t ;"ell,,,,ng

gebeel moeten afschrijven.
Wij nemen nu aan, dat die
vOl'dering
verantwoord
ls._

DE VONNJSSIlN IN HANDEN VAN DEN LANDHEER
Er beeft onlangs op het land

~&j

aanvaarden:

heer Diet
En duS ·zai de:ze zijn ~orde:
-ring ·OP. d~ze menscben van totaaJ f 100.000 ged,eeltelijk of

Mogelijk met Opzet·verwekt.
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te constateeren, da.t met den vaI
va:t;I.. de Mandsjoe-dynastie; Diet
alleen de -oude - Chineesche
staatsOroe is ineengeStort,'
DlW .ook de oude Chineesche
cultuur.
De .invasie van ~d'e Wester-ache beschaving bt\jkt onweer
staanbaar te zijn. De laatste po~
giJlgen om haar te weerstaan,

---:SOE~
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Aangevuld- en Toegelicht.
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GRAAF CMNO TE BERLuN.

Toen op 10 October 1911 bet zich met ongerust. De duister- ~=~~e:=8in t:o~ ~a:s~~
eerst.e revolutlonnaire schot nis ZOll den nleuwen dag slechts Ming in zijn "Cbina'~ Vert.eidi-

I

I~!E'WI)K 24 (Dude toka Je-nu) .· re1. 4303 W1~
'!"~":

~n.

. / '
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De,n }.gen October is de Ita- parierrienis-ontbinding '
een twee
V3.!l 3 tjikirs
minister, ~n ~~ten- staatsgreep zouden oDderuemen.: ~n l'Wmte van m.iDstens 30 m
dat niet allecn bet sein tot de h ell sleehts een voorbijgaande wordt uiteerigezet; mre,?- tever- landscbe zaken, Graaf Gale~
:::
zal
re-w;olutie, . die ,leiden ZQu"tot de phase ~~n .?e . gc:sc~iedenis: .~~~~ ~~:::\n ~:Jig~=e:kd: ~~~~' .t!C~~~~~~a~V~~n·. ::: s$enkorn.st van RusIan4 in sen verbode1~ ~n. met een groo- .
IOLUverping van de Mandsjoe- Reeds voor vJJf.ent~1l1tIg ~~-. leidende Chlneezen. Verzet bleek DUl1schen' ambassadeut.'" te ·J;to- Spanj~, ' is dlis heelemaal onze-' tere snelAeid ~ ~~ km per
uUT
op dep. ~~g •.6 TtJMn .
l~r~~i!:ee~~h~e R:~~N:~ ~~ ~:;.e~~~ftb~~~~ ;~~:'~~le ~~~ nutteloos' te zijn,
de staat- ~e ~aro.n. Ulrich von Hassel, ker._waar de belangep. v.an het. i
bOlsjewisme staan ' op ' bet spel
Vrachtatl,to B zuUen .~lecht8 .
twas .t evens het ocbtend.i~chot, 770 tot 221 voor Cbpstus, dus :~di~~=IU~~;~;ijlj o~ a~r o~U;~~!lrfn v:~m~k=i

~~~~af:~~st i~OO~:~;a~~~~~ ~:!i~n~:ul~:~ie~e !s~o~~ .gung· ~en Euro~che Ideen" liaa~~e

~:~C'u!~g

I

~~::~~ ZlJ'~et

• •

~

a

v~~~r .~an auto~

Na

!~~~\:;~e~hi~~~~~~ :~~\;ol~~: ~~U~~l~jk~;'~n~~; u~:!:~

friep. Het luidde cen nieuwe peIriode in van het bestaan van. het
iChineesche volk, ee~ perlOde
:~CI'"~vedergeboorte, van verjon.
t> De Revchttic \':m 1911, welIkc:r vijfentwiotigj:1rige herden-

1

voor de Westerscbe cu1tuur.
scheurd door lllwendlgell strlJd. ~~!~~ Z~~~;:~h~jd ~~l:::~;
ersehille?-de lecnstaten v~rhleven zich tot zelfstandige ineenges.t ort.
:~~~%ag~e k::~i:~aa~~ ~ Niet aneen op staatkundig
221 "bOr Christus ge1ukt.e h~t gebied, maar ook op cultureel
aan '['s'in Shi Huang Ti, den i:~~!'!n~~d~~:, O~~er:;

v:

it~:~~ ~~o~':l~C~lj\\~~:~~l:''l~~!; ~~~ij~, v~~d!e~ij~c~¢e~~'f~

gewoonten zijn op zijde gezet
lonlallgs fe estelijk is gevierd, 1S hereenigen. 001< de ~c~eldI~g ~!t, O~l~!~~~ellg:rJe:n l~:r~~~:
tU6schcn Noord. e.n Zmd IBnJet warring zander weel'ga in de
)"oh:tic.. ZU is een geestelijke nie-Hw in de Chineesche,%cscbie- moderne gesehiedenis van welk
Imeer dan ('en staatkundigc re~

)~~\~~~~;~~~te ~~:~keU~~~~~:~ ~~;~i~o!~n ~~e~~i~l~n ;ll!~.t~e~~

Aziatisch volk ook.

~:~~::1~::~, v::t:tij~s:t

\1illg \'un de M:mdsjoc-dynastie. had , oisehoon zij niet dezelfde

!ifna:r ~fe ge;t~~s~: i~m\~~~l~;

~~~j~;g ~~~v~~: ~~s ~~;ist~·~:

:sta';tkundig c l'evolutie, . h eeft Vit die scheiding o!Itstond. in

een

onmiskenbaar teeken is, da.t met

~~i~:~~~o~~~ru:rimd:egee~~~~

drie dagen duren,

waarop

j~~et~~~~::=~ 'SO~l=w:~~~~e~~r_ .

zich voar een fait acoompli wi.l ken meer dan .d e vroegere ?lede
plaatscn, om het te dwingen, ~v':"0H~i~~t
dagon met den FUhrer zelf te zich bij Rusland aan te sluiten. ~~gna1eu geven
confereeren.
.
De provoceerende redevoe· wijzigd. Deverpliebting tot et
Zoowel de duur van het op~
ring van Maurice Tborez te geven van een signaal wanneer
~~~h~~n~;sd: ~~rsd~~n!~~e:.~ Straatsburg (natuurlijk in op- men voorbij wil rijden geJdt
ste medewerkeci v~n den Duce dracht van MOfiiou gehouden) vanaf 1 J anuari afleen buiten
en het plotselinge verscbijnen beboutode kommen, t erwijl in
van Litwinoff te Parijs, tOonen bebouwde 'k ommen het geven
den behandeld en verreikend.3 duidelijk aan, dat Rus land iets van geluidsignalen is verboMn,
m"Z/l~r~ .(lan. in het bela.Jlg 'OOft
besluiten zullen worden ge!10' in zijn schild voert.
Dit is de tegeuwoordlge po. de v61119h.eid van ket verke er:.
men.
litieke situatie in Europa, die
Ten slott~ kunnen plaatse1lJde twee grootste Fascistiscbe ke v~~b.riften het gev~n van
genblik is een uit barsting te mogenheden voldoende a.anlei- gelwdslgnalen op bepaalde wegcelt, om over maatrege- gen. of bepaalde uren gebeel
~!~~h:andriJ~~I1:~~ of mor- ding
len te beraadslagen, die geno- verbled~ll.
De nJeuwe W. y. y. bepaalt,
Voor het Russische volk, dat men worden. Want ook Duitsebland en Italie hebben er groat dat el.k motornJ~g, bebal.~e
belang bij, dat de nationalisten motorfle~n, ~oorzlen .:noet ZlJIl

::de~P~~e~~~ o:a~d~~~c~e:~

~~la~:~je: :~~~:~ e:~ !~:

pa~: ~!~ti:~~:~i.eI~!U::

!~i:~:~~~·e~~t b~~e~~~r~~o~~l n~~ ~~~e;C~~ e~~!~~~~~. ~~~~ ~~:eijgan::' ;:te:~e:~I!e~~~ ~~~ d~~~er~~:~j~hi: i:z~~;t~:~t

1!~e~~!icf~:-n~li! 1~~~I~~{~~;ld:~t ~~~~ene u::u\~en. eD~a~~ij ~~~=
lac n ieuwc levenssn ppen zal zijn gelekcn zijn de paar afgeloopen

!~~~r,~~~~~:~{~~;~e~e~:17~~~ ~~cl~~i~1~~~~eE;r1~i~IS ~~~~~
'pJooid, wanl'na. CCll stntische
ipel'iode intreedt, om gevolgd to
!wortIen dool' eell nieuwe perio·
Ide vlIn vCl'Yal, waarin zich weer

h ett werk zijn, in vrijheid op ~::re::t~~n~s~~
: : rn~:w:i~:a~~~~~;:;: outnucbtering.

~~:

lijk e en staatkuudige orderung.

gnnu cn evellals toeD: zal oOk.nu
I.lit den chaos een meuw Chma
verrijze11, jonger en krachtiger
dan tevoren. Evenals tocn zal wet komen.

:~rw~~~; ~~~n~~!et :!~:e!!~~l= ~:~v~~~~!~:=g~~z~;,as~

fout begaan, a1s het RU519lld in gesteld • .dat men v?Or wagens,

pr~~;ge~!Ut~~:~ee;Sh:i ~:~~ ~~~~~eh:j;!c~!t;~el~~~: ~el::b~i: ~u:,ll:rn ~~~ ~

tu d heeft om zoo'n apparaat
aan te bl'engcn. ,
AZle vrachtauto s, autobussen, oplcggers en aanhangwa·
gens moeten veroer .gekeurd
worden. dus ook de met-openbare vrachtauto's en -bussen.
Hi~rvoor ,""ordt behalve eeu
k.euI'Ulgs~e~ , oo~ een keu-

de tegenwoordige Mar.xistisehe den-Europa ingesloteu worden
l'egccring van Spanje te hulp door een vereenigd bolsjewis.
komt: Slechts het zenden van tisch Oost- en West-Europa.
Daarom meeten DuitscbJand
Ze is voor China troepcn naar Spanje tou de
en ltalie tout prix tracbten te
een oak at in aantocht. Teekenen
nog kunnen verande- verhlnderen dat Rusland over
Zoo kent niet aileen bet ChiZij, die aldus denlu~n , schijncn ;~:~~~:~~~:~~~~~~:i~ft Z~je~
Voor zulk een gewichtigen de Oostzee 'en over de Zwarte
zee t roepen naar Spanje zendt.
i~ieJ.~s~I~~t~·~;~~'!~f:Jel~l~a~ol~~~
~~~ij~'o~~C~~J';b;U;l rvjjf~t\~j~~~~ zen
cultureelen cbaos, uit ele~ ~~!O~e:~~d~~J.~~andh~pbte~~~
MussoJini heeft een paal' daI
I'"~
mentcll van de oude Chineesche

l~;::,~t~~\.e~~I;:;~~!;:W:~tbl::~~ ~~~~i~~e~~~~ ::~~~~:~.
i

l~,~~l~~~!i :n,,~~~,::~ i~g:rg~g: ~~~:e Si~j~~~S V:~ d~~r i~%~~~

de yan Yen'al, vnn lledergmlg, dueelen mensch mage het kart

'~~~~Iln~~rte~:~~l~~ll~~~ef~ g:~ ~~~~i~~j/ja~~~1 ~~~~~a:e '::~
zoolang cr in het ,·ol k nog
kt'acht£!n leyell , die het iu stllllt
slellen nit het vCi'\'al niellwen
bloei te scheppen, op de naeM·
Weer ee-ll dagllcliodc te docn
\,olgen.
Hct Ch in ec5chc ,'olk h een be·
Wi::zell de krach t te beZittCII, n:"l.
den lledcrga ng weer tot opgang
t e komen, bcwijs is gcleverd
door het schot, nu "ijfentwintig
jarcn geleden in Wuehang ge·
lost.
lIet liet zieh cchler aamien,
nls zoude de nicuwe dog nog
duistenlcr )'- Un dan de nacht.
Dc !>[;mtkundigc chaos, die
noodw\;ndig moet volgcn op iecl.crc om\\·entcJill g, is blijyell be5laan. De internntionalc WOI'ggreep op China t ocgepast
schcen nog dichtcr te zijl1 toe·
;;cKncpcn. Dc cerslc president
Yltro n Shih K :li h<''eft zijn po~i n·
g>:>n om een dynastie te stichten,
waarvoor hij de goodwill van
J(J.pan noodig bad, moe~ en be·
Lalcl' mct de aanneming van de
bCl"IIchte eencntwintig eischen.
Na zijn oood vic! hct rijk uitcen
in ven.;chil!cnde zelfstcmdige
pl"Ovincil!S ondel' militaire gou\'crneul'E. die met €Ikaar gcdu·
rig om de s Ulll"ematie streden.
TusscllCli Nool'd- el1 Zuid·China
kWilm cen scheiding tot stand.
E n o!ll~ngs, op 18 Sel)~cmbcl'
1.1., hCIdacht.ell de C::lll~ezen.
dex: £lag, w:larap Ul! :v ijf jaren
g~ed~~ Jal~an tl"achtte MantSjC?l'1Je los t~. scbellt'en van het
Chtneesche rlJk.
Vclen wanhooptcll ' reeds aan
China's toekomst. Voor hen
bleek de nieu\\'c dag geen belofte in te houden '''an eeli
mooie lente. Hij was aIS de
l:mtste lIerIstdag, die onmiddellijk Z;)ll wordell gevolgd door
den winter.
'Zij echter, die met hun geestesoog door de duisteruis heen
vennoehten ta zien, maakten

nuten in het leven van het individu. D£! nevelen, die het nanbreken van een mooien dag
"crg-ezellen, trekken hoc langer
hoe meer op, nanl1nate de tijd
vordert. Reeds zUn ze al zoover
opgctrokken , oat oo'k zij. die al
wanhopig waren, t hans de hoop
itl zich voclen ilel"le\'Cn, en ge·
n t'igd zijn aan tc nemen , dat zij
lich hebben vergi st.
Ond,lllks politicke chaos,
ovel'strooming~,
bongersnoodell, bandietismc, communislUe
ell bllitcnla.ndschc a.gressie zijn
de vorderingen, door China op
velCl'lci gebied. gema.akt. duideJijk Wllal'nl.'embaar. Waal'ne·
mel'S, die in h et land zelf zijn
gewcest, verkondigcn met veel
lof de vorderingen, die China
op het gebied van de materieele
beschaving vertoont. Handel en
illdustrie gaan gestadig vooruit. ondanks binnenlandschen
choas en buitenlandsche agressie cn machinatics. Op wetenschappeJijk t errein spanncn jongcren hun llitel'ste kl'llchten in.
!I'Iaar oneilldig hclangrijl;:er
dan aUe matericele vOOl'Uitgang
is de geestelijkc gl'Ondslag der
dingen. Iedere menschelijke ae·
tiviteit moet daarnaar beoordeeld worden.
Met voorbijgang van al hetgeen China in den laatsten tijd
heeft bel'eikt op 11et gebied van
matel'iee1en vooruitgang, naar
sommigcr meening r~cds veel,
nnar anderer meening nog te
weillig, zunen wij daarom het
geestelijke revolutieproces in
beschouwing nemen, dat na de
volbrachtt'. staatkundige daad,
is blijven -doorwerken in steeds
ruimeren Kring .en in steeds
diepere lagen van bet Chinecscbe volk.
Uiteraard leent dit 'artikel
zich niet tot il et stap voor stap
volgen van den gang van het
proces. Geneeg zij het daal'om

cultuur en uit eleme nten

'~~~atie

van

~fel.l~~~~~eeSC~~~:~:~
ge!;meed, waardoor stabilisatie
niet aileen op cultureel, maar
:~d~~ ~:.:;;~ndig gebied zal
E r is geen ander Aziatiseh
volk, dat zulk een geestelijke
bevrijdillg, een geesteJijk revolutieproccs beeft doorgemaakt ,
woals dat , betwelk bet Cbineesche volk. thans doormaakt.
Zelfs de ontwtkkeling van het
moderne Japan, waarop vele
Aziaten uit gekolonlseerde lan~
den zich blind staren, is maar
cen proces van aanpassing geweest. Het Japansche volk
hceft noait een geestelijke bevr~i d..i ng, een geestelijk omwentclingsproces doorgemaakt, Dit
blijkt duideIijk uit velerlei Japansche instellingen, dit blijkt
O.a. zeel' duidelijk uit de primiLieve goddelijke vereering van
den keizer, uit de stnatsrechteJUke instelIingen, uit de geheete
staatsleer van J apan.
Nu nog kan niet met zekerheid gezegd "\-vorden, wat uit
huidige brouwsel in China
te \'oorscbijn zal komen, hoe de
synthese tusscben Westersche
en Chineesche cultuur zich zal
vollrekken en kristalliseeren.
MtHl.l' een ding is nu al zeker,
er is een zear belangrijk resuItUtlt bereikt door de beroel'ing
met bet Westen en door de inccmstorting van de oude Chineesche eullllur.

h ~t

Wij bedOP.lell het nationalismc, .dat het Chineesche volk sedert vele eeuwen niet gekend
heert en dat zieh nu voordoet
als een der voornaamste elementen van het nieuwe China.

a

fsra~:rijr~g~~!~' !I~I-i~~:~ ~~~it~~~:c~~e~a~U~~!W: aa!~ rl~~~~~su~~g:~~~'ngwagens

l'ijk

socialistisch

heeft getoond. De reis van Gnaf
en de onderhandelingen
~~:d~~t ~ea~~=i:~~~t v~~~ Ciano
in Berlijn en Berch tesgaden heb.
lallgs in Orleans duideliJk ver- ben ten doet, de eensgezindheid
klaard, dat bij Iiever het parle- der beide Fascistische mogenment zal ontbinden dan buiten- heden aall de wereld te demonlandschen invloed Op Frank- streeren.
rijk's r egeering te dulden. (BeWij h open, dat dezc manifesdoeld is, dat Blum ziclI niet tatie een kaImeerende uitwerdoor Rusland in een oorIog wil king beeft op de strijdlustige
laten wikkelen). De Fran- BoIsjewisten, en dat zij Europa
sche eommunisten antwoordden voor een cata.stropbe zal bewa~
daarop, dat zij ingeval van een

I heren
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EEN OPWEKKING
Er is in bet land maa.r een WEGVERKEERSVERORDEroep over de buJpvaardigbeid en
NlNG
de belangelooze inspanning,
welke de visscl1ers van BrOD~
Nleuwe Bepa1ingeD
dong- zicb getroost hebben om
de dreokelingen van het gekapIn. de nieuwe W. V. V. zijn
selsde stoomschip van d e r diverse nieuwe bepalingen oplV Jj c k te redden. Men Is vol genomen o.a. wat betreft de a 1dankbare ' bewondering voor de gem e ene verk e e r s r eopoffering van daze menschen, gel s. Wij o'effen hieronder
die hun broodwinning van dian de gebiedende bepaling aan, dat
Ilag in den steak lieten om zieb bet aan ieder rij_ of voertuig
aan bet reddingswerk te ~ verboden is verner te gaan dan
nen wijden.
bIijkens een op bet wegdek
Door hun menschlieveod op- aaugebraeht teeken alsoeen getreden bebben deze visscher.s bod tot stoppen gegeven is.
scJJade geleden. Die moet hon (stoplijn).
op de een of andere wij:l:e verDe .b epalingen ten opzicht
geed worden. Maar aIs iemand van Yoetgangers, fietse.rs en het
in bulie een huldIgin.g en een langzame verkeer zijn .uitgebeIooning verdiend bebben. daD breid cn hebben cen meer imzijn het wei deze lieden.
peratic! karal..-ter. Ret is o.m.
Daarom wekken wij onze Ie-I verboden met meer dan twee
Zel'S op om zoo zij DOg lets ~ £ietsers naast elkaar te rijden.
sen "'"1lDD~.' cen klebUghe1d at Een zeal' goede bepaling is weI
to6 2,onderen voor de vbwchers deze, dat een rij- of voertuig,
van BrondOllg.
geen motorrijtuig zijnde, ver-

a:m

-

hoop, dat wij spoedig een be- den. D!t 18 een waardevolIe

~::J:ke :t!~=e: ;ijci:~ ~ ~~sn=k~~
Heynen te Lam.on~ in wiens hand aan zal worden gehouden.
Voor de Uefdadfgheid

fabrikaal bally
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eleg'lnte modelleo boxcalf en chevreau

113,5°1
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115.501
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fabrikaal varsity
1 e kl~ssc pasvorm en kwaliteit '
mode lle n bruin boxcalf

6

~

model

2

,!,odelion ~a'~ ; bo~~illf '
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ANK ·IR

e n HART l
zijn de symboleil in het merk
van de K"uyper. Zij typeer'ln
levens ce n volk. dot oe n
en 6p en over ze~ leeft
en werkt. ~ ons
.
hart ·lig t op zee! ~
Sinds 1695 drinken
Nederl cr nders

~

:~o~e~~;ee;:~~:a~n~~~~r;~~

Van Brondong-Visschers

bruike afstaan dan weI daarrnemede personen tegen vergoeding te vervoeren dan wcl te
doen of te laten ven'Oeren. R et
proef.ritbewijs verliest zijo geldigbeid Modra de houder zijn
bedrijf Diet meer uitoefe~t in
~et b estuu.reress~rt \"aann het
l~. ~gegeven: Indlen eeo motat'rptuig voorzlen van ~n proef~ltnummer, ov~t m. handen
van ~ h.ouder , dIe filet gerechtigd ~ tot het g,:bruiken
van ~roeiritnun~ers, IS daze
verpbcht onverwlJld een aan·.
~g v:oor een nummerbewijs
m te weDen en na verkregen
opgaVt; van nummer e~ letters
deze b~en twee werkdagen na
.d~. afgIfte van het.. n~erbeW1]s op bet motolTlJtuig aan t e
brengen. V~~ ~en ove~g van
een motOlTl,Jhtig aIs hlerboven
bedoeld meet d?Or d~ h<!uder
het pro.eintbewgs bmnen
4 uur ke~ ~even.. worden
::r~ hltonteIt, belaSL met de

;an.

Cl"\"'aD..

......~".....".....".....".....~L~.~K~H.~ on~g:ne:n~: =h!e: ~~~~~ I---____~__

CONCERT MARIE BAseA

molieres

meeten eveneens voorziell zijn
van ~.n plaa~, waarop ~n gege·
~~ ZlJU bet ill he~ keurlD ~be
wlJs .opgenome? mgen ge\Vlcht,
maXImum getVJ cht goederen en
maximum aantal personen.
De roode pr.oejritnumtners
zuIlen .~veneens van het tooneet
verdwlJuen en plaats maken
voor gewone nummers. wi~ op
ee.~ zwart ve~d_ ~et proej rltbe~~~.~~:dr§~ldtg zgn 'IX.Ior geheel

t
Het zal verdeI' a.an den hou~""'""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''i'''''''''''''''~'''''''~'''''''''''''''''''''''''''' der van cen proefritbewijs vcrboden zijn een motorrijtuig, rijdende onder proefrltnummer.
ged!urende Janger dan 7 dagen
aan denzelfden peTSOOn tel' beJlULDE EN BELOONING
proeving af te staan; te be.cigen

gebied. Brondong

geheel ni~u~e %ending '

en

llgt.

1,---------,

~euw is de bepaling. d at het
~~ ~

Wij opeM.n )der' de.lijst met: berijdeD. . van

Uitge1ier Dchtend Post f lO_~ =~~:U~~
In verband met het boven- den evenals bet spel.en op .open_
staande nemen wij nog het vol- bare wegen; een maa.tregcl die

zangeres
gend.e
over
. . nit dat
de de
..
Lavisscherscomotief:
De bekende
Basca,
beeft zich
bereidMaria
Vel'Ret aandee1,
klaard, om op 28 dczer·een con~ bevolking in.hf$ Nddin.,oswerk
certavond te . geven in..len bad, is.zeer groat en zander hen
schoujVburg,
waarvan
de zou het aantal dooden""';en-

van
. ,'

zeerverl.
zeke
... .tot veritooging
de
.-eeriweiligheid
kan. leiCen... Venier mag beslist Diet
meer met.open knalpot gereden
-.
..

VoorraDc.~g

0E RAO" D. BOO E
WTG_~VE

VAN

DIlUIIU 1111

Na het Bad
VOOrD, dienl;ii U

til:

poederen

PuroTpoed~, ~·ooral. op

~{

die p~

wa.a.. licba.ltm5d~len lilIIlO~ elkau
wriiveo of ",au pi meer dan eId ers
transpireen. lOoais in de ok~el!:, in

de liez,.,n. tn 6!Ocben. d e dijen. ,ingers
en teenen ftlU.
De ~rliik ve:drisscbende en \"I.~r
kodende ",·ulrei.ng van Purcl poeder
geeft U dan cen ()~elcnd ~~·w
van welbebageo. Gii w.urko mt Z~·
doende schrijD.e n en srukgaan der
huid., en te\-et1s O\-ennati,;: D"a:lJjIpireen~n. PurolpCH'!d,.,r \"i!rl ~Cll[ aan
het gelaat die fnaaie. maue tint CD
door de geneeskra.:htit,:e S(.ilieo, die
iD. desamtlllSttilioc:rijnopt;eno..~

verdri.jft het ook puisq~ .-.ode
TleU.t'Q., aildac en ruv.-heid de.. hWd.
AUe hui~ \-erd\\i jneA
spoedi"g dooi QD., .ending, ..... Pu:rcl-

poeder en aerq:elde

«.'epa~.,.-·

'"aU hond!: .uiet aUeen de huid k.o.!ol
en droog, doeh oak ,,"OlkOlIien ga;d
eo.gezOlid.

upm
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stemd netto
is voor
bet lok&~
kerdeass.-residentBeynon.
(van gebreid
Ie
Werkloozen~-Con:tite, Lamongan). Aan het redding&- ~. behalve VOOI' tienen en

1 O·~

;:'v";,":;e:e~~~::= =:~..:"'~~ ~"'='~=

van~tavia,dienie~bij eender' ~di~~:' ~~~:.;.

---tjiIoon,40g-

l;le.~dOor.Stratip.~ geJetde. ':.

2 l _ opuam.Tro.enore djo ~ 22. Mar dj 0 e.k i

'

.....

I:arTl:lim~ w:rbodera.

LIQUIDATIB-UITVERKQOP
in·.hd.. ~p¢nhui&: . _

_..... _ . . . . . ..

·Slili.tiril,str •• t S

. ·•• 1.':.. ·-1: . . . . . . . ·

J'>t ...........

I!k&bc:bt bi.:.ta. ~ t.a--. .bddge... _.

to......... ..... 1.______________.....__•

diel'len},[otwidie3:2~.mnder· DOOdzaak.Oea weg
.......
<ipbuIde.
tervjjl .............
1i<sIdm
file _ _
_
.... _taM.
_,
""
, - ._

dewartuig_.met_ ......... 3~Op_

" ~~ ' ~_~ :....
GroOte . """"""'" ................. bppen. kkmecht .., '

afwasohhur. 'sZon<b"S · lIoopeud

. ~~

9'-12 aur,

':"

,'
.. ·1

.. U , g.

sa v el k ~ u I

mode.rDe

maatkleedjng

nOuV.aule·SI
tropical stoffen met
europee-scb cacbet
colbert en pantaloD

v.a. P 25.div~rse

kleuren linDen tU5sor v.a. P 11.-

div erse kwaliteiteo

drill v.a. - F 10.-

wit

s"a vel k 0 u l's Ideediog kenmerkt zich

l~ts

Rumwa{els
.
Aardbtiwafels
KaB.sbolletjes

Imp.

Ha,rmsen VerWey &Go. N. V.

,Sporlbaudel,;IiAMIMllRA"
Senen 177 B.

_

prima kwaliteit.

Tdf.1869.
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Her Juiste l.dru ...oorliw
SP .ortartiktlHI tt\ltlls.cherp
c:oncurrnrtDde prij:.t D.

Baldwi'''8 Beae.
Baldwin is steeds een verbitterce tegen!!tander van den
klassenstrijd geweest. Hij ge-

RllffiUlIlIIU

loofde werkelijk aan de moge-

lijkheid, in dit nieuwe tijdperk
van het in'd ustrialisme den vrcde tusscben de beide socia1e

~;:r.ri,~~iw':.':~k~~~;:~:

wete~,
I:~~~:f.~:;:~~~:~h,::~~:

is h t de: " G
lVe peace
· ·In our
te
dat ~e Lord!". besloot. En
Engelsch e ministerpresidenten wetge~JDgen ~an.
aan de discussies van bun par- regeertng ~er aatste J~ren
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MET INGANG VAN HEDEN

prima
CHINEESCH ETEN?

Liefhebbers van

~ '''"''.•'.".,,' ""teelkenis, ()bDe"s'lCuh,'t- ~:arthi:~,~:CJl: ~e:el vd~ be~ kunnen wij, door de enorme hoeveelheden brie-

miare1lbakJea
NOOIT
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We co/lecfies

beige, brUin

e~ANDSCJiOENEN

IJOEN HAN02;llrt 3:~o._ 4.25
bruin en donie b CHOENEN
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CORSAGES

en

doo~:

ooberispelij_ke. coupe
goede afwe rk iog

nieuws

C!en grote

/( N 0 P E Norferi"9 tnoJerne
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~et gestelde libel reeds bereikt

perken een groote redevoerng
tc houden. Aan dczen regel
beeft ook Baldwin zich tot nog
toe steeds gehouden. Voor de
samenkomst van het congres
' nPlm.ach
dte nhii
.·_·
•,·,ecr mcoeesnsewrvantiaa·e:el
• ..
h
bijheid van de vergaderplaats
gf:legcn Iandgoed teo begeve~:
Op het congres verscheen bij
e~rst op _. den tw~e.den ~ag.
S~.orrnach:~lg toegeJwcht, hi.eld
h? dan ZlJl1 groote r edevoermg
e~. vc~ween d~ma weer even
p ,otseJmg ~~ hlJ gekomen. was.
Wanoecr hi] nu ?e~ beSIll:lt genomen ~:eft, dlt Jaar met .<?~
tet partlJc.ong~es te v~rschlJ.
?en, . dan IS dlt, naar Ult welIOgehchten bron wordt ~edegedee~~, aan het . ~~nngen
\::tn Z1jn. doc~ren , die ZlJIl kuur
liever met wl.~len onderbreken,
toe te Sch~IJven. maar m~.g
~lks g~elIzms ais een beWlJS
w?r~en }jeschollw~ voor ~en dem.lsSle van ~al~wlD nog ill den
herfst van dlt Jaar.

Maar ~n ~o~ de~l ~a~ den
weg in deze rIchting IS iO leder
geval r~~ds afgelegd..
Te~Jl echt~ ~d~m aan
IS.

km;r:~~~~n~:'t~~t:~e~ij::~

de toestand gebeel an. bede van Maart
vrede in onzen
, heeft op bet
geheel andere,
.
beteekenis.
er op het oogenblik
slechts om, den socialen
in Engeland, maar den
ill de geheole wereld tot
brengen. Baldwin egeheel bewust ...:... ~t
aJ zijn

laalslcn ti'd tot
_ med.e ~erantwoordelijk
het behoud van den
werelm'Tede. Het is deze hoo e
missie, die hij op bet 00 e;blik voor zich ziet.
g
zending wil bij nog ver-

Deze

Tete!. 3025 WI.

_""''''''''''''''''=''''''''''''''

:~'zij::~:::~r~eb~~~

1.

MoDdDacbt

~et hoofd van de regeering blijft 4. fantasie

,

.

F, 27.50

~n

•

BataviacC. - Tel. W1.520

hwd met zijn ~'eiden en
zijn varkens· en schapen. hoven·
alles lief beeft. Door de sprekers van de oppositie is hij in
de laatste jaren vam:elfsprekend QikwiJls heftig aaIIgevalZij verwijten

ID

:7' ; .m.

I

Au.tiek

KRAMAT 24.

len, 1 tafel, groote volii!rc';;,
totaal f
Dud Mentcng 46,
tel. 2244 WIt.
- - -- - - - --

5.-

~~g~O~~o: d:~;~~'in~~:'~~':~:

maa~ 42 _ 44, jO'l:!¥en5p?k o?'. J
o\·crps, Jed!.: 12]..en ~baby.
goed Y. ca. 2 ). S~le!u!):J. (.
Bij besdl. In], fam. Of!;;;t gek genheid tot opn. v. ·1 of ~ kcstjongens, buurt P. B3l'.}e, gczn
bcroeps1iosthuis. E!'. onder Xo.
0259 v. d. blad.
__

I

I

~::2. ti~~.~a:i'fS;: i:;~;~~:~;:~ ~:i~~~~e~··lto,-.

=

PENSION: G. DE BRUYN,

~t.oo~:g1 ~o~~·::k,

FORTt:le.-lik>lll!,

j 7.50, 2 SLoe-

b!1izeo, Rijsw. str. 7 en 11,
P~\.\'1LlOE:.,,".
f ~.- en f 65.- p.m., des~ew. Zit- slaapkamer en goedkoop-e:

'

a.tc::.

. , . ,..

Heel":' goede po~. WeLl5eb.t Ol-' U.

. -

~~~~

~ .::~. !t!:.n~f~~

I

I

LEG GERS

Intusschen

......,.-,_-'-_ _ _..,..---li len.

SPOED!!!!! TE KOOP
1 BUICK auto in goede cond.,
slechts f 75.- Laan Raden Saleh 53, Bat.-C.
Aangebodcu: l\1~ern meubllaic
z02 goed ais .~lCU:;' Te bez.
D
.Def. LlJ 'O , d. Boscb
.
ONORE VA.:.~ ~ER REEK
~
~eerares Rhytmische gy~nas·
pAS ONTVANGEN: .
tIek. Opgave van leerImgen.
'_""PSChocdamnenes en heerenwtver- Lnrnhokweg 28. teI. 5453 Wit.
....,
250 en 3~ j 0,50, 0.90 Dire4lt te buu>:'! Ruime bo,.oo..

000

on-rn.:

f 25.- 1 legkast

TE HUlJR:
ruim ongem. pa\ilj. voor
of dame aIleen, f 25.~ p.m.
wa.ter en licht. TjiklnJ 56.
'IE HOOP: .
FORD SEDAN, 2 d~ureD, t.e.
a.b. InL tet WIt. 840. Molen·
vliet W. 24.

:.~!

Offenbach

Ter

dagelijkscbe ge- UlTVDERrnG-VERBOUWING GEESCU

\lOOT

Sp=
ijc
goed gemeub. pa.viljoen mJeig. beste advJeZe~. geeft omtrent m/ algci}eele yen cri..ng· B:-.
gem.
bet succes hiJ al Uw han~e- onder No. 0298 ,~. d. bIad.
lingen, Uw liefdes affaires, lets· - - -- -,--:-- --:--c::"C'
Waarom g1Jedkoop tt!!!
en huishoudelijke problemen, ITer m-em3Jlle geH'33g:4: B.:l-.
Geringe onkOsteU! Wd Ulaken benevens bet genezen van. cbro- Bl:--rAFEL. Ve~O€'ke br. :m '::pr.
japonnen .zander onkosten inbe- j niscbe ziel.-ten zonder operatie. Iopg. onder No. 029-1 ~. d. wad.
grepen, dus goedkooper. Koop Gt"'beimhouding ,,-ene.kerd
Hruhy nomt lets goedkoop, dat duur- Noordwijk 6 B Tel 3MO WI.
•
TE "KOOP :
" .
I------,-----~- koop IS. Koop dos altijd bij
Ste'\lge jacbbuto, spot~rus
I§§§§§§§§§§g;;§§§§§ Mode-A= ~~~
Greo~~. ~~!!ken. i..e1~~ ~nzine\·erbr. 1:~ Ni)l~
_~=:::..._===Panklare btaadkippen en aDder

:ius~e.~,=-r

. RijswijkstIa'a t 2 A

EnAhlu,.,,,,

MORRIS·S Twoseater in pracht p:c: kjes v. jOD~ns 5 jaar. T~
Concurreeren- cODd. a~;E~~J{l~50C~
ben. Bcsoekiweg 2.
Gegarandeerd Ie - - -. .. TE KOOP :
Pili~~;an:c~tect,
~~:iomast. Te be'T. teL 29Si)

!~~50 R:.!:n~:;:=:d~ M~~~~e~~~EiS:EN'

prijzcn
rechten.

auf del" Aister

volksmassa verheugt
Grie,
Urbach
Baldwin zicb· nog steeds in een
groote" populadteit: Stanley
Operetten-Revue
F etras
BaJdwin beeft rioch in zijn uiter- 6. 11.. Idyll passiclDeUe
Ruigade
nocb in zijn optreden iets
h. Poeme
Fibich
Hij is
verperc. Baby splelt Soldat
Micheli
iet- 7 So Ring!: m8.D. nur in Wten
Grosse sttmmUDgs potpourrt

' ~on~e[ v~sL . ; .~. 18.lD~t ingezet vest , F. 22.50
Heel IAnnen

I

~. ~~;geunl!rin OuvertUl"6 ll:'etrAs

e;L~~;!:~~!~:::~~:: 3, Hofbnann',

halfliimen .prima kwaliteit
s'oepel en glaDzend

..Dame naag{. f 150. -

I

moet zetten, de prijzen
kwaliteit,

menschen, die bern goed ken·
verzekeren eenstemrnig,
dat, afgezien van het feit, dat
de laatste twaalf opwindende ....
~h~;~m~ n~~maI~~~~k en Iiptl kt, zoodat hij dringende
HOTEL DES INDES
hoefte aan ontspanning beeft,
Vooravondconcert
zijn gezondheidsto.:!stand verder niets te wenschen overlaat.
!!aage~~lB:~~uw:~ra:~;~ v~~~
Zrmdag 25 Oct. '36.
Het programma van het
d~mve~~~o~::n~~~~r v~ee~ei'1:: Vooravondconcert te geven door
mende kroningsjaar opgewassen het Hongaarsch Orkest, onder
te zijn.
leiding van Andor Foldi, aanZijn talrijke vrienden _ Stan- vang 7.30 u. n.m., lu.idt als
ley Baldwin is een van die man- voIgt;

lon;ije~~

Chin. jonl.,'men~ch \"raa gt
ongcm. kamer lD/ liost (1::.:
daags eten). Prijs:::=.-f 15.p.m. Geen ber, Pens. Br. onder
No. 0289 \'. d. blOod .

:(:ell,".

YOOI" uitbreiding mode·ateliel·. ::\Ianndl.
aflossing, zekerheid: Inger.
woning. BrieveD onder 0287 v.d.
blad. ---:--o-=-=
'Ie kn;";Il : t.il.a.b. LEICA FI~t:o.
tOf:si"cl, 1 kiUllgareu COrCC!·t cos.
66.
tuum maa t 1.80 AI. 1 gl"ij;; col.
1
bertcostuum idem. 1 shantung
Dames! Wa.~rom nog langer ge- 1 TE HljUn. GEVRAAGD:
zijdcll coIbcr teostuum idem.
taImd ? WI] maken toiletten Goed gemcubdeerd huis, eve~· Br. onder No. 0278 ..... d. blad.
reeds via J 2,- Goede coupe en tll.eel m~t oyername van meublafw. gegar. Veel teHedenh. laU'. Bneven No. 02/7 Bur. v.d. .
TE KQOP:
Beleefd aaobev. ,,Die Elegante blad.
NASH SEDAN. Ex;.:el!mt, ll!.
Wienerin" Sluisbrugstr. 55, Pay.
running condit. Pr ijs hill..'jk. Te
Ix:vr. tel. Wlt. 2127.
Pension: ..EDITH HEDWIG", TE IiOOP (\Tegens ,,·ertrek) ;;c---;--- - ;--= - --:-Krama.t lOG. Nog enkeic kamer.s 1 Sengkiug gasfomuis, ( bran- Te. koop aangeb : }!ecn!n,,;r:;disponibel. Leyert ook eten bui- ders en oven). Madoeraweg 41. t Crj3S, en donkerh!:m,,· cu:bert,
tensbuLs. kantoorporties f 15.- Batavia-C.
z.g.a.1l. lengte 1.76. grijs pak
bezorgd.
iengte 1.68, zwarte dame.:;:. winLEDtKANTENHANDEL
TE KOOP:
~~~{~~ j~k~t~~t~~~;t ~!br~f~~

eind~eie o~~~~~~~

en, nw beweerd wordt. oak de

W I. :i53

alvorell~l1je~:~. v~:~~ Sene;G~Wt~oAl\~::~:':;hUis.

. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~" _ _ _ _ _, nen,

De bakkeri;. welke opnleuw gemodernisee rd is,
is te allell tijde te bezichtigen.

T~I~!DOn

- - - --- -- -.--.. -,- - --- - - - -- - .- '- " .
Aangeb: 1 spiegelkast f 20 ...-..
PAVn.JOEN TE HOUR
.1 SENKlNG gasfornuis 3 pits Bevat 3 karners. Met Hij licht.
f 15.-, 1 boekentafeltje f 2.-, f 27.50. per maand. Gesch. v.
4 rieten stoelen f 4.- Laagst~ echtp. z.k Te Bez. :5 u. n .m.
prijzen contant. Theresiakerkw· Dr. Ouwehandweg. 2L

vre.esm,."e, die de k r o o n ·

~~HU~!n ~~~o~~~e~d~te~~ew:~

het I

Maar een adres
Restaurant
E. A.
P C>!..twcg NOOfd 63

~~,e~el~n,d, ;~~nz~~n~o~:,e:ee~':"e~~
der tel no. Welt. 583 te bereiken.
~
.....

Stanley Baldwin nadert reeds
de zeven kruisjes, maar hij is

U verdient Uw · BROOD;
Maar DEB 0 L L B B A K K E R bakt

Yen, die dagelijks biuuellkomen in antwoord op
ODze O.P.-tj~ geen brieven meer thuisbczorgen. Ieder kan OJ) ons kantoor, Goenoeng
Sehari 46, de oli een gep]aatst O.P.-tje binnengekomen brieven, latcn afhalen Op elken werkdag van 8 u. '5 morgens tot 4.30 u. 's middags.
De afdeeling O.P.-tjes is UITSLUITEND on-

hern.

I

__

Te hnur: On,,_. p"~. In/ gevoge1te. :Mer goedkoop_
~o ,.."
...Io!gangers m ....
eig.
mel. w. en 1. voor Versche eleren vanaf 2 % ct. 1~
~u·a.agd. Go.:de bo.-""~
Beer
Prijs f 20.- p.
Meateug $0 Tclf W. 3553.
lmg en onderhoud geg.u-.enmDd.
Oost. 5.
GEROZILVEB Kinden:ouvcrts. ~ Br ~der No 6:..."1!lS"\"". d.
1 ",(0. BET GOIJD- &. ZJL.. '
~
GOEDE )~OOPER .
_:::"'=~-,-==--'--_, /!286.
i zoeI;:;;t Sl'tikek'tl of 3e.~fan'II
Nov. mod.
1UMlr Bata,·ia en OffiS:rcl;:..-..n.
3 , gosl. M-..Atz.Iier Ko..'UNGSPLEIN jGoede ",r..-.nti<s- &. p""l>",

\r-Eimms.

s.3. tel!

dathijl§§;;;;§§§§§;;i;;;§§~_II~~~::~~~f~35.~, -= =~~I45.Bat.-C.,

.'

de mupe ... prima~" ~ ~_oks'"

,

-rr-bi~;m;;-;.;;:;~;i;;.;7f;;;:;-R"Ui;t;::_~AiU;s._;;:_:v:~~i:";;~;;:E1~~;;_~Ii
lIaakL T.a.J 2... !!"MIS ~ ftm\"'l'$atioDs~
~: ··
II
PRIMA RUN ', KALFS. en vA
1~;;;.~~=~Nii;A-. _~
..... ~:iEL-cER.La'n
de Rieme< 5.-:• JENNE '&: Co. '
, _1~~~~1 "t"...:.-~.~; ,

'==========

_ _ IgelrofI'<>:. _

1 opl2.

"Oad ~ U. Bot. C.

' .

i

ell taM To bet. K".iBg"I'U~- ' ,
_ l 3 . tol WlL:t!ilL , ' "

. ..
~

1
.r•_
··

"D~OCHTENO

POST'

-

.410<11%$' /(a.ntoO'l
KEBON SIRIHPARK 20. _ TEL. WELT. 3636

HOTEL

11111

Tebovr.lUraus,

l~lr ]jJll~~IE'

DE REGELPRI)S DEZER ADVERTENTIES IS F 0.20
MET EEN MINIMUM VAN 5 REGELS.

DE WILDE

Teldoon- 23

IIIP

()

SLUITALLE ASSURANTIES AF.

-.

Sindanglaja

_w_._.k_'_D__d_t_a_r_i_._v_e_D-'-_ _-'r

! -_ _ _S_pe c i a.l_e,-'

M.GAMEMDOENG
Het mooiste bouWterrein met panorama uitzicbt
'± 6000 M2 voor_l-3 huizen, te verkoopen
Tel. Welt. 754

IC

•-

per

MODE.. BU
.' .I.S. • LID!} •...

i e"'"'&t

~
55

5

==

I

Kramat 62. (t/o. tramstation )

Tel. 97 Wlt.

Batavia.C.

(DAG

EN

NACHT)

uit

==

-:z •• ... L I ... ... It.,.,..

-

Zee- Hoffmann. Gedipl

Spreekuren

U.LfI,U.... •T

C'I

:~O/::~6f}u:~

GEVRAAGD:
Een Onderwij,er(es) L. A. ter
bijwerking van een paar kinderen van 4% - 6Y:! N.M. Brieyen met gevr. honorarium Onder No. 0222 Bur . O.P. Buiten-

R u s th u Is

~~~~;;;;;;;:.;:::::::;;~;;::::~I w~.

I

FINANCIEELE
<; 6

a 9

ABM

JIIoellljkhcdclI?
.'
nn rei lIfsprIlllk

.!o;~;:;s;i.iINaNm6oR'o..~tpAviLJOEN· ~·5013.

Lee~

IS

WIt (SeneD)
OpIciding
Cost. coup. en Bloe-

menmod

Ochtend~.

middag- en

e m t

0

Poslboll3.

I

I ---I
aanma akko s t en

TATAR4B - JUWEELEN

- - - "-M. Witsenhuijsen
Batavia _ Rijswijkst. 28
Telf. Welt. 4808

~

;. . . . . . . . . . . . . . .

DAIlIES MODE-ATELIER,

Vlug -

IAN PRIJIEN

Billijk.

wordt U, a!s U VICSH
eet van de
Algemeene VischhandeJ,
Parapattan 27,
tel. WIt. 721 en 722
tE'ntmedicijnen,
ook:scherp
voor dokters
recept. Geg9.r.
con~ !..-_ _ _ _ _ _ _ _..!I
curr. pr. Coulance verzekerd.
PERMANENT WAVE compl.
BATAVIA l\omSIC STORES, m/watergolf voor 1 10.- Bij :
Sluisbrugstraat 59,
~I KOCKX, dipt. Par:ps,

II: :Ik rak Sunli~hl z_'C~ \lin h~t nicuwe f.:lrmaat zn!t
LJ :en ~'lIl1;i.:::d wcJ~trijd·formulier mct volledige
b;'d!,j~th(j:.'l1 lIinden, betrctfemlc ODze eenvoudige.
o_"j) spanncnde prijsvr:ug. U bchot:'ft 5lec:hts te
te lkn, hJCv~d" S" en in de tekenir:t hiernaast \'oorlo;"U!w_ Op de officA;:e wcdstrijd-formulieren, die in
)1: nicuwe \-:b!;kcn zietetl, komt deze tekening in het
gh)\H vaor. KOUPl ceil nieuw pak Sunlight, zodat U
~e" kans krijgt at!n fti~ gdJ-prijs u: winnen.

Patent mcdicijnenhandel "JUPITER", P. Baroe loods 13, tel.
2981 WIt. Verkrijgb. div. pa~

~:;~k=~~~e~~~~ni~~~e:;:~~~~;~, ~;~~,;:roe:~c~)"IPr~b~~efr~tltb~~~c~l!i
Nill 'ijoed. 'ijdd ferug.

:====:;===::;::===.;:;::::;:;~I

!"

1

--O;;tvangen: Groothloemige lila en rose gladiol:n, I;1.roote
cbrysanten, Europ. en polyantha rozen. orchldeeen en
lel.:.lwenbekJes.
." •
MENTENG t A.
r-\CItuiV~
TEL. WELT. 820

Cowant -

·(~~ret:ropT~~~i!~~:?

I

g~~{~~. t!i.Efa~m~olenvliet

Denkt er nail.

K. K. YOONG, Manager.

Voor betere .fdrukl"n n ••r

I
-----1;

1.10 BATAVIASCHE KLAVIEBSCHOOL
Directeur: James Zwart.
Sumatraweg 22. Tel. voar!. 4125. WIt.
Piano, Harmonium, Cello, Vlaal, Viola, Samenspel door
bevoegde lecrkrachten. Prijzen : vanaf f 5.- per maand.

I··

HOT E L

V leT 0

~.

• De priis van Sunli:llf i~ ~'erll.1gd tot 15 ct. per pak.
• Utrij~troeetZCt.'PvoorUw!;teld.,
.
.
lilt De oflicide wclstri)d·formuliereu ZltteD III de meu,,"e

~i~
,- l\.~
"

ZILVER-GOUD
Kunst Uand Werk.

p:JW:n.
• U moogl rollee! antwoordeu iluettdeu ab U wj.lt.

~"
No~r~!iif6A
Ku~~eza~~~n:N:g~~~i~:St. '. _ _ _-'---'T;:;d.'-W=d':;..;:;"::.';..1_'I

I

WIELERBAAN

SUNLIGHT ZEEP

!~~feP:::.gb~~::~e~e:%!~~

ras. -Nieuw Menteng. Te hevr.
Billijk~a~~~:!eh~~~n l~.- p. _Se-::r-::an::=gw,::::,eg
dag p. persoon.
SCHOENENREPARATIES
-"..:...~------ met de mode~t~. mac~es
AU~BEURS
ALS NIEUW:. Bil1ijke prIJzen.
Dud Gon?-angdIa! tel. WI. 1428 Europ. mate.rIalen. Afhalen en
De~kund.lge . adVlezen op repa- brengen gratiS.

Ten gerieve onzer gasten worden de kinderen van Tanah Abang
en Menteng gratis-naar school gebracht en van daar gebaald

Hotel SHUTrE RAAFF

===5.====:::::-

Al~=~slSa~a.n81Tn.=~C

Opl. costum.. 3 l~ur~

-.----------------~----~
DE GULDEN IS GEDAALD !
WIJ HANDHAVEN ONZE OUDE PIUJZEN.

GROOT' &

per,st.~1

H.OLLAND
. SCH
0.£ BELGI.SCH. TU
. SSOR.. f15.7."5.0. per ste1
TROPICAL
vanaf
BESCO vanaf
" 8.50 per stet
TAILLEURS "INSULlNDE'·
KRAMAT 100A, TELF. 4599, BATAVIA·C.

n-~g--.~-een goudsmi~t!

I

Eu~. techmek; - Lage
tarteven..: - K.e. bon. Sinh .
8IA _
Batavia.C.

;._______~

Te

BAN DOE N G

be~t~=.:NoordIL_.::=======::._-===gem=.:uh:i1:e=l=.~

~.

tounng'l

~--_~'--_

-

- - ,

1IlOb.Ogl'8m.

A a. n g e b o d e a .'

-

.

..

.

".

.

.

.

..

.

•

F-m-.;Wt~vanB

ral
0mogeJ.b'k.
35.. . Geen_'.-c....
on
currenlie huizen.
. van. fl...
2Il
..
to.t van
f1..35.Cod ......
meerf ..
Vakkuning
per maand
5 minuten
sta- lWcroseope in ui:tst. c:onditiri.-Te
behangen f 0.50 p- roL S1uisbr. linn en tnun. .
bevr.Paso:rstrU.t us. JIi:; .o .
str.55.
•. ' .
'.~
Te.~:.~97._
• _ .
.;~, ~ <.,~-~: :_:~~,g,,::H,~~;~:-"...';'.~~i;~'-~~~"~M"'·" '_ _ _ _ _" '_ _lIiIiI·~"_""' ¢ ..
· . . ._ ............_ _...._ .........._ .............-'-....._ .............._ ....._ ........._ ...._

..

Tjikidang bij Lembang
BUNGALOW
v.o.n. f 1750._

~

11.___...;;;..._...;;;...__...;.,..;:...;;.,._·__.....

~

v~rya_ardI'ije~. t.n lepa~ttreD va~ luwtel en enijolld- weiklCll
verelsehr de speciale vakkEnnis van den Goud,mid. S.W.A. FRIE DUI(HS...;...,
GoudsDlld SecretllThiwe~~157. HetatelierVODr"wllilait~.erk.

--T-E-K-O-O-P--

11, tel WIt. 1645..
•
_ _ _ _ _ _ _ _..;._ _ _
To koop: FlAT 514
w~ter, Goede tafel, billijke Prij,::'RD -:: ~~'C.4-qL S1uis- -'FLINKE BELOONlNG,
=ti~~ mmuten gaans vjh. gstr.
Verlarea ~aavond 20 Oct. i.t..-waarachijnIijk: in taxi
.
_
. _ TEKOOP:
. .
rijdendevanSocieteitHannonienaarG:KeiapangesgGll.DIV. -WOONHUIZEN
.
te huur_: Smoking len.gte ± ~'l8, ~
deil si,.,.uaretteDIrokel- met
aan ~e. Vel"-ALATI>ROESLAAN enOmge- gedragen. Te be.,.. teL 4'i95 WI.
zoeIre terug '" be=gen G. Ketapang 18.
rfu;.~ur';'sm~ ~~;;;;;::~V ERSCHE ROOM
..1

Alaydroesla3n No.7 Teif. WIt. MELKERLJ YODERNA, ~
OPRUIMINGI! Behangselp. en 2213._ 1442 _
4.
.. . deBruyn KDIJS l5,1lWLvia C.
randen. Keurigemolieven.P.
' . . .. ' .... . .
.•
Tel0f00nWeIL>!500.
~raI7M.v.a: fO.25.Randenp.
.'DIREUrTE1lUl!R
.
. . . . ....' . ' .

Het. QntWtrpeD,

TELEFOON :MOZ

TAMBLOKGWEG 28

Aanmaak. van toiletten en cor-

..I

KUliSTGEBITTEN

NOORDUYN

Levert prima eten buitenshuis, Te koop: BABY FORD 19M,
Ind. en Europ. eten. Mew. J. C. in pracht conditie, -Billijk:e prlJi.
Fisher, Molenvl W. 25, tel. 372 Sluisbrugstr. 55, Bat.-C.
WIt. Bij abonnement en PER 1----'-''----..---___ 11

r ________=I MAALTLJD•
P~:':: 4~;:te!:;g~t!~.
II IUNSTT4l\IDBN
.
22 Ruime kamel'S mjstroomend
I

«< WONII\GBUREAU

ADMINISTRAllEl{AN'IOOR

p.w.

f 7.50 p. mud. Bloemencursus
2 lesuren p.w. f 5.- p. mud.

~:~~~~!~\~",fh~i~5~it~~s~~:~ postwegN~4302Wl. ~~etfs~pIoma na 3 a 4 mnd.

reno SpecIalist op bet gebled
..
van hydraulische remmen.
Raa-dpleegt ons voordat gIJ
overg~at tot aanschaffing van
een meuwe,. of 2e. h. auto.

Groote openingswedstrijden op Zaterdag 31 October
11..11. van 6--8- u. n.m. en van 9.30 v.m. - 2u. 30 n.m.
DE NACHT VAN BATAVlA.

E·en. iuw~; is

BEHANGSELS

rOKO "POPULAIR"

I __S_I_ui_'b_r..;ugp
=-le_in_l_._B_._t._.C_.-

RI A

Intern H.B.S.-Onderwijs
in de-bergen
Inlichtingen Postbox: 2
Batavia-Centrum

ZOO UEZOND ALS EEN

diste).

Laan Holle 31, BalllYla C. Telf. 165+ WI.

1

S;Uiilight Zeep gCJruikcrs(stcrs), wij hebben
goed nieuws voor U ! Sunlight Zeep
wordt nu in karions V<ll1 een nieuw
formaat verpakt en de prijs ervan
is verlaagd tot IS cent! U
krijgt ou merr zcep voor
Uwgcld! Deuitmuntende
kwalitcit is &:chter ruet
ver~ndcrd en "Sunlight"
blijft zoals gcwoonlijk de.
best.:.:: zccp tef wereJd VQor
Uw gchclc was_ Sunligh[
Zcep m2.akt l1w witte
geed sdlittcrend wit en
houdt gekle:L'!de staffen [ris
en helder. « Sunligh[" geeft U
oak cen kans eeil bcllflgrij~~e geld-

Succes verzekerd. DIpl, in 3 it. 4
mud. Zeer bilL tarief.

LAAN DE BRUINKOPS 86.
Vervaardiging van ochtend~,
middag- en avondtoiletten al.s~
mede van tailormades door gediplomeerd COUPEUSE. Aanmaak CORSAGE-BLOEMEN
(opleiding voor bloemen-mo-

'j.illt:t.o.l. C.:H;. 'J/:o,ee6

0.)

De beste zeep ter llJereld
nu inhet bereik van iedereen

TE HUUR :
l\-let kruidell nit eigen land
voor direct of later Imis TjUmu- Houdt ge in de tropen stand.
meuh 62, Buitenzorg, bey. 6 Doch neemt ze van goed fabrivE:rtrekken, vaste waschtafel kaat. De geneeskr. kruiden van
vol1. bijgeb. Te bevragen aIdaar. Mevr. Fransz zijn overbekend
en verkr. i.d.· meeste apoth.

• help! U.

d e ule

L

Heer (Hollander) met goede
positie, van middelbaren lee:!llijd
zoekt kennismaking met Dame
van geposeerdt:!n leeftijd, doch
chique verschijning vaar conautomobieltech- versatie en bioscoop bezoek.

Gediplomeerd

1=-________..
ro;t50a;;etI~~~, ~~:~~~1 ~~o~
TROIlWRINGEN
pers. fro thuis. tel. 926 Wit.
VEE RTIG CEriTB N

InI.TeI.Wlt.3i82.

-(En~

~ ~:~r 1~~s:6.in b~:~tb:~:: ;::e~h~~dinz!n~e::ek:~~~~~:
!! § Br. onder No. 0276 v. d. blad. nummer 0290 dezer adverlentie.

::~~d~~~~e CI~:~v~n ~~~~~~~~

Levert ~~~ru!~~Ldiner in

Gelegenbeld tot opname van patienten en zenuwzieken.
heutellenden, rustbeboevenden, ouden van dagen. Oak
k\nderen. Gedfplomeerde leiding.
BUilen%org. _ Laan v.d. Wijck 2, Tel. 259 - Bultenzorg.

Huh U
S
k

n

U z ij n

TAN DARTS 1:~!·enV~:::;:::':Io:7;e~.~~,!
W. PERQUIN
KabonSirih8lA-Batavia

--

Levert LUNCHES v.a. £ 17.50 en f 20._ voar 1 pers.
en 'V.a. f 25.- ell E 30.- v. 2 pers. per boekjevan 30 bon'.
Meerdere persootn reductic:.

!

a15

~~:t~ ~~~~::;le: ~~~~~~;-~7

t _IJ ..,JltJJM

O'",rlijlu oak rljsltofel verkrljgbllar

e

i

KOOingspiein O. 12, ie~
bij%onders voor weInig geld:

5
55
==
55

Radio~bezittel's,

§_ ~IJ.~ re-eds

_

Hotel: SHUTTE RAAFI1

§

Bandoeng en zijo gezelschap.

V r a a 9 t 't oOl'deel van

neUe ultvoerlng. btl1iJke tarieven.

"U..;.t-"
tTW~ B&-

![rama' 43.Ba'.• C. Tel. WIt.120
Mevr•. M. E. BlCHAltDS

Engelse HandeIscorresponden-

55

e en, den 24en, 9 u. 30 n. m.

~
~

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~II
:
Coutante bedlenlog -

,

~:e~~lse~b:ers!..~~~.
Cook voor Beginne1.ll5.gen) en

$5

hA d

_------=1:

II \

I

LAAN CANNE 30.

S

Daos ... en Liederenavond door T J 0 H

BeOlalenlsondememlng ..v/h. BANS EN, JA COB S"

,-

Ruime voorkamer .- met -_dtje, ~~_ d~~~~:~ar~~c~~~:gen
~ ~~~e~Y~!' ::orf~~~ ~;oeng S8hari, 85 Tel. .Wl.
E Laan Cornelius -5 ,- Bat...c.

=1

_

Voo~O~Ef:E HOEDEN

•

9'5in.!~~'l

~

5

0,

Rijsw. str.

OntvD.DQen lileuwe t;ol!eeti e

~:: ~ n: :.J:;\K=L: . ;.: .~= :a_~ i~d_; K_~ O_ r_ :_, ~_o~_Op_OI _.~_oel_~ '~_ bhe_lt~_; :'_uk_'en_M~,oNB_d:_ :'V_'1 ~ ~e!la~~a~~ :'~~!K~!!~!::

Garage, Goedang, Waterl. uit Reservoir, E.
Iril. Tel. 5128WIt.

PASSIE

~e!:~.;.~'9.=
v /)wntoorlokaal a f .~.- pm.

·hebbOnlJlijrelolel'CSll!tabll!-Eenotigneelegedachte ... .....

di&'
• 'ndlll,"~
Jnlieht: gee!t ....me,:.
. .. . .. .• .' .' .' .... ..
-- >.'. ~..
MeiI.
It> AANUWON'. .

~

_15

.........._ _ _........_ _ _. . ._

.
...._ _ _ _ _......

:~te
g;:::!~i·g~~~i~~~~ ~~m~in~~~h~:lg~a:n-_:~a=- ~!r:l!!~!~~~f=
Olllliddellijk te weer gesteld, wezenlijking_ van de groote so- op een dergeUjke wijzemurw,te
:~~iel:~r~e:;~g~~~~:~ ~r:~~~ ~~~;Cli~~~t~~,~s~:u~:ue.: _:~e~ _~~:: e=~:nlis~r:~_
zal zijn moet men uu afwach-

In elk, geval, Monseigneur reeds

dalis.l.iSChe en.. libe.. rale _ledeu,.
Dat Van Zeeland echter een
sterlie persoonlijkheid js,_ bleek
tie laatste weken uit zijn hou-

Een jJemoedigende Begrooting vo()r 1937.
PR),TSSTI.JGlNGEN LANG NA DEVALUATIE
(Van ceiL hljzou'de'f'i'")1 corl'es-polI!lent),

,"

...

_

Bnlssel> ' Oct. 19SC.

PI"I)sst·YY'IIIgell.

Er worden eenige bemoedigende klanken vernomen uit de
kantoren van de Wetstraat;
de finaneien van het land schijnen e1' gezonder dan ooit voor
t~ staan, Minister De Man
'heeft zrn be rooUn
voor
1C37 in J de fin~nCieel~ afdeelingen dE>r~ Kamer laton rond-

.
Tegenover dlt
algemeene
b~eld van to~ne~enden voorUltgang doet :Ich m d~ laatste
dag.:n het elgenaardlge :ferS.chlJllsel voor, d~t .aIle prlJzen
weer 0!levenredl~ sterk de
hoo~e. mgaan, illt na, anderhalf J~ar van d~,",:aluabe. En
dan ZlJn het JUlst de eerste
Jewnsbehoeften die duurder
worden, Brood, eieren, vleesch,
boter, het kost alles veel en
~eel meer dan ongeveer e.en
par gelcden, AIleen het llldexcijfe: blijft ~aag, maar daar
he~!nnu~~::d l:;:h a:~, ti af
waar het ogt deze wi~ ~ d~
toekomst
moet, Jaar nog
t~~~~~~o~?;n op het Dude peil
g
J .
,.'
De Jaatste dagel~ IS III hk~l~t
~~~de~:~1.{~:e~~~
te e~oeno ee:
weest o~er de devaluatie Jan
den gulden Men weet dat de
laatste ja~ell Belgie' een geliefd vacantie-oord was van
duizenden Nederlanders
ootende~ls vanweg het' groote
k'
h'l tuss h
~ 'd
i o('~sverseI I h t ~ etlb ~1 •. ~
n the
te
t
~ree~ t monk ans, t ~ d e
I~~~l~c~vcroo~:~ k~:k zal
Z.. gr..
d'
r h1

e lk~e om~

~s ~~ s,. D e e-

~~m~~g Z~~~I~etV~oo~e~:n:~:
,'.

"d

:~I~~Zll~~;~~~~n~~ ::n;::its~
uitga\'en anderzijds mogelijk is
geblekcn, yoor 1937 cen overvan

~ChO~ t~;;m~~.

~iet .~i;-

IOe;pe:~e dien~~ ~~3n6 e~:~vcr:

schct z31 geven van ongeveer
50 millioen. Door eell en nnder
zal de _minister in staat zijn
?anstonds de Kamer .v?orstell~11 te doen, om de crlSl~belasting te vcrlagcll met 25~h.
,
lerdcr vcr":llcht men van
de. dC\'aluatic in Frankrijk,
ZWltscrland en Nederland een
a:mzicnlijke vermindcring in de
betaling dcr buitenland:;che
vcrplichtingcn Juiste cijfcrs
zljn te dien' aanzien nog I?-!et
gcnoernd, maar toch schUnt
men hier ,:601' de
cen
~oO~k~ I~r te zlen viln een
en or m,
De \'ennindcI'ing van de eri,i,bclast;ng ad 15" milliocn
stemt ongevccr overeeJl met de
steeds toenemcnde vcrmindering van hel werkloozcneijfcr.
J~ 1936 werd
~~~kloo?.en6

~chatklst

,,,,,no

:got.

:a~'::;d, n~!rwij: me~1 V~~:·l

1::7

!\'lcchtn 500 millioen op de begraoting vinrJt ingeschreven.
Men l.al oV('I'gaan tot het
heHen van (,('J) bijzondcn: beI~!ltin~ op speculaticwinstcll
\'"rkrcgell door de devaluatie
\'an den franc in 1935. Met dr.
opbrcngst vall de;.:c bclasting
zal men een begin malten van
v(.'t1llindering, zoo niet algeheele
Itf!Jeilaffing \'an de zakelijkc
bein!>ting op het bedrijf, die
~()()~. handel, ell schcep"aart

Z\~(,I

knellcnd I~.
Om tol dc?<.\ll algemeencn
bij de b('grooling 19.37
Lt. komen, hec:fl men de aanval :dijk dOD)' de vcrschillcnde
depa.1telllclltcll
aangcvraagdc
(:I'e(lJden It·ruggebraehl met
dm half millillrd, Dc. volgende
l:ILap in de gocdc richting zal
gcdaan worden bij de administralieve hen'ormingen, ?ie ~ij
den alg~meencn ComrnlSSariS
d~s I(onin~s i? bchandclng
ZIJIl. Vcfnundt!rmg van den
werkloozensteun is
\'oor ~?mcenten en provlllCles,
Ander~IJdsheo;ft de ~nelle bernits\l!g"

verli~ht~nd

hee~

0:

~n e~.

~IJ

\:r.:

~~~' zo~J~e~v;ee8~~n ~~~~~c d~

kringen de hoofden bij elk;ar
hebben geelokcn, om Ie pogen
mna~~.egele.ll ..te nemen teneinde
Bclg>c, mellcgenslaande den
\'al van ,.den ~lden, toch het
a:nlokkellJlw land vf.?r den
Nederlander te doen b IJven.
Van Zeeland' .., dllistcre
MwnocJl.vrca.

Sehijnt .'het Bclgie economisch Cll fnancieel eenigszins
?etcr tc ga~n, politiek evenw~l
Id de horlzont verre van ZUl\'cr. Wij vestigdcn rceds ee.r~er
de aandacht oP. de moedukheden in het kabmct Van ZeeI~nd, Naar b~itell bes;houwd
hJkt alles er pais en vree, maar
inwendig is het verteerd door
de meest ulteenloopende wenscheu en opvllttingen.
Ook
qualitatief is het niet erg ho-

~~f~eh~e~:l ~~:~ ~~ne;~e~ao~~

ticlte partij bchoorend, is druk
doend~ met ~e verspl'e!ding
van Z1Jn Ideaa!. cen "Parh Soci?.1", waarvan hij de ziel zou
w,l,l1en worden, .maar w.aarvan
hlJ loch de opl'lChter met kan
zijn. Men heeft er nu cen middel op gevonden, dit doel te
bcreiken via de journalistiek.
Begin Novemb~r verschijnt
te BruBsel eell Uleuw dagblad
"L' Union Sociale" geheete~.
Het behoort tot geen parbJ,
maar het zal als hoofdredacte:lr hebben Van Zeeland's
vl'le~d ,en. oud-medewerker

~~~IOe~lOg:~jjk ~:~~:~~t~on~~ ~~::;dfu~~~~~~'=~is ee~ij ~ee~e~~~

ding op het congres van de ka~
lholieke partij te Mechelen,
Daar werd de grondslag gelegd, in zekeren zin, van de So..
chle Unie, waarvan hiJ droomL
Het was een machtsbetooging
vnn de sociale en politieke
stl'ijdkrachten op katholiek gebied en daar werden resultaten bereikt, die de gedaehte
van Van Zeeland kunnen ~enen. De federatieve inrichtmg
werd er goedgekeurd.
nit
opent de weg voor toetrediDg
V<tn katholieke elementen uit
het Vlaamsch Nationaal Verbond, Ook Rex was er vertegenwoordigd, zoodat men kan
aannemen dat in de toekomst
~~n bela~grijke koersverandering in de Katholieke Unie te
wachtell staat De heer Van
Zeel;nd heeft 'daar zoo duidelijk gesproken dat een ieder
begl'epcn zal hebben, dat hij weI
.t?een .. p~rtij wiI stichten, maar
oat hlJ zlCh toch ook gaame van

I

cep~ies.

Dir, Eugene Hoogvel,L

G·EVRAAGD

W E R K T U I G K U N DIG E

_lIiI

:1\ m

~roote, ~lgemeen ~ociale opvattmgen en doelstellmgen..
In hoeverre men daarm zal
slagen, kan eerst de toekomst
leeren,

VOOR DEN

~~j;~ ;:~~~:~e{.,!:~~t~n ~~~h:~~

Eerst in 1714 gelu]{te het Philips V Barcelona te veroveren
Castilianen en Catalanen heb~
ben het n.ooit goed met elkaar
(N d" k
b d ) lmnnen vmden, ook lliet sinds
a lIt ver on en . Catalonie na den val de monarchle m ]931 een zekere autono----nEK K LEE DEN
mle verkreeg, Deze oorlog, die
OlwernllJdellJk schlJnt, kan nog
tot mternatlOnale verwlkkelmgen lelden, mdlen b v de presldent van den generalidad
Companys, de vol1edlge onaf~
hanlrellJkhetd van Catalonre zou
-- ..-proclameeren en deze onafhankelIJ-kheld door een of meer staten erkelld zou worden
AANVAL OP MADRID.
(Naclruk "",Doden)

~

Builengewoon

S

oiree Dansanle
0

P t red e n van

LES ZAMBESKO'S

~

~ERVICE Sr.4TfO~

DAARNA OORLOG TEGEN CATALONIe?
Ol1zen

~~
Zalerdag- en Zondagavond

"fl

De Nationalisten hebben Kans op Overwinning.

(Vall

I~~

I

l
rar er

~:~e;~~~e:uir!~ ~~j g~:v~~

Dan s e u r sAc rob a t i que set

leven.

V. P. B.-corr.),

.
_
. '
Fan t a i sis t e s
SCVll!ct, ~2 Sept.
drid cen gl'oot. stuk ~l1geacclDe dagen der beslissing in denteerd tcrrem. :Willen d~
~
~
d
SIb
I
Volksfrontlroepen hlCr den op
_.
~~~~
b:\linl1~~~~~e ~~~ za~g:~~~~ ~~ marsch del' nationalisten to.~ ImportourI: N, ~ TOKO MASCOTTE
~~~
mL~en, Voor de ;oorten van de s~aan br~n~en, dan :moeten ZlJ Batavia
Dandoeng. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
hoofd'stad Madrid staan de le- zlC~ te \\ eel st.el1e~. 111 een open
gel's dcr nationalisten en het v~LsI.ag, \\'aarm ZlJ, zooa~s ~e: 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Volksfront beide zwaar bewa- Cl varmg ge\.ee~d ,heeft, n et
MEUBELMJUi.ERIJ
pend en t~r sterkte van on""e- gen het ,gedl~elphneerde leger ,.SIN T.JONG FAT &: Co."
veer 175.000 man tegenover"'el- d~l' natlO!la~sten opgewassen Kebon Sirih No. II-Batavia·C,,"trum.
kaar gereed to't den stl'ijd zlJn·IHet ont ree~J hU~ nu e~ni
A .. nmaak vo!geps te ekenit:g.
DE GULDEN [S GEDAALD
waa;in geen pardo~ zal ~"'~I'de~ ~~~~e a:a~f~:i~r~~ ~:~l d~ ~~~d~- Goed ""erk t~gen d" lallg51" prijzeu.
Dat wil zeggen, dat de goederen duurder
f:!e~~ee~\c~~n ;.}~~~~a~~~;~~~ ge !efding .I:unne~ geven. Zoo
worden. doc? zoolang de voorraad stre_~t
zijdcn omsing(,ld en slechts in be~len, sehlJnt het lot van Ma- Tr. Dntl. ABDJOENO - MERUURIUS handhaven Wlj onze goedkoope pnjzen,
Zllidl-Ooste~ijke richting is een f:l~'n~dan ook reeds bezegeld Laan Holle 17 ~. Tel. 1815 Well. Tropical Costumes vanaf I. 18.smalle mtweg opengelaten.
J
Emball. v, e.ntlqulte,teo .. gl8sw. en ser_ .::.::!:::::::...:::::.:::::.::-=.:::::.--~-===-Nnar hier in Sevilla vcrldaard
l '.'
r , e h- v!u ouder ~chr: garant,c legen breu;,
Be:stelt !lU !log.
wordt, is dit geschied, om de
fc"~(:~Z:;1~'({~7~tatg vee d,dstal. Ooze :;~~ee~5 ;:~dtn verzegc d
Wacht niet tot het te laat is.
troepell van het Vollu;front tot
.
0
TRETCBER APPARUT
de vlucht te priklmlcn en de
Intusschen verwacht men aan SIG~r~u~e ~!lgeSlllten, Bill. t8rief. •
aanhangers van de Madrileent'
r t· h
"d
d t h t _ _ _ _ _ _ _ __
Ilmm~mDIHGfo\AGmn"TO~O d.'Z0N~'
selle regccring er op dcze wijze ~?- lOn~ ~? lSC e. z~ ei
ted
PASA~_BA~O~ 52_58 BATAVIA-CfHTQUJoI
vrrn af te houd(Jll, n.a een even- z~~~~enveII~n~f~c~rOff:I'Sl~~1 ~oas_I~~~~~~~~~
lucelen nedcrlaag Ult woede en t l D toegang
. h t No r-------------------~ertwijfeling. de sch?one mil- d:;; Zij~ zeer mO~~lij~ t: best~r
llOenenstad m een pumhoop te
veranderen.
de oevers van de ManSchouwburg.
zanares breidt zich het eeniO'e
31 October 1936,
De A~-1!Vallcrs staan er kilometers breede schoone p~k
Aanvang 8.30 n.m.

1986'1

:d

me:~n

0 R U·K K E R IJ

~ane~:~~::~lCha:P~~i\!~~~

siles Jigt, Deze p~rk:n bieden
een uitstekende dek.king aan
artillerie en machinegeweernesten De toegangen tot de

I

_

JOHN KAPPEc

ka~i~=aJ~Pen~et i!ebi:~gY:~~~~ ~:~~u~~n~~~··~~·n ~:to!~:!~ ~~ ~~ ~~r~~~~~~~ee~of;VI~~t ~lledi~~::r ~~d~:Je~ ~:~

\

digheden afhangen. In elk ge-- Noord-Westen verheft zic~. ~p drid leiden, bieden talrijke moval gaat de proefballon van een aistand van slechts VIJftlg aelijkheden tot het aanbrengen
:van Zeeland aanstonds de lucht kilometer het steile en onher- ~an hinderlagen, En ook de
m.
bergzame rotsgebergte van den straten en stegan in het Zuiden
Over de journalistiek ge_ Gu~darrama en ?aaraan aan- en in_het Westen zijn zeer gesproken: daarover is in den s~Ultend de Serrama deGredos, vaarlijk, Eel'st inillen de natiolaatsten tijd nogal wat te doen dle door de troepe~ van gen.e- na!isten tot de Retiro en Casgeweest, De regeerng yond raa! Franco bezet zun, De artrl- tellana zouden ZlJn doorgedronhet ruet zpo prettig, dat de rene der nahonallsten be- gen, kunnen ZlJ zleh als heer en
Journabsten zooveel YrIJheld ge- heerseh~~~doo~eb~eu!0;gan- meester van de stad beschounoten en blJ rnuuster Van Zee- gen van
en e 0 '3 ront- wen
land rIJpte het plan de pers- troepen, die herhaaldelijk geOm deze verschrikkelijke I~~~~~~~~~
VrIJheld te beperken' en daar- ~~~~~t !~ben, het GUl:'.darr~~ straatgl;vcehten te voorkomen,
aan te verbmden een voorstel t d
t erUIt tell~rp~" ZlJn schiJnen generaal Franco en getot oprlchting onder de hoede ~ ee s m~ aanZlen ~ ever lezen
_
van de reg~ermg van een erugges agen, daar ZlJ op de
Orde van Journ~h"''''-n'' iets hier en daar, als door cyclopen
~~ den geest van de ~~e~ van ~f~~~o~i:~eus~~ti3~~tsgeneesheeren en advocaten Iro d
' g
mg
Het blijft een raadsel, hoe ble~ ~ ~:::
~~e ~
oud-Journalisten a1s mInister d.ieren en menschen •
Bovesse en de dagbladdirec- bmdin
'
,
, rue m ~t-I
BII
teur minister Haste medewer- Ineht ;erp~t~ergegaan en Ii

BETER

DRUKWERKI

In haar geheel besehouwd
kan men dus zeggen, dat dlt
ontwerpbegrootmg
ongetwlJ
fel~ een Jbeeld geeft van de
..'1m s an erhalf Jaar mgetreden eeonomlsehe verbetermg
en van de bemoeimg der regeenne-, om de ullgaven des R\iks kIng
kunnen verleenen
In het ZUld'
11 W
;~~veel
mogeIijk te vermmde- aan een aanslag op de vrijheid ten, tot ~~~ ~ede:~
•
_
van drukpers door de Grond- hgt voor de poorten van

!:;

zou~en

Restaurant de Premier Orllre.

het weI zeggen : De Brou(,!ker~ I Madrileensehe regeering, zoodra ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
is gefaald in zijn streven door-I de aallval _op l\'Ia.drid begiI:t,
dat,- bij het effenen der-baan; naar Yalencia te brengen, waar
_
tu!:"sehen Brussel en. Madrid'i zij vOdr~~)Qp.ig veili~ zou~el! zit-.
eenige vooraanstanden in de ten, wlJl de nabonahsbsehe
E.W,P. hebben ingezien,dat de troepeneersthunstrijdkraehten
politiek van - hun partijgenoot moeten verzarnelen en crde in
--hen verder zou kunneh leiden h.:t centrum- scheppen, aIvor::lls
dan in de huidige omstandighe- ZIJ e1' ~an .kun~~n denken, . zlch VOOR OPLEIDING TOT WALBETREKKING
dell weI gewenscht was, De ge- tcgen Catalome en ValenCIa te
legenheid om hem dat duidelijk kee1'ell.
te maken hebben zij gevonden.,
. '.
in het Wereldeongres voor den
00' log tus~~he.n Cashhe
MET VOORLOOPIG DIPLOMA A
Vrede. Zoo, beschouwd kan men
en Oata.lonw?
dml beslmten met de vermel.
Leeftijdsgrens 25 jaar, kennis van
ding, dat Monseigneur Van
Met de ~ventueele verov~rmg
radio strekt tot aanbeveling.
Rocy, met achter zich minister --:an MadrId zouden de n~tlO~
Van Zeeland, op korten termijn hsten een groote Oyerwlnnmg Sollidtaties met uicgebreide gegevens en afschrlften van gegetriomfeerd heeft over Louis bevochten hebben en .daarmede
de Bl'ouckerc en dut juist daar- tevens hun positie tegenover het tuigschriften onder letter W. K, bureau van dit blad,
door tenslotte alle pogingen buitenland \:~rsterke?; want _.iiiiiiiiiiiilii
:::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
om 1n Belgie te komen tot een dan vormen ZIJ de eemge regee- iii
Volksfront van links voorloopig r~l~g in S-p.~nje, wier autoriteit _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,_ _ _ _ _ _ _ _ __
zijn gestrand zoodat men thans burten tWlJfel staat. Daannede
van. recl~ts zijn gang kan gaan ~~Ua~~h~e:n nog ::,~~~,~~:e;;~r e~~:
strl~e werken aan de tot- oorlog g;kO~ zij~. Want ~an
,.~~andkommg van een ander staat nog de oorlog tussehen

ideaal is, het, te komeu tot een
groepeerrng van krachten van
aHe schal{eering, die zich zoud<,,'1 ver~enigen tot ~en groots.f','~C" socmle .?pvattmg, zooal.s
L - .,~ pauseluke Quadrageslmo AI1':o.
Het IS nu. vold0e.r:de bekend,
d~t er zelfs m. de ruen ~er Belglsehe. Werk~~edenparbJ meer
verdcdlgers zlJn van Quadragesimo Anno dan van het communistische manifest van Marx en
Engels en het moot dan ook met
"erwondere~, dat Van Zeeland,
deze opvattmgen kennende, met

gunshg VOOf.
van J59 millioen departementen. Dit z:gt geDe strctegische situ<7tie is
tot 80 mllhoen terug te bren- ~oeg: de eour.ant zal hler. wel- voor de a;;mv~ner.s gunshg te
gen.
lwht het terrem voor de meuwe noemen. Madnd hgt ais op een
partij verkennen en in gereed- presenteerblad 700 meter hoog

,t

ODS

Uit een kent van gerecbten en, wijnen knnt ge
U w keuze daen.
Specialiteit in het arrangeeren van diners en re-

~:~tij~~I~~~\'1.~~~ ~~t~~~~a~:~ ~r~~~~~ d~~de~and~e~:~~~s~~ Ca~tme en Catalonie, zooals ~e

Htaatstocla~~

zijn financien te saneeren. Het
fonds uit de herschatting van
den goudvoorraad bed1'aagt
thans 2 milliard 200 mUlioen
f:ancs ell dienst als egalisatl.efonds. Verder is de regeermg van plan ongeveer eind
van dit Jaar het saldo vb de
zoogenaamde Mendelssohn-Ieemng (met Nederland) zegge
905 mllhoen francs terug tf: betalen En voor het volgend Jaar
hoopt men de openbare bmtenlandsehe schuld met 2 mllhard
te vcrlagen

Bczoekt

heeft op dit katho- ke richting opengelaten.
liek congres heel wat meer reNaar verluidt, zouden er
sUlta.ten. bereikt. dan s.errato. r reeds verschillende. vliegtm.'gen
De B1'ouckere, met zijn Wereld- gereed staan, om minister-pre-congres voor den Vrede: _te sident Largo Caballero en anBrussel. Trouwens, men mag dere-Ieidende mannen-van de

binet Van Zeeland, met zijn so-

_

gezegd, de mogelijkheid

geste was dit niet van het ka- Mechelen.

BELGlE'S FINANCIEELE HORIZONT
KLAART OPt

~aan en ~e ':~suI ta.ten moeten
~p~"cn t ~Jn ~ooJ de na~s-

Annex

Cafe la Rotonde
Telf. WI. 1241 - 1242 - 1262

ten. Edoch. een sympathieke Ven Raey, de aartsbisschop v.a'll tot een vlucht in Zuid-Oostelij-
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De schoone TIA UW SIAN komt spoedig in Batavia!

"HONG GIE TENG"
Bespreekt tijdig Uw plaatsen_koopt gauw Uw kaatten bij:
Secretariaat 5hiong TiL Hoi, Haodelstraat 204, Buitenzorg
fa, Seng & Co.. Petjenongan 11 _ TIL WI. 1875
fa. Siang Hap, Petjenongan 67c _ TIL WI. 4567
Secretariaat SHIONG TIH HUI. Prinsenlaan 14a

Welke Jangganan

beeft de GROOTSTE OMZET
Wie heeft joist door -de grootste
omzet. de LAAGSTE PRIjZEN

Bij wie zijn. oak al weer door de grootste

omzet. alle waren ZOO VERSCH MOGELIjK

?
?
'?

Ieder weet het antwoord:

LI LIONG BIN
Maar waarom

is U

dan geeD klant van Ll UONG_HlN1

u-

Gij -BENADEELT
ZELF--zoolang
Gij nOg ' g~ klant- van Li_-_Liong -HiD zijt..
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SUn FrancisG01 Oct. 1936. zij dat toch moeten goedkeuren,
Geen auder land in Azie omdat de ijzermijnen in de vor-

;. ~ .

.': . :nv.::,~~p d:e:li;f~icten ::~
'. Nederlandsch-Indic' een "algemeenen ' aanval zuidwaartsch"
naar de Malcische staten en
Australie voor om zich de voor
zijn industrie~le ontwikkeUng
noodzakelijke voorraden ijzer te
verschaffen.
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De Oorzaken van dim dalenden ExpOrt.

zuN DE SUCCESSEN NOQ GERING

atrijdt zoo vastbesJoten en tau
am 2ijn vr.ijheid van grondstof:
fcnvoorziening ala ·Japan. Ret
eilandefuijk stelt· zieh niet
slecp.ts tevreden met de ijteren.- koleIUn.tfncn in Mantsj'oekwo
ell de ' petroleumbronnen op
Sasjli.lin, lllaar bereidt thans
'k
t
dstoft .

______

I

door:
Dr. JULES I. ' BOGEN
Hoofdredacteur van den ,..Journal of COmmer«",'
New-York..

stendommen Johore en Trenganoe, " ee~~ n~d.at ~e Ja~ers
Moskou, 16 Sept. 1936:
het bedriJf tn hand~n namen,
toteen .. bron van.. inkomsten
Rusl.nd heeft er np het 00....oor Groo~-Brlttnnrue werden. genblik minder belan'g bij dan
.. .
.
welk economisch belangrijk
Mlf~~1 Succes 1n Atu- land ook, zijn export energiek
tral"le.
to stimuleeren. Dit wordt verkIaard doc
v 0
taande
De Jl!pansc~~ p~~g om ~k manneD v~ d: ~:Sring en.
Aus~ralische. 1Jze:munen onder dezen' voegen er aan toe, dat de.
den I~v1oed .. an NIppon t~. ~ren~ ook in den 111atsten tijd door
ge.n, 15 volgellB het Pacif~c-In- 'verschillende staten tegeD SovstItunt met heel w~t mmder jet-Rusland uitgesproken beSucces bekroond dan ~ . Malak- schuldiging, dat dit land zou
ka. Toen J~pansche mlJobouw· ..dumpen", biet slechts ongemaatsc~apPIJ~.n . trach~ten, grand is, maar dat zelfs bet tegroote IJzermuncn In Yampl ten gendeel waar is.
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ecbter' in .de Vereenigde Statim,
heeft op<7edaan toeD men het
IICllin.o~. ",ood:"~::::I!~':eI!.~: ~n...r:!:':hur_."'''D
land d ••';. weg;ns
streven ~::~~_=t ."'.:::;n Bond van de
T . ft •••• n • •~:~_:~ :;;. ::.. : .:"~::...;':'~:."~ • • • n:
_
naar e~n stijging van· den ex- genol'llCD. ' .~d sc~ U~~ OPj ~~~~~~~~~~=~~~~~~~~_~
port v3:n dumping, unfaire han- daarom l.or en.
~a za
.delspractiji,en en andere·dinger.. COD
op .het ee~st:olgende
beschuldigdei
VI ~, dat In :!anllan .1 931 .~e
5. De snellc industrialisee- .. ashm~n blJ.eenkomt.. Z1JD
rjng van bet land, waardfJor de ,:enscben. tot uucbakeling.m
2de H.NOSCH
NlEUWE AN rlQUARISCH
omvang van de bcnoodJgde hoe- de!l Amerikaanschen federatieveelheid buitenlanc1sche goede- van ~taat met allen na~ruk
ren voortdurend kleiner wordt· kenbaar maken. Samuel Wilder
6. De omstandigheid, dat King, dt:: congre~-afgevaardig_
Eenige A.B.C. Codes 6da Editle f 15Sovjet·Rusland's inlcomsten uit d~ van dlt Amerlkaanscbe terhet touristenverkeer, de Bcheep- rI.torluln. he.:ft. reeds aaogekon~
__
ZoojU!st verschenen I
GudmuDd
vaart en andere "onzichtbare" d~gd, dat hiJ wrect op den ope- I
Schnider:
bronnen voldoende bUitenlandM ~~gs~ag een voorstel zal doen
Da Wereld.Oarlog '1914 _ '918 priJS f 5.10

zljrt ·

BOEKBANDEL WIGERINi

Oroote Voorraad Boeken op Elk GeblBd

~~:::~e vdi~. P~!h ~~:r~~;:~~ So~j~t_~nu~~~~e~tenged;i~tell t~~ :~~~tu~:~~:n[i;:i~:r:'~~t~~ g~men:~e b~~=:~ie ~~ le:~

BijzolldC1·.

.

TE HUUR.
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Ret Zuideiikomt m~eren meer in Trek
IN AUSTRALIE

L

SOVJET-RUSLAND'S BUITENLANDSCHE~.t
.
. HANDELSPOWIEK.
..

HERORIENTATIEYANJAPANSCHEN· ·

Vrij e Be::;ichtiging 1

vereenigden zleh, ongeacht hun aanzien van den exporthandel handelsbalans in evenwicht te van den Senaat en het Hui3 van

Lage Prijzen (

~==================~J

Bijzonderhcden
over dezen
of economische
belanM
apathiscb.
waar,vijfdat Imnnen brengen.
Afgevaarrugden.
D eze commisnieuwsten
Japanschen
stap, }>Olitieke
gem, tot een
cenheidsfront,
om zeer
in den
tijd van Het
het iseerste
sie
zou de rechtvaardlghcid
van
zich nicuwe grondstofbronnen dp Japanners te verhinderen in- jarenplan de Russische uitvoer
lVnt de Sovjet-Unie Il.it- den wensch van Ha.waii, het _
te ontshtiten, die voor ZijD eco- viced op deze ijzennijnen tegaan aanzienlijk steeg en in het jaar
i)()ert.
verkrljgen van staatsrecbtt:o,

:u::~ v~~~e~ij~\'~:n::!:~rJ~ ~~~~ce;t~~·

b~:r::~e~t;~:~ ~9~1~:~dbe:~~~:~e:ne:~r:i~~

:~~a~::v~~k d~~r!e ;~:~::

IfUZ IEIBAITDBL
Slulsbrugstr!lat 68a

~~~~:nsa~::;I1~~~~. ~~nZ~~: ~~?ln~~rJ~g~~v~~~::;l~~t~~~ ;~i:' h~:~~~~~de:~~i:~;~ ;~ftSene~v;~~' iI~~~et ~~e:~~~ ~~ta~!~ ~g de navolgende
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den" tel' ontsluting van Ijur.
bronnen schrijft Olen bicr nlet
slcchts aan economische, maar
ook aan .politieke moHeven toe.
Er wordt op gewczen, dat zich
hie-riD ook het conflict weel'spicgelt, det op het oogenblik
in Tokio tusschen de vcrschilIcnde l ~i.dende persoonlijkheden uitgevochten wordl Tcr""01 verschWende J apansche
staatslieden van meening zljn,
dat de toekomst van Japan op
bet Aziatische vastcland Hgt, is
in het bijzonder de marine voor
de expallJ>ie naar het Zuid(!ll.
Vele dcskundige buitenlander8,
waaronder ook de leden vao
\"oornocmd instituut (allen ge·
leerden en \'ooraanstaande politici uit vele landen van de we-

nuddels eeu koopcontract de
geheeJe productie van deze mij_
nell verschaften. De 500.000
tonnen ijzererts, die in Yampi
gcpl'oduceerd worden, zullen in
de toekomst uitsluitend bun
\veg lluar Japansche ijzer. en
staalfabrieken \'inden. Dank zij
hun buitengewoon handige tactiek is het den Japanners ook
gclukt, zich finaucieel in deze
mijncn te interesseeren. De Japansche mijnbouwmaatschappij,
clie speciaal tot het doel van
cxploitatie van dezc Australische mijnen ill het leven geroepen werd, hoopt binnenkort
6 a 7 millioen yen in den Brit.
schen tak \'an dcze gemengd
Engelsch-Australischhe onder!leming te kunnen investeeren.

:!~~in~n ~~the;I:~~~b~~c~~

teerde machines en grondstofl~.n. moest beta len. Sind:; ~en
tlJd IS echter de export van Jaar
tot jaa~. regel.t? a~ig gedaa]?,
totdat hlJ na. vlJe Jaren, dus In
1935, den gerlDgen omvang van
sl:chts 36'( milliocn rocbel beramte e!l daarmede met meer
d~n zestIg procent was achtel.·ultgegaan. In de .eerste helft
\"a ~ hct loopende Jaar was de
bUltenlandsc~e

h.ande1~balans

van de SovJet-Ume :tells passlef - voor de eerate maal
Jinds 1932.
De

Oorzrtkf.m

van den

dalend6fl Uitooer.

~che

geleverd naar landen, waar zij
op geen cnkele wijze met de inheemsche producten cOnCutTeeren cn met bet oog op prijs en
q~alitcit «;en willi.g ~fzctgebied
vmdc11. Ultzondcrlngen bestaan
e~. slechts ten aanzicn :van Pc:zle, Turky.:.' West·Chma, BUltell.MoI~golle e~ andere buur·
landen 10 he. t ZUl~en en Oostcn
van de Sov]€t-Ume. De expo~t
naar deze la?-den wQrdt gestlmuleerd ~n In eenige gevallen
d~?r credieten op la~~en t~rmlJll ondersteund. BlJ de Ult·
~~'tjding V~1ldde han;eldSbetreklllgen me eze g;? Ie en ~~len ~hter o.ngetwlJfeld politIe~t~~:~~~gmgen een Tal van

!..---------------

I

I

~: ~.:; .f~~~~ij~ ~~~~ ~:~ ~~:~nh~~~~=~t~~i l~~;/~e~o~et bC~!dr~~;utie van Samuel WilM

~~~:~n~i:::nu:;:=~~

overwogen politiek is, wanneer
de export vall Rusland in de
laatSte jarell gedaa ld is. De
Sovjet-Unie zou zonder meer
den te~enovergestclden .koers
Munnell IDslaan en h aar Ultvoer
llogmaals doen stijgcn, indien
haur dit wenschelijk zou voorkomen, te meer daar do Russi·
5che produuctiekosten vOOltdurend dalen.
In ieder geval vcrklaren de
Sovjet-autoriteiten,
dnt zij
geenszins van plan zijn, den export geheel op te geven en zich
van de wereldmarkt terug te
trekken. Zij hopen integendeel,

~~tsla~~ ~~e~ ~~e:iIo~ ~

~:b:~n~n~o[~

I

r-------------
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~i~anie~O!~r~\~ijg~~~~tt~ce;~k ~~g: ~~:!~au~~~~/e~~e~~~:: J~::~hf:~~~a~~~ ~~so~~~tV~~: zon verdwenen zijn en de door :oet3~;d; t:r:i=~e ~:;:~
~.crmu~e\.l~ :!~lak:~ Dc ,"onomisehe depressi, gebukt noodigde wmn te dokken;
~:~s~~~~e~~;el~~!~~i~~~~~:~~: ;:gd~~:o~~~~e:,:~f~~:,~,:~
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T ELEFOON WELTEV RE DEN 270

Ve rbuu r, Verko op, en a anm aak van M e ..u b e.l en
N lEU W - T WEE 0 E HAN D S C B - ANT I E l(
Eel) me, smaak gemeubileerd huis geeft een ge: dlige deer. U heeft altijd wat noodig en
wij kuonen U helpen. K 0 ~'I TEE N SK I) KEN!
.

een bernieuwden aam'Rl van
kraillainnigheid eenige weken
geledeu stU van hur moeder
weggeloopen en spoorloos verdwenen was. Waar zij intusschen was geweest, wist bij
met.

I

I

~~d

dicht en gat ze aan den bedien-/lIij schrik;e hevig en
de om ze Daar de post te bren- niet den moed zijo moeder, die
gen. Met een zakdoek wiscbte reeds zooveel wist, iets op de
hij het zweet van zijn \'"oor~. mouw te spelden.
hoofd. Nu kon hij tenmlnstel- Ja, mama. ~j is helmerustig op re.is gaan.
.
lijk uit het gesticht ontsnapt.
Als hij t~l'ugkwam, zt)u hij Een noodlottig toeval bracht

za::nre:::~: ae:!~~:!; !aarect~~: ~:~a~e~~~

kU;:: ~e~i~D. ongelukkig .~e~::er:e: :,:~~g~~r~:;~:t ~::!: '::ng:e~maar had l ~~: :~!ee: ~:~::: g~~a!n!~~n~~;
1- toe.val, dat zij juist op zijn

t = e n e de t h~WeliJkS~O
re ~rt;:f\e t e ~::
~~n moest vootdu:e~d denke~
.O .d
·
. . h t
:anok ~ ~e :~~ m · e
r~ ~g .
.. ~? a~
ha:.r
.t d, ~at .zg IDlS
sc len nOOl zou ZIen.
.
!"!aar toen, na de plechtigM
~eld, de gasten 2lch am het
Jo~gepaar verdrongen, straalM
den haar oogen van h oopvolle
., Teugde. De ~me ~e was

: ", ~~~.:!~ ;!fft :n~a ~~h ~e:kv~~..~ad . geen

word,n ge~!~~"k ..

t~~

doeh daeht er voortdurend nen loopen! "
stand gevonden, in de nabijheid wegens ongeneeselij~e krank- Zij is weer naar het ge£tic~t
over nR hoe bet mogelijk w,a s,
Veel kalmer keerde hij naar van de stad ~18.ar hij woonde. zinnigheid.
' .
I! teruggebracht, en zoodreude is
dat Suzanne uit Flamon had het gezelsebap terug en over- Waarschijnlijk had zij naar .Bet was goed dat het ge-- alles D~g goed afgeloopeD_

doo<
ENIUCO ·DE NOVARA.
d..

~:kenhuis bretl~en.

de
te,
De
zaak is dus geheel in orde!
Bertrand bedankte hem,
hing den hoom op en haalde
verlicbt adem.
"Gelukkig dat het nog zoo
goed .is afgeloopen! Ik beb

l

W A 51' "'-

V R O E G 0 F LA T E R : :
AERE1 u

~~n m~~lU~~:ten be~~~;~!~ :~~c~~~ h;~u~:~~~de~~:~ ee!{eUbe~~~:~~~10~ ~7ng

De kwellingen eener moeder

Het rijtuig hield stil voor
de ·kerk. Een dichte menigte
. 3ton~ om ·den ingang geschaard,
tenemde het bruidspaar te
zien. Men slaakte kreten . \'311
bewondering, toeo ' Carcla uitstapte. Welk cen bekoor1ijke
bruid! Het misstond haar in
het geheel niet, dat, zij tengeVO.Ige , van het .onaangenam
. e
vooral !log wat bleak zag.
. Het orgel speelde, toen het
b~ui~paar de :kerk · binnc.mtrad

P ~A I R

punt" van het .feest en bij het
gezellige gastmaal lacbte zij
reeds weer zOO vroolijk en onb.evangen, dat Bertrand een
zuebt van verlichting slaakte.
Hijzelf kon het gebeurde Diet
van zich afzetten. WeI klonk

I

afgebr~:~::~"'k ve,bomm).

ook een HE E RE N " M 0 0 E - A F DEE LIN G Iteeft?
Nieuwe Voorra ad. Daardoor gegarandeerd de Ililernleuwste snufjl!s
erljzen . zlln zeer bUill".
Robinson schoenen, A.C. overht:mden, Ballaz d assen, etc. etc.
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de"
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. . . . , ::
der King eischt de belloeming
Elk volgend kind , . . ~ 0.10
van een commissie van 24 leden KNIPKAARTEN 10 her;
DAGKAARTEN;
den, waarvan de eene helft tot
VO L WASSENEN
f 3.VOLWASSENEN
f 0"'10
den Sensat, de andere belft tot
KINDEREN
2_
KINDEREN
" 0.25
het Huis van Afgevaa.r:digden
KLEUTERS
: 1.25
KLEUTERS
" 0.15
zou moeten behooren. HiJ spoort
Kaarten reeds nu verkrijgbaar. Tel. 777 Mr. C.
er toe aan, dat de voorzitters
en !nvloedrijkste leden van de ~~~........~~~........~~~~_.~~~.....
congrescommissies voor terri- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -'-_ _ _ _ _ _ _ __
toriale aangelegenheden, 1egerM
en vlootaangelegenhedeo, land~
bouw, werkverschaffing en fiT RIP LEX in aile maar en soon
nancien, zullen worden opgcno~
steed!! in ruime voorr<lad bij
mea In. het comite, dat in den
zomer van bet volgende jaar de
Flrmft uSIANG H J.\ P"
Hawaii-eilanden zou moeten be-.
E o gros
Ell dttail
zoeken.
PET lEN 0 N G A N 67 c
TEL E F 0 0 N W L. i 5 6 7

6>V

18 gevlocId, met 50%
v~rhoogd hcbben. Hocwel de
Brit5che autoriteitcn met een
gcvc;>el van onbehagen .Japansch

.......

---===

lAmdrJII..
bestaat;
De kosten van de reis
. V~lgens de mccnmg van hct vmchtprijzen hun schapen, het
3. De credieten op langen gell Hid weer zullen sUlPen _ ?e HaWail-eilanhi·
•• nli~~~~eonnage
ar allllStttuut hC.cft Japan ~cn cer- b(. ~te cXPOl'tgoed van Australie, terrnHn ter bescbikking gesteld
\.I
\.10
2e5.0\OO""adrsollcar~ ...~uden beloovpeeern.,
sten stap naar het ZUldcn ge- te kunnen uitvoeren. cn daarme- door . .E~geland,
.
Duitschland en ~o~~~ :~a:e!e~fit1:k:.r~oo~t

)Icmmgen

Tef. 362 Weltevreden.

"Wij gelooven, dat Hawaii
.II
1::I.it
thans, nadat bet zich 38 j aren
als territorium zelf geregeerd /
heeft, het racht verworven
PIRASTRO. BLl\CK Dll\MOND. THI BOUV!LLE.
heeft,
aIs gelijkgerechtigde
DOBROSNA RE N enz.
staat in de Unie te worden cpAmerik . & Holl. Piano muziekstukken nit de Filmsgcnomen. Hoewel ook vroegere
pogiogen van Hawaii in deze
Blaas-, Tokkel- & Slrijkinstrl.lmenten _ Jazz & D, kestrichting zonder succes zijn gemuziek - Reparatie van aile m uz iek in:StlrUlllenlen . .II
bleven, hebben zij toch den weg
geetfend en er voor gezorgd,
beharen van strijkstokkt"n enz. met volle GAR-\ NTI E.
dat Washington meer aandacht
aan Hawaii heeft besteed. Wij
eischen t hans, dat leden van 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __
het congres ons territorium be.
zoekeo, de eilanden van leder ~~"""''''''''~=~~'''''''-'''''''~~~~==~=
gezichtspunt - sociaal, etono- EER 5TE RANGS FAMILIE RESTAURANT tN ZWEM BA D
mLch eo. politiek - nit bestu___
.
deeren en zich ~l' met eigen ~M
POL 0 N I A
gen van ~ver:-Ulgen, of Hawilli
Vaoaf 10 November a.s. geopend oodet oirult bebur
Men moet zich dus voor op de verhcffmg tot staat voor~ AboDneCllent Zwewbad: MAANDKAA RTI::.N IrdeD . . f 2. _

Voor deze apathie, die de
Sovjet-regeering ten aanzien

De voorloopigc onderhandelingen zouden volgens bet .rap- groat <l:antal gegroude rede~en
port van genoe~d instlt,-!-ut alln~ezlg. De meest belangnJke
l'CedSafge~lotcn zI1n ..~ve~en .t.IJ~ . De
J t"
d
d
hebben de apudtlSc de III us Le · rod f .fin~ t ~ lJ~e':u c :oeud I(:n bedo.ngell, at e gewonnen puc. Ie l.ll e ..ao, e e e
crtscll ill Japansche schepen t"cgeer.wg moge!JJk· maakt, evell~
verladen en naar Japan getrans M tl;lecl mgevoerde gocderen met
porteerd zullen worden. Deze dlt gele met~al te betalen:
voorwaardc .scbijnt het vooral
2. Het felt, d~t de schulden
geweest tc ziJo, die dc aarzeling op. korten termljn, aangegaan
van de Australische. ond~~e- e~o:~e~n:::JnI:~~o~~
mers tegenover een Ultbrel(ling
"f
van den Japanschen invloed op reJ
'a~engpf:~re~g:n~c~~rg5~/il~
de Yampi-mijnca overwonnen
!.
hecft. De Australiers hopen na- gebecl zIJn vol~.aan,. zOodatd er
melijk op deze Japansche ~:~~rtn~~d~~~~~~:U ~~te~n
Succe.~~11 ill de Muld- vrIlchtschepcn, die aan de J~: landsche verplichtlngen mee;

eell kwcstic van tijd :tou zijn,
totdat het T.uidelijk gedeelte
\'an den S lilien (keaau in bet
filiddclpun t \'an het Japansche
cxpansionisme komt tc Jiggen.
nit zou dan hand in hand g!l.an
met cen vC"rmindcring van den
druk op China cn cen herzic.
ning van de Japansche buitcn
landsche politick tegenover de
Sovjct-Unic, wat in Amerikann·
I1chc kringen die groote ecOUomiscbe bela'ngcn in Chin:.. te
,'crdedigen hcbben niet on·
parne gezien ZOU v,:orden.

..
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0:
De Russische uitvoer bestaat
ging, zijn dezer dageu gCIlubli- Zij sloten met de ' BritschMAus~ tei maar dit was een gevolg van op het oogenbhk hoofdzakelllk genoten, te onderzoeken.
ceerd door het "Pacific-in-;tl- tralische Mantschappij, die de dc behoefte aan buitenlandsch~ Ult hout, pcholeum, pelswerk,
In verband met rut voorne-

tijd

.": zo.oeven pad at.gespeeld
. ! Met...rneer.' om, · te denkeD a.an 'de
:: e.e.n trotschen glimla.ch om. de. krankzinni
. • .~'.. die. hun. den. weg
lippen 'trad Bertrand met Caro- naar,het'rutuig 'had willen ver··:· la .voorhetal~!,ar.
.
s'pe.rt:en. Zij .·.~s · ~et·midd~M

hu~ jongepa,ar met mevrouw de

weltlksdag bier had moeten kOM
men: '
~j was z66 gejaagd,. dat bij
het slechts met moelte voor
Carola
. 'verbergen koD. Daarom
snelde hij naar ..de te~efoon e.::'llet %lch met 2ijD hUtS aanslU1ten, De bediende van zijn vader
antwoordde hem. ,
- ~at.. hebt gij met .de
krankzmruge vrouw gedaan?
vroeg hij.
.
~ Die is in ·zekerhekl, mijn-'

BODCOurt het hotel ,war het
brullofstfeest was gevierd.
. Zij rede~ nam: huis, waar de
Jonggehuwden Zlcb .zouden verkleeden: De oude dame zau
haar 5Choondochter. daarbij
helpe.n, daar zij thans de pIaats
V8ll moeder innam..
Bertrand was soel naar zijn
Immer geg
." """
. en, had de d.eur
.
gegrendeld. l.Iij natO plaats
,,' oor zijn schrijftafel" om vlUg
twee lirie~ te ~
'

In de courant had b.ij gele-lzooda~ men daar nkts "\'an zijnl1nog steeds bleek "\'an schrik
zen dRt zij gevonden was en huwelijk met Carola zou ver- """as..
bad e.r dadelijk
gezorgd,
--= Ik kon baar natnurlijk
da.t
~. weer. naar . het Hij was nog me! geheel klaar reet de waa:rheid zeggen en
k:ran.kzinni.:.<>engesticht gebracht lmet verkleeden., toen er op de ....erte1de h.aa.:r dat .bet een
werd. Zij 'scheen zwaar zick te , deur
geklopt. Nadat 'biJ
cone'ga "an niij ' W1I S_
Zijn.
.
.. bad opengedaan. stonn.d~ l".ijn die het . verstand had ~
Het was hem tot zijn sptJt lmoeder ,opgewonden de kamer lOmdat it. bau ·liefde had af~
onmogelijk 2clf naar Wendal l binnen en viel bijgend op eett Y.-ezen. Men ~d haM naar ~
te komen. omdat h.ij ems~
neer.
.
' .. l gesticht , gebracht, waaruit zij
gesteld ~ Zoodra hlj ~.'
- Dr ben geb~l buiten ~ ou.,.aelukfigerwijre juist heden
was, zau hij komen om ~ m ze1f! Toea ik mun kama- binwas..
erde te.maken.
n~ · zag ik can neemden 1ontsnapt
_ En eeloofde- c:::!&rola ·dat!
. Bij.' sChreef ~ge~ bet: i doek op ~ sofa liggen. Ik ricp
.tette ren booge

voor'

I
IDemeo.

:wero

on-IStoel

I'TOE"2ere

I

I Bertrand

~eer~d:!~ ~=::~. d~~:de!~ =de~oor.::rr~ ~ ! :r ~~as.~ ~ ! bom op, .

...

zij.fiauw. Wi.,Ij beld.eri 4&deli;jk de ,"~ . he!: krimltziniligengesticht bete:r'" was. bij. haor. te kOmen. ' ltelde mij. ~'.een.. ~I
politie 'op. . en die haalde
. h.
~ W:endaL waarheef:1. hij Su- ~.zt~ .dat is ' in ~!"I·U ~ . Ca.rol& .d en -weg ~ bet
spoedig, met · een·. auto af om zanne had laten breogen. .
da.eht Jsij ~
.
rgtmg vetnipeld had. Was dat .
.l;aar D~arbet. d~· ugenoe:m- · Hij~datzijnvr.vU~· iD
Hij ~ beide brieveBU\V~"Vl'OUW.BertraDd! . '
&Or.

.
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