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AlGEMEEN ' NIEuWS· EN ADVEIUENTIEBLAD
V('~hijQt

te Babl.vta, Gocooeag Seb&rt .e .bIJ

VRUKKJ,:,RU J OHN KAPPEE
Illfll:",,!:' . . I,)uDJl:f..Jill' eo Zaleruagocbteud voor Batavia. Butt.ensorg. UI
O~eu m 12000 ellOempial"tlD
.
~ lI ..: r.~c h ij nl t~

lJant.luellg. SurnalrMtraat 1, Zont.lngocbtcnd
Y,... lr li..l.I..Joeng, TJln:Jnhl eo om9:lreken in 6000 enmpla.ren
U11'C1i:VER: JOHN KAPPEE.
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REOACTEUR: J. VEERSEMA
~eh8ri -tG. Tt'! ietoon 583 WIt. (Hula 5884· WJt.)

noenoenf(

.\ d , . .. r t ..

n 11 C'l a t o Batavia, Teletoon Wtll·tevredllD (iIlU
n. OUpner, Tel. Welt. 60::.0

• 1:1. B.

A.(;.t;,..-T TE BUlTltNZORG :
J, A. c. "rmpel _ Groote Po8tweg :'I.,

Tel ; t:ltaJultad O.P .t,ea

AdtXIID15tnUe 60n

ISO(IJ

WI.

Wl.

AOItNT&'!8F. TZ BANOOF.NG :

ICIot_tu·V*rm r.r. SUUlatnetraat 1, Tel. No.3at.
A. J . L. ¥ . UI~ OlUfe Hoepttaalweg 19, tel. No. 228L
Dlr. B. A. N. A. R. B. U.
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DE POPULARITEIT
.... fI eon bl.d 'Uln men efleiden
"it h., .. ntal Icleine ennonces
(O.P,-tjes) . Want ook de kleine
• d"eri:o.,dor woot, det hij mel

~en .d,,~,t~ntie

oE

in

0 C H T " Il 0

P0 ST'

met het gfoohte aanl.1 lezou
M>I q tl)otsle ~ucc:e5 2"al bereiken I

jJ
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'JiEUWlAARS ADVERTENTIES
word.1I ".,nef heden iumgeno·
n,.,.n op Goenoeng SOh03rl 46
01
telelonilc:h
Weltevreden
504 t -5040. De kOlton "oor
under"oJgendc advf:rtenUe be·
d,eg.n I 1.- • c:;ontant bij
dubbsl. grooite of breedle
d"bb.len prijl:
0,

lJeu

ClD MOVIIQUW

JANSEN.

\ ' l:"nnH, wGA~ben vrtllnUeD en

ken-

nJu"lI · oe/i " ,,'ukkJDi Nlouw Joor,
.f

JANtJY.N· VERMEreR
II.r.11131.
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Dit lijkt ons cen )Ja3Sen~e dag
het verslag van .de commissic voor de Wockerbestrijding,
dot onlang9 is u itgekomen, te
hchandelcn.
Mct einde van -de poca"S;l. doet
ons onwillelteurig denl(cn aan
het felt, dnt de Indlsche woel<eranrs lbans hun omzet op beduidtmde wijze vergrooten.
Gclukkig. de Inlanders, die
n ll op de eell of andere wijze
van hun Wcsterschc wer;kgevers
cen vool"sch ot of een geschenk
in geld weten los -te krijgen. Zij
:o:ullcn nict iri moeilijkhedcn komen, nls zlj maar zorgen, dat
zij nict meer koopen, d·an zij
contnnt !cunnen betalen. Maar
on~cl ukkig de van de hand in
den tllIld le"cnde Oosterlingen,
d ie geld moctell leenen om tc
knnnen vold.ocn aan hun verlangen om zlch en hun gezinnen in
nicuwe klccrcli te st.eken en om
lJe7.ockcrs Oil wllflrdigc wijze te
onLvflngen . Hct komt niet in
hun )loold 0 )1, dnt zij van bet
p.cn !l.oolvC'1 ala het andcre zou·
dcn kunnen afzien, als zij de
onitost.cn cr vnn niet kunnen bestrijden , Hun godsdlenst en hun
ndu t napen hen tot het doen
V3.n uitg3.vcn, die zij zich niet
kunnen veroorloven, en de val.
Rche schaRmtc doet de rest.
En dus g:l.RII de minflt draagk.rlU:htigcn drukl<cnde verpJichtmgen Rnn VOGi cen volstrekt
nutte!oos doel. Nergens worden
de begillseleln .der econom ic zoo
achtelooB verzBa],t als in het
Doolen. Mo.o.r het opmerkelijl'Bte
iH daarbij het feit, dat dit een
fmaantaslhnnr voorr~ht . wordt
gencht. wanrmedc Wcsterlingen
:dth voornl niet mogen inlalcn.
Aan dlt voorrecht is dun nug
\'crbonden hel I'rh'i lege om, Il ls
de onnfwijf4b:lr<t kwndc gevolgcn
\ ' Im het le\'cn boven de drusgkl"lt(:ht zich !);l llmcldcn, ann de
W('HtcrlingclI dc schllid tc gevcn
V!1.n het Celt, dnt cr ccns ann den
fit;hnoncn ~: hijn ccn eind komt.
Dnurdool' 1 ~ldt de onlnuchte.j
nooit tot CClI v('.rstnnd:igel'
economisch Inzicht. De toenemenoe vernrmlng Is te wijtel1
aan de Blsnda's. Die worden rijJ{('r. Want' komL hun geld vantlnnn? Geen If\lander gelooft,
drtt de We8tersche welvunrt heL
go\'olg is van spanrzaamheid en
h!:'t nuttlg nimwenden VAn geld
en bovendicn van stuag en ingespanncn werken. Hij gceft ltoogstens toe, dat dc ·Westerling geluk hecrt gehnd. Dc bcteekenis
V(ln uc ware rcdenen der weIvnart za l hij nooit begrijpen, om~
dRt hij die niet. kent. Ret geld
van den Westcrling komt dus
VllO den ldeinen mnn , die wordt
uitgebuit, - ZOO ·hebben zijn
"oonnannen hem geleerd.
Wanneer nu die Westerling
bemoeien met de wijde arme Oosterling
voor "consumptiave docleinden", orndat de
001

Westerling
bestrUclen, dandeIsverarming
deze in dewi!
oogen
van. den Oosterling nict aIleen
i.a stlg cn bemoeiziek maar oak
vel'd:l.cht. Want liij wil den Oosterling belctten om.to.t cell aanr;~na mc welvaart te komen. Dat
cne welva!lrt slechts .een paar
dagen ·dum-t; du.t .de gevolgen
va~ droevlg .zljn: is· niet de
van het overwe~en

Deze mentaliteit is del' com.
missie vaal' de woekerbestrij.
ding natuurJijJi niet onbekend
gebleven.
Zij zegt in liaar ver&lag o.m. :
- het wil del' Commlssie

voorkomen,

'" IPII}ldat"t\I Q)
voorkeur : in

~eD oj> ·
g~bJed. oud gev~stJgde · Zaak; welke oo!. in
5taa~ Js .a!!e rep.ilrilti~.~ uit· ·:te vo·eren.
Ra?!o :Iaat men z!ch . ni.e t :.thbis demori.Stree~
·reo · ~ventl)ll! ecrl. Pian.o,. maar komt ··meri
.. eerst eer. :·· ~euze ·. doen, aJvoretis··.een· be·silsslng ·:te· nemen: . ..... : :~

Bij. ·. ~:n~ ..h.ibt ,.~. een:· keuze ·. uil inlier dan ~O. toestellen .
..· , E'R RES_P HILI P SCBlaupunkt
GEI'jERA"LELBCTRIC8.Ltd: of

zander

juist omdat deze· met veel mlnder zekerheid genoegco neemt
en gewoonlijk uiterst coulant is
in het ver[eenen van uitstel van

sche beroepsgcldschietcrs bJij- wijze zul!en uitoefenen, terwijl
ken zich aan ongeoorloofde ex- een verleende vergunning weer
cessen te buiten te gnnn, doch kan worden ingetrokken, indien
Eo~~o~ee;~~eees~~e enI~~~~~~: ~~~~~a~lij:~ zulk onbehoorlijk

~f.~raars

gaan niet ,'rij
Men mag echter nict verge_
ten, dat er geen woekcrll.ars
zouden zijn, als er geen HOOen
bcstonden, die geld willen Il.an~
vnarden op ongunstige voorwaarden. De commissic merkt
ton rechte op:

ro~e~f ~et~:J;~:n ;~~s~~le~:;
zonder de vereischte vergunning, wordt strafbaar gesteld.
Bovendien worden overeenkometen van geldleening, gesloten
door geldschieiers, die niet in
het bezit van een nog geldige
vergunning zijn, nietig ver-

st~n~ld~i~~I:Or~'::~fe'::h~~s~nt~ kl~:rta

zijn in de geldscbie.
de woekeraar te tmlp wordt te- tersregeling voorschriften oprlJ{!t'lCn, indien het opnemen van genomen ter bestrijding van de
gdd bcslist onvcrrnijdelijk is en ergerlijkste misbruikcn, die

!~et cl~~~s l~ne~U~~~~g~rO~~~ :or~eng!~~SC:~~!~~n :;~~~~
wnarden ann gcld te komen, dan handelspapier, van notarieele

~~~efee~v~~~~I~~~~1~~gbe~i~~ ~~~::t!~, va~a~e:~ie~~~~~~~~
l'k:htCIl tegclI de woekeraars.

van kwitanties.

de zaak mcestal anders ligt, dllt
het veclul uan eigell I:Ichuld va n
de leencrs te wijten is, dnt zij
in handen van woekcrnars vallen. E r \V 0 r d· t Vee 1 t e

ordonnantie en er zaJ dus tbans
ruimsehoots gelegenheid zijn
om tegen de woekeraars op te
treden.
Maar dan moet worden afge-

mclde~~~~:e~:e~!<~~n~~u~~r~!t I<e~a~: ~:;r~:~~~~g ;~~:~:

~ ji'l ~ i~\. egn~ I ~ 'j "" d l~?~ ~ d:e~;go;J~;;:ent;,~~~~~~ ":~:

s tri k t 0 f z elf s h e e. derdaad kleiner worden zuL
Icmnal niet noodig
Wijhelpenhet hopen, doch
z ij n, v 0 0 r fee s ·t e n of geloapen r.et niet.
De bedoelde personen zullen
"i<.:h tot den ..tjiIJa minderiDg"
wenden, die ook tbans weI eens
hoogere bedragen uitzet dan
j 5.--:, doch straks met genoegen aan een · perS()Qn m eer leeningen zal gevell van t 5.-, omdat hij daarvoor nu eenmaal
geen vergunning noadig heeft.

o m d a t
men
b0 ve n
z ij n a t a n d l ee f t, k 0 r torne f' \\' 0 r d t m n a r
f' 0 eke I 0 0 5
ge l e end
z 0 n d ere e- n i g e con o.
m i s c hen fin a. n c i ee l
in z i c h t. z ~ n d e r d a t
del e e n e r z i c h a 0 k
m a a r i n h e t min s t
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CA FE "L A ROT 0 N 0 E'·
Uitgcbre!de a la C;ute schotcls.
Spcci<llirelt in het arrangeeren van Diners en Recepties .
On::.e bekende "Quick-Lunch·' ;" F L_ is een uit~
komst voor z.,kcnmenschen.
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Tako Welle vreden he eft de winkelvoorraad van het
perceel Pa sar Sarne 72 overgenomen en houdl
aldaar ultverkoop van aile aanwezige artikelen
Een grcep uil de tloorraad;·

Speelgoed, hulshoudelijke artikelen, serviezenJ
glaswerk, muurborden,spiege!s, presenteerbladefT,
wa.schstellen, karaifen , enz. enz.
TE VEEL OM TE SPECIFICEEREN

ALLES MORT WEG TOT SPOTPRIJZRN
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chamen, c!ie een vel"gm:millg tot
het· uittH.'fenen \'an het geld& - J ~"
, '•~ .... d
schietel~bcdrijf zullen noodig
~ r:~ .......",
bebben, tcrwijl ook op de employe's, die zelfstundig bet bedrijf in de desa.'s uitoefenen,
JIET KERSTFEEST
toezicht moet worden gehoudell.
De Voorbereiding.
Het is waar, dnt dit bedrijE
Men \'en:oekt ons mede te
thans op andere wij;e wor~t deelen, dat op Vrijdag 18 Deuitgeoefend ala dat der andere cember a.s. des avonds om 7

:;1 f~ ~~ b~e~~~~T~~<~, ~£~~~!;~~~~~~ada£i~:~l~ ?~~e~~~~·.~·a~~~~ ~~t ~;;e;f; 'Z~9C~iC:~ ~~~l h~~r;;;c~ ~~~
ij

n

a

weI f 5.- willen uitleencn aan·

....

va~~eCt~!~!~l;::~~~e:d UhoOf~~~ dellzelfden eredietbegeerige.

kelijk in het onbebeerschte ver~
Iangen der ~eeners naar cre~et,
oak dan wanneer zij daaraan
geen. dringen~e behoeIte heb.
ben, . in hun · zorg~oosheid
bij het aan~an ·hU1lll~rl verplicbtingen .tegenoyer de geld;
SChieters en.in bun ·nOllc.halance
bij het nakomen dier verplichtingen. De woekeraars .lUaken

v~:::,~~le=:

sebuldigen is dat zek.er aiet,
doch bet is wei verkJaarbaar.

Daarom had de ·commissie

~~j~~ad~~O::~bg~~t~~!oe~:~

uitsluiten van de geldschiei..ersregeling. Het ·bedrijf van
den IItjina uiindering" beeft
Diet zoo'n
kleinen omzet
als het lijkt, Het · wordt
uitgeoefend
door
kapitaal":
kracbtige kongsies van weI_
ke de.

III de ...-erlelding .komen om zlch
Ie ootferrn~n over de roekelooze
...-~~~~rrS :~ko~e!~ men geen ·stall
Zij zullen er ·ons aiet dankbaar
voor zijn,. zij zu11en het. ons
zelfs ernsttg ten kwade dUld~n,
maar als he.t · eeriigs:tins kan.
m,?et bet. de roekelooze Ieeners,
die di.t ja~r zi~b zeh·cn nog naar
ha.rtelus~. kunnen ~n:adeelen,
o~ogel.uk worden gem;,takt om
blJ d e? \'olgenden Lebaran hun

~;:ye m:d~g~::- ~~j~~

gewoonte getrouw :te

o.i. wei degelijil: moebesc:houwd,. .a1s ·. li

. J~

y.

worden gehouden, in de pe.u.doppo op het Willemskerktel'_

~~~·~~;e;'~' ~,~~r~~~:~ l\~~~

Jezus Christus." De voordracht
zal worden toegelicht door
lichtbeelden.· Icdereen . is harte_
lijk welkom.
. Vel'der . wordt medegedeeld
dat op· dezelfde plaats, doch op
19 December, Zaterdag-middag,
om half zeven "OOr de . Jeugd,
de Kestgeschiedenis zal wor-

~~~t~1i~tb~d:ns toege.

Qudm ·cn kinderen allen zijn
barielijli:: welkoID.

~dien
die zwakheid ·. Diet ~ I r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
ston~, :;:au bet ~woekerbediijf ge..l:
b~e:l In~mpelen.

De bcs-

..

Dat .is verre van gema.kkelijlr:,
al is er wellicht iets te bereik.en
door vOlksopvQo:;ding_·Ecn. .in.direct middel om aan de toomelooze .. lust tot ·leen,en paal en
petit. te stellen, ligt. vermoedeljjk in beperldng
de ". gel&genheid ()lIl .1eeBingon::.... : te
~

.

.

AMSTEL>BOCK.BIER·

~~~a~:~.ij~~

~:nm~e:~~:.~;:~~:~·~·~·ci~

verkdigbaa~ . ~

.

...a

.:: ...:

_A: d.: :

v..

beta/ing van rente en aflossing,
mits vaor de a~hterstallige bedragen maar nicuwe schuld·
bewijzen worden afg~geven,
- Dat tegenover deze grooter£! soepelheid · jegens den Ieener een hooger rentepercentage
wordt gesteld dan de offlcieele I ~~~~'l'::~~~ g
crediet-insteHingen in rekening II
brcngen, ligt voor de hand en
van ceo
kan ook niet onredelijk geacht
het beworden. Echter mogen do grente kunnen
zen van het behoorlijke hterbij
men volgens
niet worden ·ovcrschrcdcn. Dit
regeling een vergunning
nn is bij de meeste geldschietcrs, noDdig. De vergunning wordt
die hun beroep maken van het niet verleend aan personen van
uitl""non van g,'d, wei h,t ge, wie te duoht,n j" dat zij b"
val. In het bijzonder de Arabi_ doeld beraep op onbehoorlijke

=n:.
/I< A\Koopt·
I) I .ID
meo bij

dat het

meet' verbieden, dat particuUc.
feD geld :uitleeneil, vaal' veIen
tot ernstige moelJijkheden 20U
leiden. Men heeit den partlcu.
Heren geldschieter nog naodig,

bedrijf der beroepsge!dsehietu·s . .
bun aantal beJangrijk mcolu. ~eL
... _ J _..
A rugloopen - .h,tg",n · wei ' t, ·
............ ~ ~
venvachten is - zal au·tomatiSch be.t aangaan van IeenJ.n·
.!' • ..I L
"
gen en vooral van leeningen,
~
waaraan eigenlijk . geen dringende behoefte.bestaat, vermin- IN fLU EN ZA T A.BLETTEN ..D E G EDEH",
deren. bij griep, Infiuo:n!.1, h oo fdpijnen en verkoud beid
Aldus de genoemde commisper tube V;:J[) 20 ti!bl. Fl. 0.50
sie, die gelukkig cen nuchteren
kljk beeft op .de Indische woekerkwes'tie, waardoar wij be- ECZEEMPOEDER e n ECZEEMZiYi_.F D R. D U 1\1 0 NT:
\'o')ttreffelijke middelen regen alle soonen eczeem eo
waard zul1en blijven yoor allerlei idealistische experimenten,
rOOM hondo
per bus, per pot F!. 1. 35
welke geen rekening zouden
THY MSTROOP .. DE GEDEH";
houden met de ",,:,erlrelijkheid.
vcrzach[end en slijmoplossend bij hoest en verkoudheid
Viin;].f FI. 0,25
Zij beeft ontworpen een ordonnantie tot regeling van h et BLOEDW IJ NOR, FA RMENT INI,
gel dschietersbedrijf.
regen bloeda rmocde en algeheeJe zwakte
PI. 2,AI dadeJijk heeft "ij den zoo_
genaamden IItjina mindering,"
die bedragen beneden de f 5.APOTHEEK & DROGISTERIJ
uit te leenen, van de reuitgcsloten.
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.DE OGRTEND POST"

v~egen. zal dit dus via de Pbide K~.M: ; "die een flin.k Iippijnen doen. De"lUJL eu: de
. .deze. ketting ~ K.N.IL.M:. hebbeta zcC.r goed de
de:vruchten:zal
die bier

BLOBDBND
TANDVLI!ESCH?
.' LOSSTAANDE'

TANDBN1-'-

_

onze lucht-

bet met waar- .

",,,,

. ......
SPRUW.7.-

_

~a.J:tui ..t.c~a~pij

d~;~~~;~;~;;,~
A

._

_ ....., tl. of II\MSllUBB. & Co.

elk lDa.l,
Hft hOlldt Unil VID mcilig kl1P8Il.
GUD. jlcht dth RBBUMA.
kwell U mur.
. .... 1

als het beste en het fiJ~Ste
thans 5 cents·
per bockje van 80' vell~tjes
DUS IN IEDERS' BEREIK I -

U

werke~ ZIJ thans ~n de mgnen.
In rUlI werden mwoD~rs yan
Formosa, die extra-temtorlal.e
rech~en be~tten, naar het e~~
IIl.DI~ Non_ao gebracht, da~ ruChinn, Britsch- en Neder- het grootste" aantal Sc~akeIs r:ect ten Oosten ,:~n Swatow
itUldsch-~di~ loopt niet over van den luchtketen om de aarde hfeir en t de ~lan~Jke s1~t:l-

~:: st~:~~~h:;. ~ea:-~::i~

bevliegen. (Nadruk verboden).

Een nieuwe Operatiebasis

:U:~=e~c:::~d~~t;~:~ ~i~de~~~~"l:~, :ea~ ~ee~;~:

is en waarop kortgeleden nog
een aantaJ sehepen z;ijn vergaan.
brt'f1gen. De pogi.ngeD en onder·
zoeklD~ van luebtscb1p en

~jch8hafen verlaten. zoodat
dan door middcl van saroenwer·
ldng tusschcn Duitsehland en
de Verecnigde Staten een regcl-

~~n, ~~~~e~~~~:e~ij:e:~:~

worden ingevocrd.

;n~~gon:rD~::: !?e;' ~~~r~e ~f:~~lt!!:~!n ~~

Ondcr:ock wortlt ooort.
gczel.

Bclangrijk voor de verdcrc
ontwikkeling zijn de crvaringcll,
die de "Aeolus" en de "Zephir"
op hun verschillende vluchtC:n
hebbcn opgedaan. Dc "Acolu.s"
is niet zooals de "Zephlr" ult
hl:t water gestort, maar werd
door het catapultschip "Sc:hwlt...
benland" afgeachoten. De start
had midden September plna.ta.
Van'de Azuren vloog men near
de Bermuda.ellnnden en van
daar nQar New York, dUB lange
cen iets Jo.ngeren wcg dnn de
Zcphlr volgde. 's Nachts vloog
de mltchinc
meter boven

300

proefvlueblen bleek d(: techni· ~~z~~:!:~ ;s'~~~~l~~~n:
ache lnrkbting van bet drlJven- luchtweg van de Zephlr was
de vUeg1ulptt'unpuot "Schwa- 3DOO km. dIe vo.n de Aeolus
e:~~: ' n:a~t:c~e:~env!: 4600 km lang. Beidc vliegbootcn
lleart J
di vlogen daorna weer nanr de
d
Jn~et ~tcIe~*~~~:~ de: Schwnbenland terug Cll vnn
AUantllchen Oceaan reeda ja. dllnr midden October nog cons
ren dlenst doen. wcrd thana direct naar New York, zoodl1t
oak voor het noordelijk cedceldv~~eg~~~~~ ~~~~~t~~cn~
te bewC'ZC!n. Wellswaar. kon· den afstand van Lissabon naar
don de vtlnrbereldlngen In den de Azoren nlet medcgere](end. '
kortcn ter bC8cblkklng staan·
Volgens de opvaWng van den
:k:entU:o~3:n,nl~~::h::~ ~:;ci bckcndcn oceaanvlicgcr WolfI.e baslB gcachapen voor cen in- gang van Gronau, die reeds jo.tcrnnUonale eomenwcrklng der ren geledcn met cenig~ kamera-·
~e:g~U:C;:' v~~hlnnJ~n::;~~c t~~~
tA:lonrbebbende stoten.
Orf.JtJte Rol t'e", !tet [ ,,(Cht- scben-Europa en Noord·Amcri8chfp.
ka uitkoos, w l men rich in 1937
Pc tB.lrljke. vluehten van bet voorloopig slechts tot het verlucht.Bchlp "Hindenburg" heb.- veeren van post moe~n heper·
ben bewczen dat een veilige en ken. Het' postvervoer per vliegIJnellc luehtverbinding met djt tuig is ' oconomischer dan het
verkeetlltnlddel t usschcn Arne- passagiersverkcer, waarbij borik1\ en Europa volstrekt moge- vcndien nog het vra8gstuk van
lijk le. Jiet anntol passagiers het comfort moet worden
WtUI zoo groot. dat het aantal )Jst. Volgen dezen d••ku"dige ",,11
beschlkbare bedden van 50 tot men het
van
72 moest worden verhoogd, zoo~ gler dUB voorloopig nog aan het
dat er op het oogenblik met in~ luchtschip moeten overlaten.
begrlp . van de uit 50_persone~ Daar .men _thans oak in Engebestaande bemanning niet: min- land bij de voorbereidlng. van
der dan 122 mensehen .alsmede toekomstige·eccaanvluchten cen
post en vrachtgoecleren ver- f1ink~n stapverder ge~omen is,
voerd kunncn worden .. Dit sue- mag men er ·in ieder geva! op
eea VlUl bet luchts,ehip, dat ·ove- rekenen, dat -in 1937 ·het noorrigens ree~8 . meer dan . 200.000 deIijk-gedeelte van den "Atlankm ' zon~er motorschade ~eeft tischen .Oc~aan voc.>rgoed .be·
afgelegd, , Iaat de Amerikanep. dwongen zal worden met de
niet · met rust en oak zjj willen dernste verkeersmiddelen,
thans lU9htsc~epen' voor het de menschheid bezit;

~:ee~~aa~ ;:~nsd~~ !~~~

Formosa.

01)

ging der vrachtprijzen de Engelsche
en Chineesche
concurrentle votkomen
onschadelijk
te
maken. Ook het Japansehe

:~nokt:~:r''g'hin;aar;::rbt::~';

(Va-II O/lzcn V. P. B.-COlT.)'
San Fm'llcisco, Nov. '36.

(Van Ollium H. c01'r.).
Ne1(~.l·orh·J Dec, 1936. maatschappij in dienst zal wor~
den gt}nomen voor het verkeer
Het komende voorjaar zal een over den oceaan. In den loop
aanLal nleuwe vluchten over het van het volgende, jaar zal ook
noordell;jk gedeelte van den At- in Duitschland een nieuw lucht·

demschattcn van Foekien en
Kwangsi in hun l?ezit ~_ bren-

ONGill,UKKIGE GEVOLGEN VOOR C1IINA_

DuitSchland, Engeland ell Amerika doen mede.
HOL VAN I{.r,_~r: IN INTERNA~\oNALE r.lJCHTVERKE':It

::,S~~~~~S~:ne~k:[ o;o~~

Asef

e- Co.l
. Btril,la~ra
kuns~me'st- v"ooIbl~men-planten-vruchtboomen, · etlz.
'

.....

(I\alhIGlm~

In. zalLjes" va:n~f f 0.55•.=."en -in vaasjes .viii': (O~65.
:riet- ze ~i::Hdeu!

Naar uit een zoo juist gepubliccerd, zeer interessant ver~
slag van hct "Institute of Pa~
eWc Rclations" blijkt, voert
Japan op het oogenblik in China
elm "stU offensicf" uit. Hoewel
dat met heel wat minder ophef
gepanrd gaat -dan de Japanache
e" pansiemaatregelell in Mantsjockwo en Nooru-China. is dit
offensl ef voor het voortbcstaan
"tin het Hcmelschc Rijk zoo rnagelijk nog gevtlnrlijker.
In de eerste plaats wordt, wo
wcet het Institute of Pacific
RelatIons mede tc deelen, Formosa. in een \Val'e opcratiebasis
tcgen Zuld-China veranderd~
Een modern wegennet spreidt
zleh over het cHand uit, de
slJoorwegcn worcen van cen
dubbel spoor voorzien, men is
druk in de weer, eCIl groat aall~
tal vllegvelden aan te Ieggen
ell aan de Zuidzijde vall het eilond wordt cen groote haven
gcbouwd. Formosa zal eell garni1.oocn vnn 25.000 man krijgen
en bovendien zull~n ook de 2dc
ell 3do vlootdivisie Ilu.ar het ei·
Innd vcrlcgd worden.
Hct cconomlschc en mililaire
middell.unt van hct eilnnd
wonlt cvelll..'Cns nan,· hct Zulden
vcrschoven. dut wi! dus zcggen,
zoo dicht mogeliJk n8ar het Chi·
ncesc.hc vastchmd vcrplantst.
In de tweede plants wordt
vcrzckerd, . dnt de Japannel'S

po ROI van- de K.L.lJ!.

Gwil'l.
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Mej~.
R van GILS
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OPLEIDING TOT COSTUM1£RE OF <:OUPtllSE.
~n~~6~E~L~~AR E~7::Tr~~ RjlR\16~~X~
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M A "K TEN V :E k M A A. K T B 0 E DEN

SrE~UlL

SlItHEr·MiGJZUR DE BOOKENDE M~OB

BuUeniora Pa.m" 12

-

Te;efooa luitenzorg 120

Na 'een lekker ~efsidjner een goede Sig<li'lf van de Rookende
MoRr. Moole Kerliit~en-NieuwjaarCcldeJlu*soprookgebied,
a Ie

P I' Ii zen

~;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~.

BOERDERI.J GANDOK

OroOle Po.~ vwelil. Buitenzorg Tafef. 106
Zuid·Chinn groote Inndcrijen klaagt, breidt zieh over de
wisten te verwcrven, door in- Zllid-Oostkust van China uit.
Vertiche \'ollc koemelk f 0.15 per fL, f 0.23 per L. Kamemelk en Yog·
hurt. Ver.chl: klppen- en Kalkoen-eierl:ll.
woners van Fomosa naar dit
gebied te sturcn, die zich daa.r
dan met financicele hulp van
Tensloite
het ver_I:;;;;;S_;P;E;ES;T;D;AG;E;N;';K,;,,;,";.;G;AN;Z;E;N;.
beweerd,wordt
dat deinJapanners
l'okio ala hoeren vestigden.
alle streven naar autono_
Deze Chineesche inwoners vlln
in Zuid-China ten nutte
li'ormosa genotcn aile bijzondere
territoria.lc re<:hten \'an bulten· :~~:~~e~:~~:e 0:eg:a~~
K E
Z E R
landers, terwijl de Chlneesche winsten te consolideeren.
PLEOA.NO 33 BUITENZOHG.
TELEFOON 94
wet, die den vrcemdeHngen het
on~t Y.aoud5b~ke.dcbrood-l:o baaJ.:e.l bakkerij ..
Sc;h\ttc.
coo
u1LZkbt
op
de
Sal.k.
A
lit
kamers
va
D
cigt::
.. Qe:makkea eo
Iwopen van land verbledt, op
rohoe veot93ll:ri,I vOOnltD. V.a.IJt ooze spe<:;aJe: wak-u>d UorII:VeD.•
hcn nict van tocpasslng is.
Gevolgfm. voor China.

jn

K~A;L~KO;E;N~E;N~

AeDC:X

",kKERS·'!

Aaobeve le .. d .
Mev!". KEIJ'ZEJl.

Verder bestaat er volgens de
bcvindingen van het Institute
of Pacific Relations een definitief plan VOar de ~olonisatle
van 100.000 emigrantcn uit Japan en FonnosR. in.de IJrovlnclcs
E'oeking en Kwangsi binnen den
tijd van vijf jarcn. Met de uit~
voering van dit project zou een
sterk gekapitalleeerde koloniale
ondcrneming op Formoso. bclast
zijn, die - wat kenmerkend is voor de coOrdinatie tusschcn de Japansche
ondernemingcn in Zuid-Chlna
en de pCllctratie in het Noorden
- in nauwe samenwerkingen
met de K08joe 1{0ngs8OC, eell
concern voor de exploitatie van
Nooru-China, staat.

BLOBMENHANDBL HERRMANN
Telefoon 73

Hospitaalweg 5

AL6EMEBN WAHENHUIS HWA fOHti6

Paosragso 6 en 8
Buiteo%org
de a.s. Kerstdagen bebben wij div. :soorten Kerstbo om~
artlkeleo, Verder aUe soorten eerste kwalite.it hUi!boudeUjke
attikeleo, Dam.es! Hwa Foeng_Panaragao 6 en 8 is UW ances.
V~~r

BLOEMENHANDEL
BloelIlwe,h"

vao.

SOEK!l.S~RIE

elke Qell:gt.nheld. Prl_ -afwcrk iooe n bmijhprlj1.C:1)
ook n-aar bulceD : An nex v~~cbe vlso:b- en
{levogeJtehomdel

octJarandutd . t ... o:r l

ONTVLUCHT DE WARMTE HOTEL JULIA-N-A
Tel. eo Hz ..
Pe:baton 17
Buite:nzorg -

:!:r

luchtschipwerf Akron (9'hio)
een Zeppelin gebo~wd wor~en ,
die . door . een: Amerikaanscll~ '

:TtI. 32

~oe~~~-e~w::to:n:f~~~~~ I:================::=::~
ne~~a::a~r~t~v-:!r!P:~

DE JAPANNF..RS IN ZUID-CHINA_

::u:rv=~:d.gem~!O ':e~

laiJ.de-

openen. " Zou cleze vergunning
worden verleend. - ,en de kans
daarop is ' met' uitgesloten _
verbinding . van -Amerika naar dan zullcn K.L.M. en K.N.I.L.M·.

VLUCHTEN OVER ATLANTISCH:EN
OCEAAN VOORBEREID.

luehlf..-eg. waartangs gedurendc
bet gebet'le jaar ceo regelrnatig
lucbtverkeer tU88Chen de beidc
werelddcfolen Europa en Amerika mogctijk ZOlI' zijn. Bovcndien
hef"tl men 'cell onderzoek lngemeld naat de bctrouwbaarbl:lid
van de nieuwe ruwoU~motoreD.
Twijrel. die in bet opzieht DOg
bij de groote wntervliegtuigen
blond. kiln thans als met
meet aanwwg worden be..
IK'llouwd. Dc beidr. vUegbooteD
..Acoh18" e n .,Zephir" hebben
ruet Minder dan 3.1,000 klJome·
tllr hoven bet noordelijk ge·
dC\('l~ van ckon oCenan Bfgelegd

uitg~ekte __

va naar de Phill1ppijnen te

GlENEZEN

UI

___

f~:~'~: -~rg:~~eV: II""_...,...-.,........-~---- ---."..~--,
pachtovereenkom- Bultenzargsche Apathe_ek _

nhig te krijgeri
ten einde cen re" vi:'lschers en boeren naar F~r:, I:~~~;;;~;~~;~~~~~;;~
gelmatigen
lu.c.btdiens~ v.a n .. 'J a- mosa -ge~orgd hebhen. - paar
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te.rritoria in Zuid-Chiila vomal
hun blikkeD. hebben Iaten vaI~
len op bijzo:rider beIangri;jke
stra.tegische . plaafBen..
Zoo
Wordt
o.a. verklaa.rd. da,t 2ij
in Amoy en Pingtan a.an de
L."1Uit
Foekien---

Specla,l Wtek_eind t,rld:·sZlltcrdags_.111l de !unchtot's M ila.adags " ah et
oCllblJt f 5.- pc. per$o,;m. Overigellii kam e.s VI.lllaf f 3._ per puSOCD pl:r dag.
PrlUl:be kil0llU5 -md strocml:Dd WBter. Speeltuin.

lETS NIEUWS voor de B.S. HUWELlJKSFEESTEN.
Een mooi en prscusch Kerstgeschenk is _ee.n FENDER
GUIDE voor Uw auto. bestaande: uit een vercruoomde, e:lectl'i$Ch geilluiniDeerde sfaodaard met Holl. .vlag
en Otanje wimpei. Prijs slechts f 2.50 blj 0 LIM O.
Mole:llvliec O. Tel . -Batavia 763.

Vermoeidheid
is een VERGIFTiGING!
t:~:::·:O~~·~·:I~~~;~;C~::~tlehe~ ';~~il:~:::
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Ii'ORTEN 'EN.KERKiioVEN IN DE ZoNE
".
VANVERDU1:'1.
.
Onzichtbaar Net in Achterland van ,d e '
. Maginot-Iinie.
HOE FR.t.Nli:RIJKZlCHTEGENSpuiNI\GIi

,- :'- -

BEVEILI~.

. . . .-- '
pa~8.' ,li :NcJt). · 19~G, w:~~en . of met de sche:rPe

tim:'

den van een waakbond ·· kennis

Met ·: b,egfip ;,Maginot.lirii~."
kent .niet slechta in Frankrijk,
I]hlar in gebeeJ Europa ieder
kind. Ollder de .lleUteling .,zol)e
van ·Verdun" kan · men zich
daarentegen niets . concreels
voorsteUen. Waarom zijll bier
bijzondere veiligheidsmaatregc~
len· noOdig? Verdun Iigt toch
tamclijk - ver van de grens!
Ret antwoord oj") deze vraag
io.at %feh in twce korte zlnnen
silntenvatten: ..pi! Maginot-linie
bf>.scbermt ~nkrijlt.' De wne
van Verdun beschermt (Ie Ma·
gi~o~· ihlie, " Datt;rmede is nIles
geleg:d· : .
•

te ."maken. De~_ .-honden, die
Frallkrijk's veilighe~ he1pen
beschermen, zijn puitscbe herders ........ .

Op den weg, die lang!} de
kleine boerdcrij Thiaumont

loapt, staat een bor£!. met bet
opschrift: "Roode zone! Verboden toegang!"
Hier begint het verboden gebied. Voortdurenc1 circuleeren

hier

gcndarmerie-patrOuilles

met herdershonden, wlelrijders
en kleine militaire command~'s

en ied:ere nieuwsgierige, ' .die
iich in het verboden ~cbterland
van de Maginot-Iinie gewaagd
heeft, wardt onverbiddelljk tot
Doel 11QJ! Toiirist cn. cen streng verhoor naar de Itazerne
te Belleville gebracht.
Ongeveer drieduizerid toeris_
ten be:zoeken jaarlijks de zone
[ .aatate Smlfj~8 der
van Verdun en de AI·gonnell .
Tet:111!1ek.
ztj komen niet '1oor bet schoone
In de kazerne te Belleville
landscbap, maBl' om de slagvelden te zien, wnar 20 jarell gele- bevindt zich het "hoofdkwar~
den.d,! ,kanonnen donderden, En tier" van <len bijzonderen afgeVOOt •..elen \'an hen is deze reis vaardigde van het Tweede Buef'n pelgrimstocbt naar een ,'an reau van den Generalen..staf
de iO.OOO gevallenen, die in de vaar de zone vall Verdun, luimusagrawn rondom de forten tenant Androuard en de chefs
Vaux, Tavannea, Souville en van de Sfircte Nationale, de
Duuautnont ecn laa.tste rust- gendarmerie en de Gardes Mobiles. Hic-r wurden voortdurend
nile inkomcnde schriftelljke.
&J~n ~n Duitecht,rs bcyinden mondelinge, telcfonischc, tetezlch onder hen, Dc meeslen ko- graflschc en rsdiofonlschc rapmtn met de . groote reisgE'!t!l- porten " crM.meld en de daaruit
schappen "an de lntcrnatiooalc nood2akclljk blljkende malltre~
relill:Jul"l"fIux. Bijnw aUen bren- gclen getroffen.
De goheele zOne is in sectoren
~n fotol.oesteUen mede om een
v<iortdurend aandenken Dan de verdeeld, die dikwijl.s niet meer
plaats. waaT vadCt. breeder oC dan 1 kilometer lang zijn. ledere
verdnchto persoon wordt ditoon nurt, mede nQar huis Ie
rect ann den nnburigen Bector
Demeo:
gesignnlccrd en nidus onbcTot 1926 Jeon ieder bil'r 1!OO- merkt ..bcsebaduwd", totdat
vft'l wand~n en fotografecrcn , Dum cen gegrondc reden meent
ala hij maar wilde. Daama be- to hebben om hem te arresteegOD
men met den bouw ren of - zlch niet verder om
VCJ1
de Magioot-Uoie, ver. hem te bekommcrcn. Iederc secIChlIlende deelen van bet tor beeft zijn eigcn "bureau",
nwgere ooriogstooneeJ \Vcr- cen mel een telo!oon en cen miden algeelCltlm en bet (!It!l. nitiluur 7.cndelnUon ultgeruste
verbod bl~( dlentenge\'olge kasemnt, wanrln de terugl5:ee·
min ot mt'er Oil paJ,Jcr stann.
rende )'latroulllcB hun rapporten
Tot'n rnl"h vl"tdC!r met den opatellen, dlo onrnlddelllJk door~
bouw vord(!rdl", \'~ra nderde dlt gegeven worden. Doze ulenst
lanparMrbllDd . De bewoklng functioneert dog 1m nacht, Op
w«d \'erdubbt!ld t:n mt!n argo- dezeltde minuut, dat de dfcnst4Mrdto et'll c(mtrbledicnftt, docnde brlgadfur van den sector

~~:~ ~~°ri~:~e~~~:~r!~!~:

de lijd VODr hel geven van
cadeau.
Maar U moel iels goeds geven,
iels mel overleg gekozen, zoodal
hel geschenk in den smaak vall
van degene voor wie hel beslemd
is, "4711" is allijd welkom, Jong
en oud, dames en heeren allen
kennen "4711" en slellen een
"4711"-geschen k op prijs. Voor
iedereen is deze heerlijke Eau
de Cologne sleeds een welkom
Kerslgeschen k.

;I3j~~>'

::'):;d1.~:~~:~~~nlem~~ ~~:U:~~~n;,n t~r:r~:~!I:tm~ij

niet

do plaftt8t>lijkc rnllltairc a.utori- deze
slechts over aan de
te-Ittn ao~nwl"rkt.Pn . Maar (0)' centrale te Belleville, mo.ar oak

~: \.~:~!:r~: 2~~~kcl1

~~':n?oeU;ap.~1!e~~~~~niB ~!~

nog

bcrlcht van veel belang, dan
Dr. Roode 7.onc·'. wordt bet bovendien onmlddel·

000,. het Instellen van "v~rboden ronp&". ging men cen
"tap \·e~ r. W j~ (lver d:ig in
dt>le zAnl'B WC1ttlt. llongelrof(t:Il ,
rllkt'ert onaangcnamc v£'rbooreno l.otn hoogf: gt'ldboete en,
voorwover het &-n buitenlander
betTen, ~n vrijheidaBtror von
onbepaKJdcn duur ; l:Jetreedt men

~~e~:;,:::c;~::~:s;:~~~

~ij~~~r~~~~:d:;t d~~/~;:

dun en het Tweede Bura u van
<len·Gencralen.Staf te Parlje.
Zoo wordt de Magillot-Iinlc,
Ilie op zich1.elf reeds cen wondl.!f'l.vcrl, von techni~he vol~
.maaktheld Is; hllrenijdB weer
beschermd door cen onzlchtbaar
net, waanloor geen muls ongemerkt heen kan sluipen .

w8ol'lchuwin&, n~r,eschoten Uj

FEUILLETON
NORA DE VALSCHE ERFGENAME
OF

De kwellingen eener moeder
door
ENBIOODE NOV.t.B....
132).

-

Hoe gaat het ·met hem?

angstlg.
'.
- Ja, dat is· .heel elgenaar&
dig!, ZOodra wij hem zeiden dat
gjj zoudt komen, werd hij rusWat moest
tiger 'en ~gon de k~rts te !Jen! Zijn oogen
zakken. ZlJn toestand IS DOg per dan anders .

-YrOeg zij

.

:f;~ =r.~~r:!~~g=~h~d~ :;~kha:meenzij~.,)g .,,',p~,en
zaJ opknappen.
'. '
Hl)t was aangrijpe~d toen No.
ra. bij ·Frederic. bUlOenkwam..
· ~ Hij strekte beide -.handen ·olar
haar uit en· tranen ,iehitterden
' inzlja . ~ogen~

_.. ..

l J<1ellB-1

Het deed haar
k1jken. Zij had
len man lief als eeo
.
-

,

.~ Den lIemeI zij dank 4at gij.
gekomen zijt, ,N ora fluisterde
hij: IJ( ~106f dai ·ik anders· ge~
stonen was;·
. · Die!f~ntrOe~ boog.Nora zi.c b
over hem ,heen· en kuste hem op
· het··vOC?I'hoofd. :. In ·.~tilte .legde

.

=.~:ra~~ 1,': ~~~ Dooit ~~er

-

~.~

..
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Van Bliwk~r.bommenwerper en van GeSchut ··
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··DE 1<OL VAN PRlNSKA.TSOEKI

".':~:.~' (Y~l :~I~e!J ;v. :p: B.-moJ.

Betrckltitlg gcmebt per 1 Jan. 37
voor ulutekende belrou wbare DJ ONuos. 11r. t e buorgen bij "tl.e TIlbnk,plant."
Vlergetl.

V LAG GEN.
I"O(X!-wlt-blauw, WolvIag-

geoauek (kleurccht, . Itl.enthren) 2.35

\~o(l! r~~._C:O:i~ ~6a':J~;,n
,,.uOttOWIJK 23, leI. 302 Wil.
HOTEL 'T GOOI
Kilbon Slrlh 31. Tel. Wit. 3900.
Oeakamen vann.f
f 3.150 •
.l).Lnll.nc1kamera venat
f61i.Levert eten buitellllbui s .
!,lslD-ell WIN'l'ERMANTEL
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