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Uil G~ncve wonlt gemcld, dal
OJ> ", 'Illing vnn dcn Rand van

RUSLAND EN IRAK.
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AM ERIKA.
Samenwerking?
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Uit Gem~ve wordt gemcld,
dat mogelijkheld bestaat, dat de
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DE ORKAAN BOVEN

!)narnn 7.nl de Raad dell vcr·

FLORIDA.

t~genw~ordig(!r vun

blJjkt om een oorlog tusschen
ltalie cn Ethlopie te voorko.
men. (D.P.)

maar k[achtig ve[frisschend.

_.

~.

Amerikaansche zakenlieden
fraudeeren te Shanghai.
De arrestatie van twee vooraanstaande Amerikaansche zakenlieden te Shanghai, welke
op den . cersten September
pJaats had, heeft groote opwin-

DE FRANSCHE KOLONIEN.
Ingrijpende maatregelen

VOot

credietverstrekking.
Ult Parijs wordt gemeld, dat
de -Fran~~Ctes,:::~:::~ :~
wctsontwerp; wnarin een koloni ••1 credict wordt geregeld.
Dcza maatregel opent de mo-

ElhlopiC
mmkl:tgc:r, W33rop

Veel slachtolfers en

~:~~v~:~~:d~ing

OPZIENBARENDE
ARREST ATIE.

Laatste Nieuws.

{!

I -----~_---I diWe;~~j~~:; Jay Raven en
DE •••/H'< .. '''.·
Schade qering .

Alfred H. DriscoU van de Ameriean Orlental Finance Cor,
paration.

fr::~:ie:ij~s~~~g~::n inv:e~

bracht.
Een bevel tot inhechtenisneming is eveneens uitgevaardigd

~~:-~;::~e::.a~~: 13~~wnm::~
schappij, die op het oogenblik
te Manilla vertoeft.
(S.T.)
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-Iedere HuisIJrouw doet goed een proef te nernen met
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SOEP I'.ROMA
BOUILLON

POEDER

BOUILLON BLOKjES
VITAMINE EXTRACT

8ET FIJNSTE VOOR KEU5EN EN TAFFL.
Een nieuw plantaardig product, Diet te vergelijken
met de bekende soep-aroma's of vleescb extracten_
Waar niet verkrijgbaar, wende men zich tot de
Importcurs :

N.V. HANDEL MI}. "ARCANA"
BATAVIA-CENTRUM

nan de kolo-

VOETBAL IN ENGELAND.·

Artikel 1 voorziet in het sIui-

Tel. WI. 2104.

Tani!h Abang West 3 4.
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NationaJ, die ten deze zal hlUlgFen. u p.
delen namenfreen op to r lchten
Uit Miami ,",ordt gemeld, dat na.a~looze vennootschap. Verren t('gclI Ethiopic ter tare! ~al de orkaan hoven Florida waar~ dcr In ~en overeenkomst ~~t
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Vereenigde Staten met den Vol-

L IJ FREN TE .
VERZEKERING

BAT A V I A-C. EN Mr.•CORNELIS.

Na al die zoete, geparfumeerde en
zeepachtige tandpasta's is PEBECO
een uitkomst. PEBECO is iets bijzanders. niet zoetachtig of fJauw,

,,'

polic

Raad van

T E

DE HOUDING V AN

den Volkcnbond, welke gislercmlliddag om v' __ r nur is aang:~~~ o;'ko:~ ~f :l::::~
gevangcn, allcl'eersl de Engeltcrmijn te vcrstrekkcn, welke
S('}IC ell F'ranschc vcrlcgcnwoor,
.. onontbeerlijk zUn voor het uitdigel":I (Ilk vonr zich ccn !.' xpese ~~~k ~:v~~v~~s~a~s~a~~t. w~~:~~
van nleuwe werken en
zulh'n
Villi
bcsprckinwordt gcgcvcn voor den
to~ ~t~ikk~~g
e
gen op de ell·ic Mogcndhcllcn- invoci' van luci(crs, suiltcl' en
Wijz~ ho:pt ~e~e~;
. I con!crcntie t..c Pnt"ljs, weUte den pcb·oleum (O,~,)
in cen lacune welke tot
• groud!llng 7.ullclI vorOlCll voor
ten opzichtc van de crc_

gc\'cn de

""EaSCH
. . DINSDAG, DONDERDAG en z.:TERDAG.
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Speciale aanbieding van nieuwe toestellen
oorlogsschade te vergemakke_ Grimsbey
tegen stark ve r I a a 9 d e p r ij zen
lijken, waarbU deze zul optreden den premier van Yoego
Bolton _ Brendford
voar dczclfdc naamlooze ven- Stoyadinovitch ontving.
Chelsea _ Liverpool
ERRES K.Y. 108 de LUle
f 150. - .
onder voorbehoud ontvangst was niet officieel in Everton - Derbij
ERRES K.Y. 111
" 170.door de aan- vcrband met de ter ::tarde bestel- ~~~~~:~!~d-=-:r;:rt~~. A_ ~:~
ERRES K.Y: 111 de LUIS
" 180._
Artikel twee behandclt de linlt:::d!~~:~c~n :~~id~nder M'lesbrough _ .Porthm.
3.2
ERRES r..Y. 209
" 200. _
gocdkeurint; . van de statuten scbciden met het
- Stoke _ Leeds
2011._
PHILIPS 331A
van h~t C~t Colonial.
van het Legioen an ·Eer en W'verhamt. _ Birmingh.
ERRES K.Y. 214
" 215.Arbkel drlC ~:gt, dat deze nam deel aan de lunEir. "'(O.p.)
(S.T.)
statutcll slechts blJ decreet kunMBT VOLLE GARANTIS VAN DEN IMPORTEUR
A~:~e\1:;~ig~lt dat de
vanat t 10.- pe-r rnaand.
JAPAN'S HANDEl.
Banque d'indo chke, de Ban- DE VERZOENINGSCOMEerste betaling September.
que de Madagascar en de BanMISSIE.
Nieuwe verdragen.
Ook in buue verkrijgbaar.
que C?loniale deel moeten neDe
beer
Akaio
Kaaamia,
de
Rapport
wordt
later
men aiI'n het oprichtingskapiJapanscbe gezant in Portugal
taa) van bet Credit Coloniale
gepubliceerd.
zal deze maand naar Cairo ver~
GEEN ITALIAN EN OVER
de voorwaarden waarin in
statuten is voorzien.
Uit
Parijs
wordt
gemeld,
t~ekken, teneinda onderhande-I!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DE GRENS.
Uit New York wordt gemeld,
Artikel vijf zegt, dat leenin- dat het volledige rapport van hngen te voer~n over het sluiten van een hlellW handelsver~
Uil Rome wordt gcmcldt, dat datde enquetecommissie uit
welke_door het Credlt Colo.. de verzoeningscommissie in
ltaJjaansch
Ethiopische
drag met Egypte. TeveD:S ?""o~t
de n eg-cering o(ficieel onUcent. Scnaat voor handels- en
zijn vcrstrekt, "gegaranzal worden. gepubliceerd na af- door he~ Japa.n.scbe Mimstene werken, doch
dat Itallaansche tr?epen de ~eersaangelegenheden
~~~!i:n~nenp:~:~::ra~:r
v!~ d~enzitt~~k:~~~e:. :~sc~~~~:~dso~~~~n
de militaire aan'!l':I,e!l"oh~den ""n
glens van EthlOPIe hebben eegt een speciaal onderzo.ek mandaatgebleden. In de
overscbreden en hct gebied van m te stcllen naar d~ handel~- nien met een Conscil
reeds bekend is de con- een meuw bandelsverdrag met
Danakd 'zl]n bmnen gevallen.
~:~ VdReR boe~a:~~~B:r8:~~'o!.~ zal .deze garaDiie kunneD, . w.or- clusif! van de co~jssie, dat Indo China. te slt?teD, omdat in
Uit Addis Abcba wordt ge- welke betrokken i~' bij de con- den gegeven binnen de li~.et, geen der partijen schuld heeft de tegenwoordige overeenaan bet Jncident te Ual Ual. komst de ~ausule van de meest
meld, dat (JI) ".acgeeriJIg van cess~es in Ethiopie. (O.P.)
'<>...
:e~~td~:~t~~~en~ ~:a:e ja::~~~: (O.P.)
begunstigde natie niet is opgeen b. wo~ n~egatft'!
nomen, waardoor Japanscbe
• ~thiopie deze geruchten evenU1d't d Lot,fdEt
.. i· kolonien wordt de garanti.e ge. goederen in Indo China
l. eens
"ffreieel heeft ontk:end. ~~~ be:ich~ ont~;t;de ~at ter~ :~;~~en:~~ne~en
booge 'invoerreehten
(0.1'.)
zake van de concesSle reeds. op teo.
vig zijn. (S.T.).
CHINEEZEN IN . HET
twintig Juli overeen.stemmmg
Arti.ke1 :res bepaalt dat het
BUITENLAND~
GEEN VREEMDE HULP. was bereikt. met. den Am~rl- Credit Colonial gema'chtigd .
kaal'lschen fmancler Ch:rtok. leeningen aan te
Nieuwe Organisatie.
Uit LondtiJl wordt officieel WeI
hadden
besprekingen autorisatie V'd.D de niilll.st<lI'!",.n I
gerneId, dat de Regeeriog van vlaats tllBBchen een Ethtopi~eh kolonien en financien.
Te Canton is een nieuwe
DE RUBBER~RESTRICTIE .
brcllgcll.
Vcrvl)l!;cn~ zullen de bC!lprekingc:n 'worden ondt:rbrokcn cn
zal tic te volgcn !Jroccdurc wor~
~n vw.t gc!>-tcld_
'\ ...... ltaliannschc dclegali e, die
uit dcr~ig pcrsoncn bcs:ta~t, i~
zoodunl g. samcngcste~d, d~~ Zlj
gcrccd 15 o~ onm,lddeIhjk le
antwoorc.lcn blj tcchruscbe kwesti~s welke zich bij de besprckingen, kUllmm ~oot"doen.
.
_ N;:tar ~lahaanschu rneclllng
·"lU11cn de dC'batten volkomcn
kahn vcrloopcll 'to.P.)

van
avondMrulen g'isteren
mr.lding mankten zccr vcel
slachto!Cers heeft gceischt.
Er zijn vcrschcidcnc schepen
vcrgaan en de schade is
belangrijk. ~
Gl!brek aan wnter, vocdsel en
meci!schc h~p mnakt den toegtand crn~bg.
Vunrtuigen van de
cn cen speedboat zijn naar
getcisterdc k:ust gezonden
d~ cerate hulp tc kunnen
icenen. (D.P.)
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:v

~!!i~~: gc::{~~~~rl:;st~:~ :~n6'~te~a:n:~ ~~~::= f::~~=t!.100rden

het Eth!opische leg·er geen
vreemdelmgen .!ill? .te neman en
oolto geen vl1Jwllligeracorpsen
. toe te laten (O.P·t

concern. De Mini.ster was echter
Artike1 zev~n zegt, dat de
niet gemachtlgd o~ te teekenen bandelihgen vall: het Credit Cozonder. de autonB.atie van de lonlal worden geverifieerd door
Ethioplsche Regtenng (O.P.) _. de inap;ectic van " financien.
(O.P.)
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lruo M1D, wordt van

sch~ . ~Jde gemeld,

Zuid-West China, onder den
n&am ,,'!he Kwantung Overseas
Chinese Affairs Committee,
welke ocganisatie hur werkzaarilheden den cersten SeptemberYteeft aangevangen.

defimtieve '{oorstellen .
. Hij verklaarde, dat een sadaan vQ~r samenwerlting
menwerking tusschen China en
schen China en Japan. _
_ Japan tot stand kan komen, ioDaze
III dric dien door Japan afstand wordt
groepen
gedaan van bepaalde verlan-

tc!;~~~ ::d=~~a~a:.

tieke,

van ·in het buitenland ver-

.~ees~e

burgers.

gens.

(S.T.}_. __

Is qeen failure.
De Times meIdt, dat hoewel
de rubberrestrictie niet de resultaten heei't opgeleverd welke
men oorspronli:e1~:jk had ~wacht, zij niettern.in niet aIs cen
failure kan worden , ~wd..
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eerste plaats te wijten

&an

de ..

:~=~n :n'~~~~
voordeden en daama&st
nog steeds dalen4e lijn.

=.:~'~ I:::~:"f consum:OO:'de Ver~

de conuitvoer van"
gebie-"
75.000 ton. terwonlt dot ....,.
de COD·hie_'-I'llDD!ptie 31.1\00 too meer daD d.
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aal~(S.T,)
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·'llidjeli men nu de kWestie .!

.; DETELEGRAMMENSTIUID.-

~~;!~e:nisa1l;!~~~~~,-~~lk~

rig "aan te toonen, hoe sensationeel de berichtgeving van de
United Press is, waaraan aan
1e hand vim telegrammen van
de afgeloopen week nie'lwe

soonlijk en beleedigend artikel,
dat hiertegen door den heer
Zentgmaff wus geschreven.
Dit gaf den scbrijver van het
oorspronkeliji{e ar tikel , den

~{~~~;~~t:~;~nte ~~~lel~e~:~~~

\'oorbeelden zoudeu zlJu toe te
','oegen.
Men denke a2:, het telegram
over de redevoering van den
?aus tot de R. K. ziekr.:nverplebe . ht
hot
gerslen aan een ~~~OOov~h.~
o::~r oope~k vabn . hte n
~~.
~l~~; we e erIC d o~ml e lJ' I ~oesten wor en egen

betaalt VDar de twee hoofdbladd whie~ke h}1_ eX P10ltee,rt,' wakjaroar a reeWi d e ~oo seant
v~!1 ee~. persbureau WO~?t, ter_
wIJl blJ dan voor de blJbladen
voordeeliger ~ondities bedingt.
Van de zlJde van het persbureau is het even zakelijk om
op zulk een transactie in te
-raan, aangezien deze bijl::hLden
bet desnoods zonder -~de tele-

oak wij reeds in anze
ning stclden,. waarop 0P!lICUW
cen scheldarbkcl "olgde III de
Java Bolle, .. da~ naal' toon en
inhoud een tlJd 111t het zeer. verre- vcrledcn van ~~ I~ldl~ehc
jonrnalisticl{ in hcrmncrmg te·
rug ~·o(.'pt.
.
.
Nu 7.:11 men .:teh h(mnneren,
chit in het Ul'tikc~ "Midde-I en
nod" ue opmcrlnng. wcrd gemnakt, dat dC! Ututed Press
diensl ('en bep8.alde tel!d~nz ZOll
van
hebben en dat de
~cze nic!uwf;v?orzicning 0)1 .J~va
jll 2('k('rcll zm CCll
bcd~·(llgm~
\'.':1.~ yoor de Eng?ls:he Jnlpcrlnh~ nictlw!woorZlemn:I, zooa15
d('xc door RplItcl' wordt ver1.orgd.
'fer reductic van de Java
/Jude, w:,ur men wcl is waar een

tc ~nden .voor de Europeesche
cen zuste~-~a.at3eh.applJ stlChtte, de. Brihsh
UI~l~ed Press, w:el!~e zlch ond~r
Brltseh.c vlag aandlent, maar die
lmar ~lleUW3 ontvat;gt van de
Amcl'llmansch~ United Press en
trouwens ook m het zelfde ge~
bOllW
is geve3tigd, .bewij.st
hoezeer men.zelf overtUlg~ IS,
dat de Amerllmansehe bencht~eving polijstin;,; ~e~oeft.. De
.:aak .van de BntIsh
rcss IS namc!.ijk om de berlCh~
.en v~n d.c Umted Press te desamel'lkalllSeCl'Cl1 e~ ~oor Euro~
1)ecsel!e "callfmmpbe wat betel'
gesclllH te malwn. Vaor het
'/crriehten van dit werk is onleI' meer dc Nederla.nder, de
heel' Buurman aan dl~ bureau

voorstel dus winstderving zou
beteekenen.
Waar dez~ geschiedenis zoo
scherp op den voorgroud is gesteld, is het echter van waarde
om de vel'houdingen in het v'el'eenigd Persbureau en de daarbij
aangesloten bladen nader te belichten.
.
Toe~ het Vereenlg.d Pers~ureau 'zlJn werkzaamhcld aanvmg
me~ de pubIicatie van de e.q.
berlChten, aangevuld met cen
HoUal1:dsehen dienst, waarvoor
de ber~chten door d-en ve~tegenwoordIger van het V.P. lll. Nederland werden gehaald Ult de
ochtendbladen van de NederIandsch~ dagbladpers, lees "ontvreemd. werden, :vani. bron·ermQldmg had met plaats,

.

heer Salomonson, dlrecteur van
An'e~a, nanleiding del' redactie
van de Java Bode eenige feite-

-
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hinneniandIlchc

.~ntet·dng

nangeIe-

1~~~·-kosten

j,l. eenige staaltjes f

~~~h(~~~;~\~r:~~~~:~~~~a~C~l~~U~~~: ,;n~~l~~l1dicn is dp. United Pres!::

moesten

sti

I
I

alleen door daeraan te gehoor E
bel d
zamen, uit het financiee1 m~
~ _wijs ei.
••
rag kU.nnen komen.
Toont hij voorzeker,
Die auto rijdt.
Ret eerste punt waarnaar zal. In een STU
BA K E R

es.

medewerkeT_)
I.

fl-I

grOO-1

bestudEering van de financieele
gestes van de Regeering, heb~en bij mij eohter enkele ideeen
doen ontstaan, waarvan publieatie eventueel goede resultaten
zan lmnnen afwerpen.
Het wi! mij· toeschij~en dat
d
primitieve. huish
w~arop tenslotte de to~~~~;~
bovenbouw van h-et economiseh
I
.
N d I d~ hInd·'·

a·

r~~~n e~~ dO~l;;'::stCin

rr :~

om tot financieel hersteIgt;P.e-raken, gemakkelijker zal ;jn
dan in de Europeesehe landen
met hun ingewikkelde eeonomische systemen,
Zeer zeker kan niet over het
hoofd worden gezien, dat lodie's
weIvaart voor een 2:eer groot

wor~ ~~e:!n nl=l~dt~:tere~~~~~~~ig d~=

den gedragen door de vier aan- schende <inheemsche bevolking

I
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De crisis beeft &an Neder_
AT TEN TIE
landseh-Indie de noodzakelijkheid opgedrongen am to leven
PASIR
NANGKA EDELT,,!EE
in overeenstemming met de
thans geexploiteerde kapitaalsVoor de goed~ orde wordt er nog eens de aandaeht op
bronnen. d.w.z., dat het veel te
geuestigd, dat de bons uoor g eschenken alleen. geldig
uitgebreide onderv.ijs, het aanzijn vaal' de regelmatige verbmikers van Pasir Nangka
tal
noodeloo.~e
ambtenaren
Edelthee.
e.d.m. belangrIJk moesten wor_
Bij het inmilen van bans veal' I geschenken dient ::ulks
den ingekrompen. !n dit opzicht
heeft de Re!?eermg zeer veel
:e;,::::adaeg'!ha[~~e gUe·oe'ndegne_'Cahaenngke,tono~,d:,'~ekatn nietgebruikers
gedaan en IS haar zelfs h e t ·
". ,
verwijt van afbraak gedaan.
Kunnen wij dus constateeren
dat in groote lijnen de Regee~
ring zeer krachtig bezuinigd
beeft, mIks blijkt ten eenemnaIe onvoldoende om de begrooting in evenwicht te brengen
IN UITSTEKENDE CONDITIE
Het zal naast opvocring del' in~
T E BE VR A G EN
komsten noodzakelijk zijn na tc
gaan, of de bestuurswijze weI
·K RAM A T 27 TEL EFOO N WE.L T ... 1225

I

1

"features" te publicceren.

%('11'13, 1.00 1.rid:: u~, ho<.'1' Zent- le gclcgcnheid gcven om md
g"r:l:\ff, lwc{t 0(' hem· S:!ahrid- ',ooveci mogrlijk extra-tijdingcl
,:1', dt' h"i)fdrcu;Htel1l' van d~ .'00)' dt'n dllg te komell.
.'i/,', './'im',.. rced5 het vorig- jaar
Of deze U1I juist Zijll, komL er
cunta(t g-c;:ol:ht met d~ Uuilcd 'llinder op aan, Een geruchl
Pre.');.;,
;omt in de werdd. D3 U.P
DN:" opnwrkjn~ van Z. is .'angt ltet op etl geeft hol den
jl1i:;t. ,\Iaar de IH"~I· Seabridgr· W1¥'J1l van cen feit, omdnt d(
h:!ndddt' daarbij wnder ovcrbg 1c}('genheid tot het krijgen VaT'
fll(:t uutlcn"ll te plt-,gclI.
beve.-.;tiging en bet inwinnef!
En tecn media AU"'l\:,tu'5 de '/un infol'matic ontbreeld, want
bJac.kll, die hij hd ·\f(.recnigd dil ZOIl te veel tijd ophouden en
p(,n;b. llreau zijn a:mgc., .10. l~n op de "pt'imeur" zou vcrloren gaal~
Java Ilwt ht'l pt1!;11c('!~ren van
Dc voorspron~ welke de Um·

I

~~r~;~~~~~::;~1l d(~~x~.I:~~~I~on;e~~~ '~Ce~{/~~~B~c
l d h~s!~i~~~~a ;;~S~E
.
gramm.!;J1.

00', in d -. Stl', Times.
'rot. ... Wocn!>dag j,l.
'Van t i n d e S t r.
'Pimp:> van Donucrtl u go, V r ij d a g, Z ate r-

I

waar. 11 aar op de mllluut
\Vordt gewerkt, g a a t ten
~{o s t c
vall d e b e trotlwbuarbeid van
h e t n i c u w s.

.ft.

~; ~t:;l d ~1ft avli I~ dU/n ~ ~j I

deze kosten kraeht en voortvarendheid kam

1

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

efficient is.

pun G1MBfn!

Er worde uitgegaan van het

~!:~~~~~t, n~~~ d~e W:-:I~t~s~:~

beht gesteld, dat er ten aanz.m angerbode elk f 1500.- per
betrouw~aar. maand, terwijl de Tcsteerende
held van de Umted Pres;:! dlenst f 19.000.- per maand kamen
nog weI \Vat hupert, waardo9[ ten laste van de beide andere

.

.

..

.

I

~~~~ei~e;r:~~~~:~a~~~~n~~:t ~:~e i~l~~e~o~:~:~e~e~:~~~e~~~

de wcrkelijke dienst van de UniNU'is het duidelijk, dat men
ted Press :woals deze naar hier dit geval op ziehzelf reeds met
wordt ?,eseind, betrekkdij!( be- cen korreltje zout moet nemen.
knopt 15 en dat vele b3riehten,
De Kollinggroep omvat Het

:e~ee J~~:[l~~:r!a!;r~~;eg~~~~ ~:~[s~~~ias~our~:r.d~~b~i~~~:
b~ieeerd,

~~nvoudig~. c.q.

~::~l~er:i:~en ~~;~~~~n

klem moc~ na deze ..eenvoudlge opsommmg van cIJfer,s
de vraag word-en gesteld, welke belangen en welke bedoelin-
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Er zal niemand naief genoeg
zijn om aan te nemen dat zulks
belangeloos -geSehiedt. noch da!
de b~trok~en bladen In hun ~~
daetIev~rlllg
-onafhankehJk
kunnen staan, tegenover een I:
geldsehieter die een dergelijke

Ii

inne~t.
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De prijs is slechts f 0 75
per flesch, voorzien van een
han dIg blikje. voor de zak.

op Dinsriagt
Donderdagt
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KehJke WIJze zeer groote bedra~
gen in een zinkput worden geworpen.
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een ander artikel terug komen.
v. w.
zijn, de Nwe Soer. Crt. een z.g.
kopcourant 'is, terwijl de Malanger, als een kleine pro-I _ _ _-'-_ _ _- ,_ _
In een vorig artikel waren wij vinciale voorpast moet worden
reeds in de ;elegenheid uitvoe- bescl:!-ouwd.
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SOIRIE DANSANTI

bladen, loes van a,tj Naderlandsoh Indische Handelsbank.

positie
b~4 Soerabaia Courant en de Malan~
Zaterdag zullen wij hierop in
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' gevolgd door

i toP~c ;r;!:k ev~nt:e h~~~~d~~~ gen hier hun invloed doen gelI het Vercenigd Persbureau met ?e~,. dat
zop volkomen omu-

lnmlddels, doeh dlt zlJ hIer 1Aneta- is de z.g. eontractbreu~'
een ~usg,cbcn-opmerk~ng, gaf de geweest van de zijde van den
publlcatJe van. de Umted :r:ress vroegeren -direeteur van het
lelcgrammen III de Sti. Tzmes Persbureau die aan de bladen
dtngeen, die de ontwikkeli~g te Soerabai'a voordeeliger voor~
vall. doze telegrammcngcschIe- waarden zau hebben toegt:::!t.aan
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\·a~l de volkom~n
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per maand.

wendden omdat deze berichtgeving tendentious en eenzijdig
~~~t~:~~~ln ~~:;'~I;er~~~~~r ~~ zou zijn, is te niet gedaan, ook
kcnnis namen v~n ]~ct artikcl '\ op ander gebied..valt over deze~
MiddeI en Doel!
tclegrammenstnJd nog weI het
een cn ander te melden.
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Denkt niet <I11een aan de
vermake1ijkhcden en bezienswaardlghlloen van de
Pasar Gamblf. maar ook en
voor,11 aan Uw gezondheid.
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De Java Bode -en de Preanger den. Dit budget was in de voar- bronnen van winst.
Bode bctaalden voor dczen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
:lienst f 250.- per maand.

Het Nieuws van den Dag en
le Locon1otief, in welke bladen
hct HanMlsbank belang het
3tsrkste is, betaalden in deze
peri ode voor dezen tegcn Aneta gerichten dienst f 3.250.)(Or maand, of drie duizend uul,len mcer!
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H~t vraagstuk van het
afgaande decenma Dvermatig
nancleel herstel vap. alle l~- opgevoerd, ge~eeltelijk gedwo~den, heeft reeds zoovele eml- gen door bu~t~nlandsche pollnente eeonomen bezig gehoil- tieke constellaties, gedeeltelijk
den, dat ik niet dan met
vrijwillig door pogingen tot D
ten schroom dit onderwerp te geforceerd inlossen del' ,.ee-If
aanroer..Een langdurige prae- rcschuld".
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Enke'Ie

het tach een zuiver zakelijke
transactie, dat een eigenaar van
vier bladen, welke in een dergelijke yerhouding tot elk-aar
staat, een volledfg abonnement

In ons vorig Dummer wezen
wi.! in een aanteekening onder
het artikel "middel en doel",
hetwelk wij aan het Bat. NW8.~
blad ontleenden op een zeer per-

ONZE FINANCIEELE'

I~i'_ _""""",,",............_ _ _ _ _ _ _"'I

klasse zooveel zorg zijn besteed cis aan
daze nieuwe Robinson: de Robinson-Luxe ~
Niets, niets is er op aon te merk~n.
Fiin, zacht kalfsleer. S[inde ringen. Volmaokt-zuiver gestiRte noden. De slahke,
moderne leestl Maanden ~ang is er gezocht, voar we deze leest ontdekten. En • dan die posvorm! Gewoon een weldoad
voer Uw voeten. Past U ze beslist eens
oan.. d~:te Robinson-Luxe. Gun Uw voeten
toch eens de weelde van eeo lange,
lange vacc.ntiel
~
Men moet zich werkeliik er over verbazen,
dot een dergelijke luxe schoen te kriigen
is voor slechts f9_-. Negen pop, d" is

~~b~~~~~ub~~~i!it.diD~ur1e~~ d:ch:~~~
heeft RobinSion niet.

•.'
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ln~jm1>de151ll
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.. brum (model 58) ,Ja AIle
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om die
te verzekeren door het uitsluiten van
economische concurrentie.
De derde weg moet bij. de
oVerbeid niet heeten: het zoeken naar nieuwe bronnen van
winst, doch van ontvangsten.

1!t

Het spreekt wel vanzelf, dat
cen courantenartikel jIlict
alIo mogelijkheden -tot in details
kunnen worden uitgewerkt, ja
het is voor outsiders zelfs on~
doenlijk om nan de hand der
begrooting al1e lllogeJijkbeden
te zien,
Wij willen dun ook slechta
cnkele V'tm die mogelijkhoden
naar VOl'en brongen, die onmiddcllijlt opva1lcn.
Zooais bokend betalen nUe
overheidsdiennren inkomstcnbelasting, hetgeell overi!J!ns
ni~t meer dan redclijk is. Het
J>czwaar is ..::chter, dat noodelaos tien-duizenden aanslagen
"'orden uitgereikt, die veel tijd
en grlrl knsh>n.
Immel'S wanneer, op grond
van de thans gcld~ndo bezoldi·
gings::IchaaI,ttbczoldigingen konden wQl'uen uitbetanld, onder
.'__ uftrl'ir van de belasting, zoude
da:u'IDedc ('en belangrijkc bOa
sparing vcrkngcn zijn, zonder
oe.t de ambtenurcn duarmcdc in
wczen achtC'l'uit zoudcn gaan.
MOll begrijpc' ons goed, ouze
bedocling is nlet cell gcdwongcn
inhouditIg del' belasting met
l'12d~ gcdccItc per maand,
uoch c~m' herreI;cnillg' del' te!'
g~n woordi~e hczoldigingr·n olJ
'zoodanigt wijzc, dat dezc vrij
zijn van belasting.
Alleell ail' ambtenal'cn, di e
uit vennogell of uit hij\'crdien
su'U ;;.vb' extm .inl:o!!'.'-1ten heb
btn, z()uckn daurvoor mtJ~·tcn
in

worden :wngeslagcn.

Onder. :lmblenuren worden
flier nh,t' allCCll b"docJd landsdicnUI't:ll, uoch allell, die in
dj{,!,!)t

zUn

\':tll pub1ic~l'echtclij

\((~ lidutlli('I1, tr!rwiji prcdc3 }wt·
zdfde :'.(jude mocten geldcn
vo,,'· Of' ~l'l){'Jlsjonncerdl'1l di(~l
li('h:mlf'n.
n e voor(J(·dcfl,. die hicruil

zouclen V{)orlvlol!i('n zijn:

p.

:.fj~~ ~~:d~~il:~:~~ ~~~3~~:~~~t
thans eer;:;t wordi uiigcgc-

",~ ~~::1~~1?~~~1 n~c7n~~g~~, i~
vOl'dcl'ingskostell, r;oms 00\,
in 't gclll·ej niet binnene ic
komen.
b. Dc ~tmbtenarcn gan-n cr geen
{:cnt op achtcruit, en kun~
twn - bchalvc in het gcval
van eigcn vcrmogcn of bij
.~ vCl·uir.nsien
zond~1' fiscai(
~orgcn lev('n;
c. E~nigc ticnduizcnden aan~
slagcn kunnen achterwegt:
blijvl'n, tcrwijl ook de coma
pcnseedng del' loonbclasHng met de inkomst<'nb.,las.

ting V001C die, allIlc91a!ren "ver·lscbeO!lvaartpc,Utiek'
bodig' is.
Er wordt ook voor de Indische' lasten in Nederland
eene bezuiniging verkregen,
daar ook de ~daar toevendc
verlofgangers en gepensionneerden de uitkee:r:ingen uit
's Lands kas vrij van Indiache belasting zouden ontvangen.
Ook de belasting van inheemschen in de binnenlanden, voor
zooverre deze -vallen in den z.g.
kleinen aanslag, is kostbaar
en weiilig economiseh. Het ware o.i. verre to prefereeren den
Inlander, die over 't algemeen
een hekel heeft aan belasting
in geld, een afkeer, die in dezen
tijd van geldschaarste zoo mogelijl" nog grooter is geworden,
to veroorloven zijne beJastiug
in natura tc voldoen, waarmede tevens andere nader te beSpl'elWll maatregelen gemakltelijker zoudcn worden gemaakt.
Zeer noodig lijkt ons de verscherpiug van de controle op
de comptabele ambtenaren en
houders van kassen der pubJiekrechtclij!te lichamell.
Wel1icht, dat hiervoor eenige contr61c_ambtmaren zouden
moeten worden benoemd, doeh
de dan-rvool' te besteden kosten,
zouden de zeel' belangrijke verticzon, ,die thans met zekere re~
gclmatighcid blijkcn door fraudes te zijn gc1eden, zeker niet
DE KERN VAN
evenaren, l!ll in elk goval den
burgers de zekerheid geven, dut
Indie's positie
de opgebraehtc belasiinggeldcn
worden bestced voor het algemeen bc1nng.
Versclmiving
Niet mindel' noodig zoude in
dit verbano zUn cene rcorganiDe algemeeno belangstell ing
satie del' udministl'utie op zoodunigc wijze, dat cr VQor iedcr bcgint zich bij de ontwikkeling
d~pariemcnt of icdel' bcdrijf van het conflict tusschen Italie
con centrale \JOcl{houding be~ en EtlJiupic meer en meer te
:.iaat, zoodanig, dat de diverse concentrcoren op de positie van
vcrsprcid geJr:gcn ondcrdcdcn Japan en hot standpunt dat
van dfl.t depnrleftJ#ht of bcdl'ljf door de Japansehe Regeering
vanuit de centrale administra uitcindelijk zal worden ingenotic Jmnnen worden gecoutru- men.
i('erd.
Van celang hierbij is de wijzlging welke or in de situatie
LU81 Ultt" ?lu/, loas' moet ons is gtlwmcn door de concessie
eli.' bemerldug vnn hct hart, dat wellw door de Regeering van
in dezcll tijd bij jinuacieele Ethiopie is veI'lcend aan oen
maflfrcfJ('lc!1 1JWCr dco! ooit noo~ nmutscila.ppij, waarvan oor~
d:1J i,'o' :.Ja1l1D/I1vcl'kiJlg del' ove)"- ,:;pI'Oukelijk word gemeld, dat
d::urin Engelseh ~ Amerikllanht:id mel hwulcl en nijvcl·hcid.
sell(! bclangcn zijn vertegenDcze bc:ide hebbcn VOOl' hun woordigd, terwijl later werd
bc~tan.ll
VOOI' nllc.s zekcrhcid gCl!:cld, dat het kapitaal Vll.!I
noodig, cneue/<~ Lakken vun be- dit concern vcor 100% Amendrijf zullen bij vooraCgaand Im&nsch zou zijn,
ovcrleg van door de ovcrhcid to
Het is intere.~Bant daarbij te
nemon mnatregclen, op grond
vel'l1cmen, dat men in Japan
hunncr (~rval'ing, kunncn wijzcn
moening is, zooals dit in een
op het al of niet juiste van een telegram in De Oohtewipost
voorg~stc1c1en maatt'ogcl, zoo· tot 'niting lnvam, dat het Euro~
dat de overheid zich reeds van pe<'sehe conflict het machtsete voren kan vcrgcwissen van vel1wicht tus,schen de groote
de medewmildng van handel en Mogendheden zal kunnel1 vcrstoren en dat Amerilm daarbij
industrie, die in cernte instanis am in troebel
tie door dergelijke maatregelen
teneinde zijn
worden gctroffen.
den Pacific te ver(Slot voIgt)
is het mogelijk,

'PLANNEN TOT lJITBREIDING
VAN DE KP.M.
Dienst op Zuicl Afrika?
Dc Str. Times van den 23sten
Augustus .bov~t eon artikel over
de
Komn!?iJke
~,aketvaart
MaatschapplJ van, zlJn scheepvaaI:t.me~ewer~er.
Dlt artIkeI lUIdt:

uit LOnden tegenspreken, dat Zuid Am67'ika.
de K.P,M. cen combinatie zou
Dc
~~ken .';let een. andere pl~atseIlJKe hJn, tenemde een Illeuwe

invloedssfeer en cen
in het Westelijk
van den Pacific, terwijl het
Oostelijk deel gaarne aan
?:t~~reenigde Staten wil over~
Men zie deze uitbreiding van
den Japansehen ' in';loedssfeer
dit deel van den Grooten
echter met, zooa19 velen
onrechte doen, ab een
welke tot
zooveel
grondgebied te ver~
en dit ten'slotte, zoo de
strijd gewonnen zOu worden onder Japansch ·bestuur te stellen.
Japan kan ongetwijfeld' .veel

e. ag~;;et:;~;:ag~~~dee~:~~~~c~~ ~~~;.Ig o1j:nz~:iel~;~av~ ~~~~ z~~~er;c~~~~e:e~ax:j !:~
pijen,
in ween'liI van de
sis. er niet aIleen in zijn geslaagd om de passagiers~ en
vracbtlijnen in taet te houden,
maar haar wer~zaamheid zelia
uit te breiden,
bet bericht.
.

.,,_.::~~~~:bg~o~~~ ;:i~e: ~ral

ALS,

Tentlinnen
Lancaster
Roischijven

Rolpennen
Boorlint
Koord

van belangen.

Koordknlppars, anz.

toon
gespreid, is geweldig
groat.
Maar aan te nemen, dut Jupan in staat zou zijn in de toekomst heel de Westelijke kuststrook van den Pacific to be-I ~~~~~~"='
heersehen en te besturen,
aIle gebieden welke langs
kuststrook liggen,
dan ook dc Philippijnen en
delandsch-Il1die begrepen
ten worden, is een absurditeit.
Echter, en hierin ligt het
groote gevaar, dat oo:{ onze
toekomst bcdreigt, zal Japan
wanneer . h~t cenmanl tot een
conflict zan kamen, ongetw\iVANAF 28 AUGUSTUS TOT EN MET II SEPTEMBER
fcld samenvlerking zoeken met
J:cpaalde Europeeschc MogendSAMENSTELLlNG No. I SAMENSTfLLlNG No. 2 SAMENSTELLlNG No.
heden, wier belangcn tegengerETSERVIES. PORCELEIN
stel:1 zijn aan die van de grootEET:iERVIES. PORCELEIN.
EETSERVIES. PORCEI EIN.
machten, die op het oogenblik
EffeD creme met -.llveren bies
Effra creme metzacbt Qrij</rar:c;:o
de situatie in den Pacific be·
blocmdecor
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lettend beeft gade geslagen, zal
1 sausKom
daaruit de conclusie hebben
3 Vl~5Ch~cbotel!
Inmnen trekken, dat de belan15~ 2~ ~;~~!~kie~
17g; isambalb,,j<je<'
gon van Japan en Itam~ in dit
I bo[er~loot
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1 n.USKOm
Inhoud:
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schiedenis Japan aan den ItaliI vruchtensch aal
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Japan op een bepaaJd QOgenblik

de Italiaansche pel's stelde zich
op dit standpunt en werd daflTdoor gealarmeerd.
Men zal echter goed doen
rekening te honden met het
feit, dat aan dit reIletje een
snel en afdoend einde werd gemaakt en dat de bladen; zoowe1
die in -Italie. als die in Japan,
spoedig hun felle. meenings~
uitingen staakten, ja zelis ze in
vele gevallen lieten
door
betuigiugen van weilerz~ds'ilie

6

21;:: 2~ ~~~~~~~l

~~~O;~~:~l:i: ~~~p~;:!je :;..
de gekleurde
welke zoo
dikwijls door de ext,eer"."'tio.!
nalistische elementen
beste gegeven, beeft men uit dit
desaveu geconc1udeerd, dat de
mogelijkheid zou bestaan, dat
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RET CONFLICT.
in den Pacific.

~l:f~lh::;~~~gr.:~V;~~d:~! ~~J·l~~:~~:r::J:;!t~
gajJ~az;~nd:ed:li~~~laringen,

het Japan.
Reeds eerder hebben wij er
met nadruk op gewezen, dat
Japan de ontwikkeling van de
situatie in Europa met zeer
groote aandacht gade sla~t en
het eonvoudig op zijn kans
\'(#lcht om zich in het Oosten te
v"hzekeren van de hegemonie

pore te sttchten,. ~le onder
~ngel~che vlag twmbg tot derbg meuwe schepeil tussch~~
~alakka en Nederlandscb Indle
m de vaart zou brengen.
~en ander bericht me1dde,
dat de K.P.M. voomemens zou
zijn drie motorschepen van
12000 ton elk te bouwen voor
den dienst op Zuid Afrika, doeh
dit werd eveneens Qoor den
agent tegengesproken. Ala het

WIST U ....
dac U benoodigdheden om
zdf Uw zonneschermen en
rolgordijnen te maken oak
apart bij onskunc vei'krijgen?

men in Japan een dergelijke ~~he~e~!~~~~gt:v~~~:nn~~pa~i
opvatting is toegedaan, maar sensatie wekt e, dat Japan in een
f~lg:~~;~~el~:na~e::de~~er~:~~ conflict tusschen Itam; en Ethiken.
opie positief onzijclig zou blijWant indien er een visscher ven, werd de Japansche verleklaar staat om van de situatie genwoordiger op deze

'I'hans is er eell derde berieht,
waarvan hij "eveueens "niets
heeft g.ehoord . .
.
.
Het 13 gepu1:hceerd III Fall'
Play, het Engelsche scheel?vaart weekblad en 'Yaar dlt
blad zeer betrouwbaar IS, zullen
Er gaat am de K.P.M. den wij het hier overn.emen.
.
laatsten t~r -.eeI.gerucht.
Bet meldt, do aanstaande u~t-

~:~e m~:t::~~;~~jCh~e sS~:~t

Tot dusver is het vrachtver70er tussehen Zuid Afrika en
Ie Oostkust van' Zuid- Amerika,
')ractiseh in handen geweest
:lan de J aparuiche O::>aka Sho3en Kaisha.
Het schijnt echter, dat d~
K.P .M. voor het vervoer van
,rracht van Ncdel'landscb Indie
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PASAR GAMBIR

DAARKRljGTMENKOUVOORWElNIGGELD

:'1If' ....,

GLOBE

BIO:::;COOP, 5 Sept. The thin Man. (De magere man)
6 Sept. _Gentlemen are born (Jeugd in nood)
REX-THEATER, 5 en 6 Sept. Midshipman Jack- (Adelborstcn)
DEOA PARK, 5 en 6 Sept. The wedding, night.
7 en 8 Sept. 5 u. Matinee Riptide.
S Sept. 10.30 Kinde.r-voorstelIing Rocky Rhodes.
CAPITOL THEATER, 5 en 6' Sept. De Man ":.n Mevrouw
(Enter Madam)
CITY THEATER, 5 en 6 Sept. De Zondebok (.Peck's bad Boy)
HOTEL DES INDES, 5 Sept. Voorl.!:vond en diller con.cert. ,1
'3 b~pt. AIscheidsavond van Prof. Tibor Ney specIale HQtl,l!aarsche muziek.
vanaf 9.30 soiree dansantc.
HOTEL DER NEDEULANDEN, 5 en 6 Sept. Vooravond en
diner concert.

Er is_een
nlet de vo,,,b,reiilen,je
zaamheden voar den bouw
een nieuwe Chineesche haven
in de Hanchowbaai, onmiddellijk ten Zuiden van Shanghai.
De kosten van aanleg worden
begroot op £ 4.000.000.
De voltooiing van de haven
zal 15 jaar duren, terwijI de
naam er- ,,-an "great Eastern
Harbour" zal zijn. (S.T.)

ffTHE THIN MAN"
De Central Press meldt aan
de Hongkongbladen, dat in de
afgeloopen maand 10.000 "ll'-"'-------ncesche inwoners ·uit de
::~~J~~~:~:t~:':
fe=
aldaar legde. Naar men weet, kwam
werkloos zijn geworden als ge~
vliegongeluk de Minister
voIg van de maatregelen welke van Publieke Werken ,Signor
de Regeering aldaar nam tegen Rp,zza am het leven. (S,T.)
Chineesche immigranten.
Door de Chine-ese-he ingeze.
tenen op de Philippijnen is een
beroep op de Regeering te Nanking gedaan om maatregelen
te ovarwegen tot bescherming
van de 700.000 Chineezen, die
op de Philippijnen zijn gevestigd.

DE QUEEN MARY.
Nog negen maanden.

VOOl' ook den blik slaat o~ Ncderlandsch-Indiii omdat cen
klein lund als Ned~rland het'
groote b;.j~llind(' lIiet tot v?~ledige eeonomischc ontploonng
knn brengcn en zich oak de
Duitsehe vcl'ldaring herinncrt
welke wera .afgclcgd op de cco~
nomischc confercntie tc Lon·
dell, dat Duitschlnnd koloniaal
bezit of 1'.landaalgehied moet
hcbbcn en dnt het dit onder
mcer
zot'l.t
ill de groote

ropeesche terrein voorbehouden
Ien
de militnire aetie in den Pacine hJijft voor rekening van
Japan,
Maar a19 de strijd geeindigd
is, l'ckcncn de naar koloniaal
gcbicd hunkcrende landen crop
om in den Pacific het zoozeer
bcgecrde terrein te' krijgen,
waarhij z~i dan ongetwijfcld tot
een snmenwerking bereid zuIlen zijn, welke den Japansehen

~~~a~~IT~8>'~;::t~n,g~~~di~nh~~ !~~~~:t~ Zb~~~b·ijdC ~:~st:li~~~

duidclijlt: dai. de geJ~ctn't~niss~n vnn Japfln, de .mogelijkhcid. t?t
v.'\.'l\;:c zTeh or het (}ogenblIl{ stcrh:e ceOI1Olnische expansiC. III
ontwil;:~clc~ ~OkN~3~;la~d~~~: ons ~.cel van de wereld, berelkt
land <!n '\00
.
:ml7.1JI1.
I~:dW van het r.rootst~ bclnng
7.IJI1.
gl' wordt· in internationale
;.ringcn op het oogenblik
Ml1Hsolini h"l'ft ovcl'duhlelij;; aanJaeht bcstccd aan onz{' pDsi~S~~fl~;l \~~~~ (:~;~ ~~H~tJ~t::~: lic en die van de PhiJippijncn
nr\1\!ieh

imp~dtHn

thaw! i:\

gc-

~~:;~l<;:~i'x.~~·~~(~;o~li~:~!~1.t~~~l~~:~

~J::ldl~~i~. i~~:11~r~~~~~iroc~~::3~lt

(DE MAGERE MAN)
Me [r·o·s boefend en mystuieus deLectiddrama Met
WILLIAM POWELL, MYRNA LOY, MAUREEN O'SULLIVAN, e .•.
Niet voor kinde-ren.

(JEUBD IN NOOD),
met FRANCHOT TONE, JEAN MUIR, MARBARET LINDSAY,
ANN DVORAK. Een schitterend \Varner Bros. drama. De
hedendaagsche jeugd op de Krui~wegen des Levens. worstellend voor hUll recht op Lie-fae!
Niet "oar kinderen.

RADIO-TElEFONIE.
Singapore - Bangkok.

WEEK END-MATINEE'S:
THE THIN MAN met WILLIAM POWELL, MYRNA LOt,

De

Nan.r gemeld wordt zal het
oageveer ~egen maanden
~urell eer de meuwe ,?unardhne.r, de "Queen Mary, welk
schlp ~aar men weet 73.000 ton
(Deze maatregelen zijn uitmeet, In de vaart zal worden
vloeisel van een
gebracht. (S.T,)
wordt -op de
nen om, in verband met de
mende onafhankelijkheid en de
economische eischen welke dan
HANDElSOVEREENzullen worden' gesteld, verschiIKOMST.
lende takken van bedrijr; in het
bijzonder den kleinhandel voor
Tussch( . Sr. Indie en
ie Philippin~s te reserveeren.
Er if! eell handelsovereen- R,d.)
komst voor drie jaar tot stand
gekomen tussehen Britsch lndie
Ook uit Siam komen berichen Burma welke van kracht zal ten, dat de daar g~vestigde Chiworden OP het oogenblik, dat de neezen er ged.urende de laatste
afschciding van Burma een feit jaren, dat Siam zich lp.eer op
zal zijn geworden.
Japan orienteerde, ernstige teD
k
t i t r genwerldng ondervinden. Zoo
ed~~ere;~ed~:n ~~~r~:its~h ~verde.n 79 Chineeache !;lCholen
van

enz.

R E X Heden ....f1n volgende avonden:
MIDSHIPMAN JACK
(i\.DEL B OR ST EN)
Picture met BRUCE CABOT - BETTY..,fURNESS
Drama, romance. humor tegen een grootschen, indrukwekkenden achtergrond van United States' oorloQsvloot in volle
actfe 1 Extra: Nieuwe compnsities van den grooten componist
W a I t e rOo n a Ids 0 n - Exploring the Pacific (reisverhaal)
Beautiful Dames (gekleurde canaan);
,
WEEK END-MATINEE·S, THE HOUSE ON 56th. STREET,
mat KA Y FRAN &1 5, RICA R DOC 0 RTEl, G~J:jE
RAYMOND, JOHN HALLIDAY. FRANK Me HU'lH.

re:~~~~~n r~~~!c:ie ke:n~~~ 10.0g~a~it~~::~~:~in~~!~d~~~

situatic moet worden ingcvocrd en omge- oOln:d:erw::'Js~zu:n~v:er:s:tO:ke:n~.~_il~~~~~~~~~1
g! Il'll) OJ' Alll'~fllnh', d II slechts ~~%~.~~l~eng~~~~~ts~~~.al~1~~j 1:~t~ keerd, terwijl de tarievenrege- n,Hlll1 l'lI ':';''''11 dot·l I',
dnt Engeland zich op een zoo ~i:ng ;i~o~e~C~uii~:I~f:n~a~o~~e~~~
.
\;:rachtig stundpunt stclt en IndiC en voor Burma dezelfde
Wnonc('r nu IH't cnnfltct met zc1fs tle mogelijkheiu vall ceii
I"
AbcH!1i!~~e !tam; in on_niddel,~ij-I oOl'log ri~.h:c7rt, ~mdat het Z\t~J~'n in IndiC na afIoop van
1;.,.. n ::Ilrlju ZOtl hrmg{.'n m.(.l L~l- vacIt, dat ZIJI1 lmpcrmic bclan- de thana bestaande katoeng:cbn.l!. ml't. N!,!lk() 1.1~(:ff;cI'Jl-;:1.JI.'Hl g-cn op heL punt sLann t~ wor~ ovcl'ccnkomst met Japan een
(,p('uh,llc r..tt~mn:.'; "."Hlt g(~Loll- den aangctaHt, gccft htervoor nieuwe limict wordt v!.l:stgesteld
den, Incrt h'ze !.;jp~l~t!;. (b tde- te duidelijlr nanwijzing.
VOOI' den invoer van katoenen
g:r:U:lr~('ll. (;\!~'l' ImilbUl'e.., :oorgoedel'en uit Japan,.zal in Burl; (~ro.'l.dHlg:·tl 1:1 g:'.~l(.d bmopu,
De mogelijkhcid, dat men op rna evcncens een limiet worden
U:tll IS lU;l._dtllddlJ';: d:tt o~k llf!~ het oogenhlik nog tot cen oplos- gesteld, welke niet boven
den
\·"I·!·l' (,(,.;lhl (,n <IllS o,:k Wlj ~ing ~al kOIIlell, wclke wapcngc- invocr in de jarcn 1934den w.( ,,,~",b~~ dunn'un zuBen weld vel'lllijdt, is nieL gehccl en mag liggcn. (S.T,)
ondcn·lfl{J~'11.
al lIitgeslolcl1, maar uit hctgeen
zoo ovcrduiclclijk nan het licht
J:lprw :wJ .... <111 de gclegenheid is gckomell, moet men toch
gcbruill maken om "in tro!::bcl zocr ernstig' "ekening
WILL ROGERS WEDUWE.
STERK
KOEL Aileen :achl mel dil MERK
w:tt('r te \'iH",;chcll" cn zal voor mct
toekomstmogelijkheden,
80 elm breed p. el. 0.52 __ 240 elm breed p. el. 1.45
Levensverzekering van
df: conHolidccrin;:; van :.:ijn be- welke zich voor hen, clie dedu11lnguI! ni! (·en (~Velltllt:d gelu!t- ccet'cn kunncn, de IaatsLe we.
$ 2.500.000.
180 ..
1.10 - 260 ..
1.60
ldg g\:vO\'l'~kJl O()t'\C1g', gebl'uik ken I'Ichorp hebbcn afgeteeDe Amerikaansehe journalist
UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ
m:tken \'(1)) de hu!p van hen, die, kend.
zij Ilt't oj! ('r,n Uno:lo.~l' tel'l'cln tefilmacteur Will Rogers, die
g<:n d(~n7,elfdell illVlocd strcdcn
De kern van heL conflict is de op een vliegtocht met Willy
.
als Iwi zdf deed, in e'l.5t1 tf'gl~n strijd tusschen de bestaande Post om het Ieven kwam, had
lid J.:t'il~·.~'hc impcdum.
Engclsche wel'eldheerschappij ten behoeve van zijn echtgenoo(.k

"GENTLEMEN ARE BORN"

= D E C A. - P A. R K =

algcmccne

en

II...............

BON E F A A S

iil•••••

dwaashcid zijn te ill sam(mwerking mel anderen sloten van $ 2.5~0.00?, welke
h'2tItalie
llnpermm,
dat MllssolulI, som
te eenaan
levensver:r.:ekcring
afgeuat ItaliC en wellicht en
voor
wiJ stichten.
haar !S Ultgekeerd.
o{lk Dui tuchland zOl.lucn declnc(~.T.)
men nan ('(:u.f:!trijd in hel VelTe
v. W.
Oasten. Aan hen blijft het EuBet

:'.Ol1 CUll

tl~nken.

..Ev!CnSHARP".
In ltd Dummer van Dc ZaterdagavonrJpost van Zatcrdag
j.1. kwam (~cn :dvertenli'3 voor
wllarin u(! :tandacht wN'd ge·
vraagd \'oor de nicuwe "EVER·
SHARP ADJUSTABLE VULPEN".
,
De "EVERSHARP ADJUS1'ABLE VULPEN" is de nieuwste vinding op het gebied van
de vulpenhoudertechniek.

Een jcdcr heeft zijn eigen
handschrift, dat aan de pen
bepaalde eisehen stelt en het
koopen van cen vulpen was tot
dusver niet eenvoudig. Talrijke
pennen moesten worden geprobeeI'd en dikwijls moest een pen
na een dag te zijl1c gebruikt toeh
weer worden ingeruimd en be·
gon het zoeken opnieuw.

be nieuwe EVERSHARP
voorkomt diL, doordat de pen
op een zecr eenvoudige wijze
·verstelbaar is, waardoor zij
voor aIle soorten van handschrift geschikt is.

GAS.

onzer~~zer~ij:ijng~:;:Sti:~~~)a~~!

advertentie van de Gas-fabrick,
waarin melding wordt gemaakt
van de Kookt op Gas-auto, welke heden van Soerabaia vertrekt en welke wagen een reis
maakt over Java.
Aan dezen tocht is een prijsvraag verbonden, waarvan men
de bijzonderheden in de advertentie vermeld vindt.

KOOKT OP
GAS AUTO ..
WEDSTRIJD

DE CHINEESCHE SCHEEPVAART .
Subsidieplan verworpen.
Het verz?Ck, dat

doo~?c Chmeesche .re"ier"ver·-II

e~mgIng te Shang~~l we~d
rleht tot het rrumsterle
verkeerswezen voor het
schikbaar stellen van een
drag van $ 10.000.000
vaor steun a~n de Chi.neesehe
scheepvaart, JiI ,afgewezen
grond vat; het .~elt,. da~ de
~:~s~~~:~~~n(~~tt lllet k.un-

II
Heden,

5

September
naar

vertrekt

Batavia

de

De~l!sHARP ADJUS-

"KOOKT OP GAS"-auto uit Soerabaia via Semarang -

DIRECT na

aankomst.

gaat d.e

•

nKOOKT

OP GAS"-auto

terug naar Soerabaia :

Olympia Biscuits.
JAPAN EN CHINA.
Contrale.
Gemeld wordt, dat de Japansche consulaten in China opdracht hebbcn gekregen
eontrOle ult te oefenen op de
verschillende kantoren van de
Kuo Min Tang en op Chineesche
onderwijsinstellingen,
.
anti-Japansche propaganda
voorkamen. (S.T.)

weer

• •

",

HET GAA T OM DEN TERUGWEGf

LET OPt
LET OP!

TPLi.l!i ' is gemaakt voor ieder
(£:andschrift, fijn of grof, dik of
dun. U kunt er de fijnste Jijntjes mee trekken, calculaties
maken, muziek schrijven, _penteekeningen maken, enveloppes
adresseeren, correcties aanbren-gen enz." door eenvoudig de
"slider" rip de pen een of meer
gleufjes te_ verpl~atsen.

Bij BOEKHANDEL VISSER
EN CO. te Batavia _C. (Rijswijk)
en Bandoeng zal men, U ,d.e
rueuwe EWERSHARP ADJUSTABLE itBarne derilozwtzWrea

;===============================~~=====~

Cheribon -

Op den Pasar Gnmbir wordt
een nieuwe serie biscuits geintrodllceerd van de
fabrieken. Het zijn de
Mignon Cream Biscuits,
zondere kwaliteit waarvan
uit een proefblik leerden te
waardeeren,
\Vaal' de Olympia~biscuits
zieh reeds zulk een goeden
naam verwierven, zulIen oak de
nieuwe soozten zeker in den
smaak vallen.

Z.ced.g- & Zond.gmidd,g 5 u. MATINEE
NORMA SHEARER en ROBERT MONTBOMERY in .. RIPTIDE"
Enuee f 0.50 op alle rangen.
Zondagmorgen 10.30 GROOTE KINDERVOORSTELLING
BUCK JONES [n "ROCKY RHODES", met u!cgezachte extra's i
Entree: Kindere,Q f 0.30
Begeleiders f

U moet op de inschrijvingskaart, de door U gesc.hatte:

rijtijde~
•
•
•

van het retour-traject

i~ullen,

nl.:

BATAVIA - CHERIBON . _ ... minuten
CHERIBON - SEMARANG. _ . _ .
SEMARAf1IG _ SOERABAIA. . . . .

De gebeele rit, dus heen en terug, zal door een persoon
geceden word~n. nl. door een Gasman, ten bewijze, dat
voedin,,9 met op gas gek:".)okte spijzen. de juiste is.

Donderdag, 5 September zal de NIROM. door de Radio de':- rijtijden van iedec traject op de heen!e.
•

'0:

>

v.rmeIdeo, dus het eerste bericht na aankomst Semarang. Indi.mll GEEN RADIO HEEFT, zoo kunt
U _in de etalage van onze showroom die tijden noteeren. Deze tijden zijn du! uitsluitend tel informatie.

p.!nr.~

"
een inschrijvingskaat't ·bij,de showroom

t.

