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"De Ochtcnd Post ").

HET CONFLICT.
Wet' .Artnerik" zou vcrliczen. in hct koicnmljubcdrijf zou moet ell VDorlwlncn. Hij verkhlfll'dc
\V,whington 25 S'-'vt~lllb(;r dat zijn mannoCll do laaisic con.
I Eigcn tlicn sl) Indit'll
ten ccs;;ie hudden gl.!daun tell opopzirhtc van Italic cconomi:;chc 7.ichle VIUl de looncll en de mijn:;;lIlCtic~ zoud('Jl word('n toebt.:~ weriwrs stann 011 h et bccindigcn

VERANf)cl< fENS UW WEEKEND TRIP
EN MAAK EEN Rf'fS.l E MET EEN SCfilP

l·'·

m;h~n hundel \'lIn Italic stop te ken ell de mijllclgcnaren kunzc'ttcn. tOil h('t Amerikaam1Clw nell hot aanncmCIJ of Vel'werza]wn!F\·c:n d:.IIlrdoor ('cn murkl pen, al nnar zjj ve1'ldczcll.
~'l ·l·ii(·zC'n m('t C (,11 wuatde vlln
vli~t.'\'t'(:l" ;, :niJIio cl1 dollar pCl" DE MANDAAT EILANDEN.
lIl!c:md. ZI,O!lb uil d e cijrers van
Japan gaelt zijn gang.
h.,t dl'll:lrlcmc.nl vall hn!ld('/
'rokyo 25 SC}ltcmber (Eigen
blijk~, di(: hl':hll zljn gcpuhli· dl(>llst) lid Ministeric van blli{· ~'~ nl. 'l'nl <lit. h('draF:" word!.']] ColI tcninndBchc
r.al(cn heeH ver·
hd ()ug:(:nblik leti(·rc nmand goc. · kluurd niet in tt' ~tlllcn Hann op
(kn'll una,· It.nlHi uilgevoenl. cenig-e crilick len uunzicll van
Jndkn~ ('I· tt!l:cn pcn cmbar/;'o bet beattml' ovel' de manduatci\....ordt l;{'I"hcl or' I/Iunilie en 001·. landen, voar do commissie "001'
IlJg:mJ!ltt'ria:11 r.nllcn de Amerl· de mandaten uit den Volken-

Zic uilvoCI·I!:!CI· Dcc-ielll in t1d\' l!rlcnli~ np billlltllhiad .
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DE DYNAMfETZAAK IN
SINGAPORE.

Japanner veroordeeld.
Singapore 24 September. De
Japanner Michiya. Ka.wano, die
de vorige maand tc Singapore
in het bezit werd gcvonden van
cen hoeveelheid dynamiet <en
slngboedjes, waarVan wjj reeds
!. t~n ~~e~~dja~rg~l~~~r ~~~~:~ melding maakten, werd veroorzijn 32 jarige vr~uw. AHce deeld tot $ 600 boete, s um.idiair
Shennan door ver~rmklfig om acht m~nckn gevaogenisstraf.
he~ ~e~en bracbt. HIJ buwde met (S.'1'.)
Allee III 1933.
CHINA'S
TENNISKAMPI"

I

Washington 25 September
(Eigcn dienst) Dc federale Regecring heert zich wed-erom
verzckerd van de volledigc
controle over de bi·er- en alcohoUndustric, door 'tle "instelling
van de federale alcoholadminis.
tratie, welke heden werd afge·
kondigd.

DE DREIGENDE STAKING.

~~:t:~.e~~~:nm~: ~!~r:~j~:~~

bonden zijn, eeo niet onaardig

in het leven roepen·l

I

AMERIKA'S DEFENSIE.

OEN 0000.

Victoria (B.C.) 24 Septem-

verkiezingsredevoering, dat het

Sunnyvale. basis.
Lijk in Hodsonrivier gevonden de Regeering van Canada. beNew Yorlt 24 September. Het kenc\ is geword:;,' dat de. ~pWashington 25 September

~~:en;:e~v~~ngerJ~!:~: ~~~::: ~~w~~~~:nkO~
~f~~~~e h~~~~~~a~·h~r:ge;ed~ tennis-team dat in 1924, 1927 ~:~:e!e:;!sP~~~~:~~~p70~
:~~~ev!~~k~e~!~l~einl~:~:~ ~~!:Oi:O: ~~ Dav~~~~~i~~; om den premier als g~~elaar
ven Sunnyvale. Dlt is een OD- gevonden. Wing Lock Wei werd gevangen te n~men, terwu I men
derdeel van het programma sed.ert Zaterdagavond v.ermist, I dan. verde~ wl~de tracbt~ een
(Eigen dienst) De Minister van

Geen geduld meer.
Wasbingfun 25 September
(Eigen diensl) John Lewiss, de van Generaal Douglas tot conleider der mijnwerkers heeft
tnt"
d A·k
sche
zijn ong.eduld te kennen gege- ~~ . Ie va: e 1Ii~":
ven over de vertraging van de ~ en:le:
un~~f e za. de
conferentie welke een staking :;:gd:s~sa~i~Ck~t.eger worden

aar

:....:..----"".:.....:=-===~==.:::...:..::::::'=;.~

_ ___ I

toen hij een diner in Greenwich
Village
had 1lledegemaakt.
D:uma begaf hij zich met een
der andere gashen naar een in
de nabijheid wonenden kruidenier. Wing Lock Wei bleef bui.

Sovletbewmd m Caaada lU te
stellen.
.
De preDller verzekerdc verdcr, dat .Moskou goed betaalde
agenten m Canada bceft. (S.T.)

~ ~ ~

!

DE FRANSCHE tv1ANOEUVRES.
Voordeel van den motor.
Ma illy 25 September (Eige.n

~~~~lt~d~; inr~~~~!~v~o~~?;:~~

zacht en zuiver; de eenige zeep,
waaraan U U w kostbare huid
kunt toevertrouwe n.

~erB. ~:rui::.m';:;k1::d~,:a!,:;

i

Wij

divisies op volle sterkte
Onze enorme voorraad heeft de
leiding
Onze prima service begeestert den
staf
Onze goedkoope prijzen zorgen voor
een onweerstaanbaar offensief
Onze coulance geeft ons aller sympathie

Wij werden nog nimmer verslagen En
zullen ook nu niet l'ersagen.

APOTHEEK DE GEDEH
- - - - - - - - -..... . . . , - - -....- ,.............

--------- ------ ---- -

CeM.vu
CeMNU
CeMNU
CeMNis

Luister naar ouze zender
op 92 Meter. Elkeo werkdag van :half negen tot
uur : s morgensc

J (S.T.)

.

SO EP ".ROMA
BOUILLON

POEDER

BOUILLON BLOKIES
VITAMINE EXTRACT

RET FlJNSTE VOOR KEUKEN EN TAFEL.
Een nieuw plantaardig product. niet te vergelijken

met de bekende

soep~aroma's

of vleesch-extracten.

van 27 buitenlandsche officieWaar Diet verkrijgbaar, wende men zich tot de
ren a~lDgevangen. De ronde parImporteurs :
tij werd gevormd door gebeel
g emotoriseerde divis ies, terwijl
de binuwe parlij uit niet gemotoriseerde divisies bestaat.
De rooden l'ukten in den morBATAVIA-CENTRUM
gen snel op, waarna de blauwen
een tegenaanval probeerden,
T.nah Abang West 34_
Tel. WI. 2404.
gesteund door vliegtuigen en
:n;Ui~:. de moden opmarseh 1....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '

N.V. HANDEL MI}. "ARCANA"

Rijwiel-Centrale
RIJSWIJK
NAAST PIANOHANDEL KOK

M. WILDEN OVERLEDEN.
:f:~· ~::~~mni::~::~~~~ De Fransche gezant in China·
Peking 24 September.
Fransche Gezant in China,
Wilden, is overleden. M. Wilden
beldcedde deze post sedert 1930

TELEFOON WL T. 272 en 2208

PASSAR-BAROE

~e:: ~~:~~~~ t;~~ ::::~

thana zijn lijk gevonden is. Hij
s~udeerde te Oxford, Cambridge en Hongkong en was gehuwd·
~ct Annie QUinn, een Austratisch meisje. (S.T.)

is gegeven ! !
brachten onze

preston:.E. ~ ~
~ ~ I ;-------------,--------;
U
71424
GrhnsbyT
6 2 4 0 4
W. B.'wich A 7 1 5 1 3
In de vorige competitie einrugde Arsenal op de eernte
plaats en Sunderland
tweede. H uddersfield, dat
ledere Huiso('Ouu, doet goed een proefte nemen met
de leiding heeft, eindigde
op ::le 16de plaats. (S.T.)

CAMAY,
SOVIET COM PLOT.
In Canada.

~;; ~ ~

~~%:~;ham ~

arrestatics plallts gehad. (S.T.)

DOODSTRAF GEEiSCHT.
voar de cl.ttnpagoc in Oost A- !
Tegen Sherman.
!rika voor tt! berciden.
Worcester (Mass.) 25 Septem_
--ber (Eigen dienst) De doodstraf werd geeischt tegen NeALCOHOL IN AM ERIKA ~en Pa~ge Sher1!'Dn, die i~ Juli
Regeerings-controle .

roE :'Hi~i:'I~~~:~

Manilla 24 Scpte;mbar. Er zal
con eenigszins --piltante situatie
ontstaan, wanneer Manuel Qllezon, de niCllW gcltOzen presj.
dent van de Philippijnen zijn
voorn'~ II1en ten llitvocr bl'engt
en de Vereenigde Staten toestemming verzoekt, dat de PhiIippijllen bet Udroaatschap van
den Volkenbond aanvragen, indien d.eze althans voar dien tijd
niet ineen gestort is. Waar de
Vereemgde Sbten geen ltd ZlJn
van den Volkenbond taU het

~i~:,c,~~tk~~:vee:nb~b~e~e::~ 1~~~:jem

..
op Italw worUt.:n t.ocgcr,ast. Een ! den ter beschikking gesteJd.
I):crie v.erslrckkende maatrcge· 1
_ __

Onder

Huddel"Sfield 7 5 0 2 12
Sunoerland
7 5 1 1 11
Manchester C 6 5 1 0 10
lvIiddlesbr.
7 4 2 1 9
DerbyC.74219
Stokce
74 80 8
Blackburn R 6 4 2 0 8
Arsenal
7 2 2 3 7
Liverpool
7 3 3 1 7
AstonViUa
73317
Portsmouth
6 3 3 0 6
Sheffield W. 7 1 2 4 6
Wolves
7 2 3 2 6

===========::::::::~~::::.:~:::::===:. ~~:~l~~~rd

Van Birma.
•
Rangoon 24 Septcmber. Er
- " ----~ ~--.--is con paging ged::ulll om cen
speciale train, waarmede de
Gouverneur vnn Birma, Sit'
Kco:p £milir.g en dat kun je
Hugh Stephenson, reisde to lao
do en ills jc manr steeds
tc:t ontsporcn. De waakzaamheld van het spoorwegpersoneel en de politic hecft dczen
aansiag voarkolllen. Eell pn.trollillc zag langs d·m spoorweg
tm;schen 'rawi en Peinzalok
• gebruikt.
eellige menschcn nan het werk,
=~~~~==~~~-=-==-=~
He! Iialiaansche kabinel.
! derwijl zijn plannen in voorbe_ clie bij de komst Vall de politie
! rciding voor de verdere ontwik. Home 2!) Scpt.:.'m~('r (~~f;:cn I kcling del' cilanden, speciaal ~ij ~:~t ~~~e~n·d~efa~~~~'a~:!'
ulcnst) In d e kabillclruutLmg wat de hilldbouw <en het vis- va n d~ rails los te schl"02ven.
gar 1I~I.!lsoliui cen ovc.rzicht van sch erijwezen bctl'cft, wnarvoor

:~~e~~:dvl:~~~n~~r~Ch~3:~~

- Middlesbrougb
- Huddersfield
Grimsby T - Bolton W.
Leeds U - Liverpool
Portsmouth-Sheffield W.
Preston - "'iNolverhampton 2-0
Sunderland - Blackburn 7-2
West Brom. A. - Chelsea 1-2
Huddersfield beeft op
oogenblik in de eerste divisie
de leiding en wordt op den voet
gcvolgd door Sunderland. De
competitiestand is op bet 00genblik:

c-.... o.:.G· ..... Vtl l.r...·' . p.

en de Voil;cnbollu crin lOU d' ~r olldcl'handelingcn. Wij heb~lahtU tLn g'(~ hcl.:rcn buit( 'lllnnd- e en ons luutstc wogl'U gcsllro·
p;t.!.;t

,--

Het Mobilisatie - bevel

De uitslagen
dag gespeelde
eerst£ divisie van de
voetbalcompetitie luiden:
- Manch. City

ALVORESS eeo rijwiel 23n U~ scbaffen. ~-zoekt
nieuw geopeoclt showroom, 1jI,'aarin 'u ~eo
keur vindt van Nedulandsch en Eagelsch fabrikaat

oale

rijwielell.

Ziet

ODS

schittertDd R. S. rijwiel.

De

Nationale Nederiauscbe fi~t5.
Fabrikaat R. S. Stokvi s ROdam.

NEDERLANOSCHE HANOEL-MAATSCHAPPIJ. N. V.

AfbetaUngea; valla! f 5.- per maaud.

eerste betaling
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Na VJjlen 1TwinUg jaren.

De Kali.

Jubileum W. J. P. Kok.

En baar byglenische bezwaren.
De vooruitv-ng in de hygie· 1 test zou er met opgaan, ala een
zorg in Nederlandsch HollandBche ,bleeker" het waIpdie gedurende de laatst& tien t~r van de Bloemgracht of ~e
jaar Is iets waar wij terecht Lmdengracht eem. als roatentrots op gaan en dat de eerlijke aaI voor zijn b;edri~f gebruikte.
bewondering afdwingt van anDe gezondheI<lsdlenst zou er
dere koloniale mogendheden, die onmiddellijk Ban t e pas komen
~an hetgccn "ii deden en be- en de bladen zouden den stroom
r cikten terecht een voorbeeld van. ingezonden stukken niet
nemen en trachten OllS op dit kunn'en verwerken.
gabied te eVOnB.t'en.
Maar bier tole:~ere~ wij .d:it
Geicidelijk ann, maar met alles, zooals WI] dit t winbg
goede oud·Holhmdsche degelijk- jaar geleden deden en het misheW prenten wij de Inlandsehe schien over tien jaar nog :ul~
bevolkillg de eicmentnire begin~ len doen. Tenzij er eens tets
selen der hygIene in, en wij el'nstigs gebeurt, dat ons de
hebben (ia:lTmOOe onmiskenbaaT oogen wijd opent.
Sl1ect'''.
Doeh tot zoolang geven wlj
Wei is nag gt.>cn idcaal-toe- onzc pakken, onze sprclen
st and bercikt, mnnr wie .de hy~ wnarop wij s!apen, ooze sloogi~uische verhoudingcn in Ne- pen, waar op wij het hoofd ter
del'lundsch l ndie van nu verge· ruste leggen, heel onze zoogeLijkt met dic \'an cen jaar of naamde "groote wasch" aan
twint ig gcledcn. d ie vimlt daar· onzen menatoe. En wij denken
bij toch wei ~n ZCC I' merl,bare ('I' niet verder over na, 0.18 bij
vcrbctcring.
vt'Oolijk fluitend met de;;:e 1)[1D(: toesLanden in de kam~ rang wegfietst naar zijn kampong~ ?ijn gc\\·,·ldig verbeterd pong, wij piekeren er niet over,
en in het bijzondel' bij dc jon· dat oak ons goed wordt "gegCl"c gerl(>l'nti~ hf!bben de lessen wasschen" in het modderbad ,
wC!\ke gegc\'cn zi,in, ingcsIagen dut cen halve Meter bovenen mon C(lustatnrl't met vreugdc sirooms door cen collega voor
1.'(,11
tocnemen<lc zorg voor andere dingcn worc:it gebruiltl
lichnnm, !luis en haL
cn na cen weekje accepteeren
01' C~: 'l Jlunt cchtcr, ell dit wij onze "schoone wasch", zon:.;prel.'kt \'oor Batllvia heel dui~ dor eens even na te gaan wat
cldijk, %ijn wij misdndig onver· er in die week mct ons goed is
Ilf'hillig: ;;~blewl\.
gcbelll'd, waar het is gewccst
In uns staushccl:l i~ ids, dnt en hoc het is bchandeld. De zon
nog: prccics dC1.eJfde aUllflui~ heefl het weer mooi wit gctin~ Vfln het bcg:ril) hygiene is, mnnkt, zij hceft ongctwijfeld de
al:i hl't dit twinli:; jaar gclcden mcczte bactel'icn emi t gcjougd.
was •..'11 wn:trschijnlijk ouk vrocMaa.r gcvaRrlijk blijEt dit al1:('1' gc\\'ccsl Is.
les toch. Het opent wljd den
HCl trckt de aa. ndaeht vall weg vonr allerbande infectieh:Ql' r~n vl',:-cl11J eling die hier zickten, het stelt ons gczin ,
komt. C:l sclu-ijvcrs en tcckc· '1001'3.1 in dczen tijd nan allerCIlWt"..s "lnden cr cen {I£lnkbaar hande bc:<;meHing bloot.
olJjcct \"Oor pen en ter:kcnstiCt
Daarom is bet uitermnte
in .
wcnschclijk, dolt de hygicnische
Du bck('lluC Frnllsche karl· dienst zich oak eens met dit
kfl.lHt"lat O. Fabre!; lcgde het vraagotuk hezig houdt, oat
kort gehl(,11 nug op onnn.volg~ 7.00 dichL bij Imis ligt.
bare manil'I' V:.J:>t In xijn iJlu~
Voo1'wiezichzelfnietwenscht
IoItratic!'l wc1lte hij "001' de Maat· tc bcschcl'mCll, uit slcur en gcnisch~

~~tl~~;i;~~ ~~I~~r~r~l~pr~~·~~\a~~ ~~~Z~~~' v::n;enm~~g~;~i:~~~

zijn, In:Ulr teg:C'lijk i~ het oak
I.:en n:mflu iting 0[1 do sprcckwool'uclijkc
HOUnlld&che be·
grippc:n vall zindclijkheid en
hH Imn c1' niet toe s trekken,
dut on~, nnnzicll in het buitenland crtloor wordt vcrhoogd,
hOI"! .,schildcr:achtig" men het
dan nok mag ,'inden.
Wij bcdoclcn het huishoudelijkc IC\l(;11 in de kall.
Dc
\'jczc gcrnoedelijkheid,
wnarvr.n 1'--IolcnvUct en de kali
langs (Ie' Schooh\'cg en Goenoeng Sahu.ri stadgcnool cn
vrecmJC'lhl S" uagulijks 1.ull, cen
opwek](end bedu gcvcn.
Cewoon tc
wordt tot cen
tweede nlltllur en dat zal er
dan ook wel de oorza.ak van
2ijn, dat wij over het algehcel
onbewogcn lallgs deze "rivieren" rijd<m en OllS van het ge·
doe daurin heel weinig nantrek·
ken.
1·1aar toch, ala men zieh eens
realisecrt wat daar al zoo
wordt L1itgespookt en eens even
met zijn gedachten blijft stH
staan, wnnnecr men daar een
witte broek en cen jas boekn
2iet wasschen. dan draalt voor~
a l in dew regcnarmen tijd bet
hart in l1et liellaam ODJ..
Zcker, er is in Indie een zan,

llehnndeling van zijn wasch
verzekeren, moet de overheid
paraat zijn am in bet a igemcen
belang en om infecties te voorImmen, de behulpzame hand t e
bieden.
Er is, zooals wij in den
nanvnng "'Jan dit artikcl opmcrltten, zeer veel gcdaan voor
de hygienische zorg in deze
la nden.
Laat er dan oak cens iets
gOOaan woroen, wat zoozeer
'/oor de hand ligt.
Ongctwijfeld zul dit del' bevolking eenige last geven ala
zij de oka1i niet meer als huis·
...... en als toiletknrner kan
gebruilwn. En de waaeh er ni et
meer frisch en vroolijk in knn
worden gedaan. Maar als zoo·
veel maatregelen is h et voor
haar bestwil. En niet aileen
voor het hare, maar ook voor
dat van .de Europeesche ge~
meenschap, die ongetwijfeld
zinde1ijkheid betracht ten opziehte van wat zij z i e t gebeuren, ~aar die van cen
misdadige onverschilligheid is
voor wat er met hanr barang
gebeurt, zonder dat zij dit zi~t!
v. W.

lnet cen groot desinfecteerend CHINA

vermogen.
Maar de opeenstapeling van
baeterien waarmede ons waschgoed op deze wijze wordt be~
BIDet, vermng oak zij niet weg
te tlemen.
Dc kali's zijn ap het oogenblik ondiepe modderstroomen,
waadn bet water geheel stU
staat, en waaruit de vette,
zwarte banken hoog uitsteken.
Aan de oevers worden zij omzoomd door een even smerige
m()'jdermassa, waar de viezig·
heid uit de Amsterdamscbe
graehten DOg kri!:ltalhelder bij
lijkt.
En welk cen, stOt'lll van pro·

EN

(S.T.)

regenjassen

extra lichte gabardine jas
elegant model - geen rubber

java stores "

~~fi; ee~l~!rate;a~n ;:~n !ij~

,,sinchtoffer " juist naar de zaak
~~~m
g::Ci~e:se:etieen d.:~~a~

~:r~~r ~o~!~ ~~r ne~~aa;,:~

ning van een fillaal. Ik yond de
pla:J.hs niet onllaI'dig en er was
op muziekgebied oak. ongetwijfel d weI wat te doeD, maar
perspectieven voar een fillaal
zag i,k Diet, zoodat lk weer Daal'
Java terugkeerde en daarna
een rcis maakte Daar Djokja,
Solo en Madioen. Na njp beraad
oesloot ik t e adviseeren oro in
Djokja een filiaal op te richten,
.hetgeen gebeurde, terwijl de
zuak onder mijn ieiding werd
gesteld. In JlUli 1912 werd geopend, voorloopig in een huis
dat toebehoorde aa.n den toenmaligen Kroonprills, thans Sultan van Djokjakarta en a1 dadelijk bleek deze vestiging een
groat succes te zijn.
- Er zal wei eenig verschil
gewcest zijn jn den tijd van
toen en d ien V3.Il nu ?
Dat was er ongetwijfeld.
De heer Lief['inck was toen re~ident en hij stelde veel belang
~n alles .'7'at Djokja betrof en
L~ het b1Jzonder de nieuwe nmzlekhand: l had zijn aandacht,
omdat h~j verwachtte dat deze
het muzleklevcn zou stimulee~
L'~.n en van grooten invloed zou
zlJn op het gczclschapsleven.
Meerd:re malen kwam hij in
den nuddag ala bij zijn loopje
maakte, cens even aanwippen
om daarover te spreken. Een
aardige herinnering uit dien

WEEKEND TRIP PER

tiehuis, dat
zelliger was dan
voor tout Djokja
noodigd, dat resident
aan de musicienne de
gek:ende KoninkIijke
:lCbeiding uitreikte. Dat
een aardig moment.

5.5. OD TEN :\OORT
VAN ZATERDAG 12 OCTOBER
TOT MMNDAG 14 OCTOBER

LANGS J ..\ VA'S NOOR.DKUST _

STRAAT 50ENDA EN RO~D KR:\KATAU.

Vt:rlrek T <tndjong-Priok
Tcrug

Tandjoilg_Driok

2.30 uur n.m.
~2

uur middag

f 25. - !ler \'o]wlIssenc
I 15._ "oor kinderc:n bc:nc:dc:n
Zelfs VOQr den onmogelijksten
prijs was de suiker Diet van de

12 jear

ZWEMB;\D-BAND

Ihand te daen en overal werden

Vc:rzoeh

opsIagloadsen gebouwd om
voorraden te kunnen bewaren.
Juist in dien tijd ben ik drie
jaar commissaris geweest van
Gedaren, dus ik weet er wei
zoo het een en ander van. Maar
ten slotte redresseerde de t oestand zich en zooals ik al zel
de zaken gingen goed.
'

oJ l'I llnagen

Ie

rich!c:n

to!

Pusss.gekanioor
Konin;:lsp!ein 0051 4 -

T cI

We:i. .383

:---------------'----"!I!'

van zoo'n dikke t wee duizend
gu lden!
- Maar zooats ik zei, ik ging
in 1910 naar Indie voor de fir·
rna Naesseng en ik werd te Soerabaia geplaatst, Waar de eer·
ste phonola-pianos onder mijn
lei ding werden gefabriceerd.
Het is weI allrdig hierbij te
memoreeren, dat kart nadat ik
in Soerabain was mijn zoon
werd geboren, die nus dezer da~
gen 1.ijn 25-jarig levensjubileum
viert. Dcze heeft in Indie de
H.B.S. bezocht en heeft verder
in Europa een vakkundige opleldlng gehad in de groote
piano·fabrieken, zoodat hij voor
zijn taak om mijn opvolger te
zijn, gereed is. Mornenteel is hij
chef van het filiaal in Bandoeng.
- Is U lang in Soerabaia gebJevcn? Vl'oegen wij.
- Neen, dat is niet zoo heel
lang gewee.st. In 1911 kwam de
heel' Eschauzier namelijk in de
firma met cen ton kapitaal,
weJk kapitaal in de twee bestaande zaken te Batavia en
Soerabaia echter niet kon worden velWerkt. Mij werd daarom
opgedragen een zakenreis naar
Makasscr t e maken, teneinde
daar eens te kijken of er mi.s~

~~~~~~~~~~=::===::=~==~

We nscht U Uw 'wasch

Zindelijk en hygieniscb
be:handeld te hebben?
Wilt U er zeker van zijn, dat
Uw

waschgoed schoon is 1

STUIVERSTARIE
vaar U w waonhuis.

Gee:f het dan

ter behandeling aan
een vertrouwd adres
waardoor U de overtuiging heeft. dat
slechts leidingwater gebruikt
wordt voor de reiniging van U w goed.

V raagt ons nog heden inlichtingen

ELECTRlSCHE- II STOOMWASSCHERIJ

GLORIA
Tanah AJ>ang Karel

Tel. W. 2696

Billijke: abonne:me:ntstarieven.

AFD. ,

Tel. W elt. 300 to~stel 14.

't

waar elk van waterta ndt,
Voor pudding. pap of v ia ,
Dat is 't product van eigen land
Maiz e na - MAKIFA !
overal verkrijgbaar
•
f 0.20 per " kilo pak
v.h. «eiss & Co.

LET op onze INLEGGER
a.s. Zaterdag

BONEFAAS

MANTSJOE·

In een hoafdartikel zet de
"Morning Post" uiteen, dat indien China vrijwillig over zou
gaan tot de erkenning van
Mantsjoekwo, dit een belangrijke stap zou zijn in de rieh~
ting van de verzekering van den
vrede in het Oosten. Niet alieen
ZOll de verhouding tussehen
China en Japan hierdoor verbeteren, maar tevens zou de weg
gebaand worden tot een betcre
verstandhouding tusschen Cbt~
na en _ Japan en het Westen.

jasse~nde.rd

liD&;' herdacht de heel' W. J. P.
Kok, de in vele kringen zoo
bekende, en om zijn zakelijke en
m,;nechelijke opvattingen zoozeer gewaardeerde directeur
van de N.V. Piano en Muziekhandel het feit, dat hij 25 jaar
in Indie vertoeft.
In verband hiermede hadden
wij een interview met den heel'
Kok.
Hij was het, die met vragen
stallen began door al dadelijk te
zaggeD, "wat wilt U weten",
waarop de interviewer geen
nnder anlwoord kon geven dan
"vertelt U maar!" En zoo sloeg
de heer Kok aan het vertellen.
Voor ik in 1910 naar Indie
kwam, was ik in Holland drie
jaar werkzaam geweest bij
Hupfeld's filiaal als chef van
de technlsche afdecling en voor
den buitenverkoop. D at was
toen DOg een gemakkelijke tijd.
Er kw~m op het boofdkan toor
een brtef. van de eeo ?f andere
plants. bmnen, Gro,:wgen .of
~1a~tflcht b.v., wnarlU om 10l1cbttng~n werd %evr~agd ov:.r
de levermg van ~n ~1ano en IK
zat dan al ~adeli]k In de eerst
voJgeude trcm naar de opg~geven p!aats van bestemmmg,
waar Ik dan den aanvrag€l:",
kwnsi arge~oos. bezocht. Ik
was toevalhg In de plaats en

KWO.

Meeninq van "Morning Post".

extra lichte jas van doorschijnende
rubber in natuurkleur en grijs
extra lichte jas met rubber geim·
pregneerd in wit, gr;js en beige

aile

Onder zeer &mote belangstel-I schien plaats was voor de ope-

NASH-LAlIIE·TTI 1936
GEARRIVEERD

6-persoons-Sedan

48·jari~ ervaring

Vakkundig e
reparaties
Betrouwbare
voorlichting
Coulante Service

met

Aer%rm carrosserie en sia/en dak,
Super hydraulische rem men,
Ge'synchroniseerde veering,
Aangebouwden ' koffer.

I~I

F

2975._

I~I

Vaar lederen bekieecimg f 75.- extra
Te ·bezichtigen bi; de Impocteurs:

II'9.~1

waterdicht

14 i1jsWijkstraat ·

J

N. V.Band81Iaats~baDDn VDIDI & CO.
BATAVIA-CENTRUM
Soerabaia

Semarang

Bandoeng

Aumordam

, halv,e Cent
per stuk

.', ~.- !'..

groep eehter, die
We! woet"'" bet ongeliroiteerd
doen op de geldC2.t.astrophe meet
lelden. schaut rich echter loch
gedeelteli;jk ann den kant '\"aD
leger en vloot en w"J. in het tckort _a.a.:J. midde1en voorzie.:l
door drastische belastingmaathe~g~~~:nJ~oo~:ro~~~j~ regelen, -w:lartegen Takahashi
met mindel' dan een mllliard, zich echter even he..."9:ig venet,
drie honderd zestien milUoen omdat naar zijn meening de
Yen voor zich op! Of ongeveer toelaatbare grens ?an belas300.000.000 Yen meer dan in tingheffing is bereikt.
het afgeloopen jaar, toen reeds
Bebalve de groote bedmgen
een topeijfcr werd bereikt en welke de defensie voar zich opde kosten voar de verdediging eischt, hl!eft de minister van fi_
de helft vao de totale begroo- nancU~n oak nag rekening te
met andere toenementing beliepen en ongeveer gelijk
uitgaven, welke hij in zij'n
standen met het drie vierde ge.
deelte van de landsinkomsten! begrooting moet verwerken en
Voor gewane uitgaven vraagt welke door hem wordl!n behet ll!ger 402 tnillioen, voo1' uit- schouwd als ver pli ehte
I a s te n. waar aan geen ontkobreiding 310 millioen.
De vlaat e'scht 254 millioen men mogelijk is.
vaal' gewone uitgaven en 350
De interest welke op c e leemillioen voor uitbreiding_
ningen van de afgelcopen jaren
Het stl'even van Minister Ta- moet worden betaald, zal dit
kabashi is erop gericht om de jaar 32 millioen Yen hooger
~:a;~~d:~I~~v;~~dU~~~~~ zijn dan het vonge begrootingsmet 50% te vermindl!ren, ODl- ja2.r, terwijl de pensioensvoor:<;i.t'ningen op grond Y2.D. de pendat het volgens hem een strik- sioenswet 2 millioen Yen meer
te noodzakelijkheid is, dat bet zulIl!n vorderen.
In tegenstelling met de mili_
del' is dan het vorige jaar, toen
autoriteiten acht de Mihl!t 770 milliol!n bedr
van Financien deze uitgaAlleen bij een ~~~~~lijken
vol kome n onaanasth aar, en el!n belangrijk
teruggaug van het dl!ficit, aldl!el
van
den bl!grootings~strijd
dus verklaarde Takahashi
nadruk, zal het mogl!lijk blij- welke straks in de Rijksdag te
ven, dat de binnenlandsche aanscbouwen zal worden gegegeldmarkt obligaties bJijft opne- ven, zal zieh op dit punt coneen.
men. Anders zou ~en verdere tt-eeren.
devaluatie van het beta2lmiddel
Intusschen wordt dezl! Rijksen waarscbijnlijk zelfs een in- dagzitting in poIitieke kringen
flatie onvermijdelijk zijn.
in Japan met groote spanning
Minister Takahashi \Vordt in tl!gemoet gezien, want bij ~al
zijn opvatting gesteund door de niet aIleen de beslissing brengen
groote fiaaociera in Japan, die over de toekomstige binnell=~~ in twee groepen zijn ver- la ndsche politiek van Japan,
maar tevens oak over de lijn,
De eerste groep, onder Jei. welke de buitenlandsche politiek
ding van den Directeur van de in de toekaUlst zal volgen.
Bank van J apan, staat volkomen aan de zijde van den Minis_
ter van FinaneUin en wit met
hem een beperking van de bewapening.
VQOR

Leger ' eo Politiek.
JUWEElEN
A. Mavaleine.
Pierre Radeau, een der bekendste juweliers der Rue de
18 Paix, leunde behaaglijk tegen
de veerende rugkussens van
den spoorwegcoupe en wachtte
op bet vertreksignaal. Nag
:;dechts weinige oogcnblikken
en het donkere station van
NiCe ZOll achter hem liggen en
na een hopelijk rustigen nacht
:rou bij zijn geliefd Parijs weerzien,
Gced was zijn kOop geweest
en goed gekozen het oogenb1i!',
t01!1l hij van de bij bet spel Ultgeplundl!rde Russin bur wonderschoone juweclcn had gelwcht. Hij knipoogde tegen het
krokodiJIederen handkoffertje,
dat naast hem op de bank lag.
Nadat de trein zich in beweging had gezet, stond Pierre
Re.deau ap am den s!aup'wagl!lleonductcur te wagen zun ~om-

f:r~~~ae:Je-r:. ~ij ~::;Pn~arin~!

--=-\v~~i;U~ooI' de I wOOl'dde hij glimlachend. Ik
l.t!l'ste lHaill met verlaf gcgann ? ben cerelid van dl!n Java Bil_ Oat was In 1!120. lit bt:m jnrtbond, die ill 1£117 wcrd optot'li elf mallllclen uit en tlmis gCricllt, nad:,t ik el' corst hoofdJ;,"\'("C5l £'11 wert! bij t el'll gkom~t bcs tuursli~ ".'111 ~cw~t b~!).
ch\.( V¥I N:\csscns op Sema- VerdeI' Zit lIt tlen Jaa.r In
l'l1l1~ III de ... icl· j:wr dut ilt in het h:s.tuur van ~e bitjartS('mat'a"ng vcrtncfde kwam het VCI"('cl1!gmg Hnrrnollle en als
n;uzie\dev~n dam' tot !;cootc U vcrder over mljn liefhcbontwild.eling, wan 1bij in het b('l'ijcll ill mijn vr\len tijd nog
bijzondcr {Ie nanwc:dgheid van i wnt wiI wetCH, ik ?Cil veel en
IT. WoutCI' Coal hf~t hare bij· t gl'aag en kcgelen is ook cen

%~e~cft~g~~C;O~~n;,~~:c ~i:n :;~:- l ~~ot~na~~~e~~~rl{k i~al~jO~~
!;lC'\;:c.nd mus ieicnne. Ook de wei gcleerd.
:-;tau:;tuill blol'iile in dll!n tijd.
r~l hiermcde was het ondertn tpldc nict minuer dan 2200 hlJlul met den heel' Kok, die
leUt' Il. lit blm cr c(lm missal'is en lijn vijf en twintig Indisehe
\'oorlitlcl' vnn g'; \\·N~St.
trnrcnjnl'en, wclltc slechta een_ In f;('ptcTllh~'l' 1f124 heb ik 11l:t~ 1 door cen verlo! werden
,lell dienst \'nll c\~ firma Nllcs- undel'broken, draugt op ecn
!>Cn~ v('rlatell ell dtl.c ?aak uP , wijze dat men het hem nict zou

~~jSi~;;~~~a g~~I~~~~1. f~i:~~s h~I~' ! ~~~"lfge~~~_.-.--.-~
undcl'g'('1Jl'llcht in cc n naamloo'l
zC \'l'Il,1l0otHch ap c.:n zij is in dell
{cop :lcr juren tot h!lar teg~l1-

JAPAN EN SIAM.
Cultureele vereeniging.
Dc Bangkok Times vestigt

~~~~~',~~f~~ijo:n~al~7t Ul~~~gr:~~ ~~ aaJnad;:::e~~!i~~C~~~~~d ~~~

Mirovilch el~ Pia3~r~~ di~l1!~i~ ~;C;a~~~d~~~!~e~~~~!:~.n~~~
ook met cen elg
g eindc daar cen zal,enoplciding
~~~~~e~~ e:;u~~~ ~~:~~ :n~~~ te krijgen. (S.T.)

die er successievelijk afgebl'oken, ~oodat bet instumcnt op
bierkisten werd gezet, die met
kleurige doeken aaB het oag
van het publiek werden onttrokken. En wat ook van be~
lang is, eindigde de heel' K0k
zijn verhaal, is dat fr in den
laatsten tijd zooved meer anndacbt wordt besteed aan de musiei waarover wij in ludic zelf
beschikken. Vrocger kwameD
deze krachten niet tot hun
recht en voorzoover zij voor hun
levensonderhoud ap };;I.un kunst
waren aangewezen, hadden zij
eeo hard bestaan. Daarin begint langzn.merhand ..eenige
verbetering t e kamen, ZIJ het,
dat de ideale toestand nog lang
niet is berl!ikt. Maar de erkenning is cr en dat "temt
hoopvol voor de toekoll.lst.
Bij een rondgang, welke wij
daarna door de zaak maakten,
trok cen gedemontl:erd . orgel
ODZe aandacht. Orgel-restauratie is eVl!neens cen speciali-

JAPAN EN DE
PHILIPPUNEN.
Overeenkomst?
Uit Washi ngton wor-dt ge-

wijl hij met haar speak. bewonderde hij haar lichtblauwe
oogcn, die cell zl!ldzaam eontrast met haar donkcre lokken
vormden. Zij verteldc hem, dat
zij naar PUl'ijs tcrug moest,
wnar zij tenminste 200veel geld
bijecn kon krijgen als zij noodig
had om met fatsoen naar Warschau, waar zij woonde, terug te
kunnen reizen. Toen de eerste
huizen van Cannes opdoken,
waron ze in eon opgowekt gesprek gewikkeld en kart voor
bet station spraken ze over
haar , nu zijn, juweelen.
Radeau vel'WCht baal', hem
nu elndelijk haar naam te nOI!men,
"lk k<l.n mij heel goed voorstellen dat -u er de voorkeur aan
gaf in Nice incognito te blijven,
toen gedurende de five o'clock
tea ooze "zaak" tot stand
kwam, maar nu madame.. "
Zij schudde afwerend het
boofd.
"Het is tach voistrekt van
geen ~lang, wie ik ben. Wat
zegt u een naam, Ik zon u toch
ec.n valsehe noemen en dat doe

DE tvlUlTENDE KRUISERS.,. ~~~ ~:tb;:':~rd~a~i
In het derde eskader.
maar on'bedachtzaam:
De twee Chinecsche kruisers,

~ijg~:.

"Sta mij t enminste toe, ma-

~:sTh~; ~~~1 e~a~~~a~~:::~~~~ t~~~n~,m ~~~:~ ~eo~~:me:~

de

ne~:gd~~JfJ=d~r~~nten

is

dit dreigende gevaar uiteen ge.
zet en de Japansche financieele
organisatie mDet aile zeileu bijzetten om ongelukken te voorkomen. Zeer groote bedragen
zijn in het laatste jaar van de
buitenlandsche
beleggingsmarkt terug get rokken om de
binncn1andscbe markt te verlielitcn, hetgeell wt den aard
der zaak de positie va.n J apan
tegenover het buitenl and heeft
verzwakt. maar in ieder geval
een tijdelijke opluehting heeft
gebmcht. Daartegenover staat
uatuurlijk, dat de interest, weI_

~~~~~~: b:!~~~~~::;:~~~:u~~~

f:!:C!in~len~e1~=!~gn!:

J apan vloeit in het komendl!
jaar schrikbarend zal afnemen.
Tegenover Minister Takahashi, die aidus voor el!n zeer zware taak staat, stellen zich de
autoriteiten van leger eo. marih
ne, die steeds groote bedragen
voor de dl!fensie opeischcD , en ! ~=========
die, zooals uit de courantenbe_I '
ri~.htl!n. v~n den lantsten t ijd ====Te Huur====

"I

~~~~~ ~!t~~a~~~~tg~~~~a81~~
•.• '
",
~~~1tu~~~Q~e~~~e;il~;~?~:~~ ~~ar °fel~~~:ndbl::'e bli~g~!: ~:~ ~r!~IS~::ri;~I;aiaan~a~~t

STOE LGL IJD ERS

wODinQ~n.mode1'tl.ko.,l en
fDDt:)~ b~~~v~o~~ikc~dllC:'i".

enke l., niel1wE:

c:omrorUb.,J.inprfJ:~nv'mf23.tIl,f27.50.
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ROTH

en bet koffertje met de op de weennacbt
moet en Woningbol1w.
Mou,w.,O No. 10
j uwec)en viel .uit haar hand. WOrdl!ll
(Verh:ngdc [..un TrivelJiJ Tel.3J6<J W It.
"Lal'rllnd"
was het eenige
waord, oat zij in staat was uit
t~ brengen. Toen I<cerde de
Russin zieh onJ, rukte de deur
open en was het volgende moment in het straatgewoel verdweneD.
Hilt SUMMUM van projector
De juweelen lagen op den
r, d' AGFA-ZAAL-MOVECTOR.
vioer en de kleine handkoffer er
Her SUPER 16 typo
boveuop. Radeau' nam hem op
Voor wiss£l.en gclij kstroom_ook vllor scllil3andc PToJ £ctl£
en terwiJl hij zijn wecrgevanden
a~rom.
Icrugw!lIdlllg
Van d£ film. motor l Llr:h!'i1~ko£ld en ab
scbnt bekeek, beslqot hij zich in
so;uU!. g£.rllisch loo~. Spec:iaaJ 9£COastTUt ud VOOT lleiu1d
het yervolg in dergelijke gevalSma IM m$.
len a 1 t ij d maar "Lar rand"
KORTOM,
noemen.

=OTOCO
£en
Laat

vo!iedjg~. 'l.'olmaakt., biosc:O<.>p 10
OilS

u ...• buis.

het (oes tel U d~monstr£.,re.f1!

---------lucbtlge kamers
U it $te kend~ talel

BOTEL CRAMER WEE~ EEN KILO LICHTER, DANK ZIJ Dr. RICHTER I

~~ ~:~r~~~i;~ ~J::e!ij b~~ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;;:i;;;";;;;;;:;

~~!r v~o~e ~:~' K~~te~~~ed~!

.

.:e

metd, dat er tussehen de Verecnigde Staten en Japan onderMolenvliet Oost 35, Tel. 2100 WI.
ha.ndelingen loopl!ude zijn voor
het sluiten van cen "gentlements-ovcreenkomst"
om de
Japansche katoen-export naar
de Philippijnen te beperken,
aangczien de toenemende invoer
van Japllllsche goederen aanleiding is tot economische en po- cen geen gevolg. HaD.r weigelItieke onrust opd\! Philippijnen. ring seheen hl!m t e ergeren en
Molenvlid O. tl,

ove.r wp,lk avoutuur de dagbladen vele beriehten bevatten,zijn
op last van gencraal Tsjiang
l{ai Shel, toegevoegd aan n et
derde vloot-eskader onder comrrrando van Schaut bij Nacht
Hsieh Kiang Tsje. De twee kTl!'isera zulll!n worden gestatlOHeerd aan dl!n. mond van de
hebben ~ij het orgel uit de Ya~g Tsze,
(8.T.)
Engelsche Kerk, dat meer dan
honderd jaar oud is, geheel in
BRITSCH INDIE's
orde gemaakt, tot vqlle tevreFIN ANCIEN.
dehheid van ODZe apdrachtgeEen onderzoek
vern. En verdeI' ziet U, dat de
In verband met de.noodzakeradio een beJangrijke afdeeling
in den~Ulodernen muziekhandel lijkheid, dat er een onderzol!k
is .geworden, eindigde de heel' moet worden ingesteld naar
Kok, w.ijzend op een ruime sor- den staat van
financien van
teering toestellen.
Britsch ludic 1llvorens onder
Maar zoo spoedig was bij de bepalingen v31l ·di: India. Act
met van ons af, Op een klein autonomil! aan de provincies
toodel biljart wijzend, d.at in !tan worden v~r1eend, zal Sir
de zaak staat gl!expQseerd, Otto Niemeyer, directeur van
vroegen wij. of de heer Kok in de Bank of ~gla.nd, zich naar
Djn 'vrijen tijd geen groat bil~ Biitseh Indie begeven teneinde
de besJ:aande fiuancieele vel'jartl.icfhebber 18- . _
- Dat ~lJ ik tnMllHl, aut- bou<linJ:eD na to· fIUIL (S,T.)
~

ge~en.

zoo woetlend
Niets kOli
gang om cen sigaret te rooken. hem naar den ZID g~daan worJuist op rut zelfdc oogenblik den. En toen een bedlende. kort
verdwcen, twee compartimenten Da twnlllf n klant aandlendi!,
verderop, een groote, slanke snauwde hlJ hem af met:
dame in cell. lichtgroen reistoilet. ondanks de schemering
"Hoe vaalt moet ik je nog
me~nde Paul Radeau zijn Rus- zeggen, dOlt ilt vandaag voor
s in van het H otel Miramar te niemand te spreken ben?"
herkennen.
De dame Bet zich niet afwijPierre Radeau wacbttc. Na zen.
enkele minuten kwam zij weer
."
in de gang. Zij herkende Pierre
Heelemaal utt ZlJIl humeur
Radcnu eveneens, bloosde tot lliep Pierre Radeau lHl.ar de
de wortels van haar prachtig dem: tcnslotte gaan de zal[en
blnuwzwart haar en trad dan op tach voor en juist toen hij de
hem toc. Radeau verheugde zich, deur·knop in de hand had om
op clit oogenblik, dat hij in UC haar te openen, hoorde bij
geslcpen spiegel van zijn coupe "haar" stem zeggen :
zijn eigcn, wclbesnroen gel~t
hcrkende, met de brecde, let"Ilt korn expres nallr mon\vaL brutale kin, het hooge sieur Radeau, dien men mij als
voorhoofd en het aan de slapen ~:~begv~~~s~ v~~'1~\~::~ ikh~~~
lichteIijk grij7.cnde haar. Hij
was over zicbzelf tevreden. Oit mag aannemen , dat hij belangjuweelen
gevocl van t cvredcnheid bnu;:~t ste1li~g voor mijn
een glimlacbje te voorechlJn, heeft.
toen zij een weini gvcrlegen voar
Heel Jangzaam opende Rah'm"B~~~~f;, madame, het ver~ deaubode deur,
zeker van 2ij11 buit
1

I
.
.. (}p,r lmul[ zooveel mogelijk heb- turcelo.! vcn!cn iging. welke zich
be n anngepasL <lan de cischcn ton docl stolt het contact tus.
van den lflodcrnf.!11 tijd.
schen Japan en Siam te verin_ Wat is Uw oordeel over nlgen. DI! voorzittor der verel!hct muzicldcvell van tegen- niging, de heer Isahuro Azumi,
\\'oordig? Vl'Ccgcn wij VCi'::i.Cl'.
stU!l.t een .a~ticve politiek v.an
_ Dut dit uict meet' tc vel'gc- deze vercc:ugmg vaor en het hgt
Iijkcli vaiL met dut \'an 25 jaar in de bedoeHng om binnenkort
~eledcn. Tuen was een goed twec u:~r bckwame. Japanschc
concert cen :tchlznamheid ell onderw.1Jzcrs nunr Slam te. zen·
cen tJianist , d ie hier kwuVl con- den, dIe daar cursussen III de
certceren mo~sl hier met zijn Japansche t.aal zuBen op?nen.
..,.leugel rondsjouwcn. Zoo her- yan ~e leerhn~ll. zuUell leder
inlier ik lJ'Iij de Lournee van J~ar tlen tot t.Wllltlg. van de be-

;~eo~e:~c~;:: i~ij Dj~~j~er,\;::e~

gen naar haar kleine, nervetlS
op en Deer wippende voeten en .
de slanke over elkaar geslagen
heenen. Toen de wielen over het
dooIbol van spoorrails van Parijs ra:clder;" gaf zijn1 sc~oo~e J a::::~'e d;~~~~~:;oti~
"onbekende . hem ce l:-ats~.: t iek wordt op het ooD'"enblik een
kus. De. trei~. stant ~~dh Zl] zware strijd ges:tred~D, waarbij
stapte Ult .~D UllTC eElt .. aat" de r ivalen over eenige maanden
met Vle~g~" allen ua, toen :IJ met vovl' bet voetlicht zuIlen treden,
d~n WINtle} naar de ultg1!.ng indien de RijkMag bijeen komt
glllg en verdween.
om een 3G..Uvang te maken met
de begrootingsdebatten.
!,-W:~t een bekoarlij:?~ vrouw",
Aaa den' eenen kan staat Mizel hiJ ~achend tot zlchzelf e~ n!ster To.kah~sbi, de grijze Mizocht zljn koffe.rs ~~ Ideeren b~~ n~ster van Find..I1cien, de man,
elkaar. WerktUlgel\jk greep hiJ die met Prins Sayonji waarin het 'net, een vloek ontsnapte sebijnlijk in Japan \vel het beste
zijn tippen, de juweelen waren inzicht beeft van het hellende
weg.
vlak wnarop het Rijk van de
Rijzende Zon zich bevindt, en
F!ij vloag l1aar dl!l1 stntiolls- die al zijn krachten inspant am
chef, die hij van de diefstal in zijn land voar een financieele
kennis steIde. Geergerd en ner- debacle te behoMen. welke onveus stapte hij in zijn wacbten- vermijdelijk moet vo}gen indien
de auto om terstond nD.ur zijn ~~;;:it~:o;t~~z~~, l~~t~~=zaak te rijden.
tingstl!kort steeds toeneemt en
Zclden had het per::;oneel van er I!cn steeds grooter beroep
de firma Radeau & Cic. den chef moet worden gedaan op de bin-

De komende kraehlproel in
Japan.

door

Dj~mbataJl

Ih,ta'l'ja.Ceotrl1m

BO£lIoe.k
_

Geen onschuldige vermagering zonder Dr. RICHTER'S KRUIDBN ... THEE

TAN '8

.GROOTE WTVERKOOP" BEGINT MET
Den 30~·n SEPT. IfIT'll 19·· · OCT.
.ALLE NiEUWE PLATEN _ Dans·Klassiek-Talkies

Tc:l. 1629 Bat.

Gcgan,od£er;fE.:;'~iI1g

van de beste merken-Brunswick-His Master's VoiceVlUI III!£.

ZONDER OPERA TIB

COLUMBIA.ODEON - EDISON. Em:. enz.

portier van hl!t Hotel Miramar
NIET SCHADEL1 JK,
voo:r: de uiterst lage prijzen van;
u reeds zeide, die u nanr mij
Spreekuur
~2.30 ~:::
15o:t.,20n,25c:t.,30ct., 5 0«., 75ct,IOOcr., enz.
verwees. U zult tach de naam ,,=;~§'~~~~:§~~~&;;;;:;::;;;:;::i:;:;;;;;:;::;;;:;::;:i;;=;;;:;::=i:;;;:;::==i;;;:;::;;;:;::;;;:;::~;:=;;;:;::~;;;:;::;:=~;:=;:==
Larrand weI kennen."
I;'
,,0 ja," zeide 2e en glimlachte.
Waarom Radeau de naam van
den goeden , dikken Larrand,
zijn concurrent noemde, wist hij
waarschijnlijk zeIf met, maar
het le€k hem erg amusant, dat

I: =

&.e%!l604'.s pet

~.slJJ&.el.l;u ~e auA.~

:!~d~~~~i!:rra:~rst:;
m!sscb;en wei een poosje boos
op hen zijn, maar toch niet
langer _dan tot hun vol~de
groote zaak; ~ bad h.ij Radeau weer noodig.
Na Marseille was zijn ergernis verdwenep· en hij nOodigde
de sehoope speelster tot ceo
cocktail uit- In de geheele
wagon heerschte ' reeds diepe
rust. slechts die belden zaten op
de bedrand in nummer 3, en terwiJl zij voor hem. bet recept i3D
een Russische nationale drank
~pecllreef, ~

_

bij ~ """""

DE KINDEREN
De kind'ren h.bben dolle pm,
Bij " t<>eren m de CHEVROLET
No V. JAVASCIII! ADTOlIOBIEL ~ lIIJ.·llEUHElIlll

unr ve=ekt bet gezeIschap men; betgeen naar Wu hopon
naar Medan om op de Oostkust Diet .oolang zal _
als hot
DOg een serie voorst.ellingel te Iditmaal het geval is geweest.
geven en dan ...... wacbten wij
Want lndie lH:!eft. beboefte·
tot de Ruijzen weer teru:g k~ &an goed tooneel!
•

HOrn.

DER NEDERLANDEN.
~ABS$CHOUWBURG ' Ned. Ind. Tooneel 26 "Sept. l)i ·9ier:

.~illiers.
."
' .
.'l!1 Sept. 'Vorste1tjke emigranten.

;. .

. GL9:e~' !~O~~ijdi~ en 27 Sept Weatpoint of the air (Hel-

REXRI~~TER :

26 en 27 Sept. De zesdaagscbe

~6 Day Bike

DECA PARK: 26 cn 27 Sept. Cardinal de Richclieu.

gt::iT~~~r~~~~~:en2~7e~~~.s~~;·~!t~~:~~ai;ingSda.

HOTEL DES INDES:' 26 Sept. Matinee 12-2 u. 7.30 vooravond
concert en soiree dansante.
27 Sept. 12·2 uur. Matinee 7.30 Groot vooravoud concert en
soiree dansll:lte.
HOTEL DER N.I:DERLANDEN: 26 Sept. 12-2 u. Matinee
~I7uSsicale7 7'030 vooravond concetrt en so!ree d&nSatnte.
. ept. .3 vooruvond concer en soiree d
_allsan e.
_

_ ____ __ ______ ________ _

Bij c-Il<c gclegenheid welke
~ieh voordaed heaft de oppositie
in de afgeloopcn maanden getrncllt om hct knbillEt Okada
ten v~l te brcugen, w:tarbij het
niet ZQozeer gant am bet kabinet nls wei om de positie van

beerengezelschap

wt

Op Donderdag 26 Sept 193:).

waa,.

:~~~~r:C:~~7'u:r::f11. t=~c!= !l.~ld

. De ge1urimlrimtige gpit;mne.

zich inrusschen

over haar ge- 2. Aqua.rellen

Amsterdam, September. Hier ~~i~~~ig~n~r:~d H~ b~k ~
ter stede en
1 0k' De
d
.d
Ov rt
Haag is groo~Q~;win~: on: ;~n:..m~dd:~nbij ~n oude:~
staan dOOr bet bekend worden teruggebracht. (V.P.-O.P.)
van bet feit, dut in Nederland
vertoett, Qf'binnenkort daar zal
Onrust OD de booten.
Amsterdam, September. Oak
. t
ti
I
.
be d op de mailbooten, dIe van In~b.ij~~a t~n\:b-a:!~~~t:en~ die naar Holland va.ren, valt
deze gerue:httn is nog geen ua- een groote ongerustheld t~ condere bevestiging te verkrijgen. stateeren. Alle .aUeen reuende

~~~~~~~~rp~~so:.u d~~he!~m:~

G eruc:hten bevestiQd.

1"CII

~e huid1gc regeel'ing t~n vn l te

Amsterdam, September. De
brengen. doeh het algemeene looJ:.'Cn~e gerucht:D waaromvel1noeden is, dnt dit niet 7.00 tren~ m ons vong telegram
~emakkelijk zal gaall, en dat de meldl"% \Verd gemaakt, werden
Kcizer de voorli:eur zal geven bevestlgd -door. het bekend

trouwen. Iederziet in de andere de spionne. Nog Dimmer zijn
de dekken zoo vroeg ver!atzn
geweest als op bet oogenblik en
het sloependek vindt in bet gebeel geen aftrek m6'!r. (V.P.O.P.)

Walzer Josef 1.....,.,...-- STADSSCHOUWBUIIG .--....,....

3. Erinnenmg an

~uss

GEMEENTE GESUBSICIEERDE AFSCHEIDS-SERIE

DEVIER MULLERS
.DONDERDAB. 26 S E PTE M B E R. 9 UUR

Ouve~SSini

HET NED. IND. TOONEEl.

VRIJDAG,

jim 'l'okona hl'flcht 001, dadclijl.
( ' ('11 mo~(·lij\,e kahil\ctscdsls op
dell uehlel'gmlld, maar ool{ dit
gc','anl' wist hct l(:tbinet OJwda
to or,l;o;cilf!n en het \\'ist zich te
handhuvCll om de krachtproef,
wC'lkc de nanstnande Rijksdagszitting moet bl'cngcn tc aunV<ta!'ucn. in het heltmg vall het
land , 20011l s dit cloar clc Regecring f~n oak, (.!n dit is zeer be.
lang"rij\t, door tklO l{ci..er en zijn
dirccte r!wdsliedcn wordt gczi cn.
Wet aileen voor Japa n is cr
;lanlciding am het vcrloop van
die nijlu;dagzltting met de
~~tstc h<:! l:mgstclJing t o volInclicn het kabinet een meerderbcid wef!t te behalen, dan
ZOUdCll d<! ;ml{~n blijvr.n 7.00(l.1s
ze nu 1...ijn.
Dc ImlllJ hicrop i:J echt2r zcer
gering, wunt de twce groote
politiel{c partij€:!n, de Seyukai
cn de Minsclto hcbben zich in
de OTJpositic togen de Regecring
vercenigd, op grond van het
~ei~: dnt zij cen parlementair

~~t:!~I;'

7ooa1s vcle andercn (lit

1Inur ool~ dcze extreem-nnllO~[\hslo:::n zullen zJCh bl] nleUWC
Verl{1ezmgcn roelm en de mogcllJkheld IS met Ultg eslotcll,
dat zlch Utt de patrlOttische
gIoepcm een meerderhcld zal
vormell, welke zich tegen de
Regeering kecrt en de militairen op het ~ussc!1 zal brenge~,
va!l wel~~_ sltuabe tot de mih.
wire drCi.atuur met aIle onberekenba~ gcvolgen daarv!l:n,
slechts een enkclc stap zal ZIJO.
Er kan dus worden va~t gestcld. dat de kracbtproef III Ja
pUb" welke reeds zoo~ang haar
v

~n~~~nsh~:';' :~o~~!r ~~~~;t
en dnt Minister Takahashi , de

~~~~~~!::~~c~~.~ ~b~~)hten te

Was he iszt "een dame"?
Amsterdam, September'. In
officiecle kringen in De Witte
in Den Haag is een debat ontstaan over de vraag, wat een
"dame" is. Na een zeer geanimecrd cliscours, wa.arbij door de
lcdcm versc.:hillende gezichtspunten werden nanr voren gebraehl wel'd een resolube aangenom~n, wanrm tot U1tdrukIdog wordt gebracht, dat de
stclster van de bedoeldeadvertenUe n~OIt ceo dame kan ZJJ[!,

;~~:r:e eeOll~=:e za:e~ksvol~d:
1 ~t
t> ,
;;~n, ~:C!f~~~ae:n~l~~e;._'::,mpt)

Indische gemeente in Nederland heeft aang:etast en waarvan ook de aporeo aan de Rivicra en in ZwitserIand worden
gevonden, wnnrdoor jnteruattonale complicaties worden gevreesd, meent men, dat ingrij"pen niet langer achtenvege kan
blijven. Een commissie van bewoners van de Indische buurt
i~ geinstaUeera, die zal verga~
jercll over de maatregelen weIke genomen O1oeten worden.
(V.P.-O.P.)
l
Ee n Premie uitoeloofd
Amster-dam, S~ptember. Door
een da~e, die anoniem wenscht
te b1U\ en IS een premie ultge·
IOt~d als :el~ningd v~: hem
a ~ar, Ie ed " darned ~eet

toe. een subsidie van de gemeente III staat steIde, vaar welke
geste het gemeentebestuur te
loven is.
Hedenavond. wordt ]Jog een:at"keen rl~PkrIse gegeven v~n
~. oste IJ e" atuk, De Vler
Milllern, teI'WljI mo!genavond
de laatste voorstellmg voIgt
van ,,'Y0rstelijke E migranten"
bet bUlteDgewoon gDede tooneelwerk waarmede de tournee werd aangevangen en dat
v~len ze~e[' nag een keer zullen
wIllen zlen.
.
Dan voIgt Zondag een reprI-

WALLACE

Heden- en volgende il"\.·~nden:

de

oerkomiek,
:;: C

E.

BROWN

in

nie:uwste:

zijn

Warner

Bros.

z ~::; 11t..NA~! ~! ~
l6 Day Bike Rider)

blJIJestaall door MAXINE DOYLE, FRANK Me. HUGH, e.a.

~c~~rnec Sro~ef~I:~iC!

Donde~:~~:~:~~~a~~;~~:

Let op

INLE68ERS
Een halve cent

per stuk
.vrijwei l lii~~~~~ii~~

v W.
~:::~~t~~e~:~~lso:~:~:,::~ L IJ men
Cireeren
_ _
_ _ den getransporteerd. Deze dame
p ar a t Ie van b r e u ken
- -- - - - - - -.;, vertoefde hler in gezelschap Beharen van stnJkstokken

IRe

~:re~~g~~;de~e!p~:at~~~ d:~

I

ONZE ZEER BILLIJKE
PRIJZEN
1. Braadvleesch

per

1/2

KG. f 0.30

2. Roastbeef

0.35

3. Muis

0.35'

4. Biefstuk

0.40

5. Lemousir(contra filet)

0.10

1. Bloedworst

~,:~aa~:~b~:~a~~p;:;:~~e~e~~'t~m[e~~d~V~~en~~~jiiiiiiii~
:::nd~a~~;:I]W~:~~7:r~7;t :~~~n de;a~r~~es~:a~~;:: ~e hoogte was, dat
and::

I

" 0.90

Fijne vleeschwaren :
per ons

2. Versche braadworst"

.". 0.10
0. 15

~~~:~rs~::~i:r ~~nv::: ~:~

3. Haagsche leverworst ..

0.18

kegelconeours voor kegelvereenigingen. Van 29 September
tot 3 Octoh~r worden vrije-

4. Boterhammenworst

0.18

5. Rookvleesch .

0.20

6. T ongenworst

0.25

Zl] III

gekozen, gezien de goede sor- officieren van bet Konink1ijk
teering rijwielen welk,e men in Nederlandsch Indisch Leger.
de nieuwe toko aantreft.
~z~:e~~~~~=!~:o~~tc~~~Ud~~

.~~~~~~st~~~~~teren~:h~~g:~~

zijn ter beschikking gesteld.
Den 4den OctObel', des mid.
dags am vijf nur wordt in de

tooneeizaal del' societeit een
fancy-fair gehoud~n van band-

:::-n~n env~~:~~gdde~~u!

peesche onder-officieren welk.e
fancy-fair za1 worden ~ereerd
met een bezoek van de eehtge-

~~eo;:au:~ J~~e. Lan~~oogd.
feestweek eindigt den
5den October met een groat bal
De

~:: ::!ra~~;:ds ~~~:~e~:

getm-I waarbij Adeboy's Band ~or "d.e

VEILIG EN
ONAANTASTBAAR
@

dansm~iek .~aI . ~rgen.

Ook
voor dlt bal ZlJn prgzen besehikb~::::!~:~ld ' zai het mitiatief der afdeeling met eel! goed

m'~r . m~ ~g:kunnen . ~~~en.. I

res:Wtaat

worden beloond.

'~.'

I'

_

nieuwe ruW1elzaak, onder den van de bateD geheel ten goede

::

MAUREEN

I);;:::;:;;:::;:;;:::;:;;:::;:;;===:::;:;;:::;:;;:::;:;;:::;:;;:::;:;;:::;:;;=:::;:;;=;::;;~~

6. Haas

. - ... - -

BEE'R"yr~dRe'O'BuERch'Ten.ymOeU"NG _

O'SULLIVAN_ LEWIS STONE-JAMES GLEASON. e.a.
Het succes gisterenavond was reusachtig! ~
Doet alJ en mee aan onze prijsvraag voor de!c fil m!
Geschlkt voar alle leeftijden

Opzetten van kammen
cen andere dame zlch steeds III
Stapel zetten
bsD~:nfd~:l~~d!~~I;~:~: bn~r gezelschap bewoog. In Ook voor Alt. Cello en CoQtrabas
Naast den bekenden Plano- eeUlgJDg Ons Aller Belang ar- ~el: ba~ met de gerue?ten w~ OQze30·Jadge prakliJk waarborgt
handel I<:ok IS op RIJSWijk een rangeert een feestweek, waar- de ~a <l' vermoedde ZIJ In • deze eeo va k k U D d I 0 e bebandehng

... ,::""

IJ D)

Metro's gigamische, veelbespToken schlager oo;cr tie ade-

I

~

Oak in Nederlandsch~~die,
waar rut rijwiel wordt
porteerd door Lindeteves-Stokvis, .zal, gezien de .afwerkmll
van d~e fiet:;, dit merk skeeds
••

THE A I R

I~l~nllled:lr:~~ ~d: apl:e:ts~~~ iiiEiiniiiiiwiiiiioeiiiniisdiliai.giiiiiomiiioiiiitwiiiaiiii'iilf~iiiiiiiiii~~iiiiii~~~iriiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiii

Officieele demarches?
Amsterdam, September. Ver'- opdat aan het bcdrlJf dezer
nomen wordt dnt de Bond tot splOnne, dnt tot allcrhande
vcrhoogmg 'van het zedehJk comphcabes ullnlcldmg kan
hewustZljn zlch tot eemge In- geven, een einde komt. (V.P.stnnt.ics in Indle beeft gerJCht lOP)
om te verncmcn boe men daar
ovel' den inhoud'van cen adver- ~!!!!!!!!!;.!!!!!!!!!!!!!!
tentie aIs hierboven bedoeld !
denkt ell of men plaatsing
·"C ,.
dnarvan oirbaar acbt. Men
heeft den Bonli terug geseind,
dat meo naar Indische opvatting hler met eell grensgeval
tc doe:n h...>eft, waarbij de eigen
principes van de di.rectie van
ceo bInd over al dan niet plaatsing bebben te beslissen. Men

tl~m~~e!anVI~~fi~:~:l1dbz~;;~en~e

De .. Rijwiel-Centrnle", welke
naam weI spoedig binnen en
buiten Batavia bekclldbeid zal
bebben verlu-egen voerl uitsluitend rijwiete?' van ~ederlandsch of Enge.sch fabrlkaat.
In de cerste plnats introduceert
men op de Nederlalldscb-IlIdiscbe markt bet in Nederland
o\:'erbekende R. S.-rijwiel, fabrikaat van R. S. Stokvis en 1.0nen te Rotterdam. Van.dit rijwiel zijn honderdduizenden in
Nederland in gebruik en over
het R. S.-rijwiel spreekt me~ in
Holland. dan oak terecht van
;,de nattonale fiets".

0 F

(H E L 0 E N V A NON ZEN T

:a:.:n~~S~:~lflOO~!=:~~~

TIO T['K TJOE

ONS ALLER ~ELANG
Het Sanatorm mfonds.

WE S T POI N T

BatavJa .rlseheld wordt geno- I
men met ,Mercadet" dat naast
VorstehJk~ enllgra~ten, b et
glansstuk van deze tournee IS.

bonale Regcermg
_ ___ __ _

__

S E PTE M B E R. 9 UUR

De toumee van bet Neder150, 1.-.0.75, en 0.50 be:lasting inbegrepen.
landsch Indisch Tooneel onder
Plaatsbespr. een dag tevoren v. 7.30 _ 11 uur.
Jeiding van Cor en Anton Ruijs 1~~:::;:;;:::;:;;:::;:;;:::;:;;:::;:;;:::;:;;::;';::::;:;;:::;:;;:=i:::;:;;:::;:;;:::;:;;:::;:;;:::;:;;:::;:;;~~
loopt ten einde en met ons zul-I;
len velen van mee.ning zijn,
dat bet, na de jaren dat wij van
f!t.~ HEDEN ~N VOLGENDE AVONOEN:
geed tooneel verstoken zijn ge~~~.:I.:I

mcent eebter, dat vo?r
o ~le bladen. deze beshsssmg zaJ
verklaarden tegenstander van uI~vallen m" den geest van
de militaire dictatuur, wnnrtc- "met-plaatsen. (V.P.-O.P.)
gen hij zoo dikwijls en met zooveel nadruk waarschuwde een
Een zenuwtoeval.
MUZIEKHANDEL
zwaren strijd wacht, waadn het
Amsterdam, September. In
gebeelonzekecisofhijdeover- een dnr groote magazijnen alwinning zal behalen.
hier is een dame, die sedert
L
Het lichtpunt hierbij is, dnt eenige maanden bier ter stede ----~~...:..::..:...:= II
Tal,ahashl zlCh niet ill te ge- vertoeft en WIer echtgenoot nog 51 uasbrugslraat 8 •••
makl{eh]k zallaten verslaan!
III Indle IS, flauw gevaIlen, Repar atles van vJolen

RIJWIEL-CENTRALE.
Na.ast Planohandel Kok

27

V0 RSTEL I] KE-EMIGRANTEN

De faalste voorstemngen.

~~~~f~ ~~:~~~~:,,~~~ ~!r~~ ~~f::~ ~~~~~~g%:z~i~~il~~ag_ :::~:t~n~~: ~:n ~~Ot~d ~ta~: lnqrljnen d~r autoriteiten? =~~ I:~~=~ al te korte
bICscho\lt'"d door de ~xtrccme ontbinding plaats heeft, dan zal verschijnende Java Bode, waarAmsterdam, September In
De
laatste voorstellingen
"JaUOllalistischC clementon, die 'le politieke strijd eerst op ziju in een dame zich aanbiedt am verband met de :;;teea!l tocne- kunnen worden gegeven tegen
zij~~~m~ ~;nr~~~~~rt~c~:';l p~U~ l"elst worden.
gedu l'ende baar verblijf in Ne- mende ourust, welk~ de g'e bede zeer' lage toegangsprijzen, waar-

tiek willen dr~ivcn. Naast Ta- :'eWto'on;'onhbOI',W" eldede,neSe'rYdUekrh',i"dOSP_
kahashi Is ook Hirota gcen pcr-.'
5
~
.
sona. grata.
~artij is en ooJ( de Minseito
Taen de maoro op gcneraal 2e11 groot nantal .zetels heeft,
Nag-atD. wns gcplecgd, hceft , taut het in het gehceJ
mCll gctracht om met den Mi. !1ict vast, dat bij nieuwc vcrnistcr v(l.n Oorlng HnY(l.shi bet Idezingen de positie van dcze
g('hcclc 1mbinct tcn v::11 to hren- partijen dezelfde ?al blijvcn.
gen, omd!lt HaYflshi bU hct
In de cel"'Ste plants hebben
,,:>.U[VI1I'CIl" van de l('gerl~iding ~eide partijen in de afgeloopen
handclclc in ovcr(>cnstcmming Jarc~ ZCC1·. ved Icdel.: verloren
mel het \mbinet. Dit is njet gc- l <lll ae nabonale parhj, de Kokulakt en H:lyashi ging aileen am min Domei, die t hans in dell
pla.nts tc mnkcn voor I<nwashi- R'J!{sdag s Lcchts cen gellng
m~ cell figu ur, die bcola.ngrijk 3antal 7.etel~ ~ecft, lnnnr ':'~J
;~in~~~l gt~~e~~::~i~c:~'n~~e~ d~~ nleuwc verlt ,czmgcll ongehvl]aanstartlldc begrootingszitting !~\d k~.c';:'~n~tcrk U1t de st embus
V~1n den H.ijkscln g op zijn plaats De Kolmmm Domel I!; goois, omdal. hij de bcstMnde tc- rlCntccrd nanr de mlhtaJre
g'C'nslellingc.'O uict za! vcrschcr. 1racl1en, ZIJ hc:t dat Zl,J zlch met
pc~f.' doou vun :-'-tillistcr' Tnki- op het extrccme standpunt

Neder'.ndsch - Indlsch. Tooneel
TW'8e eeute ,oorstelling9D der door de

Th
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