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NIEUWE LUCHTDIENST.
Amerika-Nieuw Zeeland.

Auckland 20 September. Pen
American Airways heeft lie Regecring vu.n Nieuw Zeeland toestemmlllg gevraagd om een weItclijltsche vlicgvel.'binding in
l~ct k.~?n t~ roepen tusschen
~an. y l'anC1SCO en A~.ckland,
waa~'blJ Honolulu, ~mgman
Hccf en Pago Pago .zuilen worNIEUW INCIDENT.
den aUl1g-edaan. lSJIo T.'
--Japanncrs landen fe Swatow.

Woenrl£lag j.l. werdell in de
eefHli tlivisie in Engeland geen
cOllll'eli\iowcdstrdcn gespe.;:ld
In vCl'bandtlllct de mateh Engeland ~ lcrland welke wcdstrijd
te Blackpool wcrd gespo21d en
cloor de leren met 2-1 wera.
gewonnen. (8. 'J'.)

DE

Hong-kong 30 September. Ho:.:wei cor door de autol"itcitcll L~
Cllllton cen stl cllge censuur
\\'onlt uitgeoc[cnd, is heL uitgelckt, dat er to Swatow e,en
l'l'u!!lig Chiuo2sch-Japan>Jch mcidcnt hceft plants gehad, re8ultC(cl'cndc in cell landing van
120 gewapcndc Jnpansch~ rnadncEoldaten. 'l'icn Japa-nache
oorlogsschcpen liggen vaor de
..

U~mbcr

vcrschil!ende JapallSf.!he

die rijst losten, zonder de verschuldigdc rechten te willen be-

ta~~~ elfdeD September wrschcnen '21' daarop zeven J a-

~~n:~e~n. ~~ld~~s:~~~~m~~~~

werden van de aangchoudcn
schepen verwijderd en deze lwzen onmiddellijk zee.
Via. den Japanschcn consul t;e
Swatow stelde de marine oom-

~~~:~~!ch;;~~~I~ce~:d~~~~~~~t ~fkl[~~~~ l~~~:~~~!~l i~~ ~;!~
ling voo~ de onwettige aanhou- dale commissie in Japan beeft
ding van de schepen, terwijl t0.o dit plan aanbevol,m. Op het 00vens cen garontie werd ver- genblik importeert 'Japan zi~~

~a:~~~~:: ~~~t~~ ~:!;:Ce:n~~~ {S~)s

om nadere instructies gevraagd. Sepert dien .zijn nog
drie Japanscbe oorlogsschepen

uit Malaka en HaWaII.

SCHIPBREUKELINGEN.

:~~:e~~r~~~s~~~~~nded;~¥a~~
II

Drie maanden OD verlaten
Door het ei!~nrgd~ van de

DE JONGE MAARSCHALK.i
En de Chineesche luchtmacht.
Maarsebalk
Tsjang Sioe
Liang, de VI'oegere opperbeve~bebber in Mant.sjoe·rije, dIe
tbans commandant is van de
troepen in Centraal China nam
met zijn eigen vUegmachine
deel aan de afweeroefeningen
tegen een luchtaanval, welke
baven Hankow werden gehouden. Hij heeft aan de regeering
te Nanking een plan voorge-

breukelingen, mannen, vrouwen en kinderen, aan op het
Eagle Isl~nd, e~n der onbewoonde el~anden van
Cbagosgroep m den
Indischen
Oceaan. Nadat het gedeelte vail
de seheepsvoorraad dat .men
had kunnen redden was Ultgeput, leefde bet gezelschap we~
ken lang op eieren -en kokosnooten, totdat de menschen tenslotte werden opgepikt door ~e

stad patrouilleeren. (S.T.)

i~:I:~~r::H~!:~:r~:~h~~ ~~£ ~;:l:!ii:;:n~{~~:rtf~:

inder.daad de moeite waardWas·

:~t~nr:::~lijt~ ~:ijg~~we~:~ o~
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MET 24 PLi\TEN

Ieveren

"riaal en hetgeen aan bezienswMrdigs werd
"georrreerd, hchben he! hunllc er loe bijgedrll"gen, de: herinnerin~ aan dezen trip lat eClle
"anvergdelijke {e makell".

~~Jtalrllee
..
ds op af
9

AVONTUUR VAN DE

"HERMES".

;~~a~;~~:a~e~~~~p~~::e:

:~!eIf::!Yag~: sl~:i1ew:;-oe:.

17 JuB (9~5.

J. C. S. Caslens.

Leider Nederlllndsche: Reis-Verel:!niging.
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richt nagaan omtrent
mas en de burgerlijke ambtenaren in Tibet op het oogenblik
gegev.en van bet standpunt van
Acht man over boord.
een
be.,.icht nagaan omtrent de
Soviet Rusland met betrekking
Singapore 26 September. Het reincarnatie van den Dalai Latot de reis van Sir Leith Ross Engelsche vUegtuig - mo~der- ma, welke in Chun Kor Gyal
zou hebben plaats gehad.
dat Sir
Ldth Ross door de Japanscbe zwaar weer ontmoet, waardoor 1
pem zeer onvriendelijk is out- op een avond om half elf aeht
PHILIPS 335.-21
een gevolg van het feit
De luchtstoringen
zegt de Pravda, dat het Engel- ren, door een-huizenhoogen golf
sche voorstel omtrent En- over boord werden gespoeld.
bedwongen.
gelsche samenwerking in Cbna Wonder boven wonder ge1ukte
de Japansehe positie in China het een reddingboot welke in
bedreigt. De komende bespre- dEm woedenden storm werd uitkingen verdienen ongetwijfeld gezet alIe acht mannen te redvolle aandacht, in bet bijzondoer
(
omdat het afgeloopen jaar zicb ~den~.~S~.T~.~)!!i!!!i!!!i!!!i!!!!~
niet alleen heeft gekenmerkt ~
door h€t scherper op den voorfa.0p~~~~eede~egV:std.e~!gn::~~t ;=~~=~=
eentge zeer goede gebruikte

na:!e2~i~~ :j;:~:p,

.. riland B.,li.

G-R AMO F00 NS

OOSTEN.

;~~~?~ !~m~it~~~~~~~;l ;~~dt

de:

====:::::::::::;::;::::::::::

ling
moet
toegesc~~eAan
dezeworden
onvolkomen
rege- :;
ven, ,d at het vonr het talrlJke :
publiek, dat in zijn gebeel als 1
jury moest fungeeren, uiter-!
verscbillende toiletten wel~e
werden gedragen, wat op zlJn

gcdufende:

.,De sef\'ice, de verzorging. he! {ransporlma!e-

~~~~en~~ ~~~~~~:;en~ij~:!~e:

,·.
I

voor he!. genale:ne

"excufsie van I 1 101 17 Juli 1935 noar he!

~~~ l;~f:ose~~~ i;e~~~:'l~:~

~: d::~~:~~ w;!~:a:~o~~
kosten welke men zich velen

.. be!uig'cn

~~~ti!~t ~~e;s~~~~ v~~~ ~j~a~~

genover de leiding van het con~
cours een regeling had moetell
stellen Waal'bii de toiletten die
daarvdor in a;nmerking kwamen door het beoordeelend publiek rustier konden worden
beschouwd."

~~ee~~~~~~n ~~~;o~:~,~ p~js;·

"ven:ocht hebhen U hun bijzondercn dllnk Ie

gaarne gegund, maar het blijft
tach een feit, dat de auto, die

len beeft gesuggereerd om zich

dill olle deelnemers

.. van do Nedcrlondsche Reis-Vereeniging mij

Papa van der Steur het voor-

~~!~n~eo~u~fe~al:~ ~:~

deze opzet ee~ma~~ wan geslaagd hd elg;nliJk concours
naar den acbterorond werd ~edrongen, ~n er aa~ de regehng
daarvan Ulet de .zorg..werd bestee~ ~ls tocb elgenhJk ,:,,:el gev.:etbgd geweest ,zou zu n , ge-

"He! is mii een ~roo{ genoegen U mils dele
"te kunnen mede:de:elen.

gedaehte bestaat, dat op de
toewijzing van den prijs eenigen
invloed is uitgeoefend om dit
get~~d:o::~\~ :~~e~~ aan

De reis van Sir Leith Ross.

~~~itfu~~o'~po:~~risi~gsc;fp~ va~7ti~

d:

IlATAV_IA-C. _ EN Jo{r.-CORNELIS.
VOOI< KLACHTEN VEP.SPREIDINQ TEl. WL. 583.

Het concours d'eIegance in
het Hotel des Irides heeit Zaterdagavond plaats gehad en
bij een bespreking daarvan
dient in de eerste plaats een
woord van hulde te worden gebracht aan de dit:ectie van het
het Hotel des Ind¢s en baar ~:S<!~kJ:; ~:e:;,e~:lkv~~b~:
personeel voor de: i1itmuntende op zichzelf natuurlijk ten zeer:~;,:;~aro~e~~r:::.~df::~!~ ste te waardeeten valt, kan den
niettegenstaande de zeer groote hierboven gesehetsten indruk

I

MANDAAT~EILANDEN. ~~~tobe~:~ke~!3,~~8M~:~~~~~;s~

DINSD.A.G, DONDERDAG en ZATERDAG.

=p'~~~LE:,!DE'0~~~',';=

TE

beurt tot een zeer verdeelde ; - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - ,
stemming heef geleid -waardoor een uitslag werd verkregen, die ongetwijfeld niet iedereen heeft voldaan.
De syrnpathieke geste welke
de prijswinster erloe bracht om
de door haar gewonnen auto
staande het feest bij opbod te
verkoopen en het bedrag· ter

weest en de bediening tadellos
JAPANSCHE EMIGRAN· was.
TEN.
Buiten de controle van de diHun aantal is thans 2 millioen. rectie kwam ecbter te
Tokyo September. Volgens ~:c:,i'{;:~~~~or vele
officicele gegevens bedraagt
!ters niet aan den
bet a.anta.l Japanners in bet
buitenland op bet oogenblik ~~~~e~no~~omen,
1.803.000, hctgeen vergeleken de automobiel als
met de cijfers van October 1933
wat ill te veel als lokaas
een stijging van 216.000 perso-

in Brazilie 173.500, in Hawaii
150.832, in de Vereenigde StaSillgapot'l! 30 Septcmber. In ten 146.703 en in China 56.049.
vcrballd met cen bcricht uit De anderen zijn over verschilChineeschc bron, dat Japan lende landen verdeelcl. (S.T)
beeft voorgestc1d om 150.000.
000 Yen tor bcschikking te stellen voor de onwiklwling van inABESSINIE EN JAPAN.
dustrieen in de Zuidzeelanden,
mct inbegrip van Nederlandsch
Plannen tot een nieuw
IndiC en ... Malakka, verldaarde
huwelijk.
l1~ Ju.pansche consul generual
to Singapore aan de Str. Times
'l'okyo September. Volgens
dat een dergelijk 150 millioen
dc
Osaka
Mainichi heeft de
Yen project wei bcstaat, maar
dat het nitet van toepassing is Abessinischc prins Araya nag
steeds
zijn
voornemen
niet opop Malakka of Nederlandseh
gegevcn am met een Japansche
be buwen. De prins
f~~~(~'OI~~~r l~~t~~~~~n!I:~d:~ isjongedame
vroeger verloofd geweest met
Onderzockingen bebben uitgcMiss Masako KUl'oda, wclke
verloving destijds door buiten:e~~ijds ~~;l d~~it:~I~~~~n ~~: landsche
interventiJ<! verbrol{en
hoorden, gescbikt zijn voor de
teelt van ananasser: en VOOl" werd.
visscherij-ondernemingen
In
verband daarmede zullen er Japanners heen worden gezonden DE SOVIET EN HET VERRE

schepen 'werden aangehouden,

46

HET CONCOURS
d'ELEGANCE.

Japansche plannen.

baven.
Hct iucident ontstond door·
ont in de ,ecrste belft van Sep-

KAPPEE

NA 5 UUR TEL. NOS. WELTEVREDEN 582-5238-23'l8.

Arnoy 29 September. Een
bevel tot arrestatie is uitgevaardigd tegen den "opium
koning" van Fulden, die betrokken is in een dubbele moord
welke de vorige maand in
Arnoy beeft plaats, gehad. Geloofd wordt, dat hij de wijk
heeft genomen naal' de Philippijnen, Nederlandscb Indie
Malaka. (S.T.)

OCHTENDNIEUWS.

JOHN

GOENOEN-G':~EHARI

OPIUM KONING
"OP REIS".
Een waarschuwing.

VOETBAL IN ENGELAND.
Wed,\rijd Engeland-Ierland.

1\-"ERSOH.

GEDRUKT EN UITGE. G.- EVEN DOOR:

DRUKKERIJ

12.50

Iedere H-uisorouw doet goed een pmef te nemen met

CuwNU
CuwNU
CuwNa
CuwNU

SOEP AROMA
BOUILLON

POEDER

BOUILLON BLOKjES
VlTAMINE EXTRACT

BET FIJNSTE VOOR KEUKEN EN TAFEL_
Een nieuw plantaardig- product, niet te vergelijken
met de bekende soep-aroma's of vleesch extracteD_
Waar niet verkrijgbaar, wende men zich tot de
Importe,:l's:

N.V. HANDEL MIJ. "ARCANA"
BATAVIA-CENTRUM
Tel. Wl. 2404_
Tanah Abang West 34_

~1~~ :aa:~~nh2h~:~~~~~~c~~: ·d~~~nst::ic~~~;' w::~\r:t~~1 ~!IT~kirug t~~av.~~~~r~i;~:

macbt, bestaande uit drie dui- den koers was geslagen en
zend vliegmachines, om China aaardoor het eiland passeerde
de sehipbreukelingen optegen agressie te kunnen verderugen. (S.T.)
(S.T.)
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toestellen te koop vanaf
maar ook door den strijd tusF 5 __ per, maaod op
schen Engeland en Japan om
afbetaHog.
de wereldmarkt:.n, in welken
N. V. Planobandel K 0 K
Rijswijk 19
strijd het Japansche imperialisI me niet overwinnend is tevoor- ~~~~~~~~~~
schljn getreden.
~
De
van ~ui1{e~- DE NIEUWE DALAI LAMA.

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N. V.
TfiEGRAFlSCHE EN
SCHRlfTELUKE OVERM,\K1NGf,."i
NAAR HOLLAND EN ELDERS.

Vele candidaten.
Calcutta September. Reizigers die, kort -geleden uit Tibet
te Calcutta zijn aangekomen,

~:;::n:~~=
::-~~ 1;;;;=====;;;;;;===1.
bet tip net oogenblik een be-
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Krachtige woorden.

naam wijst op een serie analoge DOg verloof. ZOO PUbliCeerde! R"!'TD'TVjLNDAAG IN EEN

~~:~~~n. 1;5°; :o~a~~d ~~'el~~~ de;~;:!p~: d;l;~:

De rede van lHnistcr Colijn, in Haar vermogen Iigt om den
waurin hij van' antwoord heeft gUlden te beschermen en de
Geheimzinnige Ziekte
~edic;nd op de verAchillende op- laatste stormen welke opsteken
_
.
k'
t
.
h t te weerstaan.
A:ll?terdam, Sept~mhe~.. De
~:rge~:L~ff~~~b::~i~~~::lsv~e fn Het bewind van Minister medlC.l aan de t:nlVersltelten
..
d'
' II
te Lelden en G:ronmgen, mak, e~
~.. ~~~~e~~~ -;ea~~el~TI~~na;e~'~ z~~ ;"~~{~elij~~h~~ar~~} azi~h ~::~t ~~ het oogenbbk een tne~retl
door lmar groote openhartig- beteekent de handhaving van s~he stuu,!e, naar a~nleldm~
held en ruiterlijkheid uitzon- de Nederlandsche muntwaarde! v~n de g~cevens, welk~ daaz
Jcrlijke in het overigens zoo
Zelden is in cen volksverteM Ult B~tavia ontvangen zlJn o~el'
1istige I'n g l.!l'cservl:erde par- genwoordiging zoo klaar en zoo het ~.Iltbl'~k~n van een gehelmlCl1\cntuir d~r)at.
duideJijk cen standptmt van cen Zlnmge zlekte, welke, ~epaard
Men \'oclt uit de woorden H.(~gcerillg uitcengezet als dit ga.a.~ met neurasthel1l.scne ve~\Vulk~
de Minister-president Vrijdug in de Tweede Kamer ~emJllselen ~u wel~e In h~t blJIJC(;.ft gcsprolw!l, dut cr in de het geval is gcweest.
zomier pelsollen In de kracbt
Twocde Kam::!r een man aan
Hot lmn dan oak niet anders van hun leven, aantast, boewel
het woord is geweest in wien of <lit mod grooten indruk heb- oak enkele ~uuel"en van dagen
ui\!" oud.NeUeriandsche deugd ben in hei; buitenland en het net slachtoffer van dez~ kwaal
VLln t'uslige be"i'adcnheid en vertrouwen in de finanei;oele zlJn geworJen en drelgen er
grimmig-c volhal'dlng wel zeer positie van Nederland ten aal.l. t? succ0m.beeren. Na.~ere
litel'j, lceft.
zeerste vcrsterkt hebben.
mitcntlllgen _zlJ:l telegraflsch

vo:f~~'c~~~~~lt\,,~~~r~~!~~~~liJi~~r~~ W~l~~ fl~~ts;~~ ~~l~ij~ei:~~;~e~~

gcvl'aagd (V.P.-O.P.)

tv aanvaul'!.len van de buitenge· ,'crontwaa1'diging

tegen misAdres·verwisseling,
woon zwnre laak welke hij 0I~ Jadigc specuiaaten
richten,
Leidell, September. In de
zich liallI ell die voar deze per... die 11ij "onvaderlandslievende Boel'havekliniek wacht men
soonlijlw -\'crantwoorde1ijkhcid schobberds" noemde zullen zijn reeds sedel't cenige dagen met
ook. mol groote Iladrul. uitkomt, vcrstaan, niet aileen in Neder- spalllJing op eell telegram uit

:;~~~ 1~~~I~n~~~ 3~~~e~~~o~in~~~;

.~eer bc~list

\'<!l'uC\.nd hIerllll'de heucll

k met

I

Exclusief interview.

~~~:l:e~~ ~~: ~~i ~~~e~etv:;: ~v:~'ciji:~l!llle~:~lii~~t ~~~~~ ~~en

welke zij

d~or ~k:n,

Lciden, September. Ous werd V.P.)
ties welke van bepaalde kanten ~~~~~ie~:o~o~~~os.tt~:~ ~aa~~~
Analoqe Gevallen.
feeds zijr. gedaan am het goud tieze eenige rueLit:deeimgen deed
Amsterdam, September. In
weer 1.e herslellen, waarop niet omtrent!..le bel'iclltell, welke hij cen del' wetenschappelijke tijditl te afwijzend is gereageerd.
Ult l:>utu,ia ,ilad. ontvangen. liet sehrirtell verscheeu over de geEn dan zou juist op een 00'
...
.
d'
heirnzinnige gevallen van geesg;:';unsl~li,k"~rddalt ddea·tWdee,'ewlda;~~cdle'v~r_- ~:~lJ~~~r~~~,~ij:~Vo~~,la~O;oo~~~:-t teszwkte, die aan het Molen. ~. '-'
~~
"
.
vliet te Batavia een besmettemindering ;an het geld In ver ell ~leer bepualdehjl{ ~n de om" IiJ'±;: karakter se~int, te drage~,

3~t ~l~~ii~~rd~eae~~da;~;:~tg~~~ :~:ll~~~e v~~~~~~l ~:~~;so;~:~ ~:~~~~ta~:~=d ~~~~~h~:C0re~~~;
•

<

••
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PIERRE

Ret

vast

stellen.

(V.P.-

Inernen. Er ",al'en tach nog an-

Mar/O~:gger,

:eJ~a;~:1~ :i:::~~~'o~~t~:

is mij jaren lang een v'orden, waarop .r"Iadeleine kon

g

.'

.

•

--....-....~------

'j'

I Wl

nel're de spr'oeti<re onhan0
dige f'ie~re, had als h~el klem
v.t:utje al een diel}e bewondermg voor Madeleine. VOOl' haar
bewaarde hij z'n mooiste grJi.rels en later mocht Zlj z'n thema's overschrijven En de blon-

J

g

qo-

Devaluatie
heert
Engeland
voordee1 opgeleverd, omdat het
daarloe als eerste overging en
omdat het voldoende autarkiseh was om Vaal' zi"n binnenlandsche markten d;arvan de
nadeelen niet te oudervinden.
Japan behaalde voordeel door
de enOl'me s eculatie welke was
verbonden a~n het loslaten van
d~~ gouden :tandaard, maar

I

;~~~~'l:': :"~de~:o~;;:f"';: ~~~

J d
g
ae waar e van ~en Yen met
groote bezorgdherd onder 00gen.
;
In ~elgie beteeken~e de de~
valuahe voor den mlddenstand
over de g~heele linie miscre.
_ _ ,_ _ _ _
1

0

I

etaleren nu

Neder~.and

het .:roset boord is absoltiut zorider stijfsel,
tech kan het niet slap worden; u kunt het
nat maken, er in .transpireren, den helen d~g
dragen, het zal geen spoor van kr:euken, omkrullen of rimpelen tonen.

een waar wonderboord
en het kost slechts
80 cent meer,' dus
.

ava stores

S.
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worden~
Will:::
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arti~el ~a11 ~J~ofessor P~ui-

Madelei~e's

schobberd~,

~

O

Op de iiii/-..arischool Noordwil~k 41

leeriingen geplaatst

kunnen

Tel. WI. 5580
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A.

foto's stonden in aile bladen en
4cg"randeetl~E~~?;~ng van aEe
aij ,vas uog totaal Iliet veran_ ZONDER OPERATIE
derd. Integendeel, hij was nog
MET SCHAD~L!J!\..
lets leeiij.d:.er geworaen. MadeS
17 30
Ierne's wondertijke keuze wasSpreel:uu[; 4
S_.
::::

T 0 K 0

Bl'Jl.iJ.SU'iIWtIifIIIIII

het ~tijfselloze boord dat den
helen dag fris blijft.
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~a~= ve~~ o~~:~!~~~::U:;::;~

aroset

Impiirteurs: EVE R A R D & CD.

I ~~-~i;;;~~~~~~

In
en in Neder·die in deze
landsch-Illwe zouden haar ere- geen partlJ en geen partiJ'Joli- t d t· d
t I '
I
,volgen ~.ve~ fnuikend. zij~: N~et tiek ken~! maar die zich b~V~~ ~a: e~g:, t~~~~~p:l ~~:~~~e:~
het voord~eljgst bij
0}1[Uen!"11g lS het hlerblJ een alle paztlJen stelt met a~~ eelllo Oilloodig- te zeggeu, dat: oak
vo.o,rbeeltl aan te .halen ;au een doel, het belang van zlJn land Pierre gmg tenms:::;en, waarop
Haek Brug Pasar Baroe
PaS<lf narae 89_91
Imodenstander, dIe. verRlaarde, voor oogen, de~ steun en de Madeleine zich interesseerde
Tdef. \IV!' 205
Telef. WI. 201-202
dat op het oogenbhk van het ,:"?lle. me~~wer'kll1g van allen, voor hockey en zoo ging h-et '==================::::;=~
beke~d w~rden van ~e ~7aarde- Ule zlCh vl?or alles Nederlauder v c ; : , d e r . . . : v~.rrr::nderlllg van oen gulde~, noemen, dl~ ~l'at g~a~ op ~un
lot zlJ op een g<:cden dag de
hlJ ZIJU zaaK ~~n dag zou SlUl- vaderlau~hefde, ~le ~ rustlge l~ssell aan de tooneelscnool
II,'
teu?m aIle prlJzen van den aan- I ber~~enhe.ld en gnnuruge vol- gmg volgen en naar de stad
wezlgeu voorlaad met een even- h.arCilUg zlch achter :en Regee- veltro~.
., I
DH~
hoog percentage op te zetten, rmg WIllen stellen,'dle het beL'l ?!e dagen deed Pler:e z.n •
zoo h-rachman heefteen leidende positie
De 'iguur van Minister Co- U ~en', wel zoo ougeveer een
Hierin blijft z' onverwonnen!
in uen Middenstund en zijn lijn komt daarbij in haar volle hefo.esbrlef van een Jongen van
Vcorts:
woord heeft er(helaas)gezag! groote nit. Thans zien wij hem, twintig.
E
d
d
ak'"
1 c · " lL'~3 verwachtten
Twee weken later l.--wam Pierzijn r di~O~r:~e:e~~t::~d: d:~ h~: ~eW:i:~ lrs de leider in re bij ruij binnen als cen gebro_
den: Maar salarissen en loanen eerr tijd van' nood, die zich zijn ken man. H€t was "t;Le~n':.
zouden niet worden verhciogd. verantwoordelijkheid ten volle heel en. al versiagen liet hlJ IfilJ
Eeu ernstige verstorino- tus- bewust is maar rue juist daarM den brr.ef lezen. ~ierr~ fioest
schen inkomsten en urtgaven om, zoola~g hij de leIdiug heeft ~:r Dle;akwaa!:i~'~ ~~~~:

van aIle
zau er
h.~t onmlddelliJke gevolg van
ZlJll. En
Ieed en
ellende
zouden lllet te ~verzien ~:zeu.
. Da~rom verdiell:t de Miruster,
die zich zoo onwrrkbaar op de
bres stelt voor de verdediging
van -den gulden tegen de aan-

arrow mitoga shirts
met het wonderboord

vcrollbeh ulQlgiug aan toevoegen, dat ik toen nog nooit ernstig verliefd was geweest.
Langzamerhand werd i.vIade~
leine Een b~kende ~iguur in de
lheater\vereld. ,:t:;ij krEeg goede
?l'ltiel{en .En groeide tot een

:'=~1'. ~~l~\~~1' ~=~~tl;~;~~~ ~~~tl!j~aa::t~~igin~err!~ Hl~ Bal"v;a~Cen<r ..m

's middags haar boekentaseh
naal' hUlS, ~el'\~ijl z'n aangebedene een emdJe omwa~delde
m7t ~e~ .keeper van het llleuwe
scnoo1elftal..
.
'" vlant Madelerne. was sparhe!.
l1.<~: d~arom was PIerre het ook.
IJ;'1ill'Jstg't~~nOho;kJ' ;Vn"eeetubaell,etnal· gMea,_.a'_'

,:e11
zen w';rd,' stoeg
leverd Nederland, dat zoo A. U1t de hem ""emelde sympto- kebol, waann deze geleerde \Ian belangstelling om en werd ze
de krachtig en zoo bitter heeft
. --. - -c_. - ---- •.
- - _.
tenms-en~housiaste,
dat

.. Na de re~e van Mimster
liJn van VnJd~g zal er weI memaud meer zijn, die er oo~ DOg
maar voor .. ~et allergermgste
d~el aal,!- tWIJfelt, dat de Regeerlllg met aIles zal doen, wat
,

L

!;

loop van deze ziekte zal zijn.
l!.J'chter staat het naar profes.sOl' X ons mcdedeelde weI vast,
dat deze ziekte, speciaal v~~r
lilOnschen op wat gevorderden
d f
I

dl~ot;es

:;

~:~t:~~a~ta:l~,a~~~~~et l~c~e~~~~ ~~ZOIl·~~~el~:a::~;: f:~roegc~! ~~~d:~f~~J:~~:~I~~t i~i~~~~~~ve~~ ~~~~u~;: ~~~~a~~:t~~o~ch~~

~~iI;o~~~e~le~igo;: s~~~a;~~ij~! ~~nsg~~;~~~.ec~no~~~~e :~~~~~

~~~~~r~~a~dn ~~~~~~:,ed~f ee~~11 ~e;e~~~ ~rI~~i ~~:~:sa~~:r~~a~~:
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~~~~gtVO!I~~m~~ddufJ~I1. "s~~~~~~ ~~e~~~~~~:.~ ~~~e~~~::~~ be~~ee~~~~d. ik~lotsctling haar

streven van dit kabinct er weI
indcrd ...ad op zon zjjn gericht
om den gulden tc handhaven.
VersehiUende lieden hebben
zich hienloor ongerust gevoeld
en zj" hebben emeend in deze
Uit1a~ingen ce~ aanwijzino- te
moeten zi011, dat het ooge~blik
niet vp.1' meer af zou zi"n, dut
Nederland den goudcn~ stan·
daard Z,OIl verlaten en dat de
fe';~'n 20U word,n g,devalu-

V At

r -'_ _

f,~r~~I:\~f~~~~~lC~P~eet ~~'ka~ii~ ;~~i~~ ,:e~'r::m a~~~~l~:ee:!ni;~~

~I~OnOl~~d~itl:~in na:~'na~~eid:r ~:~tre~~~nv~c: dd:t W~~l~~e s;~~
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Jil.1Cn van dat llart nogal wat
geverg~ is, gee~t professor X
~ell patlenten met ~eel k~n.s op
tlE:l'stel. Als glUlstlgste afloop
verwacht de h?Oggeleerde e:~
algehede ph~slt:ke en geestel~J·.Ke verZWaj~klllg, welke men III

aanzicn vaIl de dcvaluatie.
Er hoeft in verband m~t

0

was gestegen tot 1tiOO Tel. Vlelt. 1110 - 1772 - 40:;1
heele direr-tie en redactie van exemplaren, te1'\vijl een ieder
de Hardinxvelder :~oere~post wis~, da~ het ~antal abonnes I ~ @ ~ t~
!J
door een soortgeliJke Zlekte nOOlt boven de !-60 'Y~ geste-)
~ l
' ...
~.erd . aangetast. o?rsprOnke- ~~11. De .geschled...~~s III Har- ~ . .
'I
IlJk WIst men g:en ~Ia~o:e te ~~nxye,ld IS er desLIJ~s. m~e ge-I . Eli! dar of pail l' I,.stellen, doch.l~ter IS. Ult.:;eko- 1 ~ndigd, .dat de Ha::~\·eltler @I i~~.~330LLEnES ' ;
men, .dat de zl.ekte ~elke toen boerenpo::;t _de~ s::,Jd lllet kon; Ili\ f 1.05 p. bllk l
&}
Hardinxveld I?- heL brandpunt ,:olh?u~en ,en deLt dlre~ue en re- '10 •
i:
d~~ belangstellmg plaatste e~n nache III Qen toestanu kwam~n ~ ¥!J(lf bij u;: thas ~J}
{
Ultmg. was, van concurrentIeyerk.~er~n als, door !r~~essur --" '" U 1.1 \',- ,\ f E L S r_~_ _~~"'~
¥rees III ~e.lb~d met de groo- L">.. m ZlJn mtervlew <c>escn.~tst, ~ ~ _,
.--,~, -'""'~
t~re activitelt wel.ke het ~on- zoodat er een on:re:wacht :mde
'; ~~5D;":'b'I;:AF::LS
curreeren~ orgaall .~n Hardinx- ~~a:r hun publieke loo.po~an
.!.
p..•
veld ontw~kelde. BlJ, de ~oere.~- D.I-\·an~.
Professor prU;ke.ooll va!!. 0<:
post ~chlJnt men ill ~en tlJ.d wach,; !hans met belangsl..elli~.? :} ~ ~li
zoodan~g de kluts te zlJn. kWlJt op :la~ere gegevells rut IndIe, ~~~
geraakl.., .. dat men redactlOn~d t~l1emue de eventueele ~alo
en zakehJk de meest dwaze din· glc tussch~n de cause ~elcbre --:::::::::::::;::;;;:;:
gen deed.. MeJ?- gaf b.v. kostba~G van ~iardinxveld en ~e vr:n "'"
ad;,rertenbe:::UlUlte geheel gr~tls BataVIa. wetenschappeliJk te

ke de rrcruler ill de Kamer
afgcwezen, omdat
hedl gehouden, blijkt dUidelijlt Jcvaluatic fatale gcvolgen Inoct van de LclOsche facultl'!lt. aan
(:ell verkcl:!l"d adrcs. is afgele~
Minister ve~(L lm;tcde .van blJ, den h~~
maandell &ckdcu vl'l'stcrkt, op ";olijn vaU(;l1 sarnen de eonclu- glduscJlen ~lem;t.' IS het blJ
di6 pla~iL; hc(;ft gcsteld, waal' $ies vall de cconomische comM uen vetermalrell dlellst bezorgd~
hl'l Nc ... crland:x:lw Yolk hem ll1issie van den Volkellbond, die uw e1' op dat ?"genuJ.lk liOg
.zoo van hark gllurne zict; all; Leruglwer tot den gouden stan" gtelll"lllhl mee WJSL:, lV •.P.-U.1-'.)
ell kJnar, dllt hij zlCh, na dCli !lcbben.
[)ulitil:kcll Hldjd van eenige
Met deze rcde van

branuing nuar dc behouden ha·
ven.
En die daarvoor al zijll physidw en al zUn mOl'ccle kracht
gC0ft, zijn Itennis en zijn onder\'illciing en zijn onwrikbare wit
om vol te houden!
In bct tijzondel' vcrilient in

I'

zijn vDorgekomen, dat de ge- lin.g
men kon vaststellen, heeft men
~lier t~ d~en met een .?"eestelijke
mfectieziekte, waurblJ een der
1{enmerkende verschijnselen is,
dat d~. patienten de ernstige
overturgmg hebben!. dat anderen aa~ de z~7kte tiJden waardoor zlJzelf zlJn aangetast. Zij
plegen dit dan "kwartaallworts" te noemen. Over deze
vermeende kwaal bij anderen
winden zij zich dan zoo op, dat
zij ill een soort van delirium
UCi1twns gerakell. Dit is dan de
t'l'leede phase van het ziektebeeld, Naar professor X. teleM
Ionisch werd medegedeeld verkeeren de meeste patienten aan
het Molenvliet ill Batavia op
!let oogenblik in dit stadtum. De

~~~~::o~:e::~~~~~~~:d~La;: :::i~~~:~[~n~~~:~~~~n'~: ~~~:~~~~:de ~!~~E:!~r d:l ~;1~~~1: V~~~g"i~:~::4i~tki~
wagh;i.ra!e rede, weI.

I

HOTEL DER NEDERLANDEN

_

lk~~t' de

I

2 NOVEMBER A+ S+

~et
volle vertrouw~n en de ouoeperkte medewerking van het
g~neele
Nederlandscne yolk opelScht.
'.
Vertrou~en en medew:~rking.
welke WIJ over partijleuzen
te geven,
III het belang van de Neder-

~een, aan hem hebben

landsche zaak!
_

v.

w.

n~'
ha~r

woord!:
eenrnaal met aan
haar ideaa!. zr moest een man
hebben die
meerdere was,
waarop ze k~n steunen.
Nu moet ik toegeven, dat
Pierre niet de man was waarop
zij steunen kon. Hij zou cltijd
.haar onderdanige dienaar blij-

~~nh~ ~:f~ ~~t

I
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Wie blijft er deze week de baas?
Geen F1
·
'LM
ha d OOlt
. zoo"n lOOp,
Als d' UITVERKOOP van BONEFAAS, "
Die is: G 0 EDen G 0 E D K 0 0 P" I I
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De GROOTSTE KEllZE. waar 'k ook kijk,
E
In HO
en JAPONNEN,
Heeft "AU PllLAiS"des MODES", Noordwij"k,
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Verkoudheid, hoest. pijn in de keel.

of zijt -g!i schor of rookt te veell
•n Menthol tablet verfrischt uw mond.

't

Merk POTTER'S- ..LINIA"
~

helpt terstond.

Thans oak in Indii!: verkrijgbaar in alle
Apotheken en bij alle Chemicalien-handelaren
a 10 ct. per metalen dOO5je~ handig ~
den zak mee te dragen.
Im",,~,& ELLINGER & Co. S~b.,.,..,",,"-c.
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. BefCofinict enhet Oosten ::::U';;"!'!.otn~~~ Vergeet

aug. sa velkoul
~msterdam

nieuwe collectie
gekleurde wasch~

vanaf i 11.-

moderne
maatkleeding
gaat men naar

voor

savelkoul
niet duurder maar
beter.

het nog met geen mogelijkheid
te zeggen hoe dit conflict zich
verder zal ontwikke1en; of de
Mogendheden gebruik zullen
maken van het zeer bescheiden
achterdeurtje, dat Italle heeft
over gelaten, dan wel, of men,
zooals'de telegrammen van hedenochtend dit melden inderdaad den toestand volkomen
hopeloos acht en.de comm.issie
vau vijf met nadere, ingrijpende
voorstellen aan den Raad van
den Volkenbond zal komen.
Waar het .streven der Europeesche staatslieden er zeer zeker niet op gericht is om een
oorlog to ontketenen, die in zijn
g~volgen verschrikkelijk kan
ziJn, mag worden aangenomen,
dat de kleine kans welke Italie
heeft gelaten tot verdere besprekingen, zal worden aangegrepen, al moet worden toegegeven, dat Italie het zeer zeker
niet gemakkelijk maakt.
Maar het feit, dat er van Italiaansche zijde voor het eerst
tegenvoorstellen zijn gedaan en
dat de commissie van vijf als
b~middelingsorgaan op deze
Wljze is erkend, stemt, hoe sombel' de algemeene situatie dan
ook mag zijn, hoopvol.
Na al hetgeen Italie heeft gedaan, na al hetgeen de Duce
heeft gezcgd, was het niet te
verwachten, dat ItaUe als het
met tegenvoorstellen kwam, al
dadelijk zoover zou gaan, dat
deze zonder meer zouden kunnen worden geaccepteerd.
De prestige~kwestie is hierbij
een belangrijke factor en Mussolini beseft zeer wel, dat het
ophoudcn van dit prestige voor
hemzelf op het oogenblik een
kwestie is van "to be or not to
be."
..Doch, dat er tegenvoorstellell
zlJn gedaan, di'lt Italie daarmede

liggen.
De teIegrammen maken er
melding van, dat de gebeurtenissen zich op bet oogenblik in
een snel tempo ontwikke1en,
zoodat bij het verschijnen van
dit nummer het aspect al wee:?
anders kan zijn, dan op het
moment van het schrijven van
dit overzicht.
Zeer veel zal ervan afhangen
hoe men te Gent-ve de Italiaansche voorstellen opvat.
Wat er in de couloirs wordt
besproken, kan ons daarbij betrekkelijk weinig interesseeren.
Ret gaat er am welk standpunt
de staatslieden innemen, die
de verantwoordelijkheid voor
den gang van zaken hebben
aanvaard en in wier hand op het
oogenblik het lot van den vrede
ligt, De gang van zaken heeft
voldoende uitgewezen, dat die
op het oogenblik omtrent hun
voornemens en denkbeelden
zoolang daaraan nog geen offi~
cielen vonn is gegeven, een
strikt stilzwijgen bewaren en
dat wat er over hun opinie
wordt geseind, in hoofdzaak op
gissingen berust.
En aan gissingen hebben wij
op het oogenbUk een verwarrend surplus!
Wat Geneve betreft hebben
wij dm: eenvoudig af te waehten
\vat e1' gebeuren zal.
WeI echter is het van belailg,
dat de gebeurtellissen in Europa oak haar reacUe in het Oosten hebben.
In de eerste plaats is er de
houding van Japan, die in rut
conflict de aandacht vraagt. En
in het bijzonder trekt daarbij de
aandacht een door het Japansche Ministerw van DLJitenlandsche Zaken gelanceerd bericht,
dat men de tijd nog niet geko~

I

~:;~:'=~~~~~~~~~~~~~~~
n:and Itcndc: hc.al' tockomsUgcn
echtgenoot, of wist wat hij oin 't
d
,e~l;:U 'h~:1 v~~~ ~~hee10 geval al
weer bijlla \'cl'gden, tot ik vcr!eden jaar met vac:::mtie ging.
'foen ii, 011 ::-en ochtcnd op den
boulevaru licp, llOorde ik plot.
~eling lllijn il<tam Boernell en
, dnar slond Pierre. Hij begl'oet~
tl' mij op zijn \'Crll'gen mallier
en wij wa~lddden S:llBCll op.
En tOl'n ]mum jwt vcrllnal!
,,2ic j.;," .lei Pierre, "er was
\'001' 1J,ij altijr.1 maar £'en vrOll\V.
II;: \Ilo\.\s~ en ik 7.0\1 haar trouwen., 1I. volgde haul' loopbaan
(>11 als zij upUd zat ik iederen
avond il1lden sehouwuurg. In
diD!! lijd J;;n.::'g roc ecn clJntract
V{J(>t' vijf jar'-'Il bij de Comedic.
Zij begon toen naam to maken.
'l'oeil, op cen avont!. spedde zij
voor llCt c~rst \:cn belangrijkc
I'O} in ern metl\\' sLuk. Die avonel
kn.'eg ik cen ingc~vjng. "Zij
mOl'st cen man hebben, waarol'
:00 titeullen kon", weet je nog?
_
-_

direct heeft te kennen gegeven, van.J.pan'sh_oudingmdi~het Voor de mailboot morgen:
dat er in i~er geval nog weI tusschen Italie en E.thlople tot
'een basis is waarop men verder een gewapend conflict zou koDjoharlaan 25
wil onderhandelen. geeft hoop
klavoor de toekomst, hoever dan
~ Bel dus op v.6al' U 't

sc~v::tv~o~:~~rz~~ :Ji van
~:~'~;s~le:e
v::g:~v':o=::
Mussolini nit elkaar mogen

bare stc~fen
colbert en pantaloD

Toen sollicitecrde ik naar cen
baantjc bij de ComMie. IGjk
. t
I' h t

:~~~~~lS~~~ w~~~, ~:~l~ ~~:::'zel~s

aangCllOmCl1. Zij wist or cchter
niets van, want ik had am gehdmhollding verzoeht.
Dell dag voorafgaande aan
mijn eerste optreden, herhaalde ik mijn huwclijksaanzoek en
schl'eef Imar, dat lk dien avond
haul' untwoord wachtte.
'Avonds iJij de groote klaus
in het cet'stc bedrijf zag ze mij.
Zij sehrok, zocht naa1' den tekst
en bk'Ci. stcken. lk zei geen
w(Jord! 'l'oen neeg zc het hoofd.
Dit WllS haul' jawoord. Dien
avond gllf i.e een schier bovenmcnsehclijlw creatic van haar
1'01 ell Ill! ofloop van de voorstelling vierden wij onze vcrloving.
1k werd door mijn baantje de
man op wicn Madeluj,nc steunen
mot-st...... lk werd namelijk
souf[](>uf en Madeleinc was nlet
rolvasl!

I

Dr. H. COlijD.

VANDAAG de bloemen nie
.,FAVORIET'

Door het indienen van bepaalde tegenvoorsteuen van de
zijde van Italie, is het Italiaansch - Etbioplsch conflict in
een nieuw stadium gekomen.

hierbij echter twee wen,

wZe 1
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?e daandacht tre kken en ~t IS
m e ee::rte p1aats de dem~
rende 'W:(/ze waa:op d: EthiOpl~~he afgezant Bll'rO'!l.m .Japan I
IS on~angen. De offlcleele poorWandkofflemofen
ten ,zlJn v~r h~ID: gesloten g~
Eff",n
~
~Je~en~~dezMinister >:aD. BUl::-.,.,..'--:::::_I_".,-,...,,--,~~
~n an
e. ak~n ontving hem
met, doch liet dit J:ezoek opMaatbaker
vangen
door ee~ge lagere
ambtenaren v~ zun departement. '!'oor Wle de Japansche IlIh~f.-",,;;;;;;;;;;-+'::V;;=:w:;;rr;:;;-F=-==-.....!::::::'1
verhoudmgen kent en in het bij~onder de groote,.. aI .dan met
l:>emeende hoffeliJkheld, welk.e
door het Departement van BU!tenlandsche Zaken a~n den dag
\~~:a.t 1el~~ voor mm of
Ge!di;J tot
~ lCl:e ~ u~enl,,:ndsche
:l:oolang onze
e~,OgIS eZ~nl?uding
voorraad s',-ekt.
Eth. . PU IJker
lOplschen afgezant
Nest Schalen
~e\ ~~ordat de Japansch~ auon ~1 en een "onderzoek ~e~
e~~ ~festeld, .naar de. k'i'..-alitelt
rrou, d~e tach wderdaad
met voorken~lls van den Negus
n~a~ Japa: IS lerei~d.' die offiBij inlevering van
clee aan et bes~mlsche condeze bon
su,laat zal worden verbonden en
~~.n? ~o~st :en tevoren als
1~
0 IClee
esc o~?,"de.
11---=:'-En het openllJ k bekend ste!!~~;;d,i,;;i;;;;;F-I-:::=;:::.:::;-11
len van de ,;es~taten van dit
"o?derzoek WlJSt. er al. eyenmm op, .da~ ;men In ~ffI.~~eele
Japans.ehe ~rIngen Ethiople z~o Il-=~"';:"~·-=~~1i:;;~r:::~'"'+-,-.';:;;:;",--1
~elgel~~nd IS, als' de wereld dit
elgen IJk ~e~t ~e~ae~t. ~ant
~eze pubhcatie ls,.l~dien BlI'l'o?ll!-derdaad eell offlcleele of offl?leUSe afgezant van den Negus
IS, zonder meer krenkend. Me~
h~eft bekend gesteld,
n~.et meer was dan een 'O~~~~;lilll!ll~IIII.II.II~iiriiliili~~!I!lIiIllll~~~
~et Departement van

ELCK WAr WILS
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Meester op aHz wapens.
,,$t~~/i~~:e~~:O~;di~Oli~~ IgC~kdl~~l v~~~a~;,;~Il~~e h~~~~ ~:~or~t~:~:~!~;~ ~~:;a~~;~: ~i~~S. ~~the~ijui~:a~~~tgal:~:
het brandpunt van de i parlomen~aiI'e loopbaan maakte Ult de SOClailstlsche parhj werd der residentie ziet men hem

publicke belangstelling. I lk mee. De mijne _ bedenk ik gesmeten, riep hij uit: "Gij Jetterlijk nooit. Daar is ook zijn
De medcwerkcr van ineens, l.euwiJl l{~ zoo tegenover haat mij, omdat gij mij lief~ levens-opvatting niet _naar; de

I
~1~:~Se~e::ft i~o~!~e~nt~: I~~~~~e/~a;-d: :ij~~ n~~ t1~~ ~~:~~~ ~~~ijcli!: :~ ~~~~~~:~ :~~:~~~d'vandehest~~~~~n!:

view met 01'. CoIijn, 'dat in .1!)OU in de '1'weede Kamer,
hicronder volgt, zijn in- ik in 1{)U5. lk "h66ger" dan hij,
dmldu:n over Ilezen groo- namelijk op de perstrlbune.
ten
stautsman vast- ,""ooals van Heutsz hem ontdekgelegd.
tc als oinder ell kruchhge InIk zit .- het is alweer eeni- dische figuur, zoo nam Kuyper
gcn tijd gdeden _ tegenovcr patent op hem als lloliticus. "Ik
den millbter-prcsident in zijn i zat middeq tusschen de kopkabinet. Het is cen stille,. mid- pensnellel's van Borneo, toen
dag.
ik Kamerlid werd", vertelde de
1i:en pcrs-onuerhoud is het minister eens. Kuyper, man
niet, al hceft Zijn Excellcntie overjgens van weinig menschen~
mij VOor cen joumalisticke kennis, deed in Colijn een
aange1egenhdd onlvangen: Th reuze-greep. Want welk een
mag hier dus germ zakelijk ver-Ileven, ja, waarlijk welk een
sl!i.g van,'n i~tervi~w gaan ge- leven en een loopb~an, dat van
ven. Maar wel cen rndruk; een dez€n staatsman!
schets; cell lijnkekening. AnWat is er gegroeid nit dezen
dcrhalf uur lang schenkt de ecnvoudigen 1J0erel1zoon uit de
minister mij het voorrccht voor Haarlernmermeer? Denkt u dat
dii onderhoud; andcrhalf UUT in: het is haast een sprookje.
lang geniet ik van zijn wils- en
levenskrachtigen kop; van zijn
Wilskracht?
Durf?
Een
sugg.estieve figuurj word ik "k01)"? T~n zijn vader weigergeorlenteerd in heel wat inte- de hem naar Kampen te laten
r:~sante di,ngen enluister ik en gaan, want Hendrik
("Drileer, geboeld. \Vat een kerel!
<{us") wilde militair worden,
- "U zult weI denken, wat 3prong hij in de sloot voor het
is het stil? Maar u moet niet ouderlijk huis. Maar vader
vergetcn" - een lach over het C:olijn was 66k een nummer. Hij
sterke gezicht van ruige vast- haalde zoon-lief er nit, en dombcslotendheid - "morgen heb- pelde hem toen nok eellS extra
ben we geen diem!c."·
een paar keertjes onder.
Op een oogenblik gaat de
Ziezoo. Dat zou hij hem wei
hand des minister naar een afleeren. En nou naar je kamer!

er~ng vaa.k vlak naast elkaar. dat heel wat verwerpt, waarin
L.oIJIl scherpste tege~tander anderen een stuk levensvreug~
lJ.eeft e~~l hoekje in ziJn hart de zien.
voor CobJn.
Ik weet, hoe hij internatio• •
naal van tot ,dag op het vinkenSchiller:
"Arbeit ist des touw zit en hoe hij in geregeld
"BUrgers Zierde". CoIijn's leven contact staat met allerlei
was en is: arbeid. En nog eens: staatslieden uit andere landen.
arbeid.
Zoo gaat dit werkleven do6r
In de Stadhouderslaan in in een stage, on~ebroken spanDen Haag staat zijn hois. Een ning.
mooie villa. Kom er in, en ge
• "'.
zijt in een boeken-paleis. Naar
"Meester moesf hij worden,
aUe kanten: boeken. "Boeken" van z'n vader. Hij is het ge~
zei hij eellS - "zijn lastig; worden. Meester op alIa
je kumt er geen afstand van wapens.
doen". Inderdaad. Tusschen dit
"Meester" moest hlJ worden,
hms en zlJn departement ver- In de Haarlemmermeer. Hy
deelt bij zijn arbeidsdagen. Hij w e r d het - in Den Haag,
werkt i'!lleI; productief; instinc- in Indie, in Geneve, in Landen.
tief; zakelijk.
"Meester" ruoest bij hij worGe moet hem niet ophouden. den, aan een school. Hij i s het
In den telefoongids zult gij z'n geworden - eeredoetor van de
nummer met vinden. Geheim.. Vrije Universiteit.
Dien middag, toen lit bij hem
We zlJn belden opgestaan.
was, wilde ik apoedig weggaan, Het onderhoud IS afgeloopen.
. - "Nee-nee. Vanmiddag heb Nog gebaart hij. Ik bedank:
lk voor dit onderhoud een poos hem. Z'n gebarende hand gaat
gereserveerd". Ik bofte.
naar het sigarenkistje. De punt
Arbeid van vroeg tot laa1. knapt van de sigaar.
Hij werkt hard en laat hard. =aiii;iiiiii_iiiliilii;_iiiiii_~
werken. Maar waardeert
"Pracht-kerel" zei hij mij van
VOor
een hoofdambtenaar. "Scherpe
LAN CAS T E R
geest; vat direct de kern, de
GO R 0 IJ N E N

~~a~~n~:~i ;l:~! ~~a::~~: lat!!le~e: ~ :~oo:~

~:f~!~~~e:!o:~~.~~~-

=-

Een nieuwe. Hoe dikwlJls heb ik pen en "meester" Colijn, kw~hem dat in deze anderhalf uur Keling al op de Christelijke
zien doen? Z06 dikwijIs, dat ik school, jubelde. Won in IndiEi

ze~

dr"aagt flink bij tot de
opbrengst van den tabaksaccijns, Excellentie".
lk wist het trouwens al.
Groote mannen hebben allen
hUlL zwakke plek. Er leefden er,
die bang waren voor een mnis.
Anderen aten bij voorkeer radi,js.
De
minister-president
rookt geweldig. Twintig siga~
r€ll op een dal? kan ~. Colijn
"U

~~~:;~~~e~:m~~~:~~~~e~~

man, cije Dlet ro~ken kan" staat
er op wandbordJes. Ik kan, althA.ns ik doe hetmet. En dante
z;tten .egenov", dezen rookGoliath, en een vriendelijk aangebodeD: tabak~stengel te moeten welgen;:.n. Maar ik zie tach
oak, dat hij, ie lang ni~t tot
't e~d toe oprookt. Een" £link
st~Je, ~o!dt telkens - weg&,eJ"?<mi. Z:t werkelijk de mQNte
- - In h~ "l"d?
•

:~l:~:s-~~~~h~\~;:;:!,elh.:!

OOk'=
l

A. S. ROT H

Arbeid. Van vroeg tot laat. ~N=o="=dW=;~jk=6~,,=B=,,=,,=;.=.C='='t=,"=m=1
_
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I!nke\enicuwewonlng~n.modo::m,koelen

hij deze won, taen ik hem in
~~f::~e~i~n ~!li:';ca:nft~'~~~:!:
la,29, als ·lid van de Eerste Ka- MolenvlietOost35_ Telefoon 2IOOWI. ~
./jew. _bij N. V. Volker lmer, met een stem, sidderend
Woningbouw,
Moesiweg No. 10
van verontwaardiging, hoorde Uifstekende tarel
Luchtige kamers .Ve.clengde LaanTriveJ.iilTel.316-tWlt.
spreken over het heldenstuk
van den Gouverneur van eura..
Gevestigd Noordwijk 41. BAT A VIA-C. TeL Welt. 5580
Qao, die zich door een bandietenhoofdman had laten invitee-Ca'6 .. B l l j a r t .. Restaurant
ren en wegvoeren.
..NOD RDW IJK"
Welk een "loopbaan, natio4, EMMA_-biljOlrts, waaronder I poule biljart
::te
Be1eefd -aa~bevelend: K. J. NIEBORG
physieke en geest~'ke lijnen
van eeu Calvinistisch- voorgeslacht..
E E N MILLIDEN KUNT U WINN-EN
Door is in den toonvan zoo'n
gesprek met Colljn die rustige
~~j ~;r~F~~~~~o~Dl~~~lr'o~:t:~
vastbeslotenheid, welke· onS
(Premle-obligaties). HcofdpR:lDifu~ 1 a 1 -f..-llUIOEN ~ ] a
volk zoo in 4em bewondert.
500.000;2a 200.000; 3 a 100.000; e06a50.000 f'Fra.enz..
Wat doet het er toe, tot welke
~~~~V:l:no~.:~~~
partij Jlij behoort? Hij 100ft
Kaopt DOg heelen due p~blig.1ib. Md: een $lOtting
in.de ziel van ODS volk, omdat
per po5tWls3eI van P 3.- doet U fttIIh ~ un de "
daar tach altijd het instlnctleva
N~mbtt-ttddtmll;..due ~uei U: znJden lin;
respec..... voor groote figureD.
Ageslschap :·HOLLANDSCBI! ADMINlSTRATlEBANK
MwmOllin

ELECTRICITEITSBEDR

10

25

BAT AV IA

SHOWROOM

NOORDWIJK 4

MATRAMANWEG 189

Tel.1.20Welt.

Tel. 300 Mr. C.
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heef< recht op hittevuachtende
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verjagende veatilatle
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DINSDAG

MiddenstandspUeht.

l'EN WOENSDAG2 OOroBER.:

Wij vestigden er in dit blad het consumeerende publiek de
reeds eenige-maIen de aandacht mecning toegedaan, da~..de Euop wat WJj noemden, de "mid- ro~e ~eD in -In,¥~ OIl1"edenstllndspUchf'
deliJk duur Zl]D.
.
· E en p licht welkehc~:mee~ d Hi~rt1.e~ov~r kan Diet ~~~l~~n hd~~ ~a=::!;d~l ~~v~ w~~~e~.
v~re:~:~!~h~ e
zeggen h et overgroote dee! v~
He~ is ~ eerst e pli~h~ van
de Europeescbe geroeenschap m de MiddensLandsvereemgmg om
Indie.
op a Ue maroJeren welke daar-

~~~-=:: le~n22b~~·F%~~~:mme.

na:r

HOTEL DER NEDERLANDEN: 1 Oct. 12-2 u. Matinee Musicale, 7.30 vooravond concert en Soiree danaante,
HOTEL DES INDES: 1 Oct. 12~2 u. Pait MU3icale, 7.30 voor·
avond concert en soiree dan~nte.

~----- --------.. . .:. . ---~----- la~chE~~r;:nenhe~ij N~ae:; ~~~~d~~p dld~n~~re~~l ui;e;;
plotselinge feiten zich k~.mnen
voordoen, zeker niet verzwakken.
AI evenmin is het iogisch,
dat aan de echtgenooten van
officieren, die in Britsch Iudle
vcrtoeven zou zijn afgeraden
naar de standplaats van deze
mannen te gaan, omdat de
Britsch Indiscbe regimenten

hier gekomen, hetzij bier geboren, hebOOn. ons allen hetzelfde
doel voor oogen gesteld.
Er is cen tijd geweest, dat
ons daarbij een zekere mate van
l'ijkdom voor oogen scbemerde,
welke een volkomen onbezorg~
den levensavon:d garnndeerde.
Velen hebbeD dIt bere~kt! velen
ook zijn minder gelukklg ge-

krijgen.
Over het algeheel is de Euro.pee.'lche zaak met al haar coulance, met aJ baar service, met
a1 de vakkenn13 van het personeel, niet dUlirder dan welk~
willekeurige toko dan ook.
De Europeesche zakenman
beeft zijn inkooproethoden geperfectioneerd, hij beeft ziju be-

dat om die reden oak de verloven vun dc Britsch Indische
offieieren zijn inc-etrokoken.
Bet is wei degelijk de kwcstic, dat Engeland ook daar parnnt wiI blijvell, waarbij de aandneht mag worden gevestigd 0P
een bericht, dat circuleerde
omtrcnt
be1angrijke
Russische troepcnconcentraties aan
Britsch Indic's Noordgrens.

we;;;r onder de gewijzigde
omstandlgheden van bet ooge~blik is er n.ieman~ me~ die
aan zulk een kans van ru kdom
denkl
.
Ooze verlange!ls gaan met
hoogcr dnn hot z~eh vetzekeren
van een beschelden bestaan,
met cen beperkt comfort en dl!
:nogelijkheid om den kinderen
~n goede opvoeding te geven,
welke h un in staat .,stelt om

gelljke
peil
t eruggebracht,
hij heeft zijn wins~~arge vcrlaagd tot bet minimum, dat
hem e~n bestnan ~~aarb()r~ 0P
de baSIS zooals WIJ deze hlerbo~
ven in het algemeen a~nJ?aven
en dat wii allen als mrnunum
v~~r ons ~opvorderen.
Maar in zijn bedieuing van
het pubJiek is hij betcr geworden dan dit in vroeger jaren

te Addis Abeba en dal hem- dus
g~nerlei Qutoriteit knn worden
to gekend
zoodanige bejegening zal
een afgezal1t wel welnig ten
deel zijn gevallen.
..
Birrou heeft da aTom zlJu
traost ge?ocht . bij d~ extreeronationalc elementen III Japan,
die de leu7.c in hun vaandcl ",.'Oc·

~n

~~~; d,;a:ea~e~'ddec r~~~~~:,rm:~ ~~~n:enn~~:da:n :~~~:i~ee~~~~~

daar heefl hij dan ook mderdaad het wc1kom gcvonden, dat
em
bij \'crwachtte en_ dat :tt , .naar
eigen vcr ld nring ccntge Jaren
o"elcdcll
bij
cen
yorig
bezock
aan
Jar lan ook vun officieel~. zijde
tell deel viel, toen men blIJkbaar
nog niet had uitgevolld<!n, dnl
hij maar cen klerlt was. In het
bijzonder trekt daarbij de anndncht. dat ann dell voorzi~ter

orgamsa~

~~i;~l;jc;~ta;~~~~o;~~'~e;:;: v~~r
d

wOlke zich op het
~:~edin ~rt'!:v;.~~=~

~:~t~~nn~~u~~~n~~o;~::e~~c:~~ ~~~g;~jV~l~~~n g~~: ,~~:"vor~

I

~~l~:~i~~~~o~~~~tst~~~~]~~\,O~~~

Ethiopische conflict te vcorkoQelij1;: Wll S v(Jor hct uitbreken men , of in tweedc instantie om
Vtlf) den eC'n
Russisch
dit hct
tc loeali
seel'cn, gebeurt
alles \Vatcen
er
oorlog,
portrotJallnnschen
van dell op
oogenblik
N('glls werd a:mgeboden , door ~~CI',·nndc~.nt'pc~~~~: a~~svaJ::r~~~
d('zen pe~oolllijk onderlcekend, :,....
Inmiddcls valt met ueze macht inluidt.
kOlllst van Birl'ou samen het
plotseling 11nnr Tokyo on~blcden
Waul' de vcrhoudingen zlch
van den ee,'slcll sccretllrlS van zoodanig vCI'scherpen als zij dit
hC't J apnnschc gcz::ml'!ehap tc de laatste wekcll bebbcn ge~
Rom ... , well; fcit in ofCicicclc en J uan, wanr het fcitelijke Ita niel (Jffi(:h~c\(~ I, ringcn to 1'okyo aansch-Ethiopisc.hc conflict ciccnig- op!.jell herft g-ebaard. gelllijk op den aehter?~ond is
~J(m \'erwnehl dat uczc cen "csehoven door de drclgmg van
zuiv(·r expose xnl gevcn van de ;CI1 veel grootcr conflict dat
juiste vCI·houdingcn , :zoo,l ls die Jnorhij opdoemt, is het duide-

hee~e

~~~o~i:c ~Fo::;~ ~~~~~!~ r:!

~ein~~ a:~~ ~r:.teh!~

volgende ja~r op 30 Juni 1934
het pand er naast (no. 89) bij
bel eerste moest worden ge-

J?e ambt~naar

'"

welhaast overborng. Bij Toko
Lay is VOOr elck wat 'viis, t arw:ij! de prijzen aan de buidige
tijdsomsttlndigheden ten volle
zijn aangepast. Het is daar goe.d
en goedkoop.
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Een halve cent

Europeescben of nuar Euro-
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Transport- ondernemit;tg NIEBORG .verPlaats_,
naar Noordwllk 41 Tel. Welt. 5580 . .

f 1.50 per woord.

f 0.17 per waard.
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• TELEGRAAFTARIEVEN naar N.ederland.

per stuk

NIEUWE

_ ......

een V e r I a 0 i n g v a n de Telcgraaflarleven
naar Nede.rlaDd en voor een w ijzigin g der
TeJdooD ' urj~vUl !og aande t Oclober 1935.

INLEG6ER8

dicbtbij Jijkt op dit oogenbhk
tc voorkomen, dan vlocien hieruit consequenties voor Engeland voort welke hOOgBt bedenkclijk zijn, zooa15 wij dit ruim
~en jnar ge1edcn reeds schreven
toen cr van cenig direct conflict
nog geen sprnkc was, maar
zich voor dell gooden opmerker
toch reeds symptomen voorde:len, welke wezen op tegensteI'ingen welke zi cb afteekenden,
op cen poging tot verschui.ving
:ler verhondingen ten opz!chte
van de wercldheerschappij.
Het is mogelijk en cen ieder
hoopt bet, dat een strijd op dit
cheques
De
oogenblik kan worden voorkomen. Maar in ieder geval zal de
~es, welke de afgeloopen maan:len hebben geleerd, niet worden
van de Escompto zijn practisch niet t e
vergeten.
vervalschen !
.
Engeland's positie v~rkcert
in gevaar en de sneIle mtbouw
De geraffineerdste praktijken word en
'Ian de vloot, waarvan de t eleverijdeld
door
het
Safety-Paper.
grammen Dinsdagocbtend melding maakten, bewijst dat men .
Verkrijgbaar in twee formaten .
?:ich dit in Britsche kringen
Vraagt het handige "vestpocket" etui!
t.erdege realiseert.
Ec ieder nleuw confllct, dat
~ventueel nu bet hUldlge z.al
volgen, zal tot ondergrond he})..
ben de aantastmg van EngeMJ NY
land's wereldheerschapPvIJ.!w.
NED -IND.
I. . c'
._

Chineesche eskader in de oroge- i
ving van Singapore. Men heeft
h el willen voorstellen, dat deze
oorIogssebepen naar Singapore
z.ouden zijn gevaren om vandaar
ult verder naar het Westen te
worden gedirigeerd. Iedereen,
die ook maar eenigszins de ontwikke1ing .de~ gebeurtenissen
voIgt. in haar onderling verband,
zal tot de conclusie komen. -dat
-dit volkomen onlogiseh .zau zijn.
Singapore is de sleulel" v~ En. ge1and's positie - in ·bet Verre
Oosten·en meD .w deze positie
··in tijden
sp~g, ~

;; ...._{~.:~: •

belastfng fnbegrep en.

~_._~__

I

~~c~~~~~~~!a~r:.c~~~~.g~:i~; ~a: ~enmi~u~:s~~~,d ~!v ~:~

Dat in h~t bijzonder Eogeland biermede rekening houdt,

•

I

J~~;~~~~~c ~~:~~~t~~~d~~~PBhu~~ DOrlog,
ui~f:n hOe~kdie:~~d:~l:;;k~~a~~n
r:;;e:~sc~::~~'::~e1~ei~~~o=d=en~z=a=k
e=n~d=o=en~-~~~~~~~~~;;
zoo
_

tenland::;:c1lC Zakcn, wanrbij de
besprelcing vun de houding van
Bngciand leu opzichte Van Japan de hoof{isehotel 7.al zij n.
Dit is natuurlijk mogelijk, maar
wuarschijnlijJ, zan men zich
juistcr hebbcn uitgedr ukt, indien men had gezcgd, "de verImuding lUl:gchcn Engeland en
Japan, hczicn in het licht van
de zich ontwikkelcndc gebeur·
tenissen in Europa ..'
Bij herholing bebben wij cr
reeds op gewczen, dat hoe grootcr de politicke verwikkclingen
in Europa worden, hoe sterker
daardoor de positie van Japan
in het Wcstelijk deel van den
Pacific \Vordt.
Dc volle aandacht van Engeland is op het oogenhIik geconcentreerd op de Middellandsehe
Zce en het zou volkomen onlogisch zijn, indien Japan niet
overwoog hoe het daarvan ten
zijnen voordeele gebruik zou·
k unnen maken en wat J apan
zou lmnnen doen, indien het in
Europa tot gewapend conflict
kwam.
De conferentie van diplomaten, welke Woensdag te Tokyo
gehouden is, en waar bij ODgetwijfeld oak de hierboven genoemde secretaris van het Japanache Gezantschap t e Rome
aanwezig geweest zal ziju, is
daarom van grooter be1ang dan
men oppervlakkig zau denken.
Zij leidt er in ieder geval toe,
dat men, oak wat het Oasten
betreft op zijn quivive ·is.

~_"':

•

ouden dag zijn over de
nit aIles zijn factoren, welke Kramat 73
Tel. W I. 3530
linie heel wat minder gunsbg het Europecsche publiek in zijn
Batavia -G.
B.I,dd .o<>t;~.~ .. ~ U", . and.ooh, o~ O~." g,ol><=d. w :u;I:..-q.
"l~ , .! .«r
"!"eworden.
rel;:ent
verhouding
tot den hand.eldrlj·rvoor op zlJn penslOen, de
p?-r~ venden
Europcescben
nudden- __ _
...........,. ...._~
.. _
_
.icuiier op de levcnsverz~kermg stand voor oogcn moet bonden. ==========
El:'f!.,l :::'::::"d.
e
)f lijfrente welke hij zich bij elWij hebbcn een "midden· ~
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mar kan sparen.
.
standsplieht"!
.
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En met onze besch:~den en
En er is niets, dat er zlch t e~oeh ~~l ~~er redellJke .wef:!- gen verzet om aan dew plicbt
ichen zun WIJ Europeanen In ~It te voldoen. Het ecnige wat
-:rootc I~nd met ~ijn vele .mil- dnarbij in den weg s taat is het
!ioenen tnwoncrs In eell klemen verkeerde be ... rip uit vroeger
·.{ring bcslote~.
.. Ujd dateerend,'" dat de EuropeeIn de brandmg van den tIJd selle zaak zoovccl duurder zou
is het voor 0r:~ zaal{ ee~ zoo zijn dllll anderen,
,!root mog~hJke e:nbeld tc
Een ern.stige vergcI ijkiug zal
handhayen; IS h~t. ]lltcht o:~e cchter ook dit wegnemen !

demarches heeit gedann bij sta- :m verHcs a.."l.n veerkracht.
ten, dic er belang bij h ebb~n ,
Zoo is bet a 1 gem e e n
dnt Engeland's tcgcnwoordlge middenstandsaspect in Neder~
positie wordt verzwakt.
landseh Indle.
Engcland is zich dit alles
Daaronder valt ook de groep

hier~

- _

trokken.
:Inm.tddcls mochl de zaak
"SUIKERFREULE"
zich in ceo steeds groeiende beiangstelling verheugen en toen
me'
dan oak de oude Toko Lay Lan
A.
Boober len Hoope ADme v. Boyn
Sim ging sluiten werd oak dit
pand CP-o!sar Baroa no. 2, bij de
Louis de Dree - Johan Elsensohu
bru(7) door Toko Lay betrok-I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
oken"'eu wcrd wt jaar op 30 Jull
_
aeopend.

gcval van nood niet aIleen to omdat afbrokkeling in eigen __~__. _____.___
slann en dat hU in het geheim kring verzwakking beteekent

worden genomen, mocten
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T e rra s : De- beste . muziek
Restaurant : De beste keuken
Bios coop: De best e films

~~ill~ct ~~~~~;!~~\~~~~i~~nJgnpa~~ ~~;: ~t~~:~S~I~~; ;:~u:~no~~~ :~~~~~l~~~e8jf{sI~e v:r~~~~~~~~ ~".:cl, is cen deel van
ROJJ\c wOl'dell gezien en tcvcns
van de binmmlandschc vcrh oud ingen ill Italic, Hierol> sluit
cen nndc r bericht aan, dat de
Ochlcndpost V~m Dinsd:lg publicC'erde, dilt or melding vnn
mQflkte, oat de Jupnnsche
diplomaticlle vcrtcgenwoordi-

' ~.-,":':-- •• ;. --

-CAPITOL

bekendheid beeft nrworven
is Toko Lay_op Pasar Baroe.J
Op 24: April 1933 begonnen in
hetpandPasarBaroe91. bleek
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Men moet zich weI degelijk 3traks zelf den strUd om het was, toen aUes nag van den
oogel1 stellen, dat indien
voor het onverhoopt niet zon. i;"tl'..lk~
lk d
rden ge.;teld
M k'
d'
r ing J"eC'ds meer ere nIa en
. ken om het l laliaansch _ IveDee p:::;::ti~~~n voor de~ ~~!n.geen v · t -ennIS noo 19
vall de Zwnrtc Draak
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TOKOLAY;
Een zaak

STADSSCHOUWBURG : 1 Oct. 9 u. Ned.~'d. To'~,D eel Mercadet.
CAPITOL THEATER ' 1 en 2 Oct. De suikerfreule.
,
GLOBE BIOSCOOP: 1 eD 2 DC.t . Westpoint of the air.
.
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