. MEDEDEELING'· J"

'Io" r ons blad sc hijnt .
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VOETBAL IN
Dc uitsiagen \'an de Zatcrdag ill Engclnnd gespcclclc
wcdsh'ijdOl luiden als volgt:
Wal ::'!] - Schotl o.lld
1-1

Aksum viel!

van waar zij

~:; Engeland zullen terug rei-

In Bengalen,
Uit
dat het water van de Damodar wast . De dijicen in de
nabijheid van Daapul', die gedurende de jongste overstroovel'schulende plantanderew~~I~~
stroom ebied van de Da.
k~men sool't"'-elijke
1
d b ' 1 t. <:> •

~:~m~le::n W:tCl:rll~i~ten s~)I~e~r~

De uitslagen.

De vijf andere lcden der e."\(. zijn reeds eerne!' huis-

O ak onze prijzen zijn gevall e n!

Het

Door on ze geperfection eerde: inkoop ·
organisatie zijn wij steeds in staat
geweest onze prijzenpolitie k aan te
passe n aan den druk der tijden .

\~~~~~~~ste

doe:!

dT .
~~zem~:~~'~~!idISna te
of cen Q ht~t vol "'end
tc rusten' eXl~ditie
son op de hclhngen vtln d:~
Evcl"::st zal kunncn O'lcrbhJ -1
,'en, w3a1'doo1' men hoopt belangl·~.kel' l'esultaat te kunnen

Daarom koopt U bij on$ he! fJoorJedigst.
Daa rbij munt ooze service uH; is ooze
voorraad bet grootst; zijn ooze kwaIiteiten de beste; is anze sor teering
h et ruimst!

~~~i:. t"ardt een ramp verwaCllt, vC~~~~t~T' is

komen vast te
staM, dat de zware mo€sson-

DE NORDDEUTSCHER
LLOYD.

~~~l~~ct d~a~~~~~u~a~do~'~ill~:
tacbt van de cxpcditie uiter-

I II de cerstc di\'isie werden t--1oeilijkheden met sche pen. mate moeilijl;: werd e ll cr steeds

dc \"olgcndc rcsultawn bct'eikt:
Ari:K'nal -- Blackburn R
5-1
Birn~ingh<'\nl - Chr·\!::e:l
2·1
Bolton _ Mjddl csb r~ugh 3-1
Brcntford - Si~e(fic l d W 2-2

gcvGar b{:ston1 vaor lawines.
Sin;:;npor£', 8 October. In ver- In bet bij7.011del· Augustus was
band met de vertraging \"an de ~(;:J. slccbt.c maand.
cerste reis van de Glleisenau.
W~arsch ijnl:jk zal de expehet la:\lstc del'
van 19~G , welke onder

~i~C:~I~l; i}~d~~{:~ld ~:~

del l

l:.=-=-=--=--:.=-.:::-=-=-=.:::.=============:'l g~~~rOl~ ~ 'X~~~~\r~~~f~)tOI1 ~:~

. OCHTENDNIEUWS.

Pl'C1:ton N. E. Pol.tsmouth

• DE VERDEDIGING V AN
HONGKONG.

JAVA EN AU5TRALIE.

De competitiestand
cerstc divisie is thuns:
Hliddersfieid
{) 5
Hc.nA'kong' 8 Oclohl.... In
In cen Interview, dot de Stlnderland
9 6
gel!lcLc m:1rinE'Jeringcn worden Sir. Times word toegestaan Dm'by
~ :
df~ 1; ~ rj('ht('n onlkcml, die af· door Sir James Pur ves 8 5
qrenzen "iet open?

(~~~~~jtr; CS~~~(.;;~::;~~~j;nS:cohn~
Hong~

jag-en;, dnl momcnlccl te

1:00;:; vel'todt. daar zal blijvcn
voor d<! hcschcrming vlln . de

Bngc:lschc bclanl:ien, in vcrband
md hct fcit, dat de VOOtnll;lm-

wart, ecn d'er bel{cndstc En~
gelsehe medici, die op den
tcrugweg WIlS van het
congres tc Melbourne,
deze. dat wat hem en
mcestc andere congressisten
Astuil Villa

~~i~~~:c~ec~s·~:~;~e~~n~:J~~~ stcrk~t

getroffcn had op
Ilccschc watercn vertrokkcn zijn zc rms, d e 0 v e r b e v 0
Op h et oog\:nbllk vcrtocven cr kin g van J a v a w a
tc Hongkong ticn AmeMkaan- vcr ge l eke n b ij
!iche jagers en cen moederschip.
(s:r.)
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ISINDEREN OP HET

De ruimste sorteering van
alle mer ken Iste klasse
Cam~ra' s viodt ge bij ODS.
Ooze

ontwikkel~

eo

afdrak.

werk

belastingverlaging.
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migratic ee n an TOONEEL.
e re politi e k vo l e n en e e n e i n d e .
Wettelijke ReReling.
aken ann het t ee nhou den va n menSingapore, 8 October. In de
WOlcOt "ro,.t"." .'·I, c he":, .. di e 11 a a r A u ;~.:!~Se~~em~~l~i:e:~,we~;
t rail ewe n s C hen t e :\.anvuI1ing van de kinde!'\'\I'et~
o me n.
geving dat erio voorziet,
verboden kan worden dat
~dnd eren in de een of an~
:iere openbare vermakelijkheid
'lptreden. Uitvoeringen van
seboolkinderen vallen -u it
aard del' zaak niet onder de-

tiFi.Mrri~~i~~i~r1~niilill

VOORDEELIG JAAR

3
3

(S.T. )

" a n

Rijswijk 19

de ~;·~o:iel.t~~la~~~l. '\::!e~ :~ J;~~ Eng e I s c h F a b r i k a a I
4 14 comIortabel ingcricht en heeft van a f F 5. per maa nd
2 113 1'1' Iu~im~c~~~lo~n~,~e~n~d~ek~I,~en~.~(~s~
. T~.)~==========~~~~
~ 1 13 ;;
311
Kunt U steeds de c ri tischc blik
2 111
3 111
o 10

~:

8
9

~i~~~~e n~~' ~~~!:o~~ °.fa~=~

TEL. WL. 2208 EN 272

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

in

~~~~t~~~~Pton ~
BOlton
Leeds

zal stao.n van Hugh

PASU BAROE 15

ledere Huisvrou.w doet goed een p roef te nemen met

0

9

~

va~~ dlzilltlsche

Atlnnti~!~l~~;iedj~~~t he- RiiwieJ ten t ralt

APOTHEEK DE GEDEH

in te leggeD. De Stuttgart Naast Pia noha ndel K 0 K
wordt 1 JanUUl'i te Singapore
verv,ra.cht. Ret schip meet Uitsluitcnd I-Iollandsch cn

Sunderland - Liverpool
W. Brom. A. - Grimsbey '1'.

Waarom ste lt Auslralie zijn

Enoelsche ontkcnning .

per plaatsing

Adoea viel!

Expedition via Dal'jeeling

Calcuttll bereikt,

,"1

'N WEEK · END

en ZATERDAG.

~-:R~~R':;,~~LE:::'DE10~;V~~::

Calcutta, 7 October. Na vier
maanden klimmen en exploratiewerk hebben de heeren E . E.
Shipton cn H. W, Tilman van
de British Everest Rel!onaissan-

MOFOONS DREIGEN?,EINGOEVNE.RSTROO. ce
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f 12.50
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DE H OUNT EVEREST
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De Expeditie van Shipton.
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Vit Canberra wordt gelllcld.
dat de hande]sbalans het atgeloopen jaar gl.l1l3tig is geweest , dat de begrootingsrekcning een surplus aa.ntoout
Va!l £ 711.000 en dat voor het
komende jaar belastingverIagingen zullen worden vaor·
gesteld.

Ru Ulcdgc, da~ !"oru de beklimming VToeger dan gcwoonlijk
bcginl1cn en weI in Februari,
hetgeen de meest geschikte
maand \Vordt geacht.
Shipton en de leden. van z:ijn
e."'qlcdiue bereiI<ten een hoogtE
VD.O 23.000 "oet.

G'c~;~;V~~~:~lll1~~~~r~~e:~~:: \~:~
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Waar niet verkrij gbaar, wende men zicb tot de
Impotteurs :

.

I N.V. HANDEL MIJ. ttARCANA"
BATAVIA.-CENTRUM
I Tanah Abang West 31.
Tel. WI. 2404.

expeditie

had weinig

hoofdzaak van wat men on-
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geen bijzo!l.den:

gebeurtenisse.n pia2.ts.
Shipton is cen "an de I!leest
ervarell bergbcklimmers. Ri.
de InF.otste Ruttlerlgemede en cereih't(
een paar honderd ,oct
top van den Motmt EveVerder hek10m hlj de Ka.(25.447 voet) , de Killman(19.700 yaet1 en de Ken}':!
,-oet). Cs..T.)
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N. V. 1'"100... 1141.1 KO K
R¥-ciik 19

ah"Or=s

mmrw

ell

ou

N. Y. PiaQO- eo IIElZiekhaadel

MAAST
-

:DIQa:;ja

~~t

te

tw.edl~uilsch, ~d >i;.an:lt:.

SfDlIIBJI, BBP&BUIlEIi U

BANDOER'S

PEBEcoi~

BOUILLON

~ce~1~el~~~~::~n en '~:~dezi~

Behalve de outdekki.ng VaT
lijk van Maurice Wilson.
die bet v"rig jaar alleer
trachtte dell Mount Everest tc
beklimmen en die daarbij orr
,y:".';« Ih., 1e\'en kwam, hadden er or

~

AROMA

BET FIJNSTE VOOR KEUKEN EN TAFEL.
Een nieuw plantaardig product. niet te vergeH;ken

BATAVIA
<en mOOI< tanden I

SOEP

gen
houderdeo
photcs gea1aa.:'<t,
.
Dr.
\Val'ren medische on,lon:oe,jn· 1
geil .deed \yat betreft

econo,,,isc:be I ~C:;:n,

is een voorooeld,
ze Ret
voorziening.
(S.T. ) aat in
Indie navo)ging
In sommige cireussen
bier voorstellingen geven, zullen velen zich meerdere
malen geergerd bebben aan de
dikwijls gevaarlijke toereD wel~
De werklcosbeid liep in
kleine kinderen in het eerste kwartaal van 1935
17.8% terug_ (S.T.)
laat verrichten.
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Ce.H.o.v.w
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lIaut 6efzoct
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,:OE :OCH1:eNOPosr' .
hoofdmacht, die ongetwijfeld
bet land nog weI verder zal binnen dringen dan Adoea, waarbij . iedere vcrder veroverde
zijn scbaarscbe wegen, z1jn ru- plaa.ts aanle1ding kan zijn tot
we tcrrein, zJjn bijna ontoegan- vreugdc-uitingen.
kc1ijke hoogvlakten, boe zwaardel' de eischen z'::Jen worden
Maar op de flank van bun
welke aan de troep?~ wor. verbilldingslinie zal den Itaden gesteld . . hoe moeillJker de lie.nen daorloopend gevaar betaak zal zijn van het tech- dreigen en jedere Bchrede weInische apparaat, hoe "bezwaar· k de troepen Abessinie doorlijker de arbeid van de inten. ~ingen verdubbelt dit gevaar.
Er zal nog beel wat water
dance om de troepen, van het
benoodigde W voorZlen.
door den Tiber moeten strooHet is onder dezG omatan- men eer er kan worden gezegd,
dighcden begrijpeUjk, dat de dat de feestro es der Italianen
Abessinisehe troepcnmacht niet over een behnalde, beBlissende
<:301 overgaan tot een aanval op overwinning gercchtvaardigd
de voortrukkende Italinanschc is'

OORLOGSROES.

De cerste gevechten op Elthiopischen bo.:ie:n zijn gelevcrd en
hoewel, woals de Negus bceft
verkIanrd, de hoofdmacht ,'an
het Ethiopische leger nog niet
in den s trijd is geweest, hceft
het den Jtali:men niettcmin veel
strijd gekost om Adoea te ver~
o\·cr<.n, de eerstc plaats op
Abessinischen hodem wanrop
men om redl!l1Cn vnn voornnme~
lijk morecJen nnrd don aanval
richtte,
Dc val .... an Adocn is in Itl\UIS,
mng men de uitvocrigc tcIcgrnmmcn gclOO\"(~Il, ala cell feit
~
\"fin zcer S"l-oote bctef!kenis gevicrd cn ecn uitc:clatcn melli, tl:;! lll.'crt Z'C: I lIoor de stl';l.teu
\"un jtahJ ' ~ !itoocn bcwogcn, 3.1s
WIIS md uit t:t:l"stc :;ucces de
oOl'lu:,; g(;\\'oIUlen, als was dQ
\'fj.'dc ILl \\'C1.;1' in r.icbt.
Het Ochtcnblad van het
l ':;ychl.)log':;l!h i. di;lZ8 op)lDat. Nw~lllad" van Dinsdag
wia:"'lo:; l<.l ycrJdaren.
publiccerde ceo telegram uit
Wanl ~all Adoca was uiL den Tokyo, dat door het Alge\vl'il)dl \'dulwut tegen Ab·r'';- !neon Nedcrlnndsch Persbureau
SIUIC 1.:1:11 z.:o:r IJij, lIijlC I.! hel·in· ,,-Oll zijn ontvnngen en wanrJlCI IlI
umli:.at dc in de inhoud wordt weergegeh V\.' I·I.OllUl·l"
"I\J't'u •.!ouait-\.' Iilucht van HaJii! vC.n .Vlll.l ~en al' ~ikel ill de
ill U~ Ohlg"l.:,·in.,; tJaUl'\';J1l l'Cll _Vlclll NU:J/1) wnnnn vcrklaard
z\:\:,' cl'U:11Ili': IIcul'd aao: lce.! en wu ~vo~dC~, clnt d ~ J apan8()~e
de Jt .liM:lusclic lroepclI voor admlrnht.c!t ecdert l ~ngen tlJd
~1J1.hl' l· :r.1J h id wl'nicil Jlccrgc- dc CCOllolnischc ontslutting. :oo!::,il/l:ld (II bc',:III<;c,1 &en~ ,"C I\, wei vIm Nt:!dcrlall?,"ch Indl.c al s
tut \':\.' 1} OV\"I'luastc alluClll WCI'. van dc. ovenge Zuldzcc·cllanut:u b~·l.hn"Zll::cll.
dt:ll, mel al~7cn bc,schotlwt als
V.lall •• ,.
rUU(:l;,
Adoc:l. lwl ('en iJc1llllsriJk mlddc:l
voor
I,;cnllc n: 11.;1I l'lI tel'ccnt wcrt! de vcrstcl'ldng van het cco('t· 01' W;"p,·ca;(•. cl·d. dill dil Ilumische levell van J apan,
Il it lip lIl'l IItltt unl\'!:uuOOl'C ducil vooral a ls cen beinngrijkc
Hahadn ~dlC b~'BlUct1 L'C1l dicJlcn vcrstcrkillg vall hct nlltionale
il\oJl'lIj~ :.o:t Hl 1JL<!!":U ell uat hct v.:ruooigingsstclscl.
,,1t'l'U !IJlI:i.,vlulI" de stcllllncn
HeL tdcgrf.lm van het AIdl.:( l;'.'Uh'!ulLla aall dell uil- gcmecn Ncdednndsch Persil!ag vall UI.:Zcll hij:;stocht £011 ourcuu guat dnn voort cen
('\'cl"l'ik",f)I(:n,
zeN' specinlc nO-tlruk to leggen

___ ______;..,_. ___....=___
~~

De Japansche Admlraliteit en
de stille Zuidzee.

-

bier meer ipeclaal doelen op
de versterking van de mandaat-eiIanden,
cen
kwestie
waarovcr reeds zoovecl te doen
is gcwecst en welke in den loop
V:l.1l de volgcndo maand in de
mandaten-commissie oP!liemv
aan de ordc zal komen:.
Veol', de rest moot bU de beoordeeling van de wD;arde, welI{~ :;Ul~l . ecn agrcss1eve mee·
nmgsUlbng moot ,:,",orde~l ge·
h?Cht als .he~ arb lr.c~ 11l de
l>itCh.1 Ntch-, . In fel te II!, alletecrst rekemng worden gebou·
en met de Japaru!che Itcgcering, die O}) het oogenblilc aun
het bcwind is.
En er ktl.ll niet genocg de
nadruk op wordell gevestigd,
dllt cen ngressicve mceningsuiti?g als in het telegram
ges~gnaleerd, volkomen indrUlficht tegcn de politiek welke door het kabinet Okada

deze beteekeni~, dat de ~itie
-van bet Japansche ka.bmet
tegenover de extreem-nationalil;ten geleidelijk all?- zwakker
"lVordt en dat men zlch tegenover de Ishibara.-Araki groep
Diet zoo kracbtig d~ doen
gelden, als VOQr juist:. Vetb.~udlngen v:el .wenschehJk zou
ZlJn..
_.
Dlt is geble.l,:eu_bljdescheepvnart-ondt;rbandeltngen te Itobe; bet 1S geillustl-eerd doo~
den v~l . v,an Generaal HayashI
als Mm~s~r van Corlog op hat
oogenbllk ~~t deze na lang ~arzelen de 2lJde van h~~ ~ablnet
koos tegen het "blok .In het
leger en in ~e. marine; het
kwam
tot uItmg door de
"zelfstandige" aetie van de autoriteiten van het Kwantungleger in Noord Ch;na, d;e het
knbinet voor een fait accompli
stclden en het spreekt nit zoo·
veel andere diogen als nu weer
uit dit a.rtikel in de Nichi Nicki.
waarin bovendien een brochure
wordt aangekondigd welke de
Japansche admiralitelt binnenkort zat tl itgeven onder den
tite! ,.Let o}) de Nanyo, in het
belang van :rle nationale verdediging".
Wij mogen 'onze oogen niet
s111iten VOor het feit, oat de
extreemc groepen in Japan ge.
leidclijk aan veld winnen en
dat de B.egccrillg tot groote
tocgcet1ijkheid gcdwongen is,
\.... 11 zjj de crisis welke nnderl
Ilict forcecl'Cll en voortijdig
docn plaats hobben.
Wij itunllen de overtuiging
hcbbcn dnt de Japansche Rco-ecring al het mogelijke zal
docn om cen gall'" van :wlren, welke zijzelve" eatastrophanI acht, Le voorkomen; dat
<:ij ied ere kans zal aangrijpcn om le zecrevieren, maar
wti moet~n daa~naast rekening

nieuw Euroneescb conflict
volkomen
- zelfvemietiging
van het 'W esten zal beteekeDeD en dat de supprematie
.
der wereld dan tlaD. het
Het is nog niet zoo IaDg ge- geesche regeering heeft een'
OosteD aan Japan zal zijn. leden, dat het Japa.nsc:he MiD.i.s. ntim. a.a.ndeel in de bedia6"".;.;Q,
Nil ;aagt Japan Diets
terie van Buitenlandsche Za- welke.in de talrijke apeelhuizen
Het gaat rustig voort 'met ken ~n verkl~g pu~licee~e, wordeD:.omge.zet
zijn economiscbe penetratie waarm. bet er ZlJD verwondermg . Er ZlJ:l. g~uvern.eurs geweest,
voor . zoover bet daartoe de over Ult sprak, dat de gouver- die zonder ncb veel %org te rna..
mogeli:ikheid riet, maar bet neue van ~acao,.,de Portugee- ken al deze speelgeldeo tro~
vermijdt ieder positief con~ sche kolowe nablJ Hongkong, naar Portu~ bebben geremttfUeL Want Japan is gedul- zou hebben v~~aard, dat En- teerd, er _~ C! oo~ geweest
dig en het weet, dat door de gelan~ er. nooIt I..D toe .zou stem- ~et ~eer lDltiatief, die cen ~scherpe tegenstellingen tus. men, milien J apan. nch op de angnjke deel van bet gel~ wilschen de Westerscb~ groot- :~ ~~:5~~;r~~~~~r van Ma- ~~~=!~:n~~~~b~oi~~~:~
~aDlrktnen dhactt hOOetgem.nb~:t~~~~ Dat was een uitlating, aldus te geven .en die zicb in het btl1\0 e ,
d
van bet Japansche zonder rrchtt
d h
ten zijn doel.k.an ber~iken , ~;i:i~~:~:nvan Buitenlaodsche verbetering, ",~n~in dee
~onder een pacifI~:confbct te Zaken, waartoe niet de allerge. landsche A:£a:l.tsebappfj voor lia~
forceeren, waarblJ h et prac~ ringste
aanleidiog bestond, venwerken een tiental jara!.
tisch de geheele werel.d nls want J apan dacht er niet over profiteerde toeo baar werd op-tegens:.~der z~u vrnden, zijn blikken op Macao te r;ch· gedragen belangrijkewerken u;t
welk n SlCO het nIet wenscbt ten en zelfs geruchten als zou te. voereD. Door gebrck aan onte loopen. .
Japan voornemens zijn om deze derhoud bij cen opvolgend be~
. Maar laalt de oorlogsvlam kolonie van Portugal te keo- stuur zijn deze vrijwel waarIn he~ ~csten eenmaal op, pen, moesten op de meest per. deloos
geworden en verzand.
dan lS In het Oos!:n bet tinente wijze worden t egengc- d?cft Gouverneur De Miranda,
wQard. ~an..Japan. Hong-kong, sproken. Er was wei beter dIe thaos op \veg is oaar Eurode PhlhpPlJn~ll, Fransch In- grondgebied V001' Japan te koop I ~~~~iiiim;;ZT~:;:;;
do China, Nederlandsch l ndie dan juist dit scbrale stukje II
zullen dan voor Japan prne- grond !
tisch voor het grtJpen liggen
Intusscben bhJkt, dat de gouHet wacht op dIe kans 1" verneur van Macao, Lt Kol
Tot ~oove!, de aa~a1ing van J ose Bernades de Miranda zich
het ~rttkel In de Ckma Weekly op dat punt gedureode ceo be·
~etmno van meer !tan anderhalf zoek aa n _Singapore, waar bij
Jaal' ge~edcn.
.
up doorrels nna~ .Eur opa v~r
Hct 18 op h~t ooge~~~k zoo- toefde, nogal poslbef beeft Ult·
....er, dat ernst~ge moel1lJkbeden gelaten, .
.
.
m Europa drelgen. Wei spant
Macao IS .cen ~el~e kolome
men aIle ktachten in om ze te op eon der eilaDdJ.e~ 1O de delta
voorlromen, weI doel men albet van de Cantonnvler gelegen.
mogelijke om den uitgebrolren In 1932 beliep de buitenlandoorlog te lokaliseeren, doch acbe ~tlndel van Macao oog~niemand kan zich ontveil12en veer 53_000.000 ~ollar, ~erwlJJ
dat de verhoudingen meer ge-- er. ,:"~or de ve~'Schlllende Ind~
spannen zijn dan ooit .te voren. tl'le.e~ een rU1m veld voor tutEn reeds nu klinkt in bet brelding lJ:estaa~_
,
artikel van de Nichi Nicki de
B?vendlen IS Macao ZOOD
klan k, waarvool' Powell inr,zijn ~eetJe het Monte Ca:lo van bet
RrtikeI waarschuwde. Het wordt osten en de kolomala Portu-

Langs China's kusten.

Na::r:=

J\'~::\';ll;~'!~~'(:::~ V~1k~~~~~lt ~~~. ~lt:d?eC {~~S~\iJ~i:l~~e ~~~C~~U;''ld~,Ch ~oo~:;aa~~~ecr~n mi!ig::~~n ~:~ e:de;~an~eial~~ m~!~~~h~ii~ ;~td
j.;"l·\\·l't')-;t. .\iu!:lsolilli I[\:tlt
r.iJII h:lliOlIJt'1l i ' ll hij 1.\1 cr
1,I...l',JS el'lJ 1Il("Cstcr in I:cWll'l)1 0111 hUll t:cl"stdritt op tc
wdl.l(l·U CII hUll ~\intim6l11L 01' tc
2\~·c"jJ(lti.
Uvell wafllr(:t'!' mcn de kaurl
Ab.':JSlui;! hc:>chouwt CII
men r.ic~ <.1u li1:gill\: VUI\ Adcea
ten "I,.:ichl~ van do J:;rCII!I,
\\':m r lict hWI:!;wlls (:(;11 clertiL:lal l\ilCJluctcffi Vn n verwij(h'nJ ligL. iJan is <:r voor dll
ho:;allll:dl dl'r llaliancll tach
indcnlaad nog ge<:u uUlllciuing.
IJ<: JtaJiaanl:idw lroclwn vul11:11 .l;;lh:IJjJic b.n:,cJ1 (:11 ill.:t £011
(;CU LIUJI(''::l:lijichuli zijn. illtliell
(h:;:c \·1\" ,1,1;11 :,l du.uchjJ( b,j de.
!,;"i"t:nl> Z{J 1HjCI1 Zijll tegenI:choud\.'lI.
j;;l·cnze:.!r ware h e:t ecn
dw:~:nihcid OUt nan tc nemen.
dnt tic ALessinischc legcrkit!in~ up cell herhaling van

het gUTCll de ministers van buitell2aken Hirota en van
dcn indruk, ' doch achtcnlf Is financicn '£akahashL
gcLlcken , dat hct hier een
Zij, vertegcnwoord.lgcn ht:t
arli!~d betl"c!t, dat reed3 ~en b~<:a~ll:de ele!'lent 1I~ Japan;
:!5:;tcn Augustus 11\ de N1CM ZlJ 21Jn 0.ngetwijfcld met min~
Niclli vcrschccn en ?ut in een del' nnbonalisti!leh :?U~. hun
zccr olcchto vcrtnllng Neder- landg.cllooten, maar z\l ~lJll van
land J-.~cft bcrcli(t. wanr het meel.l1ng, dat ~npan zun doeldc nan~l:l.cht 'Inn gcnocmd stelhng, h et zlch verzekeren
pC I'Sbul'cau trok_
. van .~e hegemonic ju .~.et
In hcl oorspronkclijke arb- Westcluk decl van de'.l. PacifiC,
kcl. waarin inderdaad het op- moe~ ~~eLk~n langs llJnen van
1::lcllcn van ccn Zuidelijke ex- geleldeh~~he!d en dat .~n al te
plmsicpolitiek door de marine sterk Dnhtau' en marltlCm acIJcplcit wordt, It 0 m t h e t cent nan de Japansche zaak
woord Nederlandsch mcer kwaad dan goed lean
I n d lo i n It e t g e h ee l doen.
n i {! t v 0 0 r. Men hccft
In hE!t bijzonder Minister
het £lcchts over c1e Nunyo, 'l'akabashi is de verbitterde te~
waartoe bet gehcelc Zllide19~c genstander vnll de agressieve
gerlccltc van den
PacIfIC groepen in Japan, die aan het
moct worden gerckend.
bewind trachtcn te komen en
\Vat de opmerkingen over wier eerste. ~cx:l de .stichting is
Nicuw Guinea en Borneo be- van cen mll~tal.l'e dictatuur om
treft, wOl'dt nadrukkclij~ g.e- dMrna met u~t1midatie ell m~t

vodge "e:-:petlitic" van Italic
t.:n clen ,hcngcl dcn vcldtocht,
wclke d.lt. Lend thans hec.ft
~oorbt.:I·()ld. Wu.a~~all. reeds mllItarden be,:,;teed zUn, ~s te groot,
dut tlut lemnn~ mud gcnCleg
zou kunncn zlJn om ann tc
nemen, dat dc It.aliaanscbe opm'-1~h reeds III baar cerste
beg.1n roll Icunncn worden ge..
stUlt.
.
In t~ chmsche. Ultrustlllg
ove..treHen ~ e ltahaansche troePClI . de Eth~opiCrs honderd-

ticke onderhandelingcn ge.daan
tc krijgcn, dat Japansche emigranton naar die strck,m kunnen wordell gezondcn, Ook
hicr had in het telegram de
juisLe bedoeling onder een
s lechte vertaling te lijden.
Intusscbcn verdient de beSChOliWing in de Nichi Nicki.,
welke van marinczijde is geiospil'eerd, wei eenige naderc
aandacht, omdat zij, hoewel
heel wat gematlgder ge3teld
daD bet t elegram van eer-

I.;t ·H

'::111

Zoo

gcncind

mp,aktc

wei cen ccnigsy,ins alarmecren- landsche

A~~~I zu~~;~~~~n ~~~!c~~~ur:~ ~~~d'do~;t :fdd~o~a~f~V~m:_ ~~e:elv~l~~e~u~~~~a~ed~~c~~li;.

~:~:l~/tia~~~e:~;t ~nerb~d ~:~~~~

~oo13ng Mini!lter Takahashi
in Japan aan h.e~ bewind blijft,
zal ?eze poh.tIck met alle
bescblkbarc mtddelen worden
bestreden e~ behoeft. men aan
~ ~erkl.an.ng ~Is die van de
N1Ch, Nu:h, met aJ. te veel
waarde toe te kennen.
Ecltter moet de. vraa~ onder
oogen ~vord~n gezlen of <Jeze
Regeermg zlch op den duur :tal
kUlmen handh.~ven.
Want zou ZIJ moeten bukken
voor de .po1i~e~ van de ex-

;'~~~bc~dc~lt'oo~~e v:~~ft:~ ~~n'e i~u~t~~~~:n, v:ow~~ ~~ ~~ t~~~nee!O:~~:;:~

eenig succes te zullen boeke~. in eeonomisch opzicht als wat di~, welke ODS thans is overgeTen. koste van zeer veellO- de str:ategische kant van de .s«;md voor ons. een bekl~:nmende beteekemsen-danwIJst
spannmg en van cen enonn kwestlebetreft.
sf:! re:fea:,

d!ef~~a~~gi::~n~a~il ~ o~~O~:~~kh~~~nW;ea;:~::

gan dell ltaliaanschen opmarsch trcffcn, zich blijkens het arti- te houden,
te ....ertragen.
.
kel ill. hoofdzaak rich Len t egen
.Wa~t boew~ .op ?-et oogenMaar hoe verder de Itahanen Amerlka, kan men aannemen, blik met met JUlstbeld valt te
_;n= Abe
= SS=in=;=e=do=o=rd=r=;n",
g=en:::,= m=ot"=:da=t==
de==m
=a=rin
= e.;;:au;;:t;;:
or";t,"e;,,ten
,,:; bepalen welke politieke greep
r
in h09.fdzaak. z.ijn invloed laat
gelden in de Nicki Nicki~ een
gb
een geheel nieuwe zending
~:~, !~~:~, ~~~~ d:
houd ~an het artikel, met
zekerbeld worden a&.ngenomen,
~at daarin de extreemn~tionade rag fijne chiffon kous
2~listen 8B:" bet. ~oord ZlJn g~
in de modernste tinten
w.eest, ~er pohtiek op a~ress~e
(ec~noDllSCh of andel'SZJ.ns) 15
dawn - p r'a line - gunmetal
gerlcbt.
stone en beach bum
A~ !et feft! dat ~~e ,!openbart.,.ge meenmgsUlting ill de-ze tiJden wordt .gel~ceerd ~
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Iaye
d h Ien kousen

een nieuw model
3/4 kousmet lastex band
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en
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RI]DT VANDAAG IN EEN
welke alsuog gelden, maar het
0 T E V A
is cen wHng van de wijze waar- Tel. Welt_ 1770 - 1772 - -105 _ _ _ _ _
op men in bepaalde Japansche
\'S
kring-en, die naar de rnacht
stre\-en, de toekomst ziet_
Oaarom maeten wij met deze
SOBKABOEul
Vraagt ons
uiting van agressief nationalis:
m
me~ die .de Nanyo.. ~n .dus OOK
Hoog 3500 Yo et. Tel. 2.03 1
U
I
V
E
R
S
TAR
I EF
ST
NederJ~dsch Indle direct betrekt bmneD het kader van wat
Prima Familie pens~_! vaal Uw waonhuis, •
de. J~pansche ~dmi~D;liteit de
ZU lde.llJke exp:,-nslepohbek acbt,
ernstlg rekenmg houdeD,
ELECTRlmTEITBIDRIJF • Bl T4 YU
Omdat het nog eens de ~~.
dr.uk logt op het onornstootelijk
telt, da~ de Nederlandsche be~
AFD~, STROOMVERKOOP
langen m betVerre Oosten t en
nauwste ::aet de Engc1scbe verbond~n ZlJU.
WlJ staan aan den v~r- :::::::::::::::::::~~~~~~~~~~
avo.nd van belallgrijke verwlk~~lmgell en de ~~tst mogehJke waakzaam.h~ld IS weI ~~t
allerminste wat In dezen tlJd
ons gevraagd kan worden.

1-BUIZI
,I'

~

11 ~_o I.,

;;:~~;mse~:~:' ~':

Nl8aOK

I

-n;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i

te eonsolideeren::' teneinde
zich van de opp~rmaeht in
Azie te verzel{eren.
Nict door het uitlokken ;!:~~~~~~~~
van cen Pacific-conflict, dat
bijna. alle strijdmachten t er
wereld naar den Pacific zau
bl-engen en wat voor Japan
een positieve zelfmoord zau
beteekenen.
.
Maar weI slaat J apan met
groote aandacht de zich toespitsende verboudingeu in
het We~ten gade; \Va.cbt

'- VEILIG

~~~e!:t Westen zal conDan, e~ niet eerder zal
het groote oogenblik voor
Japangekomenzijnendaar~~~ic~~ h:a~~~~m~ijn a~t!:i:
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zich gemaakt beeft en wei- •
nig tegenstand als het dan
AAaOBI!.I~AF.B
. L$
te vreezen beeft, t oeslaan en
f 1.15 po ~lI.k
de positie van bet Westen ft.II de
in bet Oosteo vernietigen
om rich tot oppermachtig
en onaantastba.ar heerscher
~
over Azie te maken,
R..... a.-.. , _ t - .. ~
Men vergeet dit in Europa
al te vee)_ Men beseft Diet A. S. KARADIN, Tabib
in zijn \'oDe omvang, dat een

•

het h and i ge .. vest·
oc ket" cheque-etui
de Escompto.
d en partic ulier het
ngeweze n betaal·
middeL
Cheque s gedrukt op
Safety P.aper, ,,;aardoor
vervalschin gen praktisch
onmogelijk zijn.
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teit. Want wanneer
de.
Westerscbe
grootmacbten
zicb er opnieuw toe .ruIlen •
zettim om elkaar te ver- .
scbeuren en man en macht
voor dien strijd in bet Wes- •

~: z~U;:p~~O~!rkh:rs~i

EN

, ONA'ANTAST~AAR

anderen dag zal uitbreken
en dan alle aandacht van
de Europeesehe grootmach-

ding kon vinden zaDder dat
de censuur baar acht.erhaal- Smak.l!:lijk etea
de, ~t in J apan ~og al Luchtige kameiS

~usa~~ ~ r.~.:~;:;

BETER LICHT
NIET DUUR '.

'I

d~:~a:f~o~~~~: ~~!:r:;~~~o;~~~:~en~:m:~: ~~~t g~~ldjNaa~Pde~e~enco:i

r.o:at
kHl1n~n . h~ndhave~ om deze pen in Japan voor wat de men ~ gebruiken zouden ~illen
m<lChmSrlc 10 werkmg te hou- expansiepolitiek van het Land aandUlden als de Ishtharaden. kan geen Ethiop~che van de Rijzende Zon betreft Araki. groep en zouden d~ze

~eo:tera~re~~tsSI~Ch~~;f:;~

zllike ingrijpcllde'gcvolgen kan
hcbben zooalo uit het artikel
in de' Nichi Nichi overduidelijlc blijltt.
Een tweede punt van belang
oemdcn wti het oogenblik
~nnrop doze openbartige mee.
njl} suitin js ge mbliceerd.
I-ret is i~ Vel'b;!ld daalmede
van belang ecn artikel in de
herilIDering temg t e roepen
van J. B. Powell, dan redactcur uitgcver van de China
Weekly Review tevcns correspondent van 'de B[ancll.ester
Gw:mlian, dat in Januari 1934
ill eerst. genoemd blad verschcen.
De schrijver bespruk daarin
Japan 's drang tot expansie en
zcide toen'
"Op economisch gebied
vestigde JD.pan in Nederlandsch IndW zoowel als in
de Philippijllen reeds zeer
groote b~lnngen en men
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belangrijk verne·
zljn dan de positie
waarin h et land ten opzichte
van de concessies tegenover andere mogendbed.en verkeert.
Vanzelf vestigt dit de aan+
daebt op den stillen, maar be·
langrijken strijd, welke op het
oogenblik in Shanghai gestredcn wordt.
Sbanghai bestaat, wat de
stad zelve betreft, in de eerste
plaats uit de InternatioDale Nedenetting, met haar eigen gemeentebestuur, eigen administratie en eigen politie. Daar·
naast ligt de Franscbe concessie, evclleens lllet eigen bestuur
en eigen politie, terwijl de Chineescbe volkswijken tot het Chineesche gemeenlegebied Greatel' Shanghai behooren, dat oak
de omgeving van de slad tot
nan de forten van Woosung in
zieh stuit.
Een deel van de iutemationaIe r..cderzetting is de z.g. Hong·
kew-wijk. welke het havenge-

Daar vindt men onder meer
oak de nieawe Japa.nsebe kazeroes, vestiogen op zichzelf,
die door haar ligging de InterNederzetting kunnen
__ ,.-:- ___:
Nu is er
laatsten tijd een
streven van J apansche zijde
merkbaar om meer dan tot dusver deh van de zeggingssebap
o\'er den gang van zak~D in de
z.g. Internatioualc Nederzetting
meester te maken. Er wordt
een felle campagne gevoerd te·
gen het buitcnlandsche, inzonderheid het Engelscbe belang,
en men steekt bet lliet onder
stoeleD of hanken, uat men
dezen grooten Engelschen in·
vloed wil verdringen.
De bcsognes welke Eogelnnd
op . het oogenbUk in Europa
occupeeren, geven aan Japan
grootere vrijheid om zijn aspiraties ten opzicbtc van het Verre Oosten nn tc streven en tot
verwezenlijking te brengen.
En wij zullen met deze sitnn-

hied

tie

'; _ . ;

PIA·NO·S
in prijze n

plaats had.
Sedert cenige weken werd
Siam-rijst
nu gelmporteerd
door J apansche handelaren,
waartegen door de douane-au·
toriteiten te Swo.tow, een der
invoerhavens van Kwantung
stelling werd genomen, orodat
de Japanncrs weigcrden de ver·
schuldigde illvoel'l'cchten te
voldoen, maar niettegenswande dat hun rijst toch losten en
nan land braehten,
Na cenige waarschuwingen
werd door de douane te Swatow tot krachtlger optreden

vanal

f 250.iClIIOlkkeliikt
bct~llng$\'OQrwlllrdtll
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omv~~:~l:: ::~d!~jk~~~

~",.

;

te~dege

rekening moeteD

NoordeIijk deel de Japan.
den, werden aan de kctting geIcgd en van een Chineesche
invloed overheerschend is.
v. W.
::Hln~
wacht
voorzien,
terwijl
cen
ze."...""'
...
~,."""'="""
dn.eht
'
vel'deren
uitlJouw van Macao cn ?.clfs vental opvarendcll van deze
planm'll ontworpcl1 om van Macoo cit' conrurl'('!lUC li aven vall
Hon"l{ong te maken. door Maactic van JaIf.
•
caO door middcl vnn ccn brill;:
met hcl vaste Inl1d tc . . . (·l'bindcn dcre '-'-",'i~gsscl'e~;"~
DE
OUDE
WONDE
VOOl'
hij
haar
kon eondoIeet'n cen dired(· sp{Joriijn van
Canton na!lI' i.facal! ;Ifiil ta leg·
wer::~~j~a~a~\~te~ne~~~.\~::~r~~~~

===-== .,.",6.......= ......

fjcl~f~('I~.e~~ft~e~~~g~~~~i~~~llijlt

o

;::,n.C{!i-,~ilitai'e

gc~(,~(! G(j\\\'C'J'llC~\lJ' nn . die zich

!\dirf h~;~ hidd 1l1l'l de belaog(;n van d~ d?or. b\!Jn ~csluu l·t.h.... !w\t)ni(•. It' H]e lJ1 ceO illt('rvit'w l~ S i t1g~\(lOrC, dat de
vrit.nt.l!>clmp (·n dl." stelln vall
Groot Uri ttallnii!, uen v roc~e-

J(.

"'"d',n

;;nonde:c~:

de Jnpansclie

'm' ....'p"',,"·'''ip"'' sloomdcn de

,Japan$l.!hc vrnchtschepcll rustig dc haven uit.
Vl'l'dcr werd, "ter hescher·
ming ~all het leven vall de Ja-

'"'~

-"~

in correspondentie stond, dat
jij Diets "t"oor me beteeken·
de, en veel meer.. . Soms ver\'eelde mij zijD wantrouwen
gat ik bitEe antwooroen.
was zijn wanhoop mee1ijen smeekte hij bU·
om mijn geo.egenheid Dat
:!~l-e n zware dagen yoor me,
lk z:!.g hem tensloUe als ..... _
als cen .. . kranzinnige!"
Ze huiverde en !reek in de
verte, waar de zon aan den einonderging in roode kleuZacht ging ze vel'·

land gezct, tcr.....ijl de marine
commandant nlln ll,pt bestuur
1c Swatow vCl'schillcndc ci!icilt'n stehle, welke nogeens
werden cmdcrstrccpt door dllrno.l·t;h~·~ vnn dcn !upnnschen
consu l ~(!n(-l'aal tc Canton.
VOOI' :(00\'('1' tot dusver behebben de protesten,
met vcrdcre militnire
gcdrcigd, gelcid tot
vall den vel'nlltbij de dounne
, Zijll olltglng
i :dch "tegen de
nict opgewnster\·lijl.d~ard oor de
tot verderc ondcrhandclinis geopCnd, welke ongetwijzullen rcsultccrcn In een
volledig toegeven nan de Japanscbe eischcn t!n bet atcllell
bui tclI en boven de wet van de
J apa nsche h andclareD.
Een dergelijk geval heeft
.:.deh in de afgeloopen dagen
voorgcdaan tcn aanzien van
cell maatregel welke door de
Centrale Regeoring te Nanldng
gcnomen. Rct betrof lilcr
heffcn van l.ocn zegelbeJas·
Japansche eonsnl-gaNanking wendde zich
hiermede tot den
Minister van FiverkJo.arde zonder
de Jnpansche inwoners
China. dcze belasting
uiet zouden betalen, aangczien
Japan haar in strijd aeht met
be:;;taande handelsverdragcn.
Minister heeft hierop geant.
woord, dat deze heffing volkomen correct was en dat zij zoowei voor Chineczen als voor
gold. Nadere bi}
om trent deze kweswelke zieh in de cerste da-

bed gehuild, als bij een klein
Idnd moest ik zijn hand
houden, daar hij bang was, dat
ilt weg zou zijn, 21s l!.ij uit zijn

I

~~a:811 ~~;~~:~~~j~e ;:;t~~g~i~

llooit zau trOllwen !
Als ik het wid deed, zou e1'

~~~~t1{~:en~j::e~.n ft~!j~( z~il~

Werf, dat .. de strljd met haar
Aan den horizon verflauwzenUWCll blJna te veel voor haar den de laatste strelen van de
was gewecst en ze moeite had,
di
b
h
de . ~ancn, die in banr oogen ~~~eg::n~ ...i~~a ge eel was on-

~~t \~~~~~~lij\~C~~~ ;~~fg '1;pzaij~ ~;n ~:~ ~~;~~~~O~~~~i:tt~~~
invlocd la1lgs de geheele Chi- beschikking, maar deze beide
Ileesehe ItUst tc versterken, weI gevallen leeren eell ding en

een offer waard i&. •
Het docn en llltcn van Japan
langs deChinccschc kustei.scht
t rouwe:ls nauwlettende aandacht.
.De tocnemcnde spanning ill
Europa gceft aan Japan mcer
e n meet' de vrije band en wanneer men de vcrsehijnselen na·
gaat, welkE! den laatsten tijd t e
onderlmnncn vallen dan kan
men niet anders dan eonstatcereD, dat Japan daarvan op

~~ ~~~~:zame

roamer geHoewel O07.e nandacht zieh
vanuli sprckend in de eerste
plaats richt op hetgeen er in
Europa gesebiedt en op den
• str.ijd welke in Afrika. wordt
• ui1;,gevochten, behe1:u!n de telegramroen van de laatste wer·
ken herhaaldelijk berichten met
betrek.lg.ng tot bet Verre Dosten, welke niet geheel gencgeerd
mogen worden, •
In de eerste plaats valt er
ee.n dwingender optreden te
eo~.statecren van Japan am in
Cbma de za.kea n3.ar zijn zin te
laten verloopell, een optreden
waara.an telkeDs en telkcns
weer de lllilitaire maeht kraeht
bijzet.
De Rea-ewing van de ChiD9i8Cha pryvin~~ K.want~,

dat is, dat J a pan vas t
be slo te n i s om zich met
volkomen n egatie van
d e e h in c esc h e souve rciniteit, die voor_
de el en op Ch in eesch
g ron d g e b i edt eve r~
z eke r e n weI k e bet
v 0 0 l' Z ij n b e Jan g wen·
h e 1 ij k a c h t,
•
politick, welke door de
van de laatste weken
wordt geac-

,,:~e~::~~~::
laa.tsten tijd wor~
voor een economisamenwer king tu.sschen
China en Japan. Hierbij geldt,
van J apansehen kant althans
ronder meer het "bisst du nieht
willig, so braucb'icb gewaUt!"
En de zoogcnaamde Japa.D.~
scbe bereidwilligheid bm de cxtra-territorialiteltsrecltten prijs
te geven, wordt met een derge·
lijke handelwijze SIP den achtergrand een far c e !
Japan gebruikt heel ·wat
seherper en ona !iD
.d
delen om zijn bef:;:e~em~;
sehermen en am nieuwe voo1'de'(.I e~ •af t e dwiogen dan ter
~hikkini" staan :uit hoofde
van dDze "extra-terrltoriali·
teital'QChten". Mlddel.n welke

alsop~~rk~~ik~~~t~~~t
ook van zijn Icant de b e r~
kenning, die hem een bIos nanr
de wangen joeg. Dat lachje...
hij W<15 er !
"Emmy, kind, ben jij het
wcrltclij\t?"
Opni<:uw laehte zc cn ze dl'uk-

Qepr ~ p ill r ec r d .

zijn EXPERTS I

Wij li c hten U g r at is voor.
WJJ ~nden U op aan...n.ge gaame
on;:e ze.er smaakvolle co llec;: le.

Firma

A. S. ROTH
Batavia-Centrum -

Tel. WI. 1231

~

Noordwijk 621
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gann, Maar zij maakte gcen be\'leg-ing.
"Piot", zci ze zacht.
Ver\vondcrd keck Van dcr

ieomen, terug te
de wcnlcbrauwen en
BijJta iedercn dug sprakcn zc
even, toen ze zijn ver- elkaar,. ze mao.kten vaak lange

goed :o:ijn

vast-l iiii~-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:ii

Toen Piet van der Wcrf bet
hotel uit wilde stappen, botste
hij bijna tcgen een dame op, die
cvenecns op de draaidcur toe·
lIcJl. BeleeCd mompelde hij een

~ae~~e~~~~gmi~arZij~; b~it: ~~f~i~~ ... :.e

Wij

~:n~iek~~~nu~~g~~~~~~~n h;ij~

stapt, ze lIet hem nll nauwelijks
nog aan bet wool'd Jwmen,
hleet maar steeds doorpraten
over ollverschillige ondel"wer pen, sprak over nIlcs ... behalve ~ver haAr man cl!. haar huwehJk! En tocn ZIJ tcns10tte

Werf

laat los!
fii e t

B E HAN GS EL PAPIEREN

hij tllsschen on.s staan !"
Ze lei hanr hand op de zijne.
"Dc Ollde wonde is openge~
retell, Piet" maar die pijn zal
beter te dragen zijn. dan de
smart, die een huwelijk tusschen ons ongetwijfeld zou

~~'~ I~~~~~~~~(II~~~ ~~~ l~~~[\~g~~ r:~;~~)~l~nl OI:;~~~~~~I;~a::: n~~ ~'~~:~tsc:~le~~~g ~:Ol~r~ l~~!~ :~rc~:::r ~~~~k:m~~ ~:h~~~

dl' ,Jap:msrlH' n!'l'irntie.s ten
op:.\ichk vall h.'t' Purtug:ee!lchc
koloni!alc ;.:chicd.
\Vij wet"n . z('\ de: }Jecr Dc
!--.lit'allcln, dat Eng-dand nooit
;,ml !O(:!:It:I :II) . dat .Inp:m l.i,·h in
het lx·zit ~\t<'l t V:lJl MacaO of
\':-Ill Imtipr I'()rt uj:!c('sch r,cbi('<l.
A1 H I'e ll ('(~ t!Wl' otldc vrictld vnn
POI'l\1):;:t1 i'.01l ElI~cland in zulk
cen !:eval W,('Jr ons opkomcn .
Vf I'(h'r ;.:pirle (I f." Go uverlleur,
dal Porlugal I-:CC ll Jap:U1D(.'n: ill
~ ijn }("ionil"H wl,n:-iclLl (;11 oat zij
dt:n POJ"lug:<:(.';.:en nl!! IcoJon hltcn
van g:ecn nul ;djn,
.hpnn 1.0U mis!>chiC':l l/ogin·
• ~cn Imnm'lI doen, i'.cidc de heer
Dc Miruuda verdel" om Mncno
van p(}I1.II ~i\ 1 lc knopen, mfo1ur
t!r is 1;(.'(:[1 vicrlmll!'.I.' ~Icl('r 1<0lonililc ;;I'ond van POl'tug-nl t c
I;oop, h'~C Il wdkj,n prijs dan
oak. POI· tl1~;J I hCl'fl niet i'.oo
tiring-end ;;ulrJ n(,odig nl!; sommi~en wei denkcn. Dc kColoni<lle
fiml1lcKn stann t'r goed VOOI' en
hcl land het:ft bdangrijkc reserWi! aallg('lcgd.
•
'l'ot zo(,vcr d(> Llit!:ttingcn van
Couvcmeu:, Dc MiJo'lnda. zooals
dele in :-)ingaporc WCrdC'1I gc!Jubl icr~[:ru en waarOJl dc oflici(,<: 1 ~ JapanscJl(! inst:.mtic reds
o(:n \'olgcndcn dag: reagccrde.
D c~c
h:\3sl tol ontkcnning
....an cen e(.ourantenvl:r!;!ag bc~
wij!lt V:1fl hoe.'e:t:i belnng deze
aangclcgenhe:id door Japan geacht • wordt en hoc groot de
vlek moet iliju, welke ('1' aan deze
koe die bont gcnocmd wordt tc
onderkenncn villt.
Want hocwel de waarde van
den grond van Macao nu niet
al te groot mag zijn, d(: llgging
van de plaats ten Zu iden van
Hongllong gecft haar cell ande1;('1}

Behang
Ais de muren

geJoof iii: werke·
nooit heelemaal
normaal geweest is. En met de
jaren werd dat steeds erger.
Onmogelijk kan ik je verteliell, jongeD, wat ik heb meege·
maak-t. Toen h-wanl het ein-

OAt

J. P. BALJE.

.". --""I

6erhaaldelijk liet hij mij vanekere.il. dat ik hem noah %0"10

brengen. Laten we vcrgeten .. ."

ben evens

e:en

pracht collectie

ENG E L S C H E

PIJPEN

NIEUWSTE MODELLEN
vanaf I 0.90 tot I 5.50

GOEDKOOPSTE AORES. COULANTE EN VLUGGE BEDIENING
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WEER EEN KILO LICHTER, DANK ZIJ Dr. RICHTER I
Geen onschuldige vermage ring . onder D r. R ICHTER'S KR U IDEN. T HEE

terras, \Vaal' ze het dl'Ukke
strundgewoel gadesloc~en als
e ~11 paar goede, oude vrlcnden,
dle eJlmal'S gezeJschap kunnen
waardeeren, oolt zonder dat cr
gesprok~l1 wordt.
Maar 10 die dagen was de ou-

~~:.;~~~~~n~~ ;tj~ ?~~I~~s~V~~ee~; ~n~e~~~~~~oi:nw~~n~~r~:~;

mel ecn lichte trilling in haar
stem. ,,'rien jaar is ook een langem tijd!"
"Welnee!" ontkende hij dn.
dclijk 11eftig, "hel was blindheid
van me, dnt ik niet onmiddellijk
zag wie je was. Het licht hier
in de ball is bovendien niet zoo
sterk. Je, . . je ... ziet er nog al.
tijd uitstekend uit Em".
Even stonden 'ze tegenover
niet \Vetend hoc het
te zette~ nog 0.1voelend van de
.~, ·'c,",-_
. c. Van der
evenwel

langzaom in .hem opgelecfd ,
als een vuurtJe, dnt gesmeuid
had en door cen windvlang op·
nieuw wordt e.angc~~akkerd.
Met geen woord had h~ er ecll:~
ter van gercpt, evenrrun als hlJ
op het onderwerp was ter l1gge~
komen, dat op den ecrsten
avond cven door hem ter ~,prake
was gebracht. Maar zlJl1 gedaehten h adden ~,et idee, dat
Emmy nu weer vnJ was, en dat
zijn oude illusie tenslotte misschien toch nog werkelijkheid
zou kunneu worden, geen moment losgelaten. Hij wacbtte,
tot cen gelegenbeid zich zou
we cen cindje oploo- vo~rdoen ... dan zou hij spreken,
.
stelde hl.1 voor. "de plel~E'n desnooda..
avond is vC11'ukkelijk en lan gs
Dle gelegenheld kWaDl, to:tm
den Boulevard is het heerlijk Emmy .zelf ondoordacht zm·
wandelen".
speelde op hun vroegere gene·
Ze stemde toe, en even later genheid! Hij hicld dat onderhaddcn ze heiden den goeden w~ rp v~t, spon er ?p door, en
toon gevonden. Ze praatten hon. v~r hU. he~ zelf Wist, was hij
derd uit, haalden berinneringen Z1Jn pleldoOl al begonnen, .zat
op aan hun schooljaren, soiree- Emmy met een vu~ boofd
tjes, picnics... Maar tenslotte en afgewende bhkken tegenstokte het gesprek en zwijcrend over bem aan het tafe1tje, dat
liepen ze toen naast etkaar in een eenzao.rn boekje van het
voort. Het was cen stille avond terras stond.
en zij hoorden bet zachte ge· . " J~ bent .!lu weer vrij, E~".
klots van de golfjes, die tegen emd~gde hi] tenslotte, "en lk
de Bteenen zeewering kabbelden. ben In deze dagen tot de wetenIn de vecte wierp cen vuurta- schap gekomen, d,at ik nog
rentje met regelroatige tus- s~e eds ~venveel van Je houd, als
seheDpoozen haar lieht zee- ben ]aar geleden. Laten we
waarts, hier en daar flikkerde probeeren samen het ge1uk t e
cell klein lichtje van vissehers- vinden, dat ik jarenlang voor
pin!(en, die t el' vangst togen ... geed verIoren datht.. ."
Ze was bleek geworden DU en
Van der Werf bad in den
loop van hun gesprek gemerkt, ze ga~. geen antwoord. A1leen
dat Emmy uiterst nerveus was. zag hlJ weer het zenuwtrekje.
Nu en dan zag hij een licbte ze-IMoedeloos wendde bij het boafd
Duwtrek . haar mond, terwijl af.
"Dus .. _ je houdt Diet van
voortdurend zehaar zakdoekje me ?" klonk het somber.
"oude" Emmy ... de
Bijna beftig keek ze op. Haar
die voor hem allas be· oogen brandden haar in het
had was ze roet meer hoofd. " Juist oOldat ik weI van
maar toch v~de hij iets bi.nD~ je houd, amdat ik aUijd van je
in zieh, ala hij baar van ter2ii .\ gebouden heb, zal ik je nooit
de opnam, en daeht aan vroe- kunnen trDuwen!" rei ze bard.
gere wandelingen met haar. "Dat klinkt misschien paradaToen had bij gehoopt haar te xaal, maar ik zal je een verwinnen, maar tenslotte was zijn klaring geven.
hoop ijdel gebleken en had ze
Toen ik met Pim Verwey
Verwey boven hem verkozen... trouwde, meende ik, dat ik van
Ze was met hem naar Indie ge· hem hield.· Maar na enkele
gaan en Van der Werl h ad h en. maanden was bet me al duideuit het oog verloren.
lijk gewordenl dat het een ver"Hoe is bet met je man 1" gissiDg was.
Ik kon jou niet uit min gevroeg . bij aarzelend, na een
lange pauze.
dachten bannen en het eerste
Weer zag hij het zenuwtrekje was, dat Pim vermoedde,
om haar mend en haar stem er in mij omgiD.g. Bij hield
wWJ onvaat, ~ R antwOO:d- 1veel van me, en .ztin au:st.
de :
Ie zulIen verlieoon, IWI1
",.HU i.e pstorven!" ..~. _ . .sJotte .ziUQlfjke vormen

I

VERSCHIJNT DRIEMAAL P ER
WEEK IN EEN OPLAAG VAN

te Batavia en Mr. Co r ne l is
e n aan aIle Hote l s ov er
geheel Nede rI a n dsc h · ln die

Verschijnt Z ondags morgens
met ee n versprei d i n g va n

!!MW !fJ1IDDD)r)
te Ban d oeng en O mstre k en
96 O n derne m i ng e n

~ ~

Inlichtingen voor

in beide bladen
DAGELIJKS T elefoon Nos. 582 - 583 W eltevreden
Na 5 u ur 5238 - 5050 W elt.

DISTRIBUTIES VAN CIRCULAIR E S
EN ANDERE RECLAMEDRUKWERKE N

EEN HALVE CENT PER STUK
S pe c ia l e wijk en d e r sta d
du s n ie t in d e g eheel e opla ag
ZONDER PRIJSVERHOOGING
DE UITGEVER

JOliN KAPPER

Opwinding in H ~ngelaar5' Ot!stuur van "Het Vel'Seh lllkte
i3f'.arsj~'·

bcsloten Hein de Vi!:lel' te rehabiliteerlOn, terwijl
hem in de hero"::-g "De drie
i.i'lesc~~es" w anl' de leden mees~al bueenkamen een eerezctel
i'J~rd an.ngeboden. Tel' gelerenheid
vnn de verzoening

club.

Ams terdam,
October.
t ~legram, dat G en~ve een
stel overweegt t ot het
men v:m Duitschland en
kn aan de wc>,b,..mhedlen
i:l'akteel'de het bestuul'
op
cotirdi!latie-commissie,
cr op wordt gewczen ,
gel<ooirle mosselen.
Dllltschlllnd zijn bijdrage aan
den Volkenbond nog lliet beItalie pad Sanciie5: OP
to.dd heeCt en DUS niet het

:~~p ~~~;ji

~~~lp~:i~ill~e~;:I~I~~f ~~~~~eb~ofi:
~ici<c

gcbclll,t~ llissen

~~::~1~:~s.G~:;te\~;~:r~[nGa~;:S~~~edj: C:~t;:~~ ,

,

Een po rs . f 8.50 p.d. Twee pe r:!;. f 6.25 p.d.
Kin~er e n f 1._ p,d. Bovan 12 j . f 1 50 pd .

De club \vas l1amelij k ecnigc
wekcn gclcdcn ovcl'gegaan tot
royctrC'n van Hcin de ViId<'r, die sC'dert twe~ maanilen
;:ijn contributie l1 iet hud voldaun, in vcrbanu waaJ'Hlt'rle
hct clubbCSllur met al.f!t!mcene
Htcm men h :l.d bcslc.tcn om dil
lid cr uil tc k<!i1cll.

:l l\lil~lijk de vl'aag vaor
~ooals de 1{I'3.tlt sch rccf
juh;t WIl 9, dat :lIs de

Roddclmr-icr

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

legdc den

of,
het
Vol·
.e:lbond eennlaal heen beslist
::i~t bepaalrle m1~f!tregelcll moe·
;l"l worden genomen , alle 1elen \' :Ul dell Volkcnbond aan
. , numtrl'gclcn moetcn decl_ ,
. Juffrouw
Vittckus
bract' cell positie heefl

V(:tccn1o:d, die c.Ic?c
h~n

o}!zichtc

)'..00 was. , Nou
van inderd:uld
dal
tc kunncil vcrklal'eIl

Dllil!;(:hland ondr.I' tIc
:t:1I1· ,,('oi jurrl'OllW Roddelmei er,
thcht V:tll het b(-':;tUlIl' heen Lil! clan c\'cn god? Dan moet
g .:hrachl ell 0)) g rond u n;\t- It;!JW sancties tegem zichzcli

l'l'I'stvoigcnue

I'l'll 1.;11
D.P.)

ph~ts

~ ~:~~ ~:~ ::~~~: ~

.
Uitgestelde (Ie) telegrarnmen
Brlefcc1egrammen (dlt).

w. S.

B. B. ~

f OA7 per wooId.

CONCOURS BIPPIQUE
op Zaterdag 12 en Zondag 13 Oct, a. s. ap
he t Ra c e t e rro in K 0 nl n g spl e In.

o tot en mec 50 f 10.51 coc cn met 1'10 f 15 141 coc en met 280 f 22.50
,81 Coc en met 560 f 30. _

Aanvang 8 uur 30 v.m.

leden

der

B. B. W . S.
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8. 0
12.- 76
18.- 151
24.- 251 co c en
101
met 000 f 25.-
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Tn •• d "00. dl: "0:11<:,, 8alav'''' Balldol:Og, SOI:cs.hala
Tlirid voor aJle Ol'«igl DettlD.
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Boveodicn is het tarief voor een districtsabonnernent "'erlaagd viln f 7.50 tot f 5 . - . De aanvragen voar distric:tsge·

sprekkc.n t e 11 en mede voor bet bepalen van de: tariefsklasse.

•

Verder

kunnen geabonneerden

districtsgcsprekken vanuit

h UD

van de bijtelefoont:!ettcn

-:.ansluiting vocren regen be-

tOlling per gesprek,

•

[lotv('rtr.-

hebben. (V.P.·

Amsterdam, Octobel'. Na.J(Q·
van IndiC's gencraal.
die in dell :;oltlatcnmond be\(I:)1d stond n.la: "Al!cs lwst CC!ll
EcrezEltel voor Hein de
d\1hbdtje" h cbben 0[1 cen fnmi lie· hijecnlmlll st fowl
Vild cr.
k('nuiM gcnomcn W ill
Ocll.. bcr.
Op (]ut het ::t r n tis
Icdcn h Cl'ft het de ochtendhl td vun

De kosten
t Ot

me!i n~en

MET DIT MERK
WAAR8(,I:GT U DE ORIGIN EELE KWAUTEIT
llIT."LUITEND VERKRIIGBAAR BII

VOOI

cen extra schel zijn verlaagd van f 0,50

f 0.25

POST -TELEGRA A F - TELEFOON

~ONEFAAS

Kappee

=

Goed Drukwerk..

CONCO U RS D'ELEGANCE
EN

ROBE DU

SOIR

12 OCTOBER 1935
IN HET GRAND HOTEL

HOMANN
BANDOENG
Prachtigc prijzen worden beschikbaar gesteld o· a. door
R emaco's filmbedriif. impor teurs van "R 0 B E R TAo.
ZZ
Ten ~i nd e teleurstelling te voorko!1lcn, verzocken wij het
publiek tijdig hunne tafels te willen reserveeren

ZZ

Zwa rt iJossenbont is handig gecombineerd
met zwart en wit bedrukfc:repe in dit sn~zige
toilet. gedrngen door M argaret Me. Ch rystal,
een - Parijscne mannequin, die oak optceedt
in de m uzikale Remaco-RadioJilm " Roberta".
De !Jiuki3.nte bIoote. rug is in contrast · met
de hooge hals "oar aan het lijfje !Jan dit
toilet.

~

• TELEFOONTARIEVEN.

V:.l!\ hl:('tl ~('cischt, dal het royc- tucpasscn, want het js lid van
mr.mt van Hl'ill d(' Vi1:lcr worcil de Voll{enbond geblevcn en als
iu;;ct roldt<'m , d~t hij tut ('(!I'did C:OOd~ llig i z het dus ""crplicht
de m autl'cgciel1 van de
'.\,(lnlt llC'nocmd lwoiang hij
dcel tc nemen. Is et
a:l ll zijn
conlributi(!verplichlucllte zij.
ling'('11 \log: nit'l he<:ft
....01·
(1!t:UI ('11 dat hij (of'll piMts
i:rijgt in de commis...iI· V oln ad\'iL~;, dil' 7.:11 be(laicli \\,iloncC'1'
Alles kost een dubbeltje.

het

f 1.50 per wooed. ~

Gewone celegrammen .

- -- - -

-----------------,

Op grolldcn va n "jutN'na- .
rci~il~~~OP:~~is~::~~~::~~
Uitsluitcnd toelJankelijk vaor
~j onaal rccht" hebben thal1s
l'cnige lcden vnn .. B et vel'~ is opgcdragcn, verldaardc uit ' -_ __ _
s('hnli(tc Ra arsje:" zich tot CCIl je mCC'st gez:lghcbbende
uit;;tll'at'.\(

• TELEGRAAFTARIEVEN naar Nederland. 0::
Code (cde) telegrammen .

-

tot cell , - --

Jpmcl'kL'iijk t'e3ultant.

t'()\)lmi~lc

voor
een V e r Jag' D g van de Telegraaftarleven
DaH Nederland eo voor eeo wf)zlging der
Tele'ooDlarleven logaande 1 Oclober 1935.

;~~~:~~td:,~~~' l?e~to~~~ik~~I1~f~ ~~~ EIJEN. Burgem . KUhrweg 25BaodoengTel.2439

,.Iiet \'I'l'schaJktc Baal'sjc".

h ~t

Een halve
per stuk

;:::::::::====:::::;=;::;::::::::===;::::;;
I VOOK DE OCTOBER VACANTIE I

zich zeif toe,

ree:l.t llceft om zijn uittreuen
\lit den Volkellbond bekend
te mal,en, dat anders 14 Octobel' van kl':J.cht zel1 wordell, i!ol i!:mlt"idinz gewecst tot.
ceu zccr rllmoi:!rigc verg-adcl'jn;; van de bcng('.lanl'Sclub,

bls.den te Batavia aan
heuber.s wordt aangeboden
den ci'lielen prijs van een
beltje. Oom had tocb
.zei eell der niehtjes
ijzervretel', .. nlles kost een
beltje"!
Vel' zullen ze er niet
t{Omen 2~i eE:n moderner
je, w;nt a ls j e VOOr ee!1
bettie geboren bent,
.
~ooit een l."Wartje!

Hierna kunt U in de ELlT A BIOGRAPH Bandoeng
vanaf 15 O ctober 1935 we de rom
.
een hypermoderne en exquise modes how zien in de
nieuwste .,R EM ACO-RA DIO " TRIOMF -FILM

"R 0 B E R T Att
FRED ASTAIRE. GINGER ROGERS (THE KING & QUEEN OF THE CARIOCA)
en IRENE DUNNE (The girl with the golden voice) de hoofdrollen vo!f'\o-ulJeo.
•
Een m::>i!cne en uer gees~ig ! FILMJPBREfTE (dus GEEN tevue-film) vol vaart en verve
o.,g~~ uiscerd d.o:lt zeer melodieuze muziek van JEROME KERN (the king of musical romances)
waarin o .a.

HlERBOVEN . EENIGE EXCLUSIEVE

U (tra.-moderniteit u'ordt uitgedrukt mefdeze.
zwbtre "wolk" uan b:[{e otle.r een: "eire·
srrook. terwijl aan de ha/s ten e/egante ruche
l1an mile met loo!Jertje.s be:aaid het gehr:e.l
oolmaken_ Dit beel.:fige toiler wordt gedragen
_door Kay Sutton in de Re.maco-Radio film
" ROBERTA". Her calt i ll clif!{X plooien
van glallstnlle. n ~r. "alls { de. kniebenaie.nwaarts.

MODELLEN WT DE MODESHOW IN DE FILM "R 0

B E R T A"

\

