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ling 'd ie oak bulten:Batllvla
'(oor . ons bl.d: : schlint
Ie bestaan. noodzaaJd ons
fangs dezen' weg berich.
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ten, dal zlj die cns blad
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zendan van:

PER KWARTAAL
PER HALF JAJ..R
PER JAAR

DlRECTEUR JOHN KAPPEl!: - TEL.
HOOFDRED.: D. F. VAN WIJK - TEL.
.ALG. PROC.: H. }J. ROTl'ING - TEL.
ADMlNlSTRATIEl: TEL. NUM:MER
ADVERTENTIlD ACQUISITJE:
S. B, H. GOPNER
- TEL.

f 1._
,, 1.75
" 3.50

WELT.
WELT.
WELT.
WELT.

DRUKKERIJ

..

Ecn
a ndere
advcrtenUe
vrallgt agcnten \'oor een con-

~I r...d il is tlnlr Jlll' \., rOll. !-!cnlicmcl!.
" that! wrik 10 cxprcs!I my llppr~ riu1ion
.. /lnd Willilude ror HI(.' I ..ondcrful ~c]"\'ici'
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.. ~!i .... n Mr!> .• 11ICtlucs 01111 myself 011 our

.. rc(·cnl thr ... r.month trip IhrouJ.lh lhe Nc\hcr~
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.. Wl!~ "pen' on ~\'l' 1I n f your 1I1Irious !>hip.,.'·
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Van Dag tot .Dag.
U(.: omstnndighcid, dal cen
:mnlnl der mudd van het
Nirom·oreb'='Sl
hUitenlnndcrs
zijn, is dl'slijd s aanlciding gew('Lsl tot CCIl .... rij scherpc cdtick op het [('it. dat or in
UC
1tmu~em(·nL'i·werc1d
van
Xcdl!r1antlsch Int.!W zoovccl
buitcnlnllders cmplooi vindcn
1m c(.:n uit\'loeh:iel hicr\'an is
W/.'C I' g('w(.:etit. dnl c!cn der grootc hold!:> t.'C1i orchest engagccru(" dnl g-chcel uit Nederland!o!chc arlisten is samcngcstcld.
ECII lofwnardig storev!:n,..
rial door de musici in de rollerI'(!r!>lc IJI<!aL<1 had moden wor-

VOOI'llllamste deel Vnll hun
taak betel' vervullen. nllmelijk
vroolijkheid ell ~temmlng te
brcngen.
Aan :dch zelf en htu. Nedcr~
J:lnw;che collegn's zijn zij dit
vcr plieht!
....
In .verbund mcl de door de
Resecring vool'gestelde verorden ing. die bijwnderc strafmaatrcgelen wi! bn!llgen legcn
de schending van het ambtelijk
geheim, zegt de heer Zcntgraaff
thans hoop tc koestel'cn op cen
overwinning van het gematig-

~~:Sl bc~;~n:oO~bO:~dv~~ ~~k~~~ g~ti~~i~~~ ~~;h~:';.kking
dal ook voor andere zakcn cen
nanmocdiging 1'.ou zijn om op
° den aangegcvcn weg voort te
gllan.
Maar hoe janlmer het is, er
moct worden geeonstateerd, dat
de Ncderlandschc band qua ensemble ten achtcr blijft bij de
orchesten, die uit buitenlandsche musici zljn samengooteld.
OngctwijfcId zijn de leden
van het gezcTschap elk voor
zich
vcrdienstelijkc,
enkele
bunner zelfs zeer goede ronsici,
die hun taak serieus opvatten.
m scricUs · zeUs. En daardoor slagen zij er niet in de
sreer te benadcren, welke in
een
amusementsgelegenheiid

eu"en'ieloos
"likeI, diew.acbij
zy vood;:eur genietcn,
onder
B.B. ambt('naren en· in Chincc~
schc kringen gOltd bel{cnd zijn_
Het l\jirt een ietwat zonderlillg
artikcl.

•*

Dc P. G. heeft de verspreidint; verbodcn vnn het nummer
Vllll Yolk ell Vaderland van
cen
mani fest inhoudt met een z.eer
schcrJ)e cn onwaardigc eritick
oJ) het buitenlnndsch beleid der
NedcrJundsche Regeering.
Qnzc Indischc maatregelen
zijn geluk kig wat doeltref{ender dan wu.t men in Nederland
legell dcrg-elijke dingen kan
doen. Men tie overigens 011S
arlikel in dit nummer over
de "buitenlandschc l)olitiek"
vun Mussel't.

28 September, hetwelk

Kort.Nieuws.
"STRAFEXPED1TIE"
Soldaten op stap.
De tclegrammell hebber; in
het kart m elding gemaakt van
de veroordc~ling vun .eenige
Engci!".lche .9oldatcn in Britsch
Indic. die op eigen houtje cen
strafex:peditic naar een dessa
ha.dden ondcrnomen ell daar
hgCOto:c'd'eno.nbehOOrlijit W:lrcn op•
Aan de hand van de rechtzilting kunncn wij hi eromtrent
nog het volgende meldCIl.
Het betroft hier elf soldaten
van bet cerate ·bataljon van
J ~ing::i
Liverpool Regiment.

~:a~6t~~~~~~~~ d~~~r~~hter hU;~

na ge.sproken. lfaar zeUs zij
z:ljn niet in staat de medeleden
v.eah"wu:g"';e r:.ph,:'e'ere'no,t meer
•

EMIGRATIEWETIEN IN
CHINA.
Voortieningcn

.

Rijswijk 19

HARMONIE
Haul SerzDn

zou ons standpunt hetwelk eenmaal
door ens ingenomen niet doerr
veranderen
Op het gebied van onze artikelen
behceft U niet te hamsteren.

W]I HANDHAVEN TE ALLE N TIlDE

arbeid scontracien .
zers Nee! Aedriaen uit bet
Uit Nanking wordt gemeld Haegje, van wiens avonturen

ONZE Li\GE PRIJZEN

dat de wetgevende Yuan bepa: voorloopig iederen Donderdag

EN LEV EREN PRIMA KWALlTEIT .

tl'cffende de crnigratie uit Chiua vall al'beiders. Daarbij wordt
bcpaaJd, dat cmigrantcn oudcr
dan tv.rintig janr en niet hoven
de vijf en vecrtig ja.ar magen

trollwen, dnt ~!Jn otlden"~llldIU
gen evenzeer bI] de lezers ~n den
smaak zullen. vallen aJs die van
Kees en Tnll'_

Bij aankoop van 10 G U L D EN
ontvangt U eeo nuttig geschenk.!

zijn. Verd~r moeten zij goed
geen kwalen
hcbben. Arbeidscon tractcn moc~
ten in ovcrcenstemming zijn met
cIe voorwaarden zooal::; die zUn
vast ge2tElld door het Central
Ovcrsens.. Committee. Arbeidocs die doo, de Regcering

met zjjn g:~zondheidstoesta~d ,
maar dat hU op dokters advles
de boofdstnd beeft vcrlaten en TEtEr. 2208 -272V1L.
cen ~c~~ maakt doo~ het Zujd~
Wes tehJk deel van Slam. (S.T.)

palingen. Wcrfagenten moeten
t ocstemming bebben van het
Overseas Commiittee. terwijl
individueele emigranten zich
daar mocten laten registreereno (S.T.)

De Chineesche " LIndbergh"
Sun Ta.ng Rang, d ie in 1930
een solo-vlucht maa.kte van
Duitschl and naar China en di e
daarna nnar Europa tcrugkeerde om zijn studies op het gebied van het vliegwezen te vol-

lingen hecft va~t

gesteld be- zal worden ve~ld in be~ v~r

gczond zijn e.n

DE
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niet te evenaren
in
smaak.
zuinigheid
en
vOEidi ngswaarde.
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U vindt het op de tafel
ieder /ijnproever.
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Waar niet verkrijgbaar.
wende men zich tot de

DE ONRUST OP DE
PH1L1PPYNEN.
Ve.rdere agitatie.

Importeurs :

.

De nelle v.an de commurustlsche. e.D ~dlca!e elementen op

N.V. HANDEL MIJ.

de Phihppunen m verband met
het nijpende voedseltekort in
verschillende streken blijft
voortduren.. Men wakkert de
o~tvredenheld van de. onwete,lde plattelandsbev?lkmg aan
en door de autoritmten wor.den voorzorgsmaatregelen ge;10meo.

"ARCANA"
BATr\. VIA - CENTRU~1
Tan ah Aban g West 34.
Tel doo n \-Velt. 2-10.;.

DE

ENGELSCHE
VUEGMAIL.

Het tegenovergestetde als
bij ons.
In verband met de instep.ing
van de dubbelweeksch~ die.nst
tusscbcn Londe~ en Smgapore
meakt.de St:r.. Tunes op, dat de
zak~nliede~ ill Lon.de~ co~el'o
vatiever ·zun dan. die m Smgspore en hnlsta.rr!ger vast .hou-

NEOERLANOSCHE HANOEL.MAATSCHAPPIJ, N. V.

UFfCTEN6ELEENINGEN

PRODliCTEN8E1.EfNINCE:-l.
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wer:d vernield. . ':ersehillende ven een wen construeeren.
Bode komt een vrouwen en melSJes werden (S.T.)
.
pe
eegen. ontkleed en
geweld
--.,
•
..nged.an, 'erw.JI de. vad~r DE PREMIER VAN SIAM.
vertrok s1echts

Verzoek

.kan 11 'hel;>et;!
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SPOED - ORDONNANTIE

en Truiverhalen, welke wij geregeld op Zaterdag zutlen blijyen publiceeren, introduceeren
wij in dit nummer bij ODZe Ie-

voor

was ~:i
J:;ns~~U: co~~~~a~n~:
gen z.al worden . afgestaan en

:er h:;sJ::~I:!ew~
da.t is geconstrueerd door een gedood. (S.T.)
van o~ds bekende,. betrbuwbar~
___
o
Amerlkaansche wtvinder. ZiJ VOETBAL IN ENGELAND
die zich ervoo"r interesseeren
In verband met een
m~eten wat geld hebben en hun van enkele OllZCr lezers zullen
bneven richteo aan Manufac- wij in den Vf)rvolge behalve de
ultslagen en den competitie-

CAMAYi'

'1 =

NEEF AEDRIAEN.

dat dlt een specmal handelscent~,um voor -de Japanners moet
ZlJn, wa.ar de maatregel~n ' v~
de Chmeesche Regeenng met
gelden. Verder zullen de Japanners hun eigen ent;repots en
goodangs bouwen en In de ha-

java

b""b,

Ais pendant van onze Kecs

Na den middagdi"enst verzamelden zich zestig soldaten
a~hter de kazerne, de meeste
gewapend met stokken, doch
enkeleo met een bajonet.
Zij overvielen de dessa Benda, waar de bevolking werd gemolesteerd en haar eigendom

a'd.nvlcortekkne'I":~k
vVoooo~'eIww.o.no'-dn,
"

per plaatsing
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TEGEN PRIJSOPDRIJVING EN HAMSTEREN
I

betaaId, zoodat de heeren te
Geneve zelfs op dezen grond
alte zeggingschap over. Puitschland vcrloren. En dit land in
het
hangende conflict dus
naar eigen goeddunken kan
hnndelen.
"..
In de

DE

Bragaweg 29

In den loop van deze maand
wordt het uittreden van
Ouitschland uit den Volkenbond definiticf. (Twee jaar na
het opzeggen van het l idmaatschap) Er zijn stemmen opgegaan om Duitschland als lid
van den Volkenhond vast te
houden. omdnt het zijn verplichtingen ten aanzien van de
Geneefsche organisatie niet
was nagekomcn. Thans heeft

bet matt
zijn
. . .
is, 'wat Uw
Indien
teint
niet . meer
•
•
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ZATERDAG.
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KOK

Muziekhandel

TE SWATOW.
Niicuwe J~l?ansche eischen.:
In :!anslmtlllg op hetgeen W1J
ree~ .. roeldden omtre!lt de
moelllJkheden welke ztch t e
Swatow heb~~n voorgedaan,
~vaarhecn cen LIen~l. Japa.ns~e
Ja.~ers werden ~edirigeerd, ..crwlJl a..o'1.n het Chmeesche bestuur
bepe.alde eischen werden gesteId, meldt een nader bericht
uit Hongkong van den 12 den
O.ctober, d~t de.situatie in een
meuw stadium IS ge~omen.
De Japansche lDgez~tenen
V~1l Swatow he~ben gedrelgdop
etgen gelegenheld maatregelen
t e nemen om hlm veiligheid t e
verzekeren. Ver~er. hebbe~ de
Japansche autorltelten geelscht,

av:;~lc~:;~n~J:t p:~;e:: ~:~ ~~ ~~:e:~~O~d!~:L ~~~h=

aanlelding ZlJn , dat men 10 het
belang van zijn zaak huiverig
staat tegen bet engageeren van
~en Ned~la.ndsch orchest. dan
IS het tiJ?. d~t de Nederlandache mUSlCl dit beseffen eo het

Piano~ ~n

BAtAVIA

ell

vOOP. KLACBTEN VERSPREIDING TEL. W4 ....

LAAGSTB PBLlZBlI! Ell! APBBTALlllO

BAtJDOENG

voar

f 12.50
DIN5DAG. DONDERDAG
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N.V.

is beschikbaar

TE BATAVIA-C. EN Mr.-C O RNELIS.

KOOPT,,~ PIANO .J~=,

ncr werden bij gebrek aan
bewijs vrijgelaten.
De soldaten van het regiment, dat te Jubbulpore in
garnizoen ligt, zijn er den
l8den Juli j .l op llitgetrokken
om op cigen gelegenheid de
bcvolking vn.n de dessa Benda
te tuchtigen.
Oit hield vcrband met het
(cit. dat den vorigen avond een
soldaat, Kennedy geheeten, die
een fietstocht maakte, bij het
invallen van de duistemis door
eenige Inlanders was aangevallen en verwond.
Hij vertelde dit zijn kameraden, die besloten er op uit te
trekken am de bevolking van

tot
Wij kunnen ons dcze hoop
indenkcn, :lange.tien anders een
der hoekstcenen van een journallstieke carriere zou worden
weggcslagen.
•••

:::~~~:~::~~ :~~d ~op~~~ ~~~~:!an~an ~~te~ol~~nb~~ ~~s~=el,;~r st!~~e.dy
worden.
Pit gebrek aan contact met
het {Iublick, dit "dood!p*n"
van de pittigste muziek is helaas cen eigenschap va.n vele
Ncderlandscbe musici, de en~
kelc zeer goede, die wij hier
ook kennen natuurlijk niet te

KAPPEE

GOENOENG SEHARI -46
NA 5 UUR TEL NOS.·WELTEVREDEN 582-5238-2398.

WELT. tw!lO.

turer Motor Products in Illinois.
Het is een advertentic van de
lmort waa.rtegen moet worden
gewaarschuwd omdat nader
contact met dezen -van ouds bekenden, betrollwbaren Amerikatl.nschen uitvinder er \Vel
ecns toe :?..au kunnen 1eiden.
dat men zijn duiten kwijt raak~
tc!

.. AIl~r mii return 10 the Ullilcl! S iules
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is medegedeeld 3at de pre~; K LX dus die voor d~ tweede
van Siam Ph~ Bahol met offi- m~cbine
Holls.nd be!an:grtj1r:
cieel is aigetreden in verband meer mail krijgt dan uit Indie.
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de Engelscbe
voetbaJ
League
stand
van van
de eerste
divisie
van
oak die
de overlge
divi~
aies vermelden. Deze lijst

HET BEHOUD "OWER TARDE.
Houdt tanden eo mend.
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Hij die zijn h~ar doet met Sta-Bac,
Is bij de dames 't meest in trek,

t\.t t< ",\00'\
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PORTAELE

maison fond.., 1825

GRAFONOLA'S

P R • ..1 S V E R LAG I N G

VOOR IEDER GEZIN

WEGENS BUITENGEWOON GROOTE
AANKOOPEN VAN NIEUWE STOFFEN ZI)N
WI) IN STAAT PER 15 OCT. A.S. DE PRI)ZEN
VAN AL ONZE KLEEDING MET

"", \I

Prijs: F. 0.50

10

,.j\)

tot

25

pro cent te verlagen.

~~~~~~~~~~,~".~rt,~,~"~~~.~.,~.,~ ,~:~V"~ :~.a:~, v~e .:~ ~:~J~·.~ :~ ~ .:, ~.z.I.!l~O: f:A~:~:N~Z~?:TO~T~'i~ :w~ 1 ~ e=n=liJ='k=i=n=de=w=er=e=I:=:~=W=~ =~:=:=~.=2=h=eb=b~=n=G=v:=R=a=a=Frl=:=~=d,=R=~=a~='=riJ":'=1='mB=a~=:=~=.:= ..=~
=,==~
=,
••...

:

... ..

..

Onverantwoordelijke
Daemagogie.

==,=,,

ervan overtuigd, dat velen, die
zich enthousiast bij de N.S.B.
he~be~. aangesloten op de b~:
grupeliJke gronden ,":elk~ WlJ
reeds eer~er omstandlg Ulteen-

nis ontwikkelt. Dat wij hier
voor de inleiding staan van een
poging to machtsverschuiving
en tot herschikking van de bestaande verhoudingen.
Een pogi~g .~aa:van ~eder-

_~~~~ ~~~~

F
II BUIZI 1140BOR

als b (} n d g e n 0 0 t in een
......
strijd practisch waardeloos
zijn!
Wiens bondgenoot? is men
SOEKABOBMI
geneigd te vragen, na den daeHoog 3500 Voat. T.SI' 2.03
magogischen aanvai van den I Prima Familie ension

II

__

Vanaf I 28.- contant
ITermijDbetali09fs__ perwaan.d
K ... K.
K IN!! I E S

welke Ir. wicn of van waar zij dan oolt zetten, zlch na deze redevoe- land en Iudie, mdlen Zlj zou spreker op Engeland!
~;~~~~~;P;;~~~iN.i.i'diWi'i;'i2;2ii-i Batavia_C.
ring zullen afvragen of zij zich slagen iu de eerste plaats het
Inderdaad, om de woorden .
de weI in goed gezelschap bevin- slachtoffer zouden worden, zoo- van Mussert te gebruiken, men ~~
. h
den!
dat er voor ons Nederlandel's verslikt zich bij aUe ellende in
in ycrband mct cnkcle pas- heer Mussert zlCh eeft veroarDe internationale verhoudin- aUe aanleiding is am, wat ge- tranen van het lachen om zoo- I
~mges welke danrin volgens cen loofd op te merken over de gen zijn op het oogenblik uiter- daan wordt om dit te voorko- veel d.vaasheid!
tcJcgrufisch resume van de buitenlandsche verhoudingen en mate teer. Ook daarop is iu de men, toe te juichen en binnen
Maar onze verhouding tot
Voor
Ja.v~ Bode voorkwamen, ~an- de . positie van Nederland ten Troonrede duidelijk gezin~ de perken van ons kunnen me- ODze Engelsche naburen, zoolcidmg tot nndcre beschouwmg. opzlchte daarvan.
speeld
dewerking te verleenen om dit weI in Europa als in Azie is te
In de ecrstc plaats vraagt
Ecn. ernstig woord van.?ra- Van h'en, dic ~ vCl'antwoorde1ijk streven te doen gelukken!
goed, dan dat de daemagogimen zieh, zoo goed als men dit test hICrtcgen ',,-- ongetwlJfeld zijn voor het lot van Neder~
vaak ten ullnzicn van rcdcvoc- op zijn plants!
land, wordt in deze tijdcn het de~::ee~::v~:~ d~:e~:::~u~~ ~:he :e~~:di::'g:~ M~:~~ :
;!~g~:ed~ltl:et~~cS~I:c~~:re~!;~ Na te hebben opgemerkt, dat uitcI'ste gevcrgd om het Ne· sclt in dit opzicht zijn, moge rondslingerde om een goedkoop
het dc taak van de N.S.B. is, dcrlnndsche standpunt te kun- worden bewezen uit het slot succes te bel'eiken, kunnen pasnaar
huzing nf JlOe het rnogclijk is, om ~ct Nede:landsche yolk, dat nen handhaven, zooals cen eeu- van zijn rede, wnarin hij de Re- seeren, zonder dat daartegen
dut dingcn all> 0001' 11'. Mussert dag III d~g U1t wor.dt bedrogen, wenoude traditic dit yoor- geering ervan beschuldigde de een ernstig woord van protest
nunr voren gcbrncht op zulk ccn voor to hchton, zeide de heel' schrijft. Eerlijk en klanr, voor maritieme en luchtbescher- wordt gehoord!
toon in het opcnbaar kunnen Musscrt, dat de tro.onrede ver- ailes gericht op een waardige ming van Indie dermate te
v. W.
w(mlen gczcgd, zonder dat de klaart, dnt de vrlendschappe- handhaving van de Nederland- .________ ~~
_ _ __
lijJtc verhouding met andere sche neutraliteit.
bevocgde macht ingt·ijpt.
Balaoia-C. - Noordwijk 6 A __ Tel. 1231
De heer Mussert is vol lor ;nogendheden ongerept bewnnrd
Normaal is het reeds uiter.
lIVer JudW en de oojegening, 1S geblevclI, .t~rwjjl cen paar matc bcdenkelijk, dut zij, die de
----1I!1.~~~~~~~~~~!IIlI!I!lllIllllIlll~
welke hij bie>r ondcrvond, maar weken la:cr MInIster De Graeff verantwoordelijkheid
n i e tEen tweede Mantsjoekwo.
te dwingen en oo~ op and~re . . .~
_ _~_ _ _ _ .. _ _ _.
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;l~~jt m~:l~:e~ll~~:=~rtt~~~~e~~;; ~~~o:e~~I~c:~~~!:~~t Italic den

•

op de ol'enbarc vergaderingen
wuar hij sprak, beboorlijk hecft
J,;£:'dragcn, Met uitzondcring
dan van de sncer or Minister
Culijn, wdkc: hij niel achterW,""a kon latton,

Dit is weI de grootste impertinentie, welke men zich kan
indcnkcn. En wanneer de heer
Mllsscrt mecnt te mogcn zeggen, dat het Nederlandsehe
voJk dag in dng uit wordt be-

Maar indien de heer MUBSert
:lich in het door hem .zoo zeer
i;'cprezen ludiC had uiitgelaten
op de mnnier waarop hij dit
op den L:mddag deed; indien
hij ;dch hier had schuldig gemaakt nan dczelfde laag-bij-de·
gromlsehe en gevaarlijkc daemagogie, da~. had hij er zeker
....an kunnen zU n, dnt het woord
hem was ontnomen en dat ~~t
verder spreken hem zou zlJn
belet., .
Dc passage van Ir. ~ussert
Over N.~derlandseh Indte zullen ~ zonder .. c.om~entaar
voorblJ gaan. HIJ IS hrer wat
gecoiffeerd en de wijze waarop
hij op deze vriendelijke bejege-

drogcn en hij dat ook ongestraft kan doen, dan heeft hij
zich dOor een dergelijke bewering toeh wei aun het grootste
mogelijke bedrog schuldig gemnakt en is hij op een .zoo
daemngogische wijz~. te w~rk
gegaan, met terzlJdestellmg
van a!le ?egrip va? ~erlijkheid
en fmrheld, dat Wl~ eVen rloord:~kt dczen man met mecr au
serteux kan nemen.
Oat de sympathie van den
heel' M-ussert en zij~.~~rtij a~n
d.:n kant van Italle IS, dat IS
z.\Jn zaak...
.
Maar dnt hlJ een dergeliJke
onwnre en ongegronde beschuldiging durft te lanceeren aan
het a~es der Nederlandsche
Regeermg, omdat deze zieh
waardig en bewust uitsprak
v.oor het nakome~ d:r verplic~tIngen waartoe ZIJ zlch plechbg
had .. v~rbonden, .zonder dat
daarblJ ill het nunst sprake
was van eenigen militairen
maatregeI, Iaat staan van een
gedachte aan oorlog met ltalie, is een zaak van 0 p e nb a a r belang.
Zichzelf ell_ zijn beweging,
hoe goed de kern daarvan mag
zijn, hoezeer bepaalde motieven den aanhang ook in Indi~
kunnen verklaren, heeft hlJ
daannede aUerscherpst veroordeeld!
Wanneer zulke tendenzen aan
het daglicht komen, is zij zon~
der meer gevaarlijk en wij zijn

~~ng b~eft g~rcageerdjskin~er-

hJk nalef. BIJ~a zou men zlCh
afvragen of hler geen zeer verstandig overleg ~.n het spe! Is
geweest, waa~bIJ met ~roo:e
mensehenkenms cen houdmg IS
b~paald,. welke I~. Mus,\;ert de
wmd Ult de zellen moest nemen, althans VOOr zoover bet
Nederlandsch Indie betreftL ....
Verder. zijn wij ge~end aan
de mamer van Ultd~kken,
welke de heel' MUssert Zlch tegenover Minister Colijn meent
it: mo~en. permitteeren. ~n de
a~p-:eclatre van een grapJe, d~t
Mm.lster Deckers. va~ de marlne m de margarllle IS gegaan,
l~ten wij gaarne OVer aan de
DIet doordenkende massa, die
zich door zulke dingen gaarne
in extase laat brengen, door

heeft u het wonderboord

aroset
Op het nieuwe arrow·mitoga shirt

I

reeds geprobeerd?

I

~
-IIUI

he! zie! er 's middags na uw dag!aak
nog eyen fris uit, niet gekreukt niet
omgevallen, als toen u het 's m~rgens

aantrok - en

toch

geen

drop stijfsel

wij garanderen een ongelimiteerd aantal
keren wassen zonder enige invloed op
bovenstaand effect.

II

aeenverkoo~.,.

le!op he! e!ike!

'

dragcn, die 01) geen stukken nn
de omstandigheden kunnen beoordeelen waarmede rekening
moet worden gehouden, noch
:ts w~~en dv~n ~e mo~elijk?~
st In ztc
en, we eeoc
vcrbcrgt,
op bUltenlandsche
aangelegenheden ongefundecrde
critiek oefenen.
Onder de gespannen om.'3tandigheden van het oogenblik is
zulk een nctie echter in hooge
mate .onve-:antwoordelijk en
zelfs mlsdadlg.
In het bijzonder is zij zoodanig als zaoals de heer Mussert
dit' de~d, grove beleedigingen
worden gelanceerd aan het adres
van cen mogendheid, waarmede wij zeer vriendschappelijke
relaties
onderhouden.
Sterker nog, met welker belang
als koloniale mogendheid het
onze volkomen parallel loopt.
De heer Mussert vermat zich,
volgells het telegram van de
Java Bode het volgende te zeggen:
,,!tali{; verovert AbessinH~.
orodat het niet anders kan,
o~dat het grondstoffen noo~
d.l.g heeft e.n een uitlaat voor
zlJn bevolkmgsoverschot.
Engeland, Frankrijk en
Nederland hebben hetzelfde
gedaan; aIleen heft ltalie
zijn hand niet op tegen blanke~, terwijl .de Engelschen
dUlZenden Afrikaansche boeren van Hollandschen stam
aan hun bajonetten regen.
De Nederlandsche pers dIe
spr:e~t van EngeIand's verdedigm?, van de belangen
der JdelDe naties is idioot of
leugenachtig, wijl de Engelsche Regeeriog nooit een
Enge1sch soldaat heeft geofferd VOOr -andere dan Engelsche belangen".
Dit is weI zoo vijandig en

0:n

zoo voIkome~ misleid~d, dat
een protest hlertegen met achterwege mag blijven, zeer zeker niet in Nederlandsch Indie,
welks belangen in dit tijdvak
zoo mluw en zoo inuig met de
E
Isch ..
nge
e ZlJn sam~ geweven.
~t, zooals bmtenlandsche

Nedcrlagen dm: Japanschc

K=~ni~a~eh~t~~:~e~e~~~f

Rcgce-nng..

gen, die zich aan de Japansche
eischen zonder meer zouden

Een telegram, dat meldmg
maakt van een bijeenkomst
van "de staf-ofncieren van het
z.g. Kwantung-Ieger en die van
het Japanscne garmzoen In
Noord China, op welke bijeenkornst con~~ete maatrege~en
besprokcn zlJn ter. bevordermg
van de samen~erkmg tussc~en
Japan, . M~nts~oekwo en ChlD.a

wi~e~ ond~rwe§pen.

wijst op een te verwachte~
o~~'e~en van. ~e Japaru.'che
mllltalre autOrlteIte~, te~eInde
de.. gang van zak~n In Chma ~e
e:~11~;~~n o~n t~ie~~e~,den wII
Na deze conferentie te Dairen, welke blijkbaar Zaterdag
en Zondag heeft plaats gehad,
hebben Generaal Okamura van
mandant van het Japansche
garnizoen in N?ord China, zich
naar Shanghm begeven, ter
bijwoniD:g v::n een eo~erentie
van de In Chl~<:- gestatlOneerde

listische kringen in Japan aan.leiding zijn geweest tot ~oote
ongerustheid. omdat men ill de
reis van Sir Leith Ross een po~
ging van Engeland ziet o:r;n- .den

~~p~~s!~~Ul~~i~eat~a~n d~:;~-

Jap~n~ch~ offIc~e~e~.

ei-

cheques

E~- C 0

~

A

IVI

PT 0•

MIJ.

N.Y,

d,i-'-e-gr-o-o-te-nd-e-el-s-v-er-a-nt-w-o-or-d-e--n-a-dru-k-o-p-g-e-Ie-gd-,-d-at-J-ap-anIUk moeten worden geacht voar geen territol'iale ambities in
de onrust welke bestaat en die C~a heeft (geloove het wie
steeds maatregele~ voorstellen will)
of daarmede dreI~en, . we~e
Maar, gaat. generaal Tada
een vreedzame ontwikkeling, In v.e~de:; .de a~h-Jap~che acwelk d~~l van het land ook ti'Vltelt m ChIn~. bliJft stee~
0~:1:~ r:::!e~~ze rnilitairen ~~~r=~~n~: : tz ~f ~o~ nb~~
de vrije hand wordt gelaten, of r a a 1 T s j ian g K a I
wat erger is, zoolang Tokyo She k I» n. z ij n vol g e _
,niet bij machte blijkt om deze lin g e n W 0 r den a f g ep erond:n, a~~~a~: !~u~~~ ~a~' de~a:!!!r!e~a:~~~~~
eenige rus1.
0
China den raad om hen, die a1
De corres~on~ent verwijst het n:ogelijke doen om
toedan naar de Ultlatingen van ge- nadermg tusschen China en
n~raal majoor .Tad~ .ten op- Japan in den weg te stann,
zI~te van de SItuatie ill Noord zander .roeer. <:f te ~etten, of,
;!;:!\et :e~:=:r s:'~~ ~~r:t~:t a:o~e ~~::
Men merke bierbij op, ,da~ d~e van het overige ~eel van China
Generaal Tada dezelfae IS, die en verder hartelijke samenwerbij de .pas gehoudr:n conferen~e king met Japan te ~e~. _

ten wij uiteen, rlat de Japansche militaire groep met het
bereikte resu1taat niet tevreden zou b~en te $ , en . dat
na de vestigmg van den Japanschen invloed in Noord China
en het afzetten van de Japan
met vriendelijk gezinde Re-

naar Shanghai heeft begeven
om daar te confereeren met de
in China gestationeerde Japanache opper·- en hoofdofficien:?'
Generaal Tada heeft ZlJIl
moening vo..«I.gelegd in een
pamflet, IJat hij aan de vet'schillende,dagbladcorresponden-

::a~~a~g=~:~~;,ad~:~

: c~~~e ~~:rin~:
na worden onderdrukt. aan de
anti.Japansche agitatie moet
een einde worden gemaakt en
ook aan aIle intriges in China
of daarbuiten welke den vrede
in het land zoud... kunnen verstoreo.
Nu is niemand naief of op-

~""'"""""""""""""""*"'_'-"'''''''''''''''''''''''''''''''

__''

'f'epe~e!
.
EDgels...;hen invloed, waarbij in
Men zal zlch welhcht herm~ het bijzonder het contact met
~:~en'Ja::!sc~:n ~lt:i~~;d~ figuren als Soong, Wellin~:~
Noord China, dat heeft geleid K:O~t ~~n1ro~~::~~~~t gade
tot de.. tegenwo?nl~ge situ.atie ~Slagen. En voor de tweede
waarblJ de pr0v.mcles HopeI en ~aal schijnt het, dat het dipld~
Shantung practisc~ geheel ':~- matieke spel den militairen
der Japanschen Invl~ed ~IJ?- gaat vervelen en dat zij zich
ge~omen, een. d~rge1iJke mih- gereed maken zelf in te grijpen,
~~~:, cO:!:~~;bed: ~~~;;:gefe: ~:n;~~::e!~~ verloop van zaken
welke later werden genomen
I
band hiermede is een
en waardoor de Japansche
nes v~r dentie van belang,
-R~geering te '!okyo v~~r een ~cike ~j aantroffen in de Sir.
!~:;oe~;o:~~enw~~~pr~::~Id, Timc8~ afkomstig van .den m:~
Wij wezen er destijds op, dat ~:~~rt: v:'~lk!et j:~a1ist
er:n de~gelijke militaire bespre- steed~ z~er goed geinformeerd
kmg ruet veel goeds kon betee- bleek te zijn.
kenen en hetzelfde kan wor~en
Deze wijst erop, dat men te
gezegd van de conferenties Tokyo van meening is, dat cen
we::d:~a;:de:engeh=:~ rege1~g b ~an~ Chin::.chiJavan Noord China zijn ~ had it~~k:lij: is vs;: d~ ~ti:
geIrregen en de Regeermg te ke en economisehe samenwerT?~y~ de. stappen :-elke de king tusschen deze beide landen
L hlstmre .se

ra:

:en

~J>~ aa~~k~= Y:~~~ina::c~ee zak~~=

geen commentaar willen geyen op deze verklaringen "Va?
Generaal Tada. Ret kon dit ",
cok moe,ilijk doen,. want hoe
zou het verder op 171'1endschappeIijken gn;ndslag met China
kunnen onderb~delen, t:e:w.UI
een Opper-offiCICl' de Chinee-

s;: =~:at ~o:a.::het~
:-..:. :nven~~~ ~g
=~ ~~~t;rn;!r inei~
e~
"!' scho politiek' in

China uiteen

zuIk een verlda-

~ ui~:~= da~v: ~en:n~a~~ ~'dit gescbrift wordt er denl=! gesanctioneerd

op de groote als andersom op volgende actio erop gerlcht zou
clkaar ziJn aangewezen.
zijn omhet spel, <!at te Peking

~
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van de Escompto zijn practisch niet te
vervalschen !
De geraffineerdste praktijken worden
verijdeld door het Safety-Paper,
Verkrijgbaar in twee formaten.
Vraagt het handige "vestpocket" etui!
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beide staten noodig is om te worden gedaan om den Japan- trekking heeft op

_
be¢p
wat;sich"l'hot

I

s eelden zijn or eenige maand~ll vo~rbij gegaan. Maanden
gedurende welke breedvoerig is
onderhandeld tusschen de Re~
Igeering te Tokyo en de Chinee.
!sche Regeering, waarbij da?
\eens be~chten werden g2ub1t~
d
!~:~chen
a~a;:~ ~~e~~inao=g
slechts een kwestie van dagen
zou zijn, terwijl even later weer
werd geseind, dat men van zulk
:::s verdrag weer mijlen ver af
D~ar tusschenin zijn gevallen
de besprekingen, welke Sir
Leith Ross heeft gevoerd, zoowe,l te Tokyo .als teo Nankin~,

~~:an!:\u.::a::: ~~~::'e~!:
begrijpen hoezeer zij. de ldeine

h

talr:ne~~m s~el ~:~~~r~ c7:1In~
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be-I

de in de bestuurs-reorgarusaUe van ],{antsjoekwO'.
2!l. Het optred.e"?- ,van de J~panache mihtalre autonteiten in Noord
waarbij de Japansche Regeering in een nota aan
Engeland verklaaroe, dat
dit geschied was buiten
haar voorkennis en wil,
maar dat zij achteraf niet
anders had kunnen doen
dan dit sanctioneeren.
3°. Het forcee~e.n ~oor de J~-

Maar uu was dan tocli: komen vast te staan, dat dit zoo
ni~t. langer ging en da~ ~eef
Aunaen zou moeten solhclteeren naar een of auder emplooi.
Gemakkelijk ble~k dit niet te
gaan en aile re!aties van de
familie bij elkaar waren niet in
staat om neef Adreaen een
passende betrekking te bezorgen.
Toen was als een r:dden~:

pa.nsche
mihtall'e
autonteiten van
..het aftreden
van den mnllster van oorlog Hayashi, die in samenw?rking met het kabi~et
wlide t r achten ?e centro.l.e
over het leger, III net blJzonder over he.t Kwantwlgle~?r, weer III handen te
krIJgen...
De overwlI~~m~ der. J<l;pansche mlhtalre antor!teiten in bet Minobe-inc1-

nulie vroeger wat lmks had laten liggen, want zijn eehtgenoote, freule Helene van Oudbo~en
~~d door !tern. te huwen feltebJk een mesallIance aangega~n,
maar Oom. Goos~ns ~ad Zl~.~
~an d~ b~nklDstelhng ill Indle,
waarblJ hl~ w~,s gepla~~t, tot
een aanZlenhJke posltie .?mho~g' gewerkt. Zelfs zat hlJ er
~armpjes in en s.e?ert eenige

h

fttiadirie
50.
door de
t e v e rIc c n e n a u n s t e its - s c hen n i sen
Japanscbe milItaire autorie e n 0 pst and weI k ewe g ens 1 and v err a a d.
teiten van een nieuwe ae:l i c h z o.u ric h ten 0 p
am de crisis welke reeds setie in Noord Cbina tenh e t los m a ken v a It dert geruimen tijd dreigt
einde de situatie te ford e v ij f N 0 0 r del ij k e te fOl'eeeren, beeft de Japanceeren en te komen tot
lJ r 0 v inc. i e s
(H 0 P e i, s?he Regeering ook aan dezen
de
stichting
van een
Chi I i, S h 11. 11 .9 i, C h a - elsch rnocten toegeven.
nieuwen
onafhankelijken
h a r e n Sh a II tun g)
De ovcrwinning van de milistuat.
• van d e e h inc esc h c tairc groep is in deze aangeleOnder deze omstandigheden
l' cpu b li e k.
gCllheid van zcer vee! belang en Jijkt bet nog slechts een kwes-

financieele zorgen zicb hem en
zijn vrouw weer genadiglijk
herinnel'd.
Oom Goosens had d~ar wat
am gelachen en terwIlle van
zijn vrouw bad bij de toenadering van de familie niet
en zich meerdere
,
wanneer dit Itoodig
getool1d.

het een va et vient dat het ver(US p. blik
trek van een gro.otemailboot ...lUldekenmerkt.
M!lli '.~
Toen het viertal uit de taxi
Ii' '.
stapte, waar de handbagage :~;;;;;;~~~;;;==~~~~~~~~:::ii~
achterop was geladen, wilde
Bu...." _L~C!o<.t Em<rgQ"
Adriaen zich direct naar de
loopbrug begeven, welke den
Bij d,,-o bakker koopt men zljn brood.
Bij Caft·R.estaur.ilDt NOORDWI)K driDkt aCD :rijD cocktail speciaa!•
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na bentst, zij bet met een
de de Douariere; die
z-waard hart. __
harde slagen "'an
H?t huwelij~ t~ nee! meer had geleerd. dat
Adnaen en rucht Al:i."aele was wi' t h niet deen de

all':;!n eenvoud vol,trollen
reke~\OCh tweeje:
de dag dat de Ma!'lllX zee
kiezen, was aangebroken.
Neef Adriaen en tante Clasina hadden nog geprobeerd Oo~
Goosens over te halen om ill
G.enua aan board te gaan, ~aar
dlt was ~gewezen en het Jonge
paar zon ill Amsterdam embarke~:uie CIasina en de Doua- van den kant af is, gaen jullie

engelverIof
Oom gekome~,
~oosens,dl:11t
ludle
Houdrichem
naer je belaas
cabine. nag
De "7oeg
menscben
m?~
ie de
fa- riere
neef enVan
docbter
uitgeleidezouden
doen, zulleil
ge- 1"'1~~~~il=

gl'~ll~ (ll~ il~~!~C~~~;d~l~d t~~~ ~~,l)i~Si~~~ ~ij~o~l~e;~~~e~co~~= t~e ~an

lu,t I1uf lwi«asoh Nicltwsb[ad nistel'S Takahashi en Hirota
vun Dlm;dagmorgcn wordell gc- wordt cr weI uitcrmate zwak
zien!
•
door.
HI.:f~ losschcurcn van de vijf . In ltOl't tijdsyer~oop hebben

was bij geen

flguur.

di:

1 Fr u1 Cl'
b d 1 _ noea' zien dat een Van Huftenoewe
e Cd t as~a
a
b
,
vo~~n - - - - - - - - - lmsterdam was in haa~ •
•
•
.~.
een affreuze stad. Het.
,...,
zoo verschrikkelijk burBiJ bier of pail I •
,:
maar gelukkkig hoefde • K.a.;'SBCLLETJES
g
. er pas na het dejeuner heen
,
........
reizen en voor he.t noenmaal • (1.05 p. bhk
kon.zij reeds weer in het Haegb" d th f \
je terug zijn.
ED Yoor IJ e e8 V

~~~anw:~~e a co:iee

Z;~nW~=~;O~~v:!,:~~

i1..1 N1)1,;:

korten tijd, eel' de mi- in
de pohtalre groep en met hem de sitie van Adriaen ter sprake
cxtreem-nationalisten in Japan
en Oom Goosens had
de macht volkomen in handen
hier uitkomst gebracht
hebben, hetgeen dan de voor- door lleef Adr~a.en een, zij ..

den arm

~~:;~~~~~~c,li~ij~h~~e~e \;~~l!~c; ~:~!~~lc

be~eidi~g zal zjjn van een mili- ~:~ch:~~e~:da::!~~~~ffe~e~a~;

van CCll nicuwcn "onaflIankelijken" :staat, al dun niet onder
het bcstuur van Keizer Kang
Teh van Munt!:ijockwo wordt
up hot oogcnb1ik~oor de Ja~

bank haar invloed kon
stIge· gevolgen voor de
gelden. Voor de kosten
dingen in het Verre Oosten der reis zou Oom Goosens zorwaartoe doze kan leiden!
gen en zelfs had die er geen be-I i~~~~.~~.!
v. W.
zwaar tegen gemaakt, (lut

10.

IHUlHche
\"ool'bcrehLmilitairc

urgnnisaUe
1)it is. do COil 0 ret c
rnantl'cg'('l tot hc\'ordel'ing van

~~n~al~~~\~~~j:!~~\,~l!S:~hC~~~~
Cr'
l i d n.
'n
tlll~~~k~~ C~~\~I~dcl~cn ~~ce;l'~~
willen bewandcleu, z ij stu a t
e g e nov c r de J a p a 11-

t

~l ~ ~ ~b /~i~ ~ ~ ~ ~ r ~:' :n~

Je

lei din g gv a n

o'v

{l

h c

~ k K waIl tun g 1 e :t C/

·r

l'

~~ ~ ~t

:re~ ~

u i t:
m a ~ k twa t
er za I
gebcu rcn, al dan ni·et
0°0 S

volgendc felten voorgeHct optreden der Japansehe militaire autoriteitell
in Mantsjoekwo, waarbij
uc H.egccring zich had neer
te lcgg(m en wawesulteer'

ta~re dlCtatuur, met al de ern-

I!

_. __ .. - ..-.-., .

Neef Adriaen uit hel Haegje.
den tege11woordigen tijd he..
laas ook verstand voor noo·
gaall en tcvor(Jn zou hij in bet ~~~aa:1l ~~:tf ~d:;~:~ ~~nnen
~~~~;~,k det~C:c~:~c~~a~jj~en~~~; brengcn dan de vierde klas
vCI'u.rmde douuriel'C van Houd- van de H.B.S., waarin hij
r~chcm tot .Kijkduh.t, wier ka- vool'waardelijk was geplaatst,
pltaal, dat In RussIsehe spor~n doch waar hij zijn studie na het
was belegd gcwecst aanzwnllJk eerate ikwartaal had moeten
was geslonken. 2..'Nfs ill1isterde opgeven.
men, dat"de Douari(.re e,igenlijk
l:!1n hoezeer het den
a~hanke~lJk was van .d?ll steUl~, van K1'ingenberg tot Doesburg
.~lC eemge barrnharbge faml- :~hasi.';:':~ts~ij j~~~dvZ~{~ndf~~

g e l g.
eMetr' zeer
n groote bczorgdheid
heen men zich af te vragen,
hoclang de Regcering te Tokyo,
de druk van de militail'e .groepen nog zal kunnen weerstaan.
Zij vel'lkst steeds meer terrein,
hetgeen Diet allcen hlijkt uit
dczc nieuwe Yoorbereiding tot
aetic van de Jnpansche g~neraais in China, maar ook uit de
volkomen nederlaag welke zij
hceft gele'den in het z.g. Minobe-incident.
Naar men wect was door Dr.
Minobi3 een theorie opgesteld,
waarbij de eenigszins legendarische positie van den Keizer
van Japan werd aangetast en
zijn figuur en positie meer in
het
volle
gepIaatst
dan leven
.dit totwerden
dusver het

ders waren overleden toen hij
Neefjong
Adnaen,
WIensvader
ounog ,heel
was, zijn
was een baron van Huftenbrock tot Opdenheuvel, was
opgevoed door twee ongetrouwde tantes, waarvan er eene,
de
jonkvrouwe Ter Gouw,
kort gel eden was gestorven.
En het was toen komen vast
te staan, dat de erfenis niet
mee vie1 en dat neef Adriaen
een emplooi zou moeten zoeken
om in z:ijn levensonderllOud te
kunnen voorzien.
Zijn andere tante, freule Clasina, had het affreus gevon~
den, want een Baron van Huftenbroek had zich nog nimmer
behoeven
te eneanaiileeren
door zich onder het plebs te
mengen
en
als
een doodgewone
bourgeois te dingen
naar een

geval was.
Over deze Minobe-theorie is
de laatste maanden in Japan
zeer veel te doen geweest, omdat zij bet "Kwodo-beginsel",
de theorie van de goddelijke
roeping van Japan· ORder leiding van den Tenno (vorst)
aantasttc en het was de mili--

p.anstelling op het een of andere bureau, waar hij wellicht
de orders in ontvangst zou
hebben te nemen van een simpelen mijnheer Pietersen of
Jansen.
Fl'eule Clasina had voor
haar neef Adriaen stoute toekomstdroomen gebad. Door

::u ~;:lO~a~::sb!:~lebra!.;
kras:l:""tolqe

beantw~~'~::S~~~:~:i:
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Dat was een harde slag gezijn.
weest VOOr de ambiteuse Freule
Clasina, die de glorie van
papa had geboopt te zien
lcven in de carrir::re van
neef Adriaen. Want papa
een zeer voorname pasitie
had op het departement.
Sedert dien had neef
driaen, aristocratisch geleid
aristoctratisch opgevoed
leventje van nietsdoen
en in bepaalde Haegscbe krin-

berg van Doesbl1rg, had zij A. S. KARADIN t Tabib
voor haar neef gehoopt op een
~j~~~::~!E 1o~~o!~
plaatsing op bet ministerie Batavia.-CEDtrllm _ Tel. 16;Zg Bat.
van buitenlandscbe zaken en
allergeringste earril.re 'weIGegaraDdeerde gell e:zing vaD alIe
ke zij voor hem voorzien had,
Z!EKTEN
W&S die van attache geweest ZONDER OPERA TIE
aan ern van de voorname
NIET SCHADELIJK.
buitenlandsehe legaties. Maar
Spteekuur
,12.30 :', ~'.
,

Kr.II11at 39, _

WALI-.
CADENA-.

paal' tweede ldas
CI'
1 1

1

den en ernsbge
geworpen, , maar Oom
sens had die weggelae~en en
g~zegd, dat hct de ]ongelul

~"...,
NIL'l!MIJ's

1!~iiiiiiii~~~~"~.~~.~I~N~S.P~E~N~S~'~O~E~~.i~~~iiiiiiii~

de~r~~g~nne ~~r~~setijl~

Frenle Clasina niet van dienst Veogen

~~~~:!J°t~~end~~ ~it~~li:~nh~~~ fll~~;~e;:!tdr::: ~nn:m;:!: ;;;;;;========-

Mmobe ve:~et~e. Omda~ ..de leu~
zen de~ lllIiltalren, Azle voor
de Azlaten en Japan, dt; beschermer der gekleurde rassen,
hierdoor in het gedrang kwa~
men.
.
De :lapansche Regeermg
beeft zlCh lang ap het standpunt gesteld, dat Dr. Minobe
Diets
wilde
bent inhad
zijn misdreven
functie aisen hoogleeraar ann de Universiteit te
Tokyo handhaven, maar de mi_
litairen oefenden druk uit !n
•• een andere richting. en zoo
wetd deze aangelegenheid een
del' duels tusscben ,de Regeering en de militaire machthehbers. De Regeering heeft daarbij verloren. Zij heeft eerst een
tusschenweg gezocht en
bekend gemaakt, dat Minobe
zou aftreden en zich uit het
apenbare en politieke leven
geheel zau terrugtrekken,
militairen waren hiermedi niet
tevreden en.de nieuwe minister

driaen in
eerst
met zjjn
het huwelijk
hij had
gemaakt, dat

IN{oc'tofwAaHd'I~I,ouOcnb~sol,o,tne,""",, Ind,.•"

~: t J ~nPs,; ~ ':'::'~ ~ g ~ ~ ~ hC~~;:'lt~a~v~d~~t ~oo geko-

(JJOItt

~~~e:;a~::f:t:~:O~:;n~~~ de~~:I~ne,:e~Ea~~a~~e~~~~ ~R::~:::~~:FELS

prijs

bekroond•. beneyens

~o:;:Tee~tenD~~, v;o; ~~dk,;~ L DOE NDE J !

worden. Een keuze wordt hierdoor veel
gemakkelijker.
Beleefd noodigen wij U uit tot een bezoek
aan onze Showroom. die gevestigd is in
het perceel te
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MiddeitstaIid en
nigiI1:Y.'

- Ah, freille'l'ei- GouwU
ook hier, werd zlj ' inmiddels

=~k~:' ':'~~e~ertel:r :e~~~

naer de Rivi~Ta maeken. J ae,
dat )(omt meer en meer en
gue, kird. de joogste freille

B.

eZUl-

VOETBAL IN ENGELAND. Burnley
D
e

__ Joe, daar heeft U welze~er
gel\!\{ in, stemde Freule Clasma
toe, maer in bet H aegje is het
toch altijd belangrijk koeler.
Bet is of bet vulgaire van Amslc:dam in nll('s zijn stempel
01) de stad drukt. ZeUs op de
tcn'pcratuur. Adria.cn, beste,
zoU je k unnen zorgen, dat ik
cttl glaesjc gefroppccrd spuit-

R. -

.
Dot door de tot. ~e~ U1~rste
doorgcvoerdc beZUl~llgmg In aiIe takken van dlens.~ ,yooral
"Justitie" cen "behoorllJk. veertje heaft moctCIl la.ten, IS ean
algemcen bcl;:Ol1d felt .. Gevayen,
waarin bij de Resld~ntlege.-

.
.
het Resldent!egerecht te
doeng voor 'n
den f 100.-. = f 5.-:thans moet men met
dan f 8.- neer tellen,
de k osten voer een
van boven de 100
gebracht van 12.50. op

~~i~~~~d?~l La;~~r:sden h~~zelr::c ~e~:~~f:n, o:~:~~fe:;e exec:,-

Arsenal
T - Subderland
. - West
Bromw. A.
Liver pool - B irmingham
Middiesbr. - H uddersfield
Pertsmout - Brentford
Sheffield W. - Derby C.
Stoke C - Preston N. E.
Wolverhampton - Everton
De

c:o~pe~itiestan~

wacter k rijg?
- tIuer om nag even op
mijll vrneg terug te k amen,
ging Freule Van
rJ~or, hoewcl zc heel
t{'r ;v:st, rcla~ U met
daO\' lot Genua of gnct U
Tani;er a( en mtlekt U oak
de trip door Marok kO?
- N ee, lachte F rcule

\Vcrl. met nag minder dan de
heHt van het p.~rsonccl moet
worden vel-M!t, zlJn rum de orde
van den dug. Nu za.1 men weI:.
licht Zcggell, dat h et ao.ntal blJ
gcnocmde l'CehtbnllKelt voo~ebrachtc Z<1.ken in de l?o..tste ]aren belullgrijk is o.fgenomen,
zoodat met Jl\inder personeel

ti~. van het vOIUlis niet noodig cerste dlV1Sle l~~~~~~'''L Co!.
WIJld:., resp. f 3.-. en J 6.- . Hudd en;[icld
10 5 1 4

11 \':cd ~pch, <lat n Cf'f Adl'l:1~n
nacl' J acvae ga et. waer
m
t'CII bel.mgrijke f undic
blj het bankconccm, .
d\i mnn van onze
Oudhovcn i~ wI·banuon.
- 011 j:u;; rep1ieccrdc
Van BerkdOl'r \'al~ch. J oe,
nlc: t :t11ianee van f reule Helene
IH.'dt dl·~tijdg nogal Wlit opzicn gcbae~d. : k d.~~h~ C~g~~

Vool'1I1 bij du groote ResldeIlticgcrechten CI\ L andraden als
Batavia, Bandoeng, Scmarang
en Soerubaia is hot aantal zaken, n iottcgonstaandc .de m aIniso, vrijw')l consta~t geblcven.
althans rccbtvaardlgt de betrekJ~clijl{ klein.c af.':lame gecn~'
;t,in:1 een ;t,oo mgl'IJpellde Vel mlndcrill~ vall persont'Cl, zoo~
a.l ~ dit ovel' 'l algemt'CR h eef!.

f 2.- . VOOl' vor dermgen bene- V\ oIve3
den f 10U.-. en f 7.50, voor Chelsea
\'ordcringen boven f 100.- . B~ackburo

van de door hem gestorte
.
tcn terug, maar
voorlooplg
hlijft dat geld dan toch maar
l'Cuteloos ter Griffie liggen.
Bij Landraadzaken h eeft hetzclfdc p laats gehad. AIleen met
{lit ver.schil dat m~l1. van de

!~~l h~~; ge~roill:~:~ I~VU~\ r

plnl~~~ ~pC!:~~~;t van

De Doutlrii.rc Van HOll<iricllcm , wic dit niles wnt ::11 te
i)!1r werd. mCtllrde 21ch hier in
Iwt ~csprek en \'crkI:mrdc cenvoudi~. dttl me n met <?om
GO(l:;('1I3, d(.'n mnn van mchl
H~il: lw
a l lang weer of' zeer
J.:octl(. n voel wan CII dat mcn
;1!1n
IWIn l.ccr vcel le dnnkcn
hnd g ('lmu en d al hij h el ook
wn!'l, die "(Jor de toekom~ t "'I\n
Adriat.IJ en van Angele 20U
zorgcn.
~_ Dell 1.00, CXCUSl.'crt U me
dan, zei Jo'reulc Van
hoog, ik wist Diet
fll!·m ilie in :mlke pco ibcle
ataTldighetlcn verkecrde.
Illt'don, ik zie duer de
Slorlcllb<:kers. H un zoon
gcpiactst oJ) de legntic .in
king, m nnkle zij de pll voor
Frcu le Cla3ina nag bitterdcr.
_ H ad jc mond gchouden,
fluistcrde (reulc Claflin:! de
Douari0rc boos in het oar.
CnlllliJ1c. vocgde zij er minder
IJarlcmen tuir aan toe, hicrroede Ilatuurlijk freule Van Bcrl{c·
lacl" bedoclend, die nu bij de
Van Storlcnbckera dedlligncus
llton!.l te lacheR en h et blijkbnar
ovcr het geval van zoocven
hud.

Ncef Adr laen bad el' aJ
tijd wa t onbcnullig en bete
gcstaan en Angele, wie h et
scheid zwaar vieJ, drong zieh
dkht tegen haar mocdcr aan,
die haar bemoedigcmde woordjCB in het oor fluisterde.
~ Kom, maakte freule CIaslTlIl resol uut eeo eiode aan de
\'/at pijnlijke situatie, het eerste
scin is al gegeven, wij gaen
!'{Jaet'. En even Vlerd bet ha.ar
tech te m achtig, toen zlj van
Adl'iacn, van wien zij op haar
wat stugge en statige manler
ved hield , afscheid mocst nemen. Maar een freuJe Ter Gouw
we~'t zich te bedwingen en zoo
slangde zij er in haar ontroerint:' niet te laten morken. De
DOl!ari?!re Van H oudricbem
liet haar t ranen echter den
vrijcn loop en innig dr ukte xij
bat![' kind tegen rich nan. "Het
allel', aUerbeste, mijn lieve
meisje" xei zij benepen, doch
tacn trok met een resoluut
baal' freule elasiua haar
onderwijl Adriaen nog
tcrend toch vooral op
eerate k lasse dek te blijven,
de boot zou zijn vertrokken.
(WOldt vervolgd).
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Britstol C - Coventry C
Notts Co
1·1 Crystal P. -:- Claptorr O.
4.-0 Gillingham - Luton T
!rIiUwall - Swindon T
1-1 Northampton 1-2
Southend U
Queen's P.R. - Exeeter
Rc~ding - Bristol R
Torquay U. - Ne\\ll0rt C')

10 6

Sun~erland

~~ ~ ~ 1

Der y
Arenal
St,oke
C
M ehe.ster W·

10
10
9
10

4 2 4
6 4: 0
5 3 1
3 2 5

0
19
10
9

4.

LIverpool
Bolton

B~ll~ord
Por tsmouth
Aston Vllla

1
1

2-0
3-1
De competitiestand in deze
3-2 divisie is thans'
2-5
Gap. G.".. V.d. Gel. P~..
12 10 1 1 21
De competitiestand in de der11 9 1 1 19

de divisie Zuid
Reading
Covent ry
Torquay
Crystal P.
B'mouth
Queen's P.R.
Newpor t
Millwall
Swindon

!4 ~2 L~;i:i~~
i:
uton
5
3
4

9

9
10
10 92
10
10

3

4

3 5
4 4
3 6
2 6

2 6

_ St. J ohnst one
1-2
_ Kilmanock
0-0
I n,mf,'~ line _ Hamilton A 2-2
_ Albion Rovers 3.{)
Motherwell _ Hearts
4-2
Partick T _ Queen's Park 7-0

0
Gillingham
1
Southend
3 9 Cla-pton O.
2 8 Notta Co.
2 8 Cardiff
2 8 Watford
8 Northampton
0 6 Brighton
2 6 Alderslmt
2 6 Exeter
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10
10
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11
10
10
10
10
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5
5
6
5
4
4
3
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10
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3 4
3 ·1
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2 3
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3
3
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2 0 16
1 4
2 4
3 2 14
3 3 13
:; 11
3 n Dllillermllioe
5 11
4

I

~g ~ ~

i~ ~

!

~~:

12
12
12
12
12
12
12
12
12

3
4
5
4
6
5
4
5
5

4
3
1
4
1
3
5
3

5
5
6
4
5
4
3
4
3

14
13
13
12
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Verb;nd;ng op Formosa
geopend.

Den Ssten Octolier heeft- de
eerste handelsvlucht plaats ge-

had tusschen J apan en F ormosa, waarbjj mail, zoowel aJs
passagiers. zijn vervoerd. Tot
JanURri a.s. za1 er een wekelijksche verbinding vice-versa zijn,
welke wordt on derh onden met
eeu F okker vn b machine met
me motoren. Na Januari zal
het een driem.aa.l wekelijksche
dienst worden, welke zal worden onderh ouden met Douglas·
machint'S, waarvan er reeds een
in J apan op proef is aangekoroen, ten\oijl er twee andere in
bestelling zijn_

~~d:e:~, ~!~

re=e:lig
tweede lijn over langen afstand
worden geopend en wei tus~
schen Jap~n en Saipan op de
Mandaat-eilandeD.

11.
HOTEL
11
11
DER NEDERLANDEN.
4. 10 Programma

ii12 ;4 7~ 1~ 9~ ~P ~~~~~~:~1;7 Oct~~~~:~
12 3 6 3
12 4 8 0
11 2 6 3
12 3 8 1

9 2. Ganz Alle:liebs~' F. Auber
8
W lz
E Waldtoeuf~1
7 3.
a er
.
Madame Butterfly
Grande 'Fanta~i:UCcini
Der zigeunerb;o~~ Strauss
Potpourri

11 1

EEN HALVE CENT

5. Brnutlied aUS .Lo:~&er

2 6
In~de d e r d e d i v is i e
PER STUK.
6. Semiramis · Ouverture
.
d
G. Rossini
Wanneer men nu
In de t wee d e d i vi - N 0 0 ~ d werden de volgen e ~
:o:;~;::;:;;;:::;==~;::;:;;;:::;='=========;;:;;;;;;
de 100 aangcvraagde
s i e werden de volgende wed- wedstnJden g.espeeld:
i"
vcndutlcs 11iet mecr
strijden gespeeld :
Barrow -:- Lincoln C
. 0-0
'o'e nduties werkelijk
Elucl'pool _ Sheffield U. 3·0 CIH·~terfleld - So~tbp('lrt 5·0
ben cn 90 vcnduties am
Bl'adford C. _ H ull C.
1-1 Hu h fa:,: T - Darill1gton
0-1
of andere reden mocten
Bury _ Leicester C.
3-0
U - Crew(l A 1-0
afgelust ,dan begrijp t m~n
Doncaster R. _ Bradford 3-2
A - Carlisle U 1-1
licht, wat de cOllsequcntles van Man,.hester U _ Fulbam 1-0 New Brighton - Chestt;r 3-3
dczcll maatrcgel der rcgcering New~stlc C. _ Charlton A.
Oldham A. - - Gateshead 2·2
voor dCll Middcnstand zijn. Norwich C _ Pelt Vale
Rotherham U - WalsaU 2-0
K R ONE N
Het is een algemecn fcit, dat in Notts Forest _
Stockport Co - Accl'ington l-2
het meel'enuc!cl der aangcSouthampton
Wrcxhrun - Tranmct"':! R 4:-0
LAMP EN
vraagde ex.ccutic-vc~duti~ .~p Plymouth A. _ Barnsley
York C - Roch dale
2-1
het Juatste nippertJc, dikwIJIs 'rottonhum H. _ Burnley
ENZ,
cell u lIr voor den aanvnng der West Hum _ Swansey T
vendutie, venet wordt aangeDc eompetitiestllnd in
Gnp-G .... v .... Gel. P.. ,
10G1315
~~n~~~O:~d:u~nr~e~a;!I~~~7.rg :~c;'~~il !~:e~~eng~mJ~rli~~ tweede divisic is thans:
10 6 1 315
waren, om in hooger bct;?ep te vendutie moet worden ge10 7 2
12 ;) 3 4 14
u i t ' on z e jui s t g ea rr ive erd e
ga~m. Pas nn he rhaaldcllJk op schor.!ll en de elacher 'n hoete
10 6 2
9 4 0 ;)
toel-cnding to. heb~n aange- v-.1Il f 10.-. heeft to betn.len .
10 6 2
11 6 5 0
drollg:el1 ontvmg hlJ het ge· Weliswnar behoudt dcze,
10 5 2
11 5 4 2 12
vraagde afsch rift ... ... 6 maan· 't gcval de opposant
11 5 4.
105 41 11
den nn de ultsprualt. De ter- opposant" vCl'klaard
9 5 3
10 4 3 3 1 1
1144311
~~:~c~mg::.o~g~~·ec~~c;g d~~ -::;:al' v~~~~I~:tCh;1 ~~J
Charlton
10 5 4
10 4 4 210
~ury .
~g
~
gen.
mallr weer 'n kleine
104 4 210
Dc Middenstand ~aat slech1:.S I,wijt, wclk bedrag hij
Sw:~::el'
10 5 4
10 3 3 4 1 0
zeldcn over tot het mstcl1en van hernicuwde aanvrage
Do c
10 5 5
11 45210
~l~~ii!i~n&. 10 4 4
civielc vorcleringen t\~~l :~~: bell t o supplecren .
10 3 4 39
betalcr~. De moorde
1
Laten wij even aannemen, dnt N Us F
11 3 4
103439
curI'cnUe brel'lgt nu ecnmaa een
winkelier 'n "ordering 0
.
Noor-dw ijk -4
I-Aatr-amanweg 189
10 4 5 1 9
met zich mede, ~~t ooi{ t:gen- heeft op iemand groat f 25.-. Neweas~e
1~ ~
10
4 3 9
T el. Mr _C. 300
Tel. Welt. 1720
over onverb.eterhJke wan oeta- en doze t racht langs gerechte- ~radf.zr
10 4 5
10
5 1 9
leI'S de noodlge .cou1c.nce ml?et jijkcn weg binnen te halen, ,arns ey
10 2 4
9
428
worden bctoond. Gaat de wm- waurb" de schuldenaa.r zich b ij Fulham
~clier ec~ter ,~enmaal.o~r tot versl;.:~ laut vcroordeelen, doch Pott--Vale
10 3 5
gerccht~hJke Illvord?rlll.. , dan oiens cchtgeuoote in verzet ~~
_
~_~
_
==,..,.=="""~
h.eeft hlJ er natullrhJk belang komt te en de aan cvraagde..
.
blj, dat de zaak ook zoo. vlug
d "'(: g omdnt z.ij ~uiten
afschnJven, wel.k bedrag 1» de
mogelijk wordt. afgewlkkel~ ~~en~lh~ van goederen
lUeeste gevallen moot wor;den
en nlet zooals dlt thans h et
d ' Pd"
verhoogd met het honorarlUm
Onze
geval i~, maandenlang sleepen- !~~ l~~~re~ m
van .den gcmaebtigde, dien hij
de w;ordt geho~?en. Men zou zi"n h:is wat aan de
had aangemeten.
INTERTYPE-Z ETMACHINE-INSTALLATIE
met cen dergellJke gang van ~ 'd
- d
k t
Men z[tl het weI met ons eons
;'aken wellicht genoege n k ltl1- )r~Ced~~e lSden anwin~~1ier
zijn, ;jat op die wijze het voe~en
nen nemen, wanneer met het
dId
van processen voor den Jyfld~
aan . op
terugbrcngen van het personeel
e vo gen e
denstand, die in deze tijden
is vaila f heden weer uitgebreid .
aan de grimes oolc de kos- ragen .
depr essie zijn geld weI
tell, welke voor het entamee· pl'~ces~~sten tot aan
gebruiken kan, eeD
ren van clvicle vorderingen _etc Ult~praak ... ...... f 5.Wordt het n u niet
vCrSchuJdigd zijn, tet'lIg waren Aap;zeggmg en
tijd, zoo vragen wij ens af,
gebracht. Zulks is echter niet
mngskosten
3.- het H ooggerechtsbof van Nehet geval. Integendecl, j uist Beslagkosten
. .... .. " ~.- dcr1. Indie eens uniforme bepadoor de personeels-lnkrimping Vendukosten
. " 20.- lingen in het leven r oept voor
. sommige Prcsidenten der
Tot aal f 35.- de diverse Residentieg~hten
ertoe overgegaan,
Wordt de echtgenoote "goed- en L andraden in NederL Indie,
die voor het a an· oppos::mte"
verklaard, dan zoowel wat betreft de kosten
van vorderingen krijgt de winkelier van de door der bij die rechtba:n4en te
(g e I II u s t r e e r d of 00 9 e III u.s t r e e r d)
ter
moeten worden ge· hem gestorte vendukosten weI· voeren procedures ahnnede de
start, dermate op te voeren, dat iswaar cen bedrag van f ·5.wijze waarop de execut ies m oede winkelier er eenvoudig van terug, maar wordt
t evens ten piaats hebben ter bescherworden io ooze ateliers
terug schrikt, om cen wanbe- veroordeeld in de
roing van de be1angen van den
taler in rechten aan te sprek en. verzets-procedure
Middenstand in Neden . Indie?
Het blijkbaar beoogde doel, van f 6.-. Van den
En, zoo w agen wij ons verder
om ..daardoor het aantal eivic- ken schuldenaar is in
wordt het nu niet meer dan
verzorgd, •
Ie vorderingen terug te doen lijke gevallen dan in den
dat eindelijk aan de steeds
loopen, is grootendeels bereikt, Diets te halen, zoodat de
doorgevoeroe bezuiniDank zij onze ~omplete. moderne binderijaltbans wat de Mlddenstand keller behalve zijn f 25.- .
Justitie cen einde wordt
betreft.
nog cen bedrag a d f 40.- .

zcM, dut de
I
pcrsoneelsV{'rminderillg :WOWC
wat het aantn.1 rcchte~. cn
amblcnar en tel' b.Cflchlkkm g
betrert, alsoo\{ h ct m m?ere p:rsOllccl van nlet germgen mvlocd is op het a(worJ{Cn cler
zakcn. Gc vailoll, wnn.rl~l maan·
denlnng gcwncht moet worden
op het min ulecrCI1 der :,011nI5fien, nlvorclls tot exee u~.1C kan
worde ll overgcgaan, .. ZIJIl n lel
0\1 :dch1.clf stuon d, E.IJ ee~ der
Rcsi<ientiegcr:chlcn III }'>llddCll j
.Java de('d ;;,Ich b.v. het geva
voor, dut een gednag<ie om een
::fsehrift van hel vonnls vroe g

~~;'~~!~~~l!l~ IS,

in

M
· 'ddl b
1
es ro

~~nn j~~~~~t~i~~~l:i~~ ~!e~?~~ ~~~~ln ~~~;~~~ m~~szti~~nicr;;::' l'~~~~o~:~e te~~;t~e:~ ::~ ::;;~ ~~~i~~~n~ ~g
zijn deze bedragen gebracht op
l'Csp. f 5.-. en l' 15.-.
.
ThulIS hccft de regeermg
\{ans gczien, ook nog.de
do gcwone huisvendu~!o~ g eldenclc l)Cpaling, dat blJ mtrek·
lting cener aallgevraagde vendutie cc~e ~ete van f 10.- .

~~

Manchester C 4.-1 Cardiff C -

A/cn sc1nijft ons.'

10

-

procedure.

puissant Wllnn de Ineste dnc-

gen, vindt U niet ?

10 2
10 1 5
10 2 6

c e r s t e d i v i s i e Norwzch
'10 2 . 7
... it n d e S c hot s c h e
voetbalcomIn de d e r d e d i vis i e L ea g u e ..werden de volZaterdag de
Z u i d werden de
wedstrijden gespeeId:
plaats ,
wedstrijdeo gespeeld ,
_ Queen of S.
1-0
- Bolton W. 1-2 Brighton - Bornetnouth
_ Aberdeen
0-1

De hooge kosten der elvlele

Van Berkelaer. Het is anders

_
Bradfan! C.
, Hull .

'1 I
agen.

UI 5

10 2 6

ORNAMENTEN
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ENORME KEUZE

NIEUWE COLLECTIEElectrieiteilsbedrijf Ba tavla

:

SHOWROOM

!

s..
;t

omtrent

CHEVROLET
de fijnst-uitgebalanceerde w ag en in de lage prijsklasse!
Oe CHEVROLET M\STER SEDAN_heeft mime en com_
ford\bc1e "Ffsher"-c:arros seridn van fmale, moderne IiJnen en
Iuxueuse afwerkiDg. Hi!t- t.~h tvrij e ventilatie-systeem zorgc voor
~eu afdocnde luchtverversch ing en vootkomc beslaan van d en
voorruit onder sl~chte weersenistandigheden. Her stalen pantserdak verzekert een . maximum aan velligheid.
/ . 0 0 P T DIn General Motvrs. WIle.. - U kunt .auwelijb goed·
koopar ao · zuker niat bater terecht t

Weekbladen,
Maandbladen,
Brochures,

op prima wijze

installa tie staat

On~

Bindwerk

voor boekeo en registers

aah den top.
DRUKK:ERIJ JOHN KAPPEE
GOENOENG S.'l.HARI

4'6

..

TEL: Nos. 582 :.. 583

