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De, geweldige belangstelling die oak bulten Batavia
ons
blad schijnt
te bestaan. noodzaakt cns
VQar

langs dezeri weg te bei-ich.

ten, dat zij die .ons blad
per
post wenschen te
ontvangen een postwissel
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DOOR DEN GEHEELEN ARCHIPEL
EN GEDURENDE HET GEHEELE JAAR
is de EENIGE cllcllo.!aort.
welke een zeer haag vitllminegehalte beoat en is du£ hllt

Van Dag tot Dago
Bet lezcn van de telegram·
men-paginas van dc dagbladcn
i~ l'ecds sceIert hng geen opwek·
kendc bezlghcld
Als \\'lJ de Utl'Y>; boven de tclegramnwn van d,; laatstc dagen
h.v, ('en:; nagaall, clan vindcn wij
:..tdlteh'cn ..-olgens:
bcrichtcn
(J\'('I' den stt'ijd ill Oo~l-Afrika,
t('l('gt'ar:nrJ1(~n inzake cen ramp
ill Calahrie, Dt'('igellde situat.ie
in vel'band met het olic-embargo, sp::mning in Nool'd Chinn,
Ollg-crns1.hciu in de VC'l'ccnigdc
Staten, OpsLanu in Bl·?zilW,
1000 visscllcrsbooten in nood,
Dteigcnde uHbarsting v:m den
~r(!lInfl Loa, AUllval op dell gulden, Drcigendc kabinetscrisis
in l"rankrijk, GeslJannen I,;ituatie ggyptc, Staking in 'l'okyo,
enz. CHZ.
•
Er sehijnt wCl'kclijk geen
plekjc op den aardbodem, ,"vaal'
men nog gerust het moede
hoard kan llcel'leggcn!

Intusschen lijltt het wei go·
makkelijk zijll vrlendinnell op
dew wij7.c tt: bcvoordeelen en
het andel'cn 1c laten betalen.
Op zijl1 zllchtst uitgMrukt is
I
mOI'fI.,,1 welke
hoofdo;tnbt"w"," past!

Mell'CJsE: is in Butavia aangelwmen 'ell l'eedH weer vertrok·
ken, Een woord v[tn hulde VOOl'
dO.Oll jongen AustralWr, die
cell goode iW115 opgaf om een
recol'c1vlucht te makon, tQ('ll hij
hoorclc, dat zijn beroemde land·
gf'noot zock was en die onmid·
dellijk dednam ,~:tn het zocken
van Kingsford .s'~·ji.th, met zijn
kleinc machine gevaar nict ach·
tcnde, lllag niet achL:rwege blijDit is een sportievc geest
van het zuiverste gehalte en de·
ze zijn, hclaas oak in de sport
zddzaam !
Toen Dinsdagavond tegen
het valJen van de duistel'l1is de
Kleine machine laag over Ol1ze
Hct Bt1.t. Nwsblad. doet eeni· stad vloog,· zuBen velen even
gc ollthullingcn over een hoofd- llld hUll gedachtcn bij dezen
arnblcnaar bij het Kudastcr, die .,sporlsman" hebben verwijld!
van cen firma, die leveringen
aan het kadaster deed, cisehtc,
t.
dat dezc firma aan cell harer eigOl employec8, die het vnen·
De Baiaviasche Kunstkring is
dinnetje gewordell was van de- den laatsten tijd weI zeer aclief.
zen hoofdambtenaar, commis· Eauwclijks nog is de zilvertcn·
siL hebalde. En dit voor Jeve- toonstelling, welke zulk cen ar~
r,mtics welke vroegcr altijd wa· tistif,k sucees ,verd, afgcloopen
ren geschied, zonder dat er eo- en zijll de koslbare voorwcrllcn
nige .korlil1g werd gcgcvcn, De aan hUn eigenaars geretour·
firma, die ten slotte de relatie neerd, of reeds wordt weer een
verbrak, door de employee te nieuwe expositie geopend, thans
ontsJaan, ook een salarisverhoo· van Balische kunst, welke al
ging voor deze dame werd op even aantrekkelijk belooft te
deze manier door den boofd· worden. Het bestuur komt voor
ambtenaar gcforcecrd, treft deze activiteit ongetwijfeld een
geen blaam, Het ging er om een
van hulde toe.
belangrijke klallt te behouden,
terwijl naar de eigcnarcn verklarcn, de hoofdambtenaar teV('llS dreigde zijn invloed te zul·
De hoofdredacteur van de
len aanwenden om de firma anBode is teruggekeerd en
dere gouvernement~everingen
zich gehaast ecn zeer on.
te ontnemen, indien aan het hebbelijk antwoord te geven op
"verzoek" om de damo aldus te het betoog van den eommissaris
bevoordeelen, geen gevolg werd del' B V M den heer Mr van
gegeven.
Dunn~, . te~ens commis'saris
Toen de firma ingreep en de van de N. V. Drukkerij De Unie,
dame haar ontslag gaf, werden Afgescheiden van de zaa..k: zelve,
de orders van het Kadaster treft in het antwoord van de
haar oak irlderdaad ontnomen, Jfwa Bode de hoogst unfaire
werden loopende orders geean· manier waarop de oud directeur
CE:ld en werden de nieuwe orders Ir. De Iongh, wordt aangevalM
een figuur, die, hij moge
geplaatst bij een andere zaak,
wellicht fouten hebben gewaar de -dame een nieuwe be·
dan toch zeer belangrijk
trekking had gevonden.
o p b o.u wen d werk
Een ernstig onderzoek mag
gepresteerd in dit land.
bier met achterwege bIijven,
wat niet iedereen van zich.
waarbij nog kan worden aange~
teekend, dat deze hoofdambte· zelf kan zeggen..

.'.

Het monetaire vraagstuk
gccft verschillcnde bladen gere·
geld nanleiding tot het houden
van bespiegclillgen, waarbij cen
:;:chrijver in de Java Bode'tot de
conclusie kwam, dat de mone·
taire politick van Minister Co·
Iijn volkomcn heeft gefaald
(c[cclIse dn pm), terwijl het
A.LD. mildcl' in zijn oordecI v..-il
zijn (hoe gelukldg voor Minis·
tel' Colijn), maar toqh ook van
moening is, dat cen vaslhouden
aan de tegenwoordige politick
tot mislukking meet leiden.
1-Iel1 vraagt zich bij het lezen
VUH dCl'gelijke beschouwingen,
die geen ander doel hcbben dan
het Gczag van het Ministerio
Col~jn te ondermijnen, af, hoe de
publicatie ervan te rijmen is met
de overigcl1s in deze bladen met
zoovcel bravoUl' naar voren ge·
bra.ehte mceningstlitingen, dat
het Gczag dient te worden hoog
gehouden.

Om dit tc doen is hel echter
OIl de eerste, de tweede en de
derde plaats noodzakelijk, dat
de bladen, die invloed uitoefc·
ncn ep de puhliekc mecning, het
verlrouwen in het Gezag zooveclmogelijk versterken en leekenpraat over een zoo uiterma·
te moeilijk onderwcrp, achter·
wege laten!
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trokken op den smaak van ooze lezers.
Men heeft anze administratie eenvoudig te
doeo we:ten, welk e a d v er t en ti e in
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welke· ach'emit g""aan %lin.
geven slechte ontvangst.

PASAR

BAROE

kolonunetje vun deze langduri·
gt" vergadering volstondell!
Is het eigenlijk niet misdadig,
Balaviascbs Knnstkrlng
ala men in aanmerking neemt,
Wallr NIET vukriigballr, wende men zic/t tot
dat vele leden van den rand en
Balische teHtoolllitel1ing.
de Importel1r:
dat zijn juist degenen, die geen
Ellelliange redevoeringen hou5 dagen
den, Ulaar zich bepalen tot een
enkele opmerking to the point,
Opening V r Ij d a Q nond
den geheelen dug ingespanncn
BATAVIA.CENTRUM.
arbeid hebben te verrichten,
6 uur
~==================::! Het is weI een groote wissel,
dag heet het, dat een spoor van ling voor de paardensport weer die op die manier op de burger·
schapszin
>rordt
getrokken!
/lid
- leden 25 cent.
entre,!
is
opgeleefd
en
de
races
weer
hem' op een eiland is gevonden,
dan weer, dat er '€en vliegtuig een gebeurtenis zijn geworden
is gezien, dot brandend neeI'· in het Bataviasche gezelschaps·
&~.
startle, thalls is er weer hoop leven, tenvijl de sport zelve er·
gewekt door een bericht, dat door gediend werd en op een be·
een vliegtuig ergens met een langrijk hooger peil kwam, zal
gebroken vleugel zou zijn neeI'· dit hGengaan betreuren en met
gekomen en dut de inzittenden ons van meening zijn, dat den
opvolger van den heel' Bouman
ollgedeerd zoudcn Zijll.
On~8twijfeld worden deze be- gem lichte taak wacht om dit
richten, juist en onjuist ook werk iTOort tQ zetten.
naar Australie geseind en wij
vragen ~ns af in welk een mar·
h'lende onzekerheid de echtOns nummer van Zate:rd.ag 30 November z~l,
De Gemeenteraad heett de!':.
genooten van de beide vliegers
de laatste weken hebben ge· week onafgebroken vergaderd
zooals reeds i1il ae.ngekondigd, een groote
leefd, Beseft men dit weI bij het van acht uur tot twaalf uur €U
pdjsvraag bevatten.
doorseinen van het minste ge- wat er verteld is, was zoo weI·
nig i!1teressant, dat de dagblp.rucht?
Daarbll zal een wissel worden De..
den met een verslag van een

I

RAD-IO LAMpllN
.Ii

I

is op welenschBp'
pelijke basis .!amengesteld
en m[mt uit door heerlijken
smaak en buitengewone
voedingskracht.

Men hedenke hir>rbij, dat tot
dusverre slechts is lwmen vast
to staan, dat de geconcentreer·
d(. pogingen om Nederland en
ook Frankrijk van den gouden
s'tandaard af te dwingen, wor·
den ondernomen, in hoofdzaak
door gewetenlooze speculanten,
en onvaderlandslievende schob·
berds, zooals Minister COlijll ze
noemde on dat onder de verhouM
dingen van het oogenblik ,ane
vooraanstaandc economen, ook
in de landen, die weI reeds den
De voorzitter van de Batavia
gouden standaard loslieten, al
het mogeUjke doen am te zor· Buitenzorg Wedloop Societeit, Onze afdrukken verbleeken nlet
gen, dat de gulden, om ons tot de heel' Bouman, die binnen
en zljn toch go~dkoop
het eigen land te bepalel), onM k(lrt Indie veriaat, heeft ZOl1dag
geschonden bJijft. Orudat men j.l. afscheid van de wedloopsoCENTRH~
van het vallen van het goudblok cieteit genomen. Wie geconsta·
CVAN DINTER)
.den monetairen chaos vreest! teerd heeft, hoe de laatste jaren Noordwljk31·
TcI.Wdt.1218
Waarvan ook Nederland onge M onder zijn leiding de belangsteI·
twijfeld de dupe zou worden.
M
In trouwe! Wan~ee~ wij Ne
derlanders de beSC~lk~1llg heb~
ben over zulke bIJ Ultstek ~e
kwame mannen als Dr. ColiJn,
NEDERLANDSCHE I'IANDEL.MAATSCHAPPIJ, N, V.
en Mr. Trip, wier Hefde ~?or
Nederland hoven elken tWIJfei
verheve~ is, laten .~j dan hun
taak ~llet bemOelllJken door
~l'r~T~Nf,EU.~NINGr.N
stemnungen te wekken, welke
PRODUCTENBELEENINGf.i'oJ.
zich tegen hen keeren en welke
den arbeid, waaraan door deze
Nederlanders alles wordt ~e
offerd, welke bovenmenschebjk
is door de eischen welke hij
stelt, in gevaar brengen.
naar dezelfde is, die eenigen tijd
IbJWIFL CENTRALE RIJSWIJK
Zoo te handelen is onvaderVerdeI' schrijft de heel' Z. ee~
geleden een ietswat zo·nderlinge
landslievend in de hoogste ma~
1'01 heeft gespeeld in een der nige oud:e geschiedenis van JaUitsluiteud Etrstt Klas Hotlandseh en Bogelsth Fahribat.
te!
maar de groote prablemen
Bataviasche begrafenisfondsen.
den dag blijven in de Java
De berichten over het magede Nationale Hollandsche Fiets
onbesprok~ !.~...... , .. .
lijke lot van Kingsford. Smith
ROYAL SCOT - RALEIGH
wisselen elkaar af. Den een:en
FLYING DUTCHMAN
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het nummer van 30 November
men uit reclame~oogpunt het belt
geslaagd vindt.

Hlervoor worden verscbillende prlJzen
ullgeloold varieerende in bons van f 50.tot f 5. _, welke besteed kunnen worden in
de zaken. die voor haar advertentie de meeste
itemmen op zich vere~nigd~n_
Onder hen. die stemden op de zaak. die het
grootst aantal stemmen op zfch vereenigt, zal
de eerste prijswinnaar worden aangewezen;
xij wier stemmen de tweede beste adverteerder aanwijzen. hebben een kans op den tweeden pdjs enz.
De eerste ptijs moet worden besteed bij den
adverteerder die het grootste aantal stemmen
kreeg. de tweede prijs bij den daarop volgende enz.
Verzuimt niet on~ Dummer van a.&. Zaterdag
aan e:en critische beschouwing te onderwerpen
en Uw stem uit te bcengen!!

U lrunt f 50... winnen!

I
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LET OP DE GROOTE

IN "DE OCHTENDPOST" VAN 30 NOVEMBER a.s.
Japan Aarzelt!

-

den minister van financien,
mag dan ook weI worden aangc·
nomen, dat een nieuwe expeditie, zoodanig groote offers zou
eischen, dat Japan er financieeJ
geheel door in het moeras zou
komen.
Afgescbeiden nog van de
verdere consequenties welke een
nieuw<! strijd in China met dch
zou kunnen b~ngen, meet
toch bij tegenstand in China rekening worden gehouden met
de onuitputtelijke massa welke
op de been kan worden gebracht, waarvan Japan het in
techniek en uitrusting wint,
doch waart.egen het wat menschenmatcriaal betreft ta allen
tijde meet -afleggen,
Vapzelf brengt deze heachouwing ons dus "tot de vraag hoe
het op het oogellblik is gesteJd
met de weermncht van China,
de organisatie waarvan Tsjiang
I<ai Shek met kracbt heeft ter
hand genomen en waarin hij
ook belangrijke vcrbeteringcn
hcclt gebracht, zonder -(lat het
hem tot duaver nag is gelukt
tot een algeheeJe unlficatie en
consolidatie te komen.
In cen ovcrzicht, dnt Het Va.dcrlut1(l korten tijd geleden nRn
de Chineeache problemen wijdde, werd oak aandllcht gcschonken aan de kweatic van China's
wcermacht en daarbij werd gczegd, dat hct seheppen van een
weermacht, de levcnstaak vlln
Tsjiang Rai Shek, welke China
tot .ccn ftctievc factOr moct rnnken in de wercJdpolitiek, ecn
wcrk van langen adcm is.
Thans, ticn jaar nn Tsjlang
Kai Shckl:l opzel, is althans de
k(-rn van cen moderne leger·
mncht gcschapen; con kent, die
tot CCIl wcrkelijke maeht moct
uitgrocien.
Van de bovenmenschelijke inspann ing, welke de maarschalk
::ici. moest getroosten, van de
bijna onoverlwmelijke moeilljltheden wnnrvoor hij kwam te
stann, knn mcn jets bcgrijpen,
zoo men zieh van de bijzondcre
structuur van China. rckenschap
gccft.
Want China bezit in zijn
volkscultuur geen grondslag
voor de soldateske eigenschappen, noodlg voor een sterke defensie .
Het gevolg is geweest, dat de
macht, dlc nu eenmaal noodig
is om de ortle in dit onmeteli.jke
rijk te handhaven, in handen
viel van satrapen: militaire
gouvcrneurs of oorlogsheeren
(Toetsjoens), die ale plaatselij·
k~ machthebbers, zander veel
egards voor de werkclijke be:"
langen van het onderba.vige gebied, sinds eeuwen in regelmatige opvolging het land uitzogen
en onderdrukten.
Onder deze oorlogsh.eeren zijn
er natuurlijk oak goede geweest,
zooals b.v. de gouverneur van
Shansi, maar zij behooren tot
de uitzonderingen.
Hun legers waren en zijn nog
ger.ecruteerd nit !let uitschot
der maatschapplj; slechta een

Cbina's posUieve politiek leidt
lot reaclie.
In onze vorige beachouwing
over de situatle in China, zooals
de.:e is ontstap.n tcngevolge vall
de l.g. autonomic-actie van
No~rcl China, zcttcn wij uiteen,
l.Int er positicve aanwijzingen
Waren, dn.t de Nanking-regeering in dit drij ....en om Noord
China "an het overige decl "an
China los ie f!.(; hr;urcl1, niet zonder meer .tou berustcn.
Dit is ook inderdnad het ge":LI I;ch!e>Kcn en hd g€\'oJg van
dCl(! m~r posilic\'c politick van
dc Ccntmic ncgecri ng tc Nanki ng, hchhc-n de gebcurt':!nisscn
nicl dat \'Iolte vcrloop gchad.
d:lt sammigcn gchoopt hadden,
dILL hl·t gc\'al ZOLI zijn gC\vccst.
Ov hcl oogcnblik van het
sd ll 'lj ....cn \':"111
dil o\'crr:icht,
)H: ..H
('(;11
decl ucr pro\'incic
Hopei r:lch :~utonoolll vCI'khl:tnl
<:11 cl,· Heg-ecl'iug danrvan is tc
'rung Chow gciiultaJ!ecrd.
'l'uLlg Chow ligt OllgC\'c<:L' 30
KiJOInet;:r tt:'11 Oosten \'an Peking oC Pdpil1~, zooHh; China's
oude hoofd!!tad tq;cnwoordig
wordt ;:"fmormH!. Venier bc"altell uc h'lc,::"I'!lnlmell o\'er de:;>;e
anngeJ e:;'(:llhcld /loglll zeer uit~' t nloopclld

China, Engeland en Amerika
nan zet zijn cn dat aan Japan
cen zc.>er duidelijk en nadrukkelijk halt wOl'dt toegeroepen,
In het nioft vlotten van de autonomic·aetie in Noord China
moet dan oak een bepaalde narzeling vr.n Japan worden gezien
om zijn politick, zijn continentale politick, verder door te voer!.'n, omdnt in diplomatiekc
II ringen in het Land van de
RijzCllde Zon bJijkbaar zcer
1:whcrp de indruk is gewckt, dat
een voortgaan op dczen weg
wei ecns cl'llstige cn onvoorziene lIIocilijk heden met zich zou
kunnen hrcnsen.
Til 7.clrer ol1r.icht staRn wij
hier voor cen herhnling van de
van mcdio 1933,
::om de bC7.adigde groepen in
Japan ook plotsQling tot bc1.inJjing ]cwlln1Cn, dool'dat zij zich
n:lIlis{'crden welke rcactic de
ng l'cl)~i c:ve houding der Japan.!':C'hc milit<liren wckte en dic
toe!! in stuat warcn dcn koers
tt! wijzigcn cn hct mlUtaire clement uinncn dc pcrken tc hou~('bcurtcnif'>8cn

u(:ll.

tcgc)1~lrijdiJ,;:

rId nCLI'cdcn van den toenmaligcn minister vnn buitenJn ud..ch(' 70aken Uchida cn den
7oc:el' b(.'kcnden minister van
001"10& Arnki, die de stuwkraehl
wa!; van de. t\gl'c~!Jicvc bewc,r;ing, WOren dal\!' tocu het govelg vall,
or de gcmatigde S"l'ocpcn,
want'van de: minister van finnn(di:n 'l'nknhashi cn de adviscur
th.':-i Ircir..cts Prine Srtyonji de op
dell vooL'grond tredcndc lelders
Want do anllvallrding vnll dl!- zijn, oak thanft dit tcsultallt zul·
loC dde punten. welke wij des- len nercikcn, is lJOg tlict to
Ujds in exll:IlS0 publicCCl'dcll, vool'zi(m.
ZOU nc:crkoro(m op cen vollcdig
':rk(mncn vall d{' Japanl:lchc upIn i .. dcr geval zijn ~ij er weI
}>crrnachl in hct Chinc e~che rijk In gt':;laagd om de heweging,
en lOll van de l'cpublick cen wcl1:c ;dch op de nlgcheele onv,l7.ai!;taat van J:IP:1!l maken. d('I'wcl1Ji ng van China richt, al.l!:J1 dt' houding, welke de th,lIIS tijdelijk tot stilstand te
Xanhillgrcgccring 01> het oogen- hrengcn. Dc maatrcgclen tot teblik in ovcrecmstcmming met scnwccr welke ill Chinn. zijn
C;tnton a~nnecmt, geeft geen gcnomen, waarbij Japan cr lang
a:IJllcid ing orn lc denkcn, dat niet gcrust over is, dat China
T"ji:mg Kiti Shck en de zijncn dl.llll'bij zcl1:ltandig handelt,
01) dit oogcnblik zoo soumis hebbcn ongetwijeeld cenlge
r.ollden 7.ijn.
schri k veroorzaakt en bezinning gebracht bij hcn, die in JaH,'t. JapllUseh" bcticht moot pnn aarl.elcn tc kiczcn welken
dan c)ok wClrt!cn bcm:houwd als kAnt mcn utI uitgaan.
t~ l':ijn gcpublicccrd, in hoofzaak
Want zeUs 81 zou China zich
VOOl' homc consumption en om zelfstandig vcrzetten, dan nog
de gl'ocpcn in Japan, die r:ich wordt cen nieuwc expeclitie in
met den gang van zaken van China voor J apan een hachelijke
het oogcnblik niet tevredcn too- on derneming. Hachelijk in vernen, gerust tc stellen, door het schillendc opzichten, waarbij de
tc docn voorkomcn of grooter iinancieele kant van het pro.....inst te waehtcn staat,
bleem op het oogenblik weI het
In werkelijkhcid is rut echter aJlerduidelijkste spreekt.
lliet het gcval.
Immel'S in Japan zelf wordt
Wij hcbben er reeds op gewe- overduidelijk gezegd, dat men
zen, dat er aanlciding was om wat Japan's financien b£:tre£t
te veronderslellcn, dnt er eon op den rand van een afgrond
kcerpunt is nangcbrokcn in de staat en dat nieuwe lasten met
algemcene politick in het VelTe geen mogelijkheid kunnen worOosten .en dat op het politieke den gedragen. Afgaande op de8chaakbord in deze strekcn op ze mededoolingen en op de herhet oogenblik achter de rug van haalde wnarschuwingen van
ell

lIit-tIWfI. wn:u'bij ill het bij7.onder
(.'('n h';,richt lIit Tokyo, dat
'l'sjinng l\.ni Sitek zich bcl'cid
20tl heMX'n \'(:rl:lalll·l.I aceoord
tc g:aan mt:l de ddc ptlnlen van
,,~ rn{'n\\'c: 'kiug"
tusHchell .I1~
pan t"li China. ' )(1 \,oonv::mrde,
,t:.t d,· in(c;:dlt'il viln Chinr. in
het Noordcn nlet %011 worden
:uUlg~tn!lt, llo~(I1 ongclooCwnarliig voorkomt.

THIMOTHY O' CONROY

-=::;:=================::; I

t

gedec1asseerde 1ao.t in dit land
va.n boeren zich Vaal' het verdacbte soJdatenwerk gebruiken.
Tegen deze machthebbers, die

DE SAKDALISTEN EN
JAPAN.

~~~t !~ h~~t~~:::' ;:: l~~~:

Steun van Naiionaliste n.

met z.ijn sterk~ keizerlijke ~eillUit Tokyo meldt de A~sociavloedm~ nog Immel',. oak nu de ted Press, dat de leider del' Phirevoluhe van 1911, zlch hadden !liPPUnscbe Sakdalistell. Benillgweten te handhaven, moost no Ramos die in Japan vertoeft
Tsjiangopbouwen
Kai Shekenzijnte nienwe
den steun'
J,."Teeg van een
Japan:
leger
velde sche
nationalistische
groep.
veeren.
Geinspireerd door de weIDe oificiel'en die door hem ! sprekelldheid van Ramos, heeft

~vu~'d::ij~~~~~;~ :~~d:~~~e;e~; ~~n ~!~g~ii~;~~ z;~::!~~~~ ~:~

~~~rbaar~~~~rl~:r:g~~~ti71~ f~t~r ~trd!~p:~~~ ~~~e~~~~~
~:n T~~y~eE,?,~:a";,~:o~:~a~;
~eU~;:~ij~: :~~:i~:t~~gv:~e~~~ ::o~~e~f;!:: O:;I~i::r:~~~e1:!

f:n d':,"~f~::;::;:t~~~:~eJ~~~na~~

leg~~tis. kader, dat Tsjiang I{ai

Shek vormde Imn slechts uit
..
baarheid krijgen: uit de revolutionnnire idee.
H(!t rLl'tikrl in Il ct Va<lrrlcl?ld,
waarnan wij !Jet bovenfltaRnde
ontiecnen, komt dan tell slotte
tot de v()lgendc conclusic. welke
parallel loopt aan hetgeen wij
herhailldel\ik al:; OilS stmldpunt
weergaven illzake de politiek
welke in China door Tsjinl1g
Kai Shek wOl'dt gcvocrd.
Het vat deze politick in ec r.
eC!lIvoudigc form ule samen:
Tsjiang Rai Shck had de
ki>us: of de krachten van het
land laten wegvlocicn in cen
vl'uchteloozcn kl'ijg tegcn Ja.pan
cn daardoor in de annen der
Russcn, dat is vnn den chaos
gedrevel1 te wOl'(]cn: of t el kens
weer de concc~sies te doen, die
Tokyo eischt, Illnllr daardoor de
gelegcnhcid te krijgcn het ovcl-igc deel op toe bouwen, een opbouw wanraau ~en nfrekcning
met de vijallden van binnen: de
militaire gouverneurs, den onwilligen linkervlclIgel van de
I{uo Min Tang cn de roode legers zou mooten vooraf gaan."
Dat Tsjiang leai Shek thans
het oogenblik gekomen aeht om

:~;I ':::ij~n~:7~~~~nl~~~1~: ~j;
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Java stores

In dezc resoJulie wordt aangedrongen op onmiddellijke, algeheele onafhankelijkheid voor
de Philippijnen en worrlt gezegd,
dat de insteJlillg van het Gemeencbest niet in over~nstem

I:d G.,

nOllodU
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voegd, dat het Japansche vo ,
cificemstig
wenscht
de handhaving
denellvrede
ill den Padnt
van het intcrnationale recht,
aan de Rcgeel"ing der Vereenigde Staten moet vragen huar
houding ten opzichte vall de
Pitillppljnen tc voorzien.
De ecrste .tccretaris van het
Gezantschap heeft uiteraard geweigel'd de resolulic aan te nemell, doeh de leiclers van de
Seisanto hebben den tekst crvan
ter kennia van de nieuwsbladcn
gcbracht, tcrwijl de motie zelve
telegrafiseh direct nan het
\Vitte Huis le Washington werd
doorgezonden. Zij was geteekend door den voorzittel' del'
partij, Ryohei Uchida.
Hieraan kan worden toegcvocgd, dat de Selsanto een betreld(eliji( onbelangrijke reaetionair llationalistische groep in
Japan is.
"
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Steeds " voorradig aile bekende merken :

SIGAREN EN
FRAAIE

~~~c m~~~it1e~i~:V:o!~~~~I:~~t

SIGARETT~N

SORTEERI~G

ENGELSCHE l'ABAKSPI.lPEN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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BROOD - BAKKERIJ
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Vanaf heden verkrijgbaar:
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DE BESTE MEDICI.JN!
Min Tang waarop hicr baven ~adhotel Boerduij Cramu Soekabotmi
wordt gedocld, bcwijst hoever Inlicbtingco:
hij op het oogcnbHk met zijn
T elefooo 2lO0 Wehev.redeo
taak is gevorderd, maar duidt
265 Soekaboemi
~~~~~!I::;~c~~t h~o~:~i~kwatv~~ _ _ _ _ _ _ _ _. . .

Kleine Speculaas
Brokken
\I
Gevulde

"

China betreft, niet meer zoo
geisol-eerd voclt als dit de
::::~ j:uen het geval is ge- RIJDT VANDAAG IN EEN
Japan is van d-eze plotseling

veranderde enhouding
merkbuRr
geschrikt
ovenveegt
thans
hoe het verder zijn standpunt •
moet bepalen. De binncnlandsche verwikkelingen, die in Januad a.S. op de een of andere
manier tot een crisis rnoeten
leiden, zunen daarop van grooten invJoed zijn.

v.

I

Vervaardfgd fan 1e klas
In\lredilnteR.

leUerbanket
Bezoekt tiJdens de be·
Boterletters
0 T E V A
f raid ing bakkeriJ.
ir~el~.w~e~I'.~17~70~-~17~7~2~_~-40~5~iiiiiiiii;.iiiii~;;~~iiii~iiiiiiiiiiiiiiii~~iiii;;~

w.

worden boschre,·en. te onthul·

ORze

AMSTEL BOCK BIER
~ thans weer overal verkrijgbaar ....
IMPORTEURS,

len. Zoodra de "Draken", cen
Uit yrees overleden.
berucht geheim genootschap in
Professor Tbimothy O'Con- Jape;'l, vnn het sehrijven van bet

Harmsen, Verwey & Co. N. V.

~~~~~~~~~~~~~~~~;;;iiiiiii~~~~~~~~~~~
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rigen leeftijd overleden.
broken.. Ten slotte moest hij uit

EEEUN RGROEEpP EUIET SOC
NzHE ESNpOREM
, EE LCGOLOLEECTDIE. I

.De

laat,te twee jaren leefde hij het land vluchten. Hij trachtte
dag en nacht in angst, dat een

~~an;;:, ~:~e;:bI1:,,:!sc~:i
dit boek op hem en zijn vrouw
zou wreken.
Toen hij stierf was zijn vrouw
niet bij bern. Zij'vertoeft Dog in
J apan, docb het is nlet bekend
wat er van haar geworden is.
Twee jaar geleden 7.ei O'Conroy: "lk ben bang, dat ze haar
zullen dooden. J apansche gegeheime genootscbappen zijn
wreed.". HIj was toen pas uit To-

kunnen laten overkomen

~~e!~:el~~ g~~~e;ij~e~~~;ef~
en hij

SCHITTEREND ASSORTIMENT

'I
~ ~~ .dlt doel. In UDl
J.. wer
IJ In het Hampstead
General Hospital opgc.nomen,
~taal. o~dervoed en Ultge~t
aar 18 h.i,tthans o~er~eden_ . duren~e ZlJn verb~~f lD het Zlekeohll1s sp~~k hlJ slecbls ~nmaal over zun vrouw .en zclde
toentevreezen,datze mJapan
gevangen zat.

AUT O-PEDS
f 1.50. f 2.60 tot f 7.50
TURN-APPARATEN
f 2.- tor f 6.VLIEGENDEHOLLANDERS \'.ilDaf f 12..50 !
TJK TAK het precies gaande klokje f 1.70
PJGUURZAGEN
'Van f 0.75 rot f 1.50
lNDIANeN GARNlTUREN
r f 060
COWBOY GARNITUREN
f 3:10
KINDER NAAIMACHINES f L -lOtot f 4.50
BROMTOLLEN
f 0.55 tOt f 3.10
ZANDVORMEN
van fO.15 toe f 1.10
BLOKKENDOOZEN
f 0.70 tot f 1'.10

~f~e
rel zijnge??ndheid "ooJhe~

I
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. PRIMA KW ALITEIT •

HAMERTJE TIK
f 0.40. f 0.75, f 1.30
SPEELMAGAZIJN
f 1.10, f 1.80
BELLcNBLAZEN
J 0.35 tot f 0.90
SPEILETJES
van f 0.65 tot f 1.50
TAFELTENNIS f 1.65, f 1.75 [or f 3.10
SJOELBA K
r J.3O en f 250
KINDERSERVlES)ES van f 0.90 rot f 3.JO
SPELLETJES
in 'docs vanaf f 0.35
GROOTE SORTEERING POPPEN
van fO .20 toc f )0.50
LEGKAARTEN
..-an f 0.30 tot f 1.75
f 5.75
MECCANO AUTOBOUWDOPS
No.
f 11.50
VUBGTUIGBOU.WDOOS
..
9 f 2." 10 f 2.i5
.. II f 4.50
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Bc:lt dus voor Uwe gezoodbeid even op Welt. ) 720
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roy, wiens boek, The Menace of bock hoarden, began de vervolJapan, is
da.tvertaald,
ook in zooveel
het Neder.
zoowel als
zijn
landsch
sen- ging.
vrou ..... O'Conroy
werd~n bedreigd,
terwijl

...

;:::;::'r

Wie met eeo W8cme GEYSER baadt.
Gevoelt tot aHes ttch io staat!

sor in het Engelsch san de Keio waarna hij werkza.am was in ~
Universitett .. t.:. Tokyo. Daar -~hotel te Bloombury. Duma
ontm~ette hij ~n 1atere vrouw, onderwees hij Engelsch aan een
die tot een aristocratiscbe Ja- school te Kopenh8.c:.oen. Vervolf
pansche fa.mil.ie behoorde. Hij gens was hij in de een of andere
MECCilNO CONSTRUCTIE BOUWDOOZEN v>nat. f 050
huwde haar en zij belOQfde hem f\mctie aan het Russische hof
te hel~ eerr ~ ~ver JaJla!!: verbond~ " M,UU' hij onder moor
te scluijven. Zij wist dat zu kennis lIlIiilkte met Rasputin: en
baar leven "~e, door O'Con- Tolstoy. Toe.n de revolutie
roy te he1pen .Qm.. ~ende kwi)m. wist hij !llIlIl Japan te ll_
.P.os.tw_eg_.N.oor
_ d13
__ _ _ _ _G_ebr_••_Cram._"""!er~---.Ba.-taVlll.·
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MODEMAGAZIJN DE POMPADOUR
NoordwQk 34

NilhnQ·gebouw

Tel.

WI. 2847.

GROOTE OPRUIMING . IN A 'LLE ARTIKELEN
~---------------------""'----,
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Groentje ontdekt Batavia.

St. NICOLAAS
CADEAUX

ueze l'ubriek laten wlj
cen scrie indrukken valgen
vo.n cen "gl'aentje" dat pas
in Bnta\'ia is gearriveerd cn
dolt haar indl'ukken voor de
fumllie in Hallltnd vastlegt,
indt'ukkcn, wanrin wa!'l1t ver·
tcld vnn bet velt: gaedc dut
ludiC bi edt, mnar waal'in ook
met goedmoedige spot op
riingell wordt gewezen, die
wij sIs gcwoon hcbben leereu
te anllvnardp.n, maar waarvan
de nieuwkalllCl' het ongcwona
en l.lIlvolrnaukte ziet.
III

M ODER N E
KUSSEN S
KLEEDJE S
THE E WARMERS
vanaf

f

prij2len.1 2 9

.1.50

Batuvia, 28 Nov. 1935.
\Vaardc vrienden,
Zoo zit ik IlU 0.1 eenigcn tijd

A.S.ROTH

~loI~~~UI~~~~;\I\~IO~!~tf~'SI~~

Sa t.-C,
T el. 1231
Noordwiik 6a

cen CIl nnder vn n mijn on~
dct'villdingcn wctcn. Maar dit.
zt:!g ik U : zuo l'rg !lIs dc oom~
CII lantc,<; gczcgJ hadden , dat
het zijn zou, i~ hct bcsli st nlet.
hel

~~~~~~~~~~

BETER LICHT ~~~'b~:,~;;,;~t ~:.:;,~~~:.n l~~
..... - - '" ---- - -.- voorgnlcl'ij eu III bcd genae&, an·
is NIET DUUR! ~~~h 3:l~~~~~~:BI~!fcr, ~~g~~1~:~
.•
in wal
Holl<rnd hot
'--~- ---'-- ' -

n1(.'11

ill

V raagt on! ,,;1JJCnlllud" uclicft tc nocmcn,
nog g(..ocn apen gczien. Of het

ik ook nog aan boord. Ik bad el' "J a, waarom niet. Neem hem

me al op voorbel'cid, dat llet maar mee!"

avondeten wei Iwud zou worden
op de bor den vanwege de vele
speeches. Doch vie! dit erg mea.
Er toastte nameiijk nieroand.
WeI hadden we 's morgens am
elf uur een ocanjekleurige vcr·
frisschiug gekregen. Dc kapi~
t ein entameerde 's avonds wed·
renllen met kleine houten paard~
jes ell hij bleek zeli eell groot
liefhebber van deze sport. De
uvond was heel geanimeerd.
E on dame klaagde mij haar
nood, dat ze voor dezen feest~
dag geell avondjRpoll had kun·
nen aant rekken, aangezien er
gecn personeel nan hoord was,
om die op te strijkcn. Maar dit
leek mij overdreven. Ze had tijd
genoeg om bet zeIt t e doen, \Vat
andere dames trouwens oak de·
den, want een slrijklliank en U·
zer stonden ervoor tel' beseh l k~
I{ing.
~/l volgenden morgen heel
vroeg za.g ik dan Tallrljong·Priok, Batavia's hnven !
Doch daarovcl' sehrijf ik U
in cell volgendcn brief. Met besto grocten voor al de vricndcn,

- Nee, doe dat niet. E r was
een seherpe klank in Van Wei·
zingen's stem, toeD hij deze op·
r ela kllobelen, €cn spclletje met
merking maakte. Ecn vlam·
dobbelsteenen, lucifcrhoutjes
mend rood tcok over bet opge·
en erg veel lawaai (zoo i€ts als
z('tte gezicbt van den kast el-ein,
ganzcbocd. mnal' zander bord) ,
- Wa.t bedoel je eigenlijk, M.
en dnt veel belangrijker was dan
- Die vioo), zei Vnn WeIzln~
eten. Vooral oak orodat ze er
g en, is heel oud en hij is niet
aan boord zoo ongestoord veel
slecht. Maar een Gllarneri is het
tijd voar hadden en de borrel er
niet ell meer waard dan vijftig
door de zoute zeelueht 200 erg
gulden ook niet.
lekker smaakte.
- Wat, WOll je beweren, dat
Die gOllg die je aan tafel
ik je sta te beduvelen.
roept is pl'achtig. Tenminste in
- Precies en wees maar heel
de eerate klasse. In d e tweede
bIij, dat ik de zaak niet aangeef,
is het maar zoo'n gewone, zoo
want je zou nog de balt indcaai~
cen ab cr bij oom Plct thuis op
en ook. Verdwijn in jc keuken !
het gangkastje staat, maar dan
Toen wendde hij zich tot de
grooteI'. Maar die vnn de cerste
stom verbaasde J ansens:
Jdasse zit in cen doas en heeft
Kijk's . hier. Ik h ad gehoord,
vCl'schll!cndc toncn. Die lijkt
dat die lui dit spelletje al vaker
weI ,cell beetje op dat pianootje,
gcspt.'Cld hadden om reizigers
dat klcine Miesje voor haar
er in tc taten loopen en kwam
twccden vcrjaardag heeft gccens Idjken. Die heele zaak, at·
kl'egcll en waar je mat cen hamosfeer, gespannen verhouding
mcrtje 0[1 mocst slaan. De be~
tusschell die twee, die wederdicnde, die cr mec over dell:
zijdsche hnat en alles, niets an-.
wandelde. speclde er met even~
ders dall tooneel. Ze konden weI
vccl pler-icr mcc ala kleine
op de plankC'n!
Micsjc.
- Maar .Julio Streelkras,
31 Augustus, de verjanrdag
protesteerde Gerard Jansens.
Uw
dml vall de Landsvrouwc, was
Die is hier nooit gewecst . Hij
GROENTJE.
- -_ _ _.........'""',......~"""""'"~~...._ _~_~ ~a::n h~s;tec~enva~ofi:~~~rt~
moeder. Hanr naam is Van WeI·
zingcn. Snn.p je het nu?

STU I V E RSTAR I EF ~~~~'~"~c ~~Xi~~~~:~;rc~~:'gc~~:
tell Y.ijtl en wlc)' wcrk het ls
DE VIOOl.
voctgallgcra tol rijden le vcr~
lukkl'll en voor rh:htingwijzer te
door
CUlIgC(·rcn. Maat· terutlott.,: zijll
Tan van Beers
ILECTBIClfEITB!DBllf • 8I Tn Il HolhllH.lsche Htl'nlltjongcns en
AllLtlterdall11:!ch(: tra m·condu e~
Gerrm.l Janscns benutte zijn
AFD.,
leu!'tI ook nid alle,<;.
Doch !aat ik vun het begin af vacantic door een voetreis over
de Veluwc te maken, cen uiterst
·rel. We lt. 300 toes lel 14. :~[f~I:~n~~tr ~~t~gr~~t~~~9~~ g('pllsl vcrmaak vOOr een jong
bankbcdiende. Hij Iiet :d eh in de
~~~~~~~~~-~ N(:(.Icl'landAeh IndhlChcn bodem, zandverstulvingen bruin bak~
al hocwcl doze bodem voorloo·
pig bewcgclijlc was en bestond ken en zwicrf hecle dagen door
II
u it het blank gesehuurde dek de dellnebosschen.
Op cen van die zwerftochtcn
vun de ,,011 ten Noort", C<'D
IJra(:htigc K.P.M. boot, die mlj had hij 's avonds in de schemeSingapore nanr Bat avia zou r ing cen merkwaardigc ontmoe·
" . lk kan U verzekcren, ling. Langs een landweg stand
hct cen prachtboot was. cen fraaic achteylindct' auto en
, zoo iets al!~ de salonbooten Dchter het stuur zat.. "neen,
de Alkqaaar.Pnkct, maar geen blond of bruin mcisje. Er
niemand achter het stuur.
~~~~~~~~;; waS vccl
ccht zcckaatccl. Mijn hut zat
grootcr dan het slaup· De cigcnnar was slechts hoorkabinetje van t ante Betje en ik baal', want min of meet' vloekend ging hij verscholen achter
de opgcslagen motorkap, trach~
Bet werddbekcndc mkldcJ tetJcn he:t eleclrischc licbt. Bijoa. op tend cen defect to outdekken.
Hij schoen daarin niet te sla~
HOE S T ti EEL.. EN
clkc vierkante centimeter cen.
I :JCH.TPIJPCATARRU ~an hing. cr cen 80o~t hall dle~- gen, want hij ontving Gerar d
Jansen als een reddende engel
Aan'gcnaOl m van ~ma~ k
~~ng !~~';t~ ~~~:~':~3:r~e~r~~: en toen deze hem vertelde, dat
en vo!kolnen omehadellJk.
schen niet, via hUn raampjes en dieht bij cen behoorlijk cale met
Vcrkrijgbaa r in aile :tpotheken den waschtafel-spiegel in je slaapgelegenheid was, was de
cn drO{listcrllen. Groote flacon hut konden koekeloeren lk heb man - die zich voorstelde als
I 1.80. Kleine flacon f 0.55. die met aandacht in meerdcrc Van Welzingen - hem bijna om
Chernisehe fabrlek Mendel. A.G. talcn gelezen en t oen direct den hais gcvlogen. Genoeglijk
Berlijn.
links en reehts nur buiten ge- prat end en elkaars sigaretten
opdampend, Hepen ze den weg
&
~~~~n,::::,",~~::~ ':,;a~~;.n ':ij~ af en belandden na een balf uur
Soeraba ll
Bat8Yta~C. puren kon gewaar worden, Maar biJ cen klein hotelletje. Een jon·
~iiii!iiiiii!iiiiii!iiiiii!iiiiii!iiiiii!iiiiii!iiiiii!ii! die
schenen het bock ook al go-- ge vrouw deed hen open en
:
lezen te hebben, want er was t oen ?lij in de behaaglijke gelag·
tenminste niets te zien.
kamer kwamen, klopte Gerard
Het eten op dat zeekasteel J anscns' jongelingshart sneller,
was iets geweidigs, Kaarten van want de vrouw was behalve
bijna een halve meter lengte jong, bijzonder knap, een
heelemaal voIgedrukt met na~ scboonbeid zelfs en het vie! hem
men van de heerlijkste dingen. ;lIs een koud bad op het tijf, t oen
En daarvan kon je zoovecl uit. hij mDest ontdekken, dat zij
zocken als je maar hebben wil~ getrouwd was. De kasteiein,
een grijtende veertiger met een
dik opgezet gezicht, merkbaar
NETTE BUURAUTO'S tie". Dat is een soort model· verheugd, dat hij tegen zijn gas~
BIJ WA LL~R VAN AV E TO. menu voor hen die geen gedutd ten kon kletsen en dit een kwar·
p.d.uctbo!a:,bIJ fljktartt:f.TttW~lt.l960 hebben alles door te Iezen, cen tier aan een stuk. deed, bleek
=;;;~~~~~~~~;;I vriendelijke raad, wat je even· haar man te zijn.
~
tueel wu kunnen nemen. Maar
Zij ging atiI en zwJjgend door
kamer .rond. een en ander
~;rt::;~~ee~e,di~~J:td:ej~f:t de
voor het avondroaal gereed zet~
tend en Gerard en zijn metgezel
rnerkten, dat er een gespannen
TEL. 269 _ POST WEG N. 61 staan in de keuken en het was atmoafeer tusschen man en
veel h~uker iets uit te zoeken vrouw was. Zij wisselden Diet
levert evenals v Orig e jaren waar ze meer werk mee zouden meer dan een enke1 noodzakeIijk
woord en zells daarln was een
'. hare bekende en swakelijke e:~b~~. K~:k. ~~n~~n ~~~ ~~: klank van wrevel, ona&llgenaam
BDTERSPECULAAS f 0.75 p. pond weten, maar ik geloaf hem toch schel'p.
- He, wie speelt bier viool,
VRIJERSuVRIJSTERSfO.50 11 .- niet zoo erg, want dat wat niet
OEVULDESPECULAASf1 .50~.pond op de "Suggestie" stcm~ .kwam vroeg de kunstschlldcl' plotse·
ling en wees op een instrument,
BOTERLEITERS 1 1'.25 plr pond. j:~~t~~~r j~ f:~S::t~!~~~ dat aan den wand van de gelag~
~=~~==~~~~ eteo.
laten zou je urer~ kWlnen door kamer hing. U , mevrouw?
If
Ik begreep niet, dat er
- Nee, nooit ! Scherp en af·
zooveel mensehen zoo erg laa.t gebeten klonken de woorden.
aan tafel kwam~n en niet direct
- Ze moest het niet probeenada t de gong luidde. Maar die ren ook, baste de kastelein,
. 80114BOIIIII •
meneer "naast me verldaarde daar heb ik at genoeg geduvel
H••, 36110
t. T,I. 203
weer, dat die laatkomers de aver geb.ad.
~
Zijn vrouw keerde zich om,
Prima Pamilie pension
::t:~:!~~ =.~~ alsof
ze ,een slag in het gelaat
..'001

U w woonhuis.

STROOMVERKOOP

=

"iF.iFiil

lcen
!
T U S SAM A G ~v~~cndi~tllhe~~~~:l~~:~~~~n~!~

Imp_ ELLINGER

Co.

I
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BROO DBA KKERIJ

uBE KOBENSCHOOF"

BUIZI· naBOB:
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~~~ge:~:!e:~e~~6de:~\d~:;
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I·---------Geweldig gereduceerde prijzen.1

had ontvangen, 1)e twee bezoc~
I!crs :mgen h oc ziJ haar vuisten
balde, doch ~ich bewondel'(ms.
waurdig in bcdwong wist to
honden. "Mllak geen l'llzie waal'
vt'ecmden bij zijn", Idonk bijna
wanrdig IULllr stem. Dc kastelein haaJde de schoudcru op en
ging lIaat· het achtel'huis.
- Heeren, het spij t m!!, maar
do v;001 is vour mijn man en mlj
ce ll mocilij kc kwcstic. Ii{ ben er
dol op, maar mijn man wil niet,
dat is specl, het is een ellende.
- Is het cen goed instrument'! vrocg Van Welzingen.
- I k geloaf het weL Nee, ik
weet het weI .zcker. E en paar
wekell gelegcll was bier een
gast, cen buitenlander. Het
eersle wat hij zag was deze vi·
001. Hij vroeg me, hoe ik er aan
In\'am. Nou, ik heb hem ver~
teld, dat hij hiol' was toen we
dit hotel ovemamen en dat hij
b ier weI honderd jaar gehangcn
kon hebben, want Napoleon
hecrt hier nog gelogeerd.
Hij vroeg om een paar ana·
rcn en toen ik die niet had,
hnalde hij uit ziju bagage een
heele doos vol en ook een strijk·
stok. Hij begon te spelen en jk
dacht, dat mUn hart stH stond,
z66 mooi
steeds m
uit zijn h
en ik luisterde er naar zander
me te ver roeren. EindeIijk hield
hij op en toeD zei hij, dat h ij de
viool eeo prachtding vond, cen
Guarneri geloof ik, en hij wilde
er wei vijfhonderd gulden voor
geven.
.
lk vroeg hem of hij cen ·han·
delaar ill muziekinstrumenten
was, maar hij ze1, dat hij e1' al~
leen maar op speelde en dat hij
Julio Streelkras heette..
Gerard J anSen en Van Wel·
zingen keken elkn.ar verrast
aan: Julio Str eelkras de Paga·
nilli van deze eeuw, de man, die
een viO'ol kon laten jubelen. Hij
had de viool voor cen koopje
willen hebben ... Een Guarneri,
een instrument, dat duizenden
waard was.
Met een zllcht stond de vrOllw
op en ging naar de keuken.
Even later kwam haar man bin~
nen. Wrevelig keek hij naar bet
instrument aan de muur:
- Die viDal maakt de vrouw
gek. Ze denkt gewaonweg wet
meer aan haar werk. Van de
week moot ik DaaT Amsterdam
en dan n eem ik het ding mee.
Ik kan er weI eeo tweehondcrd
gulden Vaal' krijgen.
Gerard
Jansens' bersens
wedrten koortsaehtig. Tweehonderd gulden, h.ti ken het betalen en wat Eon hi,j er voor te-
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Nederl a Ddsch.
Indi sc he

ESCOMPTO

M A A T S C HAP P IJ
OPGBRIC RT IN 1851

-

N. V.

HOOPDKAN r OO R T B BATAV IA

EFFECTEN
ORDERS
VOOR ALLE

ADVIEZEN
ADMINISTRATIE

BEURZEN
BELEENINGEN
ALLE BANKZAKEN
ONTVLUCHT
voor ee n dag onze warme stad
en rijdt

NAAR TJALOBAK
Telefoon 8"'1

BUitem:org

EN U KOMT WEER FIT TERUG
Dagtarief f 4. - p . persoon
Zo n dags ui tg e br ei d e r ijsttaf e l a f 1.50

VOlKSCONCERT
" TOONKUNST".

Op 29 dczer, des avonds 9 uur
in dell Stadsschouwburg, zal de
Bataviaschc Orehest Vereeniging "Toankunst" onder lciding
van Paul Schramm, wederom
er::n Volk!:!concert gevcn.
Het interessante programma
bevut het cell en ander dat men
in Indic - zelfs per gramofoan
- nog niet heeCt gehoord.
Het gedeelte vaar de pauze is
geheel ann de oudere klassieken
gcwijd, onder aanvocring van
den grooten Johan Sebastiaan
Bach, wiens magnifick Brande!lburgsch Concer t No.4 den
avond opent. Voor bewon de~
raars van Bach is eommentaar
overbodig, doeh degenen, die
den eomponist slechts kennen
uit zijn groote pi ano~ of orgel~
werken -en wellicht zauden mce~
nen, dat zijn muziek immer een GOENOENG SEHARI 46
karakter
z\vaar-filosofisch
TEL E F 00 N.
draagt, zullen, in bet bijzonder
NU MMERS
bij het aanhooren van bet luchtWELT EVR E DEN
hartige aanvangs-AlJecro, een
Baeh ontdekken, in wien zieh
het speelmansbloed zijner voorouders niet verloochent.
PERIODIEKEN
De bekende violist Frits Kok,
die met de heeren Dik en Uyt
PROEFSCHRIFTEN
den Boogaard (fluit) de obli·
FAMILIE DRUKWERK
gaat·partijen van het Branden·
BOEKWERKEN
burgsch Concert vervult, tree<it
als soliat op in het Viooleon~
VI S ITEKA A RTJES
cert in Bes gr. t. yan Handel.
EN • •
Dit met lang geleden ontde.kte WEEKNIEUWJAARSKMRTEN
werk is feitelijk een "sonate
M AANDBlADEN
a cinque" (men zau dit heden
een strijkkwintet met klavier·
VERlOVIN
GS- EN
obligaat noemen) . De bewerker W ORDEN IN ONZE
T R OUWKA ART EN
ATELIERS ACCURAAT
David beeft in de overwegende
EN VlUG AFGEWERKT
rol van de viool in dit stuk aan·
RO U W KA ART EN
leiding gevonden het als vioolCO R RES P 0 N D E Nconcert rut te geven en de bege- ONS BIND W ER K
TIE K AARTEN 0 •
leiding tc arrangeeren voor ka~
GARANDEEREN WIJ
B R IEFPAPIE R EN
merorkest met liehte (hout-)
VOOR DE MEES T
ENVELOP P E N
blazers.
Z W ARE BO EKEN
Een eveneens lichte bezetting,
passende bij bet beeld van ele·
W ORDEN BINNEN 24
gantie en charme dat men zieh
UUR AFGELEVERD
yan het bofleven t en tijde der
orkestsuite uit de opera "Cas·
tor et Pollux" van J. Ph. Ra·
meau, welke in hoofdzaak be·
s taat uit cen aaneenrijging van ONTWERPEN EN LAY·OUTS. VOOR COMPLETE
de in die periode in zwang ziJn·
OUT.DOOR.RECLAMES WORDEN DOOR ONZE
de dausen: Menuet, Passepied,
GESCHOOlDE EUROPEESCHE KRACH·
Chaeonne enz.
Een waal'dig en imposant
tEN OP MODERNE WUZE UITGEVOERD
s lui!stuk v.an het programma
vor mt tenslotte de achtste
Symphonie van Beethoven.
Gezien de goede reputatie,
welke het orkest zich in korten
GEEN ORDER TE GROOT - GEEN ORDER TE KlBN
tijd h eeft weten te verwerven
ONZE SERVICE ZAl STEEDS DEZElfDE ZUN
en de zeer matige "t.oeoooansprijzen, ~ wij na.a.r de. advertenUe in ODS blad van 28 de~g~g~. oo~jkk~ zer'verwijzen, lijdt het geen twijvrocg hij den kastelein~ "WU je tel fiat de uitvoering '\'8D. "Toan~
hem voor 200 pop geven, dan IrullSt" een vnIIe Scbouwbargzaalzal trekken.
heb je bet geld meteen."
Verbaasd.. keek de -man om:

582

583

VRAAGT ONZE CLIENTEN HOE
ZIJ OVER ONS
DENKEN.

...... :.~,.

O-P-TJES
Teneiude. onze Juers in de. ge.lcgenheid te stellen op e.eo
Qoedkoope wij:te artikelr-n, betrekkingeD e..d. aan te bied cD
coJof te. vrageD, bc bbe.n wij besloten villlaf bcd O!D e.ea rl.lb.rie.k
"O,-P, ~t jtS" h~ Openen. De r egelp :ijs voo!" uc::::e adver h:ntie.s
is f 0:20 met e.~D m inimum v aD 5 rcgels.
. ~ .. '-~.'"

y,. " -, .. ~.

--~/',.>!'''''::.-

-.

~'g~sEvsE:~A:~~~h33~~;~~:R~ll~ !~t;~~e:~~~c~e~::~~;~:~~:
"";;.Io~
4 I.~
I,:\jj !~ tavl~, zoekt Ji~f vriendinnetje,
TtlI': ~£!lCANTIL£' TRADING Co_ Lid.

T el, n•. 9 4
- - - -- - - - - GEVRAAGD EuropceRchc dame
\'oor nssisteutic ill groot dames -

~~~t!~c~~~·h~ij\~;~ ;~I~~~~~C~~

tC!ncmde gczclhg uit te gaan.
Discl'etie absoluut verzekcrd.
BrievC'n m et foto, welke op eerewoord ;oml worden teruggezondell, onder No. 311 v. d. bl.

Amber-

en Mcdicijncllhandei

voorkeur. Br. ondt!r No. 28 v. d. Koningsplein O. 3 Pav, ·rel. 3208
blo.d.
WONDERBALSEM schitterend
middcl voor wonden en l>UistCll
vana! f 1.- , J 3,- en 1 5.'fEHUUn. per 1 J anllnri l!JSG -.- - _ _
lJ:!\'iljoen hc~t; ng. ·!"l verb' + HOTE.L.PENSI.ON
SHUT?-'E
vrij wnter f 22.50. Parnpatt:lll RAAli'F, ~e~, 1MB Wel~. WICll
~~a~~~·3~:~.:C~Ude 'ramal'indc- ~~ ~~~:~::~~~~~t er~~t ~I~~ l~~~~
PI'Oefporties vcrkrijg baat'. Elke
VAN WIJHE'S LEESZatenlag cl'wtensocp; clkc ZOlllNRICHTING.
d ng()chtend nasi-gol'eng.

l..c:~tric~~~:rdJ(C~1l v~~:'f~'g:
Neg

bcschikb;\;t r

(:nkcle zccr Sc7.ocl<t "Ol'allje Restaurant"

Voetbal in Enoeland.
De uitslagen.
Eerate divisii

Arsenat-W'hampton
4--0
Birmingham-Aston Villa 2-2
Blackburn R-Preston
Chelse.a-Brentford

1-1
2-1

Gimsby T-Everton

0-4

TOURISM.
In onze besprekiog van het
jongst.e nummer van Tourism,
schreven wij bij abuis, dat dit
een uitgave is van bet Nederlandsch Indisch Touristenbureau. Ten rechte moest dit zijn
de Officieele Vereeniging voor
Taeristenverkeer in Nederl:::ndsch Indie, die ODS tevens
cen door haar uitgegeven mapje
ansichtkaarten toezond. welke
bij ~c firma KoUl in iraaien
vierkleurendruk zijn uitgevoerd.
Ret zijn e.fbeeldingen van Indiselle lnndscbappen en J avaansche en Balineescbe dausers, die
lcgen een zeer )a~en prijs in den
boekhandel verkrijgbaar zijn en
welke h et voor het publiek mogelijk maken een . kleurigen
groet uit NederJandsch lndie
aan famlHe en vrienden in Nederla nd en in het buitenl and te
zenden. hctgeen onget wijfeld de
prop a~n dn. voor Nederlandsch
Indie ten goede zal komen.

Coventry C-Bristol R
3-1
Exeter C-Southend U
1-0
MillwalI-GiIlingb am
4-1
Ne"P.'Port C _ Clapton 0
2-3
Queen's P.R.--Crysbl P 3-0
Swlndon T-Notts C
2-1
Torquay U:-Bournemouth 0-2
Watford- Reading
4-2

Leeds U _ Bolton W
5-2 Derd e divisie Noo rd
Liverpool-Derby C
0-0
Manchester C·Sbeffield W 3-0 Carlisle U-Rocbdale
4-3
Stoke C--Portsmouth
2--0
Darlington-Accrington S 2-1
Sundcrland-Middlesb.
2-1 Gateshead----Southpolt
3-1
\V. Brom. A-Hudde~eld1- 2 Halifax T-Crewe A
2---4
H arUepools U-York C 4-2
Mansfield T-Barrow
1-3
T wee d e d i vis i e
Oldham A _ Stockport C 1-3
P1-1 Rothcrharn U-N. Brighton 5- 0
3-1
:~~~~~~=:r~l:f~~ C
1-1 Trnmne re R-Chester
\Valsall-Lillcolll C
4-1
Bury-Charlton A
1-1 Wrexbam-Chesterfield 0-1
Do.ncaster R- Burnl ey
1-0
\
.t:lcester C-Plymouth A 2-0
N?rwleh C-Manchest er U 3-5 Schotsche l ea gue
N h<lI!l F _Port Vale
9- 2 eerste divisiQ
Sheffleld I!- New Cas tle 5-1
1-0
Southampton-Tottenham 2 0 Aberdeen- Rangers
Albion R.-S. Johnstonel 1- 2
Swansea T-Ba rnsley H 0=0 Arbroth- Dulldee
1-0
West Ham U - HuU C
4--1 Ayr U-Celtic
0- 2
Clyde-Kilmarnock
1_ 0
1-0
D el'de di v isie Zuid Dunfcnnl.- T. Lanark
H am. Acads-Hearts
3-4
Aidel'shot-Luton T i , 0-1
Hibernian- Motherwel
2-3
3- 1
Brighton-Northampton 5- 1 ParHck T- Airdr. .
Bristol C---Cardilf
0-2 Queen's P- Q. of South 1- 1

SCHOENENMAGAZIJN
DE STER.
In ons nummer vall heden
h-cft de lezer in een gedeclte
,'an de optaag een inlegger nan
van het Schoenenmagazijn Dc
Stet' op Pasal' Baroe, welke zaak
lOen uitmuntendell n aam heeft.
D i! inlcgger vertelt de elienb}le e n bun die het worden zuliell, d at do uitverkoop. welke
zulk cell eclatant succes was,
is vcrlellgd tot den 7 den December a.s.

~:~ICfr:~~~ ~~~~~rJ'~~H~~o~~~ Ge;~lt~· B~~Wc:O, ~~~ia'~CE _ ....,..,...,..,..,.".,""",.....,~.r"""~_"'.~__~_.,. ...""'.._~_~_
~_~...._.._~...
_.
ell ! 2.50 CREAM, Illdischc en Chincep.m . Zelr~amclln'c.!itcldc portc- schc gcrcchtcll.
f(~uilll'll, liith;('hrlftcl\ oud 1-3 l'wcc caramboic bilj;\rls.

zicllc Iromr:1cls

J 3.50

of 4-G wCkcll " :1uaf J 1.50 11.m.

MELKERIJ

MODER~A.

In ons Hummel' van Dinsdag

Homanpol'tr![(:uill(! (llictlwe l~o· Hijwiclhanoc) "Columbia" (N!. wcrd ce n, VOOI' de huisvrouwen
f 1.50 p.m. l nl. F'. STOLK) Oni'..c Columbia en zec/' wna rdevollc inlegger Vel'-

mans 2 11.\\".)
'j'c!. ·1S.2 t WI.

Unity'u l'ijwiclclI blin!<cn ui l
door slnbiliteit. dn ar beillc EnFOX·HON D (hx:l) , "eel' ,,':wlt- gCl;ch fahl'ik lllll zijn. dua nbsoi,tant. "'(leM C(,11 !";ocd lchm!i luut EtII'Opcc!-;ch. Vmagt OllZ~
HilCHl\ o!)d No 2i bllr \' d. prijm:ollrnnt ell contl illc!:I. Peblncl.
tjL'JlOl1f.~IHl 67 A tel. 2735.

sprc-id. Hij betrof de Mclkerij
Modct'llu, Luan de Bruyn Kops,
nlhier, welke mel k?aak haal'
7.uivciproduclell dagelijks versch
tilt Lembnng krijgt nnngcvocrd.
INlcren nacht nrrivccrcn or de
groote vrachtwagens. die de

!~:. ,.. ::.. ~. ,......_~~: ~ ~~.-.,::",.:~~;.;tl!"SIl[~~MbiiSM~ii~ kil~~lbl:t~livc~~:~~'~~l;~~~(.'I;l~li~
WllUra,lIl aile hygicnische zorg
WOI'lit bcsteed, m:tnr die tcvens

I

Beste!

uwc tijdschriften, vnkblCldcn.
modeblRden e te, VODr

111119))
BOEKEN- EN
TIJDSCHRIFTEN IMPORT
Kebon Sirih 9

Tel . 48 21 WI.

Oorsp r, prijzen, coulal1 te afdo<ning
prima voorlichtin g.

,~

BATAVIASCHE
~
ORCHEST - VEREENIGING

" TOONKUNST"
Beschermheer: Z. E . de Gouverneur-Generaal
Dlrlgenl: PAUL SCH"AMM

}~~I;~:~lg~~~~ ~~~~~~rP~~n~

VOLKSCONCERT
OP VRIJDAG 29 NOVEMBER 1935
des avonds 9 uur
in den Stads5c houwburg .

FRITS KOK
Viool
Fluit
).H.R. DlK
·A. Uyt den Bogaacd Fluit

PROGRAMMA :
1. Bra ndenburgsch Concert No.1
(Viaal, twee fluiten e n
- B ach
strijkorkest)
Vioo1cancert in Bes gr. terts Castor et Pollux
_

Handel
Rameau

PAUZE.

hel sigo.rcnmag azljl1 De
'fl!bllitsplant, Noor(lwUk, Alhier,
ontvingclI wij tel' Iccnni smaking
cen idstjc Plantcurs, eCn butt Engcwooll g eurig en pittig 8iS"a.artjc van de bckendc Soplafahrie ken, dat het bewijs levert,
dat ook de pl'~is van -fen goedc
Holl andsehc s igaal' 7jr.h a an de
Illdische beurs van t cgenwoordig heeft aangepast. Men zegt
weI cens, il Jaat mvC1' son Zin!Je
std.e Cj~ Jamille. Voor dezc eenc
1<eer wHlen wij hierop cell uit~
zondering maken en vcrklappen.
dat deze a romatisch e zending
t ot ernstige binnenlandsche verwikl<elingen in de dnlkkerij
Knppee beeft aanleiding gegeven. Allen eischten. ouder ltet
uiten van de heftigste bedrcIgingen hun aandecl in de Plnnt"furs op, en wie gisteren h et
djrectiekantoor, de kamel'S del'
rcdadie, de dl'ukkerij enz. bezocht, "aeldc zijn reultzenuwen
aaJlgenaam gcstreeld door den
rook van Plan ~Eurs !

HOTEL
DER NEDERLANDEN.

Z41DOBIBI

Biht:tl c n .... n df ra Stadsschouwburg () p den Wog der U;tvoering.
SlOt 1'1 u . \'.In. De$ :ave-nds \~n.f 8 UUf•

BOllrAIS

Lo\;.c{t~n Ileoptnd van

......,.......................d
..:.;.." ....... :'.

~!:r~~et~~gn~.~~~i~

in

h~t i}a.?:a

Is het U moei lijk ee 1\ geschnk
te kielen koop dao ec n

POHOOMULL
Pasa r Baroe 8

'"

binnen uilgclOtaid

•

de Bombay ~ toko

CADEAU BON

.,.,.,

:,.:\.~.:.;.: .,"'.~ .~;

Geeft U daD een

PARKER PEN-POTLOOD
GRATIS •• !

~

~

lIan elken

I
~

..'.-::,'.

DE GEVOLGEN
VAN TWEE WEKEN NIET ADVERTEEREN

IOden koopec(st er)

Twe e groote winkelz a ken

gevcn wij cen

in moeilij khe.de n

PARKER VACUMATIC SET

I ~ol~~~~c b~:r~~:t~ n

CADEAU •• !
bij aankoop van een

PARKER VACUMATIC PEN OF SET

H. P. J. STEE LIN K

K~NTOORMACUINES-KANTOORBOEKBANDEL
TELEFOON NOS 1689 · 1668 WELT

I

I

~""""'----~
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HET AANGEWEZEN AD RE S VOOR

Op Oonderdag 28 Nov. 1935.
Aanvang 7.30 uur n.m,
1. "Hans Heiling" Ouverture
H. Marschner
2. "Tout Paris"
Walzer
E. Waldteufel
3. n Trovatore .
Selection
G. Verdi
PAUZE
4. "Dubinuschko"
Potpourri
A. Scbirmann
5. Morceau de Genre
Serenade
M. De Haar
6 . ..Die Weisse Dame"
Ouverture
A. Boieldieu

1.

Acbtste Sympbanie
- Beethoven
ToeQangsprijlen: Volwassene:o. f 0.30 (iocl. Gem. B~I.)
Scbooljeogd,. 0. 10 ( . idl! m
)

.:

~:2~

V~lll

Program1na

2.

• VENDU8,EDI\.I,f

PLANTEURS.

VAN WIJHE's

3.

I
I
~FfICIEEI

KRIJNEN

.;

VOCl'cn, de hotel'. die een b clegging Villi een botcrhnm 0),1 zieh;:c>J[ h:, smnkclijit als hij is !
Maar ook kal"ncmelk, TC..IOm en
sla;:;room worden in prima. kwaIiteit door Modema gelcvcrd.
~~cn proefhestelling, tel. WIt.
1500. zol U van de wanrhcid
vnll hel bovcnstnnndc ovcrtuigen!

bij

Solisten:

MAISON YVONNE.
Op Noordwijk 6 zal Znterdag
u. s. Maison Yvonne worden gc·
opend, dat zich spccialiscert in
dameshocden van bet betere
g<:nl'C e ll da t verschillendc npart e Wcenschc en Fransche 1110clcll~n ~l lancecren. R et atelier
1"(101' het aanmahen en mod erniSCCI'C'1l van hoeden staat onder
vnklmndigc leiding. Men verzuime niet de opellingsetnlage
v.tn UniJ;on Yvon ne te bezichtigell.

ALLE SOORTEN

Muziekinstrumenten, .
Muziek. zoowel Studie:. popuJair en Kiassiek.

Snaren voor alIe instrumenten

'\

\\\

K.K. KNIES
Noordwtjk22

de nie uwsbu reilu 'fi h e t

•. D e d.,gbladstaklng Ie New-York hee fr, nol"r de
correspondent v<tn d e ,.Express'· sci nt, tcngevolge:
gehad. dar {wee der mc~st bckende wlnkelzaken
in Fifch Avenue. in financiccie moeilijkhcden zijn
gcraakt. Deze moelli;khcdcn :ijn daara<l n toe te.
schrij\·:.:n. dar de beide zaken {wee we ken
I a nI:J nlet h e bben kunnen . adv ertee r e n. \Yaardoor hun orozet geweldiQ verminderd was."

Dlt bericht mag In de:;en [IJd wei eens <:lan
vergetc.lheid worden on rrukc. Her:zaJ ruisschien

d~

hen verbijsterec, die: in de.:en crl 'ifitijd
juiSt om de crisis. hun advertecren hebbe:n

StOpgezet.

Maar dan kunnen zi; ui[ bove:nstaa.cd historisch
gevOl! condudeeren. dOlt hun weoinzlcht hen in
dit opzicht toch in den steck heef. gelateu. En
dat het nier anders dan in bet be!ang van hun
zaken zfl zijn. op de dwalingen huns weegs zoo
spoe:dlQ mog~lijk te.nlg te kee.en,

Natuurlijk kost advert.eeren g~ld.
maar niet adverteeren
kost n:o:g veel meer!
ADVERTEBRT DAAROM IN HBT BLAD
MBT DB GROOTSTB OPLAAG

Dat ,is' "DB OCBTBNDP1OXT"

