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De geweldige belangstelling die oak buiten Batavia

voar ons blad schi;nt
te bestaan, noodzaakt Dns
langs dezen weg te ,berich.
ten, dat zij die ,.>ns brad

per post wenschen te
onlvangen een postwissel

I

zen den van:

PER KWARTAAL
PER HALF JAAR

I 1.,,1.75

PER JAAR

" 3.50
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Hoe men concurreert en... ,e~~~~~inge~;;;;;t.3d:iell~~'ijn
~~~~;;'=~~~~~:f!~~~~S!A!f!f!!D!f!p!O!S!IT~1
ue
vloot
tnak rust om den vrcde
in het WesteHjk dcel van den
Paciii c ten Oostell van Singaporc te handhaven, maal' het vergect, oat het met paritdt feitclij k een veel sterkere vloot hecft

Ol1zer relatics geart ecn period iek uit, en gezien do
l'uime ~·c rspt'cidjnq. daaryan b.uiten Batavia, l.eck het de DrukkCl'ij Kal'Pe:e gewcnscht, daann cen advertenbe to docn .opnemen in cien \'m'm \'an die, welke de lezel' ook gcrcgeld. m Dc
Or.:htellcipost anntrc[t, in dit nummer b,y. op de dcrdc pagma.
l\u wil cehter het gcval, dat dit periodick op df.! persen van
het SkU W8 liml den Dug 'I). N. 1. wordt gcdrukt, wnnrmedc de
drukkcl'ij vun het Niell1VS dus voor cen opdraehtge\'er een drukwel'l<ordcl' Hit\'ocrl.
.
Dc:w opdrachtgcvcr heeH thans cchter de bUitengewoo.n
onza hc1ijke methoden mocten o ndel'\'illd ~ll, waarloc concurrentlc
Cil broodnijd in Nederl:l.Odsch I ndW leiden.
~ lcli heeft hij de drukkcrij van bet N lCIL1v.') 't'1U1 {len Dag
namclijk y.onder meer ~ewcigerd om de vol~omcJl l!eutralc advet'Lenti c vall Dl'lll.kcri,] Kappee te piaatsell m een tIItgave waar
mcn vCl'del' Iliets mede to mnkcn hecft, bchalvc dat men de
drukkcl' CI'V:ln is.
• ,.
Oem wc igcring geschieddc op grond Vl'.!n een jlc)u:'iflelijkc
ovcrccnkomst lusschen het NiclI1US vall dell Day en de Java
Vo{le rDrukkcrU Dc Unic) welke crtoe strekt, dat de naam van
Dr ukkcl'ij Kappee, noch die van de Ochtcnpost ooit mag wor,
dell gCIlO(>md in cen van dezc bladen of in een uilgave, welke op
hun drukkcrijcn \Vordt gcdnlkt.
Dc opt!\'achtgcvcr, dic door bcpaalde omstandigheden van
tcchnischell nard vool'loopig aan de bedoclde drlll(kcrij gebcnden is, heeft 1,ich bij deze wcigering van den drukkcr om cen
neutrale adver lcntie in zijn eigcn orga:m op te nemen, moeten
n<:cricggcn,
Het kaml OilS eehtcr gewc:nscht voor om deze wijze va n
handclcn, dcze \'olstrckt onzakelijke coneurrentiepraktijk en dit
op terrellr gclijkcnde machtsmisbruik onder de aandacht van
de puLlic!:c (lpinie te hrcngcn.
Intussclwn schaden de bedoelde zaken door een zoo·
da.nig optrcdcn zichzclf het m,r:!est!
Want, afgcscbeiden van het feit, dat zooiets niet anders
kan "'ord;!n gezicn dan al:; ccn uiling va n vree9 en zwaktc, is
de indr"k"wclke hierdoor op het publiek wordt gcmaakt, van
oen zoodanigcll aard, dat men er ongetwijfeld huivcrig voor
zal worden om zUn drukwcrk toe te vcrtrouwen aan instellinsen, waar CCII zoodanige mentalitcit heerscht, uit \'rees van
7.uJ!\C Z"olkellmethoden op cen be paald oogcnbTik de dupe to
\\'(;I'(len.

hUll schepcll
dan
Engelandover
en verschillcnde
Amerik. die
oceanCll moctel1 vcrdcclcn.
Par ileit zon neCl:komen op
volkomen supprcmahe van !apan en. dat I S cen verhoudll:g
\:elke lliet t e .aan~aarden IS.

d~ ontw~kkchn~

del"(~ remise, dan behoudt hij
den titeL Hoewel iedcre Nederlander uit den [lar~ d?r zaak
hoopt op (lOll ovenv~~mmg van
Euwe, waardoo: WI] Voor bet

reldkamplOen
zuBen Zlen,
eorst een. Nededande,
alsmoet
we'
toch worden . erkelld, dat de

CCntgc zeer goedege:brUlkte
toestellen te koop vaaal

I

s nelheid om den gewoncn dienst

De Java Expres, het maand-

Toen riep hij zijn stoker toe

~::'n,v~::; ~~~~~~g:~d~ sprinMet groote tegenwoordigheid

~~~ 1:1~~!td:l~~c~~cmn~c::n~~~

ren en ~erp een zware koevoet
op de rail, waardoor de locomotief ontspoorde en precies e~n
Meter voor het gapcnde water

tOi~~~~ta~~j k\~~~; even no.

JI\PI\N KRIJGT ZIJN ZIN NIET
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h_'HI
van d e cell
nu mmer
van arlikel
Dc OchtcJUlpost
verh.oudmgcn
.Ill. hel: .,POStell
ujtvoerig
aantrcft. cell vaart van zestlg Kl lome·
tel'. Hij kon lliet worden gewclhcht aanleldmg zlJn , dut
Engcland cou.te que coute de s1l'ernd, want de rails waren glad. I

tuatic in Europa tot een vreedu
zamc oplossing wi! bt'i!ngen ? Er
An~ta mel~t~ daL. met ingang
is nog veel duisfer in den alge- van ~ Janunn III Nederland .~lIe
mccncn toestand !
:~~~~s;:~~~n ~~~e;j:a~~~~;:
."".
laag~. Dat 'zulle_~l de. lndische
.... h
0:>
ambi:.Cn~ren pretbg vmden om
ga~: \~~~l~fo~~r~ ~ie~a~o~~, ~a~~ te Iczen .
gezien het toestel de vcr (!ischte
...

voor wat zij noodig heeft.
lage prijzen, ruime keuze.
vlotte bediening,
goede
ser vice.

ApWOTanHt [Zi[j KgaatoeeEnVOGUdEigonEaaHr

per maand op

F S. a£betal!ag

~fJ~~S\~~~h:~~lI~~l..ijk ~l;s~~ee~
N. V. Planohandel KOK
scheiden dan van de mindel'
~llswllk '9
sympathieke eigenschappen van
Aljechin, waarovet' men in dit van de brug had de tt em nog

G'lT

RIe!mWenIEbeLsl,.,'"n-,ee,",oO,alaYnmkooPpia
alvoS,Cen~rolnJ_~emcoaIClebc~DeS

"
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_
tIe gezlen te hebben , ultslllltend Hollandsch en
Engelsch fabnkaat, vanaf F 5 . .- per maand ,
Rijwiel Centrale Rijswijk, Naast de Planohandel KOK B=~
instelling van eell luchtdicmst
DE BOLLE BAKKER.
op Singapore geaccepteerd,
waartoe voor het komendc jaar Bolle Bakker's brood!

~v~~~~~ !:~:d ~~h~~~~b~r~~~

Well..

een

bekende

klauk,

~::i,D~1~f:E:~t~~:f~~;~:~:! bijna
!~h~i~v~:ree~;~';e~;~ief~~,
~~t ke~~. de .~rein een vaart heeft ~je:~~ ~~~g~~~~~~o ~~~e~~~ ::!~ '~e:e~~~:~!en~e~d:~l!\::~
plaats had, maar dat door van 60 K:llometer per uur, be- mogelijk worden geopend. even- keJijk ontbijt.

Fokkcr. :louden wij zoo zcggen! tegenwoordigheid van den rnachinist werd voorkomen.
E en signaal stond op veHig,
maar de brug, waar ' het voor
De behandeHng voor den moest waarschuweu, \Vas open.
Rand van Justitie van het dra ·
De trein had cen vaart van
ma op Goenoeng Sahari staat honder Kilometer toen de rnain het centrum del' belangstel- chinist op cen afstand vall honling, Een belangstelling, welke, derd Meter de dreigende ramp
zooals wij bij voorgaaude za!£en merkle.
van zulk een aard reeds bij berHij remde uit aUe macht,
haling betoogden, ill hooge mo.- maar op vijftig Meter afstand

....=....=== .......... i~tO~:;:~~ ~~I~:~~O~~ ~~~
ecn seusatie welke nog wordt
Van Dag tot Dag.
verhoogd door uitvoerige eourantenverslagen, liefst, zooa1s

KATOEN IN SIAM.

tIs,
gen
en wenseb del'

V

J

oor apan.

dit vel''' autoriteiten,
at komt er niet
Dr. Shinzo Mihara, een Ja, wuardiging hebben gewekt, zal
Want dan heeft bet instituut op aan. Als de sensatie maar pansch katoen expert is door de
te Genevc niet de minste waar- ~~~dt gediend! Het is onwaar- Siameesche Regeering benoemd
niemancl \'f.!lwondercn.

.*.

.*.

als een op Darren. Van de auWant Bolle Bakker's naam is
dere groote plannen, zal echter
voorloopig niets kunnen komen. groot,
Dank zij des Bolle Bak.~er's
brood!
Het is zoo smaakIijk en zou
RASHIN.
luchtig
Nieuwe haven.
Ell zoo croquant, maa r toch
De haven van Rashin, jle be- niet vluchtig!
stemd is een belangl'ijke aED~s Bolle Bakk0r's Weihseheepgelegenbeid voor Mants- nachts-Stollen
Die zijn om er van om te rulconstrnctie van deze haven aan- len.
gevangen en Rashin, dat slechts
Want \\il mell die aan 't proe'n onbeteekenend vissehersdorp- ven gann,
je was, groeide sne1 uit tot een
Dan laat men ook geen krui-

~~~:~s z~j~n ~~~:~!~~: :~~

~::3~~!~t~~~~~~~e;~1~~:~:~ ~~~~e:~~~~:l~e~~::.ken

t(Y.!kent dlt 1000 Meter per m}*
nuut. .. .
De vlJftlg Meter waarvan h~t
verhaal vertelt, worden dus m
bet twintigste dC(!i v?-n e€!1 minuut afgelegd. Dat IS drle seconden.
Onze -vx:aal? aan de ingenieurs
van tractie IS thans: Hoe kon
de machinist al het hierboven
omschrevene in deze drie seconden verriehten?

rek~:eD.t~ r:;:~~~~ !~~e~~
Kort-----~-----N-leuws

de J ava Bode deze geeft met
Oat de "v redes\'oorstellen"
Het zou geen verwo!ldering
welke op het oogcnblik door zc- wekken, als vele naties met gek;::re staatslieden worden ont- voel -voor recht en billijkheid
WOl'iy'n om een ciode te maken den Volkenbond den rug zouden
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DE HUISVROUW EISCHT

NEDERLAND5CHE HANDEL.MAATSCHAPPIJ, N. V.

E~n

-

op de vlootconferentie
te Londen pariteit voor
zijn vloot met die van
Engeland en Amerika.

Ph. KLEIN
Manager

-1-

Engclanu ell Ameri!m de oude

per plaalsing

JAP AN EISCHT

Ruime moderne bmtrs met cen gezelllge
Holl andsche sfeer.

DOOR DEN C EHE E LEN ARCHIP E L
EN CEDURENDE HET GEHEELE JAAR

voor

VlCRBCH. DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAQ.
GECONTROLEE'ftDil OPLA.AG EN GRATIa
VERSPREIDING
VAN
10.000
EXEMPLAREN
TE BATAVIA-C. EN Mr.-CORN1i:LIS.
VQDR KLACETEN VERSPREIDING TEL. WL. Ml.

KONINGSPLGIN

J.

is beschikbaar

12.50

KoningspJein Z. 10
Tel. 851 Wh.

SPECIALE VACANTIEBILJETTEN

Oeze
advertentie-ruimte

mede te Kobe de plotselinge i~~a~~a~e:~~~~~~~: ~~~: mel staan.
-verd\\>ijning van. een Fransche ben in totaal twintig nrlUioen
En Bolle Bakker's lu.....edame, een mnzlekleerares, de Yen bedrageu en onder groote broodjes
aanda~t heeft getrokkel~. Tot belangstelling is de ha.ven den
Die etcn zeUs de ouds~

~~~..~~~ ~~~n~~a.~:~~n~lCt op
___

~~e a~:i;:~em:~~ h~~nSial~:~=

9den November iDgewijd.
gTootjes.
_ _
_ ._ _ _ ._ _ __
Die srnekkelen dan zoo voor
HOTEL
zich henEn,

Ine~S

de meer!
JAPANSCHE lUCHTVAART
DER NEDERLANDEN.
Bolle Bakker bakkell gepaald, aat Italie Abessinie on·
bouw. Hij is naar Bangkok verEr is geen geld I
reehtmatig heeft aangevallen en
Intusschen sehijot de vloot- ,In een der dagbladen lezen wij trokken.
p
Des Bolle Bakker's naam is
thans komt men met voor~telf.
t' 1 La d
d ' een berichl, dat de Vereeniging
Dr. Mihara heeft het vorig
rogramma
'3- gl'oot
Wij eten Bolle Bakker's b~ood
len, die 3a',l: Ilalie aile voc;rdee- ~~~ .~~nV~~g ete z:Il:I~ :t~::d~~ ~or t 1?uitsehe f ~~rders 1 :e~ jaar op verzoek van de regee- I Ret J apansebe departement Op ~!e:::~.~; ~ue;::~!~r n
len van zlJn onrechtmahg op. in verband met de Japanscbe d ers mls een 0 ag za ou ring van Siam een uitgebreid v,an finan cH~n he.ett d~ begrooA
treden zoudcn geven.

pa~iteits-eisch,

e~i done ces bergers!

waartegenover

..
•

Wie iets beters zoekt dan
een g ew 0 0 n r ij wi eI
nee m t . e e n

I

Men wi} van het Hotel BInne"hoi, naar h et Bat. Nwsbla~
meIdt, cen bloseoop maken, pat.
kan ne-rgens andel'S toe l~lden
dan tot den dood van het ultstekende Rex-tbeater en van de
nieuw:. onderneming. Men zij
dus W1Jzer!

**.

De sehaakwedstrijd tusseben

F is e a I" ~:~;:~:~~!~~:~~~:
punt voor Dr. Euwe en
13 ¥.: punt voor A,ljecllin.
Reeds op a~bet.
\Vint Euwe
dcr beide volgende partijeo. of eindigen zij
vanaf f
beide remise, dan is hij wereldWint Dr. is
Aljechin
.------~-..,;,_ _ _ _ _ _ _ ! kam,Pioen.
eon du wedstrijden.en
de . ....
-------

14V:!

een

5.-

~"oa;:rij~eidm;e!el~etn~:~oc:!~ ~~tg d~;~~~e~:t~~dl~~!!~~~ ~: ~1~~~~our E. \~~~~~~ ~'--------wen van katoen in Siam en op wez€n voo~.de ontwikkeling van
fe l
gTOnd van zijn voorslellen heeft de burgerlijke luchtvaart, dras- 3. L!leia di Lamme-rruoor
W ij mahn goede. afdrnkkeo
ti h b
'd Van het aan"'eDonizetti~Schreiner van Uw slechte negatinen
~:he!~~;:!~~:ld ~~~~~!to~~~ v:agd:s~~~~g van 13.700.000
PAUZE
6 X 9 : 5 ct.
cultuur uit te breideo. Men wi! Yen werd sleebts 1 .280.000 Y~ 4. Das Vcllchen
E. Kalman
beginnen met een oogst van in tact gelaten. De wen:;cbe19k\'an Montmartr
Ii B r
100.000 balen, welke tot een heid van het tot ontwikk~ 5. Cante pe m.e
A. Brezoni ~QCl d",ijk ~~~" DnrfT;:~ Welt. 1218
millioen balen kan worden op- brengen van de burgerlijke 1 '6~.~Tm!~c~re~d~==~G~.~R~
OSS~in~i~~~~:;:;:;:;;:=~
gevoerd.
lucbtvaart wordt door het de- I ;
__
partement van financien ten
volle erkend. Van de ;;oorstellen I
ACTIE TEGEN
is het achtjaren plan ,"oor de
mmeo van

1----------

J.V. "OTO CEIiTRALE

I

Ste

ANARCHISTEN.

~:a~~~::'A~~~!

PlANO'S

:"'!:' ::.~b~D~·~-;~'_1
~;;l:i:~:n: t:~.:"'---_2S"''''","
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Vele arrestaties.
B.
Laat
In verschi1lende steden "an
Kisten door ons bc".,.-at~ ,
Grootste Atelier ter plo1atse met de beste Vakmcnsc:hen.
.Japan bebben talrijke arresta\\ij beschikken O\''cr p.ra~hDe. ~atiekOsteD "unum op maandelij\sche afbe.ties plaats gehad van personen,
tige d roge goe'dangkamers
taling geschieden.
die verdacht worden van anar- N. V. Planoluliidel HOB
&a,'ia c. Piano- en. M~el .OK Rijswijk 19
chistische activiteit Er wordt Rijswijk 19 Naast de ~
llaDdoeog Pim<>- eo },ju,;ekhandel KOK B....._
29
oak
builenlandsche·
!orennaar
gOoocht,
In _It agita-I
""""".1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

.

~~~;:~r.(~t :~~:: ":··;;~:;;r:~~_::."·::~:t2 ~~ .~.'

">,</-f'>; ;.. ~...;. ~:<:.~~~.',.

..:;.
dle -daaroij· be"iang

heb~n. oP-" ~andere mogendhedeu 1I1 een'l ~n Per&ie. een verbo~ waarop ·j· -.~"':'..:"zeer bevoorrechte positie ~n bet een non-agressieverdrag tusi:; bijvoorbeeld aan geen anderen schen Turkije, lrak en Perzie is

rnal Ma, en een waarin het
Boedhistische element was vertegenwoordigd, onder leiding
van Gelleraal Soen. Deze twee
partijell bestreden elkaar he!-

GEDEPONtERD
.:11ens verbltJf te PaflJs, omtrent de hoofstad van Afgnam stan.
pep a..al~~ ~OOrneD1Cll~ ~.ot leger~
-~, De: Br uid ze:g t to t haar man: Ik wil je oprecht be m innen .
vers,:clkn.g van :r~lklJ~ en tot
Volgells de laatste berichten
hermeuwde fortlflCeerm g van h eeft tllans de Perzische minis- Maar zonder KLOOSTERLINNEN van BONEFAAS,
Kan ik naa it een goed Huwelijk begionen,
dE: Dardanellen ell de bCl'icht en ter van buitenlandsche zaken

Wanneer in deze dagen de Japanscbe cxpansie-politiek in het
gesprek w,o rdt betrokken, dan
is men geneigd daarbij in de alhoreerste plants t e denken aan
de landell, ,welke random den
Stillen Oceaan zijn gelegen, aan
Chin.a, waar Japan t,ich h et
sterl~st doet gelden, nan de posltie van de Philippijnen wann eer
dezc over een tient al jar.:n geheel en al onnfhankeJijk ZllIl eu
zijn, aan de Engelsche bezittln-

land en de Vereenigde Staten.
noodzakelijk was om dit gevaar
te ontkomen en om Japan wanneer dit bitiken zou gev~n am
zijn aspiraties te verwezenlijken
een nadrukkeIijk h alt toe te roepen.
Sedert Keizer Wilhelm dit Interview verleende en zijn meening nIdus weergaf, is er veel
veranderd en hebben de zaken
een w.ending gen omen, welke In
1908 door den D uitschen keizer

oak a:1ll Nederlandseh Indi c.
H et is inderdllad dil deel van
den nardbol. dnt nnast de verwikkclingen ill Europa op bet

gebleven en dat zijn de aspira- te had om de })e'weging te onties van Japan en het gev:l..ar del'dru~ke~ toen zij zich d aarop
d~t van dien kant 01' den duur COllcentreelde.
.. ..
ve~r E Ul'Opa kau dreigen.
Maar .generaal ~a bad blJ ZlJll

buitenlanders dan aan Japan~ers ver~d om in :rurkije zonaer gebrUlk makrog van een
strooman ondernemiogcn in het
leven te r:o~pen. ~erd~r h erhme-

~:iJs ~:~~~~~~e~~ii~t~~~t u~~g~~l~ \;~: ~a:tr~~]:~:;;~e~9:~:rler vC~~Olallg
c~ net J~ Cl'n fCl~ vall hetceke11.IS, dat In vcrschll~cllde verkJanngCll van Japan .IS gcsproken
van de taltl~ van dlt lund o~ In
samCl1Wcl'imlg met de AZHl.tt·
scl~~ mogcndheden den vredo 111
AZJe . te vcrzekcrcn.
WIe cn wat worden door J a.
pan onder dczc Aziatischc mogC~ldl:cdcl! vCl'stnan ?
ge~~~~~~~:c~~ i~CX~~~S~~~ lUOlungen hel;bell!
.
be·

~\~';~I:l ,l,t~:~~l;:li:~ii :~~,~~~~c~~~~1~~ ~iaar

misch ell fitmlcg isch, thans
\'clTicllt ,·:ordl. t~ bC\'csligcTl , Is
Itiet bcpnal(] en 11ct Is vol·
~trc1;-t afhanlu.'lijk van de onl·

no~

~dIEd'('lill; ~~:..1 ~Cb[J',llrtcniSSCnt
In 'Ul·OpU. u\L' \..1001' :l p:lll me

r,l'oot(· 113m·:gl..' zcllH' id wordt gag-"'!;l :l~f'n, om V;lst tc s tclkn
\'::mllCCI' .l:I J1:1.11 hct moment gc·
l:orlH'n r.n l nclt ltll\ om 'l.Ondcr al
li.' [!I'oot risico \'001' r.ichzd f In
(lil ded nlll Azi,; lot' t (~ slann ell
UP hl'~l"f:chnppij itl hpl Vcrrc
O(.~ltrm te 1rncli tc'u le \'e nnec~I/('

gevolgd.
Terv.ijl onmiddellijk Da deze
besprekinge!l een aanvang werd
gemaakt filE-t den aanleg van '
eeo spoorlijn tusschen de grens

1'e men .~Ich de UlttatlDgen weI- van A:::iatisch Turkije en Teheke desbJds werden gedaa n door raIl, ae hoofdstad V!ln Perzie en

sehe oorlogs:;chepen III J apan en
bt.p!ald~ CO!l::~.sles welkt! nan
Jap_n In TutklJe zouden worden verleend.

. ~ap~ll is ~~~Il continentale po- ~~~t~~~~. ~ij~~~I:!p~~ln ;~~~
Nedat de-Le T urksch Japannndcre. zeiter eYcn bclungrijkc hlick.m AzIC begonncn met de geddJd door Japanscbe officie- sche samenwcrking aan het
lijncn von de toel{omstige ex- bczctt~ng van ~orea, welke ge- ren, de uitrusting el"vall was Jicht was getreden, (Turkije is
door
pnnsiepclitiel, van Japan, zoonls ~Olg~ lSh
~Ie vun Man!sJoe- gt'ootelldeels door Japan geIe- een del' onafhan kelijlte Aziati-

oog "erJicst.
Want de hegi?mOi.llC in hct
IVcstdijl;: dce! Villi dell Pacific,
de 5npllt'Cmntit> "all Japan over
0(' hicrbt"'ctt gCllocmdc gcbicden. is in de oogen vall de Japar.s che polit ici. die de grool e
lijncll dc\' Jnpamichc ngt'E'ssiepoli tick uit::.Uppcien, Yoor cen
r!iet til tt' vel' in het vcrschiet
ligg-clldc locJ;:Ol11st 2C!\u:l'llCid.
H et oogcnblilt dllt mcn znl

de
Mongoolsche
l1.westic lliet naar genoegen van
J apan is gercgeld en daarmede
ook de definitieve vel'honding
tt1ssehe~ Rysland ~Il Japa n,
well.c zlch 111 weerwll VUll aUe
" il1ci~elltel~" I11.ee1' 01) sal11enwerkmg. msteI~, dan m?:l oppervlnicittg gcnelgd zou zlJn ~m
to vermoed.cn, ha~ Japan or 111t~·sscl,l en met al ~c :'~el bclar~g

~:~S:i~~~~n~~o:{f~~e~i~~ I~~~~

zich uaal' K aboel begevell om
daar met de Afgb aansche Regeering het tot stand komen
van el!l1 handelsvel'drag tussch en PCl'Zie en Afghanistan te

BONEFAAS

bt'spreken, waarbij men in ingewijde kringen eehter aanneemt,
dat het boofddocl van deze re:s
is om Mg!w.!listan op te }lemen

in bEt nonag ressi€verdl'ag dat
bctce.i;:encllde) , was het Perz i- tl.lzschcn Turkije, Ir-ak en Perzt~
s~he grondgebicd en dat van hcslaat.
Irak nog de eeuige ollderbl'cNaar de Japamich~ bladen
king in den ketell, welke Japan melden, voIgt men tc Tokyo
vanuit Mantsjoel'ijc viu MOll eTo- de;:e diplomaticke demarches
lie, Turkestan en Afghl:lllist~n,
I
tet binnen de grenzen v an Eu~ met zecr groote belangstel ing,
ropa aan het smerlen is.
hetgeen na de bovenstaan de
En zckcr nict OllVerwacht uiteenzetting weI zeer begrijpe·
VOOl' wie met opmerkz!lamh eid Jijk is.
s~n<l:l~:;d~~~ll~it l;:e{'~~~~l ~c~e . gebcl~rtel1issen, voIgt, Voor tIc toelwmst ontwi kkelt
geweest, dall had Japun uit den :~~~a:I~;~~~1ll~~; ~lhetJallr 193'1IZiCb lungs deze Iijn voor Ellro-

~el~ Sh~l~ ~~~o.~;~:~~~

eI~

~:~'::r n;;~~~~~~~~~g St~~~~;l 11:~~ ~~ 8~~c~~£~~~m~ ~~~~~ ,i~~a~"'~
~o~tcle~t
;;~l'-

GrOeniJe
(.. 0'11td kq B t
.
3 ''''la
~omcl1.
~

~o1ic \\)')~s, tO~

h~ndcll

.e~l ~~l ~OCd ~.~~~l

tll~schell

"" l::;;i "uri;';!: blijft b',l "" O)1on

~~~ri:r~I;:;~~ri:~~~:~~~~~;S~~1~:;\: ~~~~~~~~,~~:~::,~:~::::~J;~!~;, ,~~~\ ~;1;~'~~:~~~:[~:~i;i~:~~~l~!~ ~ill~:;:~~:,I:~,:;~~!1:~~~;~i.~~1;n:

ell ct' i:; gclu\!kil=f l'cdcn
um {t' "l'l'umkr"tC'll CIl, dnt CI' :n
ric .1ap:l.lmchc hC:l'l'ltcn ing011 een
f"lIt lmn I;chuili'l\,
),fa:l.'i.' uc i:l nt slc j:Il'cn hebb\!u
(:(.n CIIlffl i!;!{cnh? rc :lnllwij7.111~
r,cgevell, dat <1e hoogt'rc d illio.
Japan 01> h<'t ooSenblik planncn u ilwcrJ.:t, wC!lkc

w?yden aangcnomCll, clal
,lapa~~ ZJJ!l l~!:lllllcn ten opzichtc
van 11011g0lJC, Wa1iIlCC1' hct mel
.No:JI'I:1 Chi nn. -?:cr ccd is, binncl1
af7.I(.!llbanm tlJd, hct:dj la llg:-.
vrecdr.amen wcg, hClzij met (;<: wc!~ al5 hcl de lijd da.1.!·toc g-c·
schJ~l achl, 7";::~. \,("I'IVczcnlijlwlI,
('n :'!:l
het
lanu van Azle ....lJI1 Iilvlocd l!anr

m:!t!~ \';~I\

80 eM. Breed 0.52 180 eM. 1.10. 240 eM. 1.45.
260 eM. 1.60 Prijzen per EL

Mon~~.h,:.o\'~r

va~tc

zal sl f\~c!l.
. .
Is dl~.plan volvoerd C:l cht IS
rmhmrll.Jl;: gccn Invcsllc vun
vandno:; of mO.rgell, dan heeft
de Jupansche mvlocdssfccr, a1
dnn llict sumenwcrkcnd met
RlIsla nd , . welle pr~blecm ecl'st
to.t o)lloSSll!~. mod wordell ge~
bl acht, om
hecl;!.,.dat
E~I~el nnd kram pnch~l...,. wordt

~. lbet

~00l

zijnel' inwonhig l1kt bchoO l't or
bchoeft te J,el1l1ell , heb ik cens
met die tmditic gebroken en
hecft mijll nicllw,sgicl'igh cid me
or toe gcbracht eell ell allti"I' te
bekijken .
In de ecrstc pl Mt~ dun na·
tuttrlijlt het Mnseu\U. Werltelijlt
pl'achtig. Hct Incest
mij cr eCil llotatj c, dat het Indi-

frnpp~n.le

r.cnige cliches.
..
Of het wa:tr is, dat dit archief ecn g eweldigen invlced
heeft op de I ndischc samel1lcvlng, dat het carrieres ll1aalrt
ell breekt, knn ik niet beoOl-deelen. Ik bell waar'Echijnlijk nog
te kort in I udie
. t b l.;:
d.jk genoeg om
weI' contact te komc!!. Men zcgt

~I~ ::r.~c il~ ~~~~
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uoote van den cOl1sul, zoomede
eenige
conSlllaatso.mbtel1arCll
wer dell gewolld.
De Engeh::chc Regeering diende in verband hiermede 11m forrna <'>(.'11 protest in bij de Chineesehe Regeering te :Nauk ing
(Kasl"igal' beboort officiecl tot.
het Ch illecsche grondgcbied)
doch deed dit
JOUI. ca
wnder al te veel ~~ l
use

tisch en doeltreff.,nd. Er staat
nie~ bij ...of d~ Sultan deze schuld
met e ... hte..karbon .... ~n vOJdeed,
of dat. ~J volsto~d ,~et. ~n
"symbo.h.scne betalmg, d Ie lU
I~ter~ Jaren vo.0r oor~ogsschul.
(Ln. LoCO populaJr zou ,vo.~den.
. ~n a:l~ere. belang:'u kc ~ezlcnswn.ardlgheId moes! Z!Jn,
\'olgens .ht zeggen van velen,
een arch~cl. I!r had er reeds aan

Dan tach is het in aangenaam
en ~assel1d ~7z.elsd1ap. Die
lI~erIaderSl;:tut\~ 15 ook €'en bezlens~vaan:hghe[d -:an de smd.
He: IS een
tummunr
cell. doodshoo ... d er cp ter herm- ~
ner'.l.lg a2.11 e~l1 veroord~lde
lauds.ven·ader Plcte~' ~!:-err:elt.
Op ~c muur staat. ill !let stee:l
gegrift, d2t op deze pIck nooit
rgebouwd o.f gep!a-::t mag

hccft bcreikt t ell aanzien van
~~~~l~~eme:, welkc sedert den
dO~:lsCh~ Jap~nsch:n. ?Or;og
, ~ dc .Japansene p ohttCl "'erQen ontwlkkeld, z.al Europa
go?d doen am e:tlSll~ rekenlng
te noudcn m~t d lt drelgende geva~r, da~ In 1908 reeds door
Kel.Zer WIlhelm wenl voorzien,
a~~ welke ~rces de monarch
Ulbn~ gaf .m een i~terview,
dat III Juh van dal Jaar aan
boord van de Hohenzollern
door h em. werd toegestaan
aan den Amerikaansch en j our_
ualist en persOOnlijkCll vriend
van den toenmaligen Presi~
dent Roof\Cveit. William B
Hale, welk interview destijds
door interventie van het Duitsehe ministerie van buiteo1andsche zaken niet werd ' gepubllceerd, doch . dat bet vo1'ig jaar
door hc m iddeling van den zoon
van Hale is afgedrukt in d
Atla?ltic Monthly Magazine. e
...
.
! n d lt mtervlew wees Keizer
~!lhellll: op wat door h em, reeds
bIJ VOfJge ~el egenheden , "h et
gele .gevaar
~as genoen:d":
waarschuvlde
n~dr:u k.kelijk
v.o or de mogel~eld .van een
samengaan van China. en Japll!!l
en gaf hij ~s zi:jn meening, .dat
een allianpe t ussc:heo · D~~ch~

. Beha lve eeu
aallslllitmg op Bri.tsch lndic, K.~ijgt de ~gheid ~n ontz"ag. Ik had geJapansche .lnvloed, hetz: alleen z~chten Zlen :,erb~eken,. had zien
o~ gecolUbl.nee1'd met d~n RUS-I sldderen, scluchtige bilkkeu op~
sJ sehe n~ VIa... T~·kes~a!l op den gevangen, gesprekken zien stok·
,':eg welke hIJ .zlch VIa het con- ken, zelfmoordp lannell zien getment van AZle m.ar het Wes- boren worden, altijd a.la dit ont~ll baant, ook directe aanslui- derwer p t el' sprake kwam. Zelfs
tmg op Afghani.st~n.
een Beo bij eell mijner kennis.. De berichteu van den Iaatsten sen r iep sst...... . toen wij het
tlJd, sporadisch als zij w aren, e:- t erloops over ~ladde:,-: Maa.r
h ebben gelcerd, h oezeer in Ai- t;tl~mand kon of Wilde nllJ er h et
gbanistan de Japaosche invloed Jillste van zeggen eu dIlS brandis t oegenomen, zooweI eoono- de ik van uieuwsgierigbeid en
misch als politiek, wat tot re- toog op onderzo~k uit.
su1taat heeft gehad, dat te Ka.Het eerste bezochl ill: ~e ~i~
boel een Japansch gezantscbap bhoth~ek van het KonmkllJk
werd gevestigd en dat er een Ba.tavlaascb Genootscba p van
zaer nauwe samemverkinv t us- Kunsten en ~etenschappen. En
schen J apan en Mghanistan is o~?oon <lit .~e . grootste hoetot stand gekomen.
kenJ .van ~die IS! \'Ond tk er
1.'el'wille van de chronolog1- loch met Bet Arcluef.
scbe volgorde del' ebeurten1SI k ~t en roeht en werd van
Is d . . ~
het kastJe naal' den muur ge·
sen ZOO~
ezc zlch m de~ laat- stullrd. Tot iemand mij, heel in
st~n tdUd hebb.en _ ontv.'lkkeld verb"'Ou~en.en. ond~r .de groatmoet e beschouwmg van den ste gehelID.ZLDntgheld m het 001'
keten van den toenemenden Ja- fluisterde. d at · ik: voor dat arpaIlScben invloed naar het Wes- chief , d at schrikaanjagcnde,
t en e~e.I?- worden onde:broken, ~we1ijke, ont%ettend~, moest
am te WJ,Jzen op de onnuskenba- ZlJn op ...... het redactiebureau
re samenwerki"n:g, welke te,eon~ van een van de Bataviasche
statecren vaU tusschen Turkije bladen.
.
en J apan.
Onder bet vOO!\\"endsel cen
Jape.nners staan in Turkije bela.ngrijke chantagekwestie op
ten . opziehte van onderdanen bet ~ te rijn en.inlichtingen

ku~nen terUgdringen~

ZlC e
Duidelijk wor dt deze dcbting
aangegeven, wanneer men in
beschouwing n eemt, wat cr in
Chineesch Turkestan of Sinkiang geschiedt.
Hoewel verschillende telegrammen melding maken van
den tocnemenden Russischen invIaed in deze provincie, richt
Japan t ach evenzeer zijn aandacht op deze provincie en dit
is van te grooter belang orudat
Japan daar zijn eerste contact
krijgt met de Mohammadaansehe wereld.
.
Want hoe\\o-el Sinkiang poli~
t iek tot het g rondgebied van de
Chinecsche repubHek behoort,
is de bevolking van deze provincie, inzonderheid van het Westelijk dee! daarvan, overwegend
Moham edaansch. De groeiel1de
moeilijkheden waarvoor China
z~~h .de laatste, ) aren :det gesteld
ZlJn m het beg1ll van 1934 aanleiding geweest, dat oak in deze
buitenprovincie van China een
onafhankelijkheidsbeweging is
ontstaan, welke door kraclftig
in grijpen van Tsjiang Kai Shek
voo
. r10. oPi g 'Yerd . onderdruk t,
doch welke Oletemm smeulende
is gebleven, en welke op ieder
gewenscht ·moment door hen,.
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M A

.g~va~ toentcrt ijd de zegcningen van merric en spookbeeld, dan een

o~de

de JUISTE mefhode)

VrSB\lr Daaf de sndhcdcll W;Janoe wij
opldc!~ nl
1'''!I:II, H a ndcls~llrru ponde " li~, Bockhoudcn
Dille Icssen : !)n BETER. met dUIl~d"r.
G~~n s.chor;o lvcr k!ll dngon, de He~rtn W er kge,"crs vfllij~"

Ned e. rla 13 d 5 C h~

gcndhcdcll, ccn aanc!!ngesloten Icrcerste plaats ill conflict zou
lini~C' te ....c:·k:.ijgCll van onder di_ kome:1 ~let den Soviet, of naar
!'ccu;n of lIl(Htecten Japanschcll hd lIlZ1cht van dell cxtreemi~v!ocd s~alldc .gebieden, w~.IJ,e nat~onaliti?Chcn groep waarill
no.
tot 111 Europa l'lJkt, Ishihara zlCh !aat gclden, moet
C~l wdke 11\ den Balkan a.anslul- trnch.~en zulk. cen conflict te
hng zocl<t op Ccntraal Europa. ~"crmJJcJcn. Islnhara toch .vces
Dc uit-.,'oering van dit groot- 1m cen al'U~eI .dnl in December
sche plan zal uit den aard del' van bet vong Jaar vcrscJleen OIl
zaak 7..cer gclcidelijk "'aan maar de nooclzaak dat de Japanschc
gezien hetgcen J a pa: tot dusvcr b.uitenlandsche politiek aanslui-

h.v

lNBEGREPEN het opstd le" van all" c."ndd~formutir.tCn.

STENOGRA..F1I! "GROOTE

Ind i s ch e

doodgewoon sigarenl(istje is.
Een dergcEjkc \'erschril~king
rag toch zeker een verschl'ik-~lijl;:er ulterlijk voor zich opeischen.

Turk~c

III

\'ao

J. mal>!1d

aemP!iPo/'V·P1PI"iimS'jjppwr;5'''' ~SiQl r'''''''!'W:...~''T5f1R

ons ondcrwijssystecm nog nlet
Iccl'cn Jrcl)1!en en kon dU;3 niet
lezcn. Nu moest hero dan maar
plastisch duidelijle gemaaltt
worden voor hoc,'ed h\j bij het
Cou vemcmcnt in de b ce~' stond.
Daarvoor stuurde men hem dus
een rekening, bcstDandc lIit een
plank , yolgespijketd met min!utuur . a.fbecldingell van de

El'!! b1i1, op dc lUL!lrt maakt
het clmdclijk , hoc J1Ct Jupansc:he
~trc"'el1 L op js gal'ir.:hl am steu1.JI.m~? op zij ll iuvloed. in 1I'Iantl:!-

l~rmIJ m:n

f5 .-

FRAAlE SO RTEER!1\G

en ~~:4Imu cerd c m .. l~~ ~gl~
\'1:111 1() ee~o11 1 c~'~1n ?~V 0:.
~tnall~(!e lona n~1'{: ~ c.~\~aclle
t ... n~
l~h' UJ, h ;; c)U.:1 e ~c vnn
mco!sc
ur( 'stan, "at aan Kashmir en gedeeltcl!jlt: oak aan Aghanistan
gr enst. Dcze beweging lcidde
toen tot cell vrij ernslig incident, waaI'bij het Engelsclle

Iffr'

'

\

E IN! G E LSCHE '1'ABAKSPI..PEN

land eil de stichting vau cen
"onnfhankelijkcn" Etnnt oudor
Japanschcn invlocd ten doc!
had om t c voor.d en in de groelende bchocfte aan gl'Ond~tof[Cll , welke in japan \Vordt sevoelcl, hocwcl d e tciellrstelling
in c1it opzicht :leel' groot is, de
wcnsch tot uitbi'ciding vall dell
Japanschen invlacd verde!" nnar
het Westen, t ot in Mongolie,

t\

20.-

Steeds voorradig aile bekende mer ken ;

aan:d cn vall a<l,;siutlmg ..?p de g ren7.Em van gin;; over dc een of andere oor- dan dc samenleying tach a:w':

~I~e ~I,n i'oor~'t'.

H

SIGAR EN EN SIGARETTE N

~::~ I~n ~c 1..~~r~~~c:e~:I~~~ J..Ja.ntsjoerije nog Jmnnen aan- B.n t::,ch II~d!e ~m wel ann de pro- log:3seilnld of schudeve rgoedit;g spraak mn!ren op cen impo5all'
~('a ;11 h/'l Vcnt'! Oosten nan te nemcn, dat de bczctting van d it vJ ~Je l~n",~mlr. . t n
of iet::; dcrgclijks. Dic Sulta n had t ere entouragc van ham: nncht·
t,wt ('lI , matH' oolt om in de :'01:kom!!t clc positic V:1Il EII:'oiJ;!.
~clf to bl1in gC:n en anll i\.r.ic. ondel' loiding- van .1apnn cen hcpaald ovcrwlcht in Europa i.e
vcr.zcl{Cl'en.

H!~ r b!j i'
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I N STITUUT ... IBII-O M"

w?l .de onafhankelijllC, :Lard ?er zaak dit voo,rdeel gaaI'- bezock V:U1
pa cell drcigcnd gevaar
men
[Ull de ,T.!ll"irschc l100fdsbd
daarop tijdlg be· ......
duidig all'eeft C:ll die h lt
h-t l'iska nt om dnl.1i· mecr yoor lc he.t da.9.t Ult voor tzekomen mlh- ... ,leU te ,.IJ .
oogcnblil. "00l' cell ....
wag-e n en 0111, vool'dat de
bure Vf'l'bond
1.'urlciJe
v. V.f.
hccft vCl'krcgclI .
"
b in d ing met 'l'urkcshLn via. Mon- ~~~~~_ ~ ._c .
.
bch"nJ:lll l\fulIlsjoel'ijc strckt bct,
sw nd !;,ck)OInC!l,
I:'
en
, \'e lInar Noord China. zijn uaar wc. le.l 11.1 .c b'"C130 eeruc
0
..
~ L
lI it naar h<'t op elit ge- en netel .g:<! POSIt lC lc
0
'W
."
bled annsiili (cndc BinHCIl Mon.
Zoodra cchter de dJl'ccte vergolie., ~n hocwcl V31l de zijdc binding,.~lIs!;ch; n Tl\~llcs~.an via
Val! Clllna, nlthans van CCIl d~c:J il'Iongohe en lvI:antS]ocnJe met
Ba la"'ia 1l Don::t:mh&1' 1925. te l:;umell verstreJd(en, wist ik
del' Chincc::-tche l!egeeritlp; "Ues .Japan I:nl zijn verzckcl(1, Jean
door te dl'ingcn tot hct allerin hcl weI"!: \vordt gcstcld om mcn ('I' sinat op malcen, dat
'Vannie Hkmlell,
heilig-ste, tot Het An;hiej en
dc Japfl~sche ~tlpprcmatie OVCI' de onder Japanschen invloed
kwam te staan tegenovel'.... ..
Binll Cl1 Mongolii! 1t: voor1wmcll staalldc, Molmllledaunschc on~
Ditmaal wi] ik U jets vcrtel- eell oud s.igarc;lldstj e nlet ('en

~,I:r~;o~~~('~tzl~I;~~~~.~:~!,n~~fr;~~ h~ld
]lI!;]wn

.

daa~~h:en b::ol~in;sdee~ la~~: de::. ~rkschell ministe:. van c.~·en.e f:ns !;€t dom bouw van ee~
valte, onder 1eiding van Gene- b~lh.enl«.ild~~he za~!n ttJdeDll lU n ·van J eher an n~ar ?Iaboel,

&~~t~~~ :~S;:i~i~~~na~rdh~;r':~~~~ ni~~at;l' :~l~~:~ ;:~~~veranderd ~i:~s~~~a~de';:crt~gC;~i~~em~t ~~lt:e~t ~:l'~~~l::~j~;C~~~ ~~

~~~~~bl~!~l{~~~n~~::~'V~~l' ::~

- ' -" - ' --' .

nieuw kan wordeD aangeblazen
en tot effectiever resultaat kan
worden gebracht.
Deze belanghebbenden 2.ijn
Rus~!ind en Japan.
~~ d.e onderd!ukte onafha:,~~ ::lkheld!!beY"egl~g, welke ~
Zi~~fd~~~~ l~ rt;J:lSlukt ~oorda~
vcr d __ p ~Je~ ~a~ ~n ge-

d~g o oze watme- stad

en djdt

d~e m~ur e.r dan ;ekome~ is. Of
dl~ mlsschlen zwec£t en ous nie):
Bui tenzorg
T defoon 8-1
tOL bouw- of plantwed;: gere~
kend behceft tc worden.
EN U KOMT WEER FIT TERUG
Ee,1 directe tegenstelling van
Dagtarief f 1. p. persoon
de2e met den dood in betrekZo nd ags u itg e hreide rijsttafel a f 1.50
king staande mum, is het "hei.
lige kanon".
Daarvan gaat de legende, dat ~:::;;:::;;:::;;;;::~=~==~~~=~=~~~~
het vruchtbaarheid v~roorza- f
ken kan. H et zittel! er op, zou
bevorder lijk ziju "\'oor het kinderen krijgen. Geen aanbevelenswaardig uitstapje dus Yoor
verl~fde, nog niet getrouwde
paa.r tJCS, met het cog op eventlle€l fur:este gevo)gell.
Of ...... juist W"el~ een goede
gelegenheid om het l.-:mon de
schuld te ge\,en. . .
Volgeru: d«: statistieke.r; m.~t
~et bezoek, smds de ~.~~ ZlJ!l
GUINSPEN510EI<I
mt.rf.!de deed, belangnJ O>: Z1.JD. ar~
genomen.
. Verweg . de m odernste beZlenswaardigheid "\'all Bata\u
W ,ie met een warm~ GEYSER beadt.
Is het symbool
de ,.onen·
deul'-politiek". Dit is nainclijk
G evoei t (ot aHl'S tim in staat!
een, opha.albrug, die niet .meer
Belt dus voo1: U"'e. ge=rl::dhe.id e.ven op \V~lt. 1720
naar beneden kan en dus g edoe-md is ten eeuw:igen tijde ge.
I<"
opend te blijven.. Ik h -eb met
F l.
kunnen ontdekken of er lils insCrtptie op staat: ,,In:naam"\-an
Oranje doe open de poort'\
' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -'-_ _ _ _ _-1
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Don~ordag

Heden

Voortzetting vendutie
Uw

in de BOMBAY-TOKO

GROENTJE.

PohoornuU

Aljecbin's dronkenscbap
Ie Ermelo.

Passe.r Baroe 8
wcg ens opheffio g.

In 3 venduties

MOET ALLES
v;;>rkocht tH n. GClllilkkdijke
b~t;iling! c(\nd! tie~ voor hen,

die

En !hans, nn AljecbiD. gez1en.
beeft. dat ook dit middel tegen
Euwe gefaald heeft eu nu hi]
bevreesd is, de match en de titel to zullen gaan verliezen,
thans gaat hij chicanes maken.
Op doktersattest z al de volgende partij, die anders heden
(Ponderdag) te Zandvoort gespeeJd 20U Vlorl:.'!U, uitgesteIQ
worden.
"Dr. Aljechin is zlek".
Docb wij durven zeggen, dat
hij in het geheel met ziek is en
dat hij slechts voorloopig tija
tracht te winDen om - en dit
is DOg een unfair rniddel in d.e

I

~c~n

vcnducrediet
hebbcll.

De geheele geschiedenis, - De wereldkampioen speelt
beler naarmate hij me :! r gedronken heell.
In de Hollandschc bladen vin_
dell wij cen en auder OVEr hct
b\i!li:ende incidcnt in de 21ste
po.l'tij tU;'isehcn Emve en Aljechill. In groote t rekken komt het
hinop L1cer. d!lt Aljechin niee
\'001' bet eel·bt in deze match
dronken WIlS, dl)ch dat hij wonderlijl{erwijs ill dezcn toestand
juist de beste LJl'cstllties levert.
In zjjn vl'o,'r,I:'1'c matche3 tegen Capablallea ell Begoljubow
b!(~k dit hcl'im:l ltldij!{. Bet bodcnkdijl(c b lehtcr, da t het
voor den tr.g:cnutander l1itu1.:t
onaangl.'u:L:l!Jl is trge>lovcr CCli
dronlwll 111:111 tc :?itlcn, dd t:e
t('gc n~L,tlldvl· ('r dus lieht dool'
\,·orc1t gcu :mol·:: U:.;;;crd. Hct g(:h ~ l'l{! f:~val \\"~I"(l om bcgrijpc!i;lte r.::d~I~;.'d - hI t pUbl;C!;: zeu
de gr-hC'c'l \·, · r;"ce~'de cor,e1usl :

Doch wij vergisten ons toen
daL iemand, die,
zoonls Aljeehin te Ermelo,
stom--dronken is, nip.t geed zou
kWlllcn Sp!;!ICll.
Zicdaar O!1ze fout cn zicdaar
de vcrklarjng van ol1ze heftigt
\'erontwaardighlg over het heurigc optrcden t!n detl jammerlijl.Cll tocstand van den wercldkampioen, die lliermedc naar
wij dachtell,

Dit heeft het Euwe - Aljechin-Comite thans begrepen, dat
vnstgesteld heeft, dat, indlen
Aljeehill zich bij cen deT volgende partijen weer op deze wiJzoe zou misdrngen, t en etrengste strijdwijzc van den wereldkampioeu - door allerlei uitvluchz&1 worden ingegrepea.
teu Euwe's strijdbaarheid te
Te laat echter!
verzwakken.
Want hier-van kan men overWant - en hiertegen gut de tltigd zijn : Aljechill zat geen
twecde opmerking, die ('03 nog middeJ, bet unfcirste niet, onvan bet ha rt moet - het had te benut laten om zijn t itel te beE r melo, :reeds z66 moeten be- h otldeu !
slissen. De 21e partij had onder
DIt is he1aas de b'eurige werdeze omstandigheden niet mo· kelijkheid, die wij a ng-aarne
gen door ga~l11. Hc:t Ccmite schreveu, doch die wij thans, nu
lilt Vaal' de match reeds wist, door bet incident t e Ermelo de
\Vat het boven het hoofd hing- delll' der geru:.$tcn. op een kler
h ad Euwe aan dit gevaar en wns ge:ret , mcesten schrijveu
aan dczc twijreJacbt ~ge praktiJ- O'll scheevc cn onbHlijke voorken van den wcrddkampioen stellitlgen naar ds a ndera zijde
nif:'t nlOgen bloot::te ll en ~
te vcrmijden."

ovc:rtui ging de publieite
opiu ie OYel- de waarde vun E u "
\·/e's 7.cge i n ollgl!l1stigcn un
zou l,cinvloeuen.
0I1'<:C:

FEESTDAGEN.

t=gaIOW. DOe' vnJ
en mlver drink:wa~r. \oTij ZWt;Dlrnen en
tennisseD voor korter €;:J. Laoger
Van bet Hotel der NEderlan· verblijf.
den ontvingen wij de menus. Dependance Boerderij eRA MER
en !Duzie1...-programmas voor de Ir:!lehtln;gen Te1. 2100 WI. Zeer bl11llk
k:Jrnende feestdagen, Kerst· en

In Hotel der Nederlanden.

Oudjaar.

Zoowel de menus als ~~~'-~

de tiuggestie voor dc service a
Il', carte, bewijzen dnt den fijnproevers lets zeer bijzonders te

wachten staat, waarbij dQ nitmuntende wijnen zich ,oed zuJlen la ten smaken.
Op Oudejaarsavond zal de
Nieuwjaarliwensch worden litgespl'oken door ThomnSVaQf en
Pieternel, tlO weten Co B alfeort
en partner_

Weet U al, dat ooze Stoomprijzen al zeerna4I beneden
zljn gegaan??

Zoo ,Jetl I

The &lenten!lL.u1!dry
Ment~1I11

21 Tel. 5795 \Vlt. B.·C.

Ougetwijfelri za!, wl~ ·' I{:et
vrienden en kennisseo. dezt:
avonden buitenshuis wi! doorCHRYSLER '93'
brengen, in Hotel der Nederlanden een aangenaam feest te Sport-tourlng en diverse tllerken
in prachtconditie. Billijke prij.!-.!D.
wn.ch t En staan, waartoe Julien
S lulsbrugstL_ 55 f.t. - C.
Foormans, wiens arch est op
den eerstell Kerstdag, zoowel
nls op den tweeden een sp2ciaal
vooravond concert gecft, het
zijne. zal bijdragen.

Te koop:

R1JDT VAN DAAG JI< E EN

Zijn gCv(farlijk.!te wapell.

OTEVA

laten elann. Je kunt een of andere onvenvachte beweging ma- ~'el'. 1770 -

DE REDDING.

1772 - 405 i!IliIIIli!milllilllFrJ1W.!illiili!!JI'Jll
Dit alles is niet sm:lkelijk om
Cafe-restaurant Rozeudaal in ken, \vaa.rdoor zij omj'alltelt. Ik
lc moeLen coastatccr cll en te
Geopend 4 DECEMBER hel
s::ill"ijven, dcch wU iI10cten nog
;'cn1c:r gaan .
zoo goed rus gehccl bczet met te~ ell ll U 'v:'J hoar vader r iet NIEUWf CHIHEESCHE R[STAURANT !to E L EK K E R BEK"
tn:!l:.l:~':l uai. ("I" ,.:lkts u:m is va;,
Wan l:
('(' :1 dl'On l:Cli: .! ·l tc winm·n" Petjanongsn 3, Batavia-Centrum
1~ Ij(·:.:hin's c1rO!11,0nSchnp Is ~~~it~O~~1~~~~?1~ 11~l6~~e~~1~~; ~es~~;D~.~~tr! :~~1~~1~~1;~i J:~
(:0(1 1' di' per;; Vll"zwcgcn. Dc 1'00 ",ijn gl'Ool:;te ell ~r.:v[tarlijJ:stc J:oc)l{cl1 vall de 7.o.UJ l'cn lee'" ta- viud ik nu, dat ik hem u / , het Levert: Chineesche en Eu{opeesche schotels (Oak thuis betol"Qd
de: hl,~dell , die mt e~ !1:11'lnl VC1·· wapen !
fe ltje en nadat de kclncl~ een water haal. Zijn da::kbaal"~ei~ ~~~!e:tl!:r~~:e~~~o~!~~~e C~nee~~ch:e~~~J!~:r:~t~ ai~e B~;;~:~:t~~~
?fIt zijn op S:I:I;,lt.i CS , publicecrHd mOs'e wellh;ht ongckofe- r;lns hiel' VDGr me llc::-ft nccrgc~ :t.al elill"!. zoo ~~O?t ZUll, ~al. hlJ
Zee~ 'I'/giertisch~ bueiding. Nieuwl! lage tariel.le n .
(l~!l !H'L cciltc,:· •.... cl. Otule!· de
!ij!{ kli nkt: ll, doch daul'om. is he~ zet, VCl"Zillk i k ill cen toeslalld ~~c ~~r~~r lIte.' m~r m den
! :<~" ,.Aljcp.h ill d, n;l l:en vco;· hcl.
van zalig llielsdccn ell doo~. (!!:! ,.cg I",;t.
L ever' G'en bultenshuis van al t "0.- per m::tand
n;Cl minde.'r \'·'Hl I'.
hf} rd" III \l'~;Tidi.J:{ f l"::!:l:cl.
E n hct is g~en toeval, it"t hi.;
HCl lK'st ~, :·. i·.,t tl:! lc:~(,l' het <li t juist thans, in cell I.ritiel, ~~~~~~c~~gin ilr Cell bcetjc te
Ik had cr eerst LA:.na~ geen
\·.:·)'Ioop VUIl 11'": I;,"c\':; 1 ann eel!
P lot:seling wordt mijn sluime- ooren naar, mall~ dC..longen
£tadium van de lnatch, gaat
LWC'L Je Ilrtikd Vi1i"1 de ,,iJ.tbclring
gestoord.
ECIl
otHlc
man,
dt'onf;
zoo a~~ en 111 rl:4Jn hai:t
h:l.ntccrcn. Ceen tocval cloeh
~lc rspers"
zeh'I ', w.:\.[lrin de: pukoelc bcrckclling", gclijk hij tilt kenl1clijh eeil zeeman, vraugt I;Rd ~k ffi:uelrJden ~;t hem. Boblic:1Lie cigi.'nlijk wordt il1!;c- deed in zijn match met Capa- op bcledde toon. of hij a::.n mijn '. en,d~el1. kon lk de.stiJds een exdi h"t:
u!uOlca , van wicn hij de titc-I won tufcltje plaats mag nemen, hEt- ~ra. lJe oes~ ge~~'mkel1, dus ~en.•- \Vo;:;:1:; {!(' Wa D-nit! v~!\ dr. e n in zijn m~t ch met Bogolju, geell il{ hem natuurlijk tomlt3 . ~~i;~ ~~ l:~ ~;nv~f{s~~~:~
legen w iell hij deze sucC('Ij~~.;~;~~·!tl ~~~;;;~W\I~j~~~; (1~~ ~~~ cow,
Het ' hlijItt cell star.lgnst tc gehad, maar gedane zaken nevol Vl'l'u£dlgdc, nl.;;mecle in Vel"g.:orl ijJ::cll t ot:st;tnd, W[["ri!1 Co :Jchillende tOlll"nooicn, wllU!u1t Zijtl, ,vant de jtclner zet zonder men geen keer. We sprnken. af,
wcrdrUmmp:O£.l zich . SF'· ; 2.l'} ;·lij met praeh tige t'csu itatcn te nndel'c order cell glas bier voor dat het den volgendcll. cchtend GOENOENG
SA-HAIR! 46
l.ijJcnl1 de 41e ptU'lij, 112·::· · d?" v:rorschijn t~·au.
hem neer, waaruit hij oumid- vrocg zon gebeuren, als er nag
maar weinig menschen aan het
dc11ijl~ een flL'1J,c teug lleemt.
w"s de "rang, die w:j 11ft d.:!
TEL E F 00 Nstrand
waren.
I-lij
zeu
zijn
geN U M M E ·R S
match te Ermclo !ltcldcl1 en die
D:"Oul,en - el!, hoe mal het Het duuri: niet lang, of we zijn
":ij, alth;ms t en d/!::'!e, mec::den liWgc lilin ;{C'Il , hoe dronl!ener in druk gesprck cic~"'iid{eld , tot wane plaats op de bnult bij de
WlELTEVREDIiiN
be. vcstigcnd te moeten bcant- ho~ bctcr - spet: lt hij net best! ('P h<:i hatst het dorp zelf tel" pier icnerucn om op h,et geschiltte oogenbiik toe tc s!1ellsn.
woorden.
D.::.t. bcwijst tl"OU\'1en3 de par- spl':'.kc Iw::-nt .

~~~t ~~~j~n~~~~i:~~~~b~n~~ ~~lt v~~;ri~~ll~~~~~:rzoij~ !~~~

583

582

-VVij siddcll Ufinl>tc:lds vast,
chi t hd !~!llc van di·. Aljech!n
ziell 7.cli"s onelcr (i0ze omstaHh!.'dcn I~cg doct gd den. eoch
H,c~d(>fl (l a ~m:tan tot'. dat de pu_
blickc opinic uaa:·i"r.eJc g een re);:cnillg zou Iwu~:cn en slechLs
7.0U cOllstat':c:ell, d:.t mm EuVie's oVEn'tinning onder dc~c
omstanuighcdcl1 gem of wcinlg
\....aarrle mag worden toc.;ckelld.
D;.;.amm is het gocd, dut waal'
toch de gcruchten over Aljechin's clronltensch::.p, oak in ::nd.ere partijen, l·ceds meer en
!ncer gingen loopen, deze zaal,
thans cellS in het volle ell juis:c
Ih:ht geplaat st woreit.
SteUm wij hlcrbij voorop, dat
h r;!l ens n.!lel'minst om "schand •• altjcs'· tc doell i3. Wij weten,
dnt wij de schaukspo;:t, die juist
door de~C match 7.ulk een vel'heugende propo..gallda onder~ vindt, geen dienst bewijzcndoor
incidenten aJs zich te Erme!o
zoo stei'k hebbeu voorgedaau,
aan de publieke paal te s!aan.
Dat v.ij zttlks nochtnus doen, Is
omdat het noodig is. Noodlg
am, gelijk wij r eeds zeiden, de
Vraagt ons meer en meer tot de buitenwaeht doordringendc geruchten
van Aljechiu's dronl;:enschap In
STU i V ERSTAR I EF het juiste licht tc plaatseu en
aIle begrijpelijk en zet!r vervoor U w woonhuis.
klaarbaar mis . .·erstalld omtrent
de gevolgen daarvan weg te nemen.

- - - -====

BETER· LICHT
is NlET DUURl

ELlCTRICITE1TBlDRlJF - BA TA VIA
AFD,

STROOMVERKOOP

De gevolge;J. van

Aljechin's

tironkellschap!

Ook wij hebben in de beoordaarvan een fout geTel. Welt. 300 toestel Ii. deeling
lllll.akt. Wij erkennen die, nll wij

~~~:l~~~=~ hierover
ons in breeden
sch!l.akkring
geiniormeerd
hebben,

~ BUIZI NiGROK
-I
I SOI...

grif en gaarne.
Wij hadden ons Dilmelijk kun1 nen voorsteUen , dat iemand ell
.-..
vooral een· genie als AJjecbl.o.
Hoog 3500 Voet. Tel. 203
indien hij "licht onder de ·Invloed is, cveDgced, Zclffi beter
Prima . Familie pension
zou ku::men speJ.en. Zelfs kon~
1
den wij zoover gaan te 'denken,
dat iemand· van de geesteskracbt van de wereldkampioen,
als hij uitgesprok.en "dronken"
is, nog cvengoed en beter zou
kunnen speIen•
Il....

0~MI

....

/~~~.'

tij

te Ermelo, waarin hij, 011-

~~~1~~~~, ~~~ s'~tl~:n~~e~~~:,k~~t

,.Ju , mijnhect', nls j e zoo cen
\ijftig

jaar in h etzclfde bad··

PERIODIEK E~1

Eet was schitterend weer de

~~~~:j~l~~d ~~;·~v~~·e~f~~l1~~j~~

PROEFSCHRIFTEN

f~~~~tsje ;,~cut, C!dan ~aak je rimpelea en de zan strnalde nit
;t.~tal~~w~r, l!.~iE'ses c~ andel"~ S;'h\!ll ~~: j:!~~~·j;~l?~~!~: t~~~;~ een wolkeioozen hem~l en zeUe
7.1.'1£:; thans de cxpert."3 als FloiJ r

FAMILIE

~~~~kb~;:~~~~~~~t (!~l~lOg ~~~~ ~~~C:~.D~!g~u~~~ V~~~~~'~/~~;:~ ~; ~~~aJ~~:I~;uage~~etgl~:i

WEEK-

ovt:r cellS zijn welkc fOl't hi)'
d
...
.

In I
"t
'
'1··1
.;
en ongem 0. soezen
lecJ.· zoo n vroo lJ to gebcu-:i:c- 01' de bank, of hij deed tCllmin:.ze p,artlJ g.emanltt h{)ef~ ja, 6f {lis vvel eens een w'OGvig einde. 3te alsof. De oude man was in
hi) Wb cell fO~lt gr.mmukt heeft. !>.:!"et .:::eo'n geval heb ik ~clf eens ZijD h e ngelen vcrdiept en had

I-Iet be~vij;; t tovellS, ~at Euwc
- .onda.'l;{s rle hnndieap vah
2ulli ecn dr?nkcn ~egenstande1"
t cgenovc:r zleh tc ZlCn - ...-oHmmea fellloos speelde en stelt
daE'..rbij ol1verbiddelijk vast, dat
de waarde van Euwc='s overWlDliillg op den bcschonken Aljechin niet verldeind, doch zeltS
v.:orgroot g.ezien mozt werden.

Unfaire strijdwijze.
Doch als wij dit vastgesteld
hebben, moet ons toeh nog iets
meet· van het hart.
Ten eel"'stc <lit:
Dat ons deze "strijdwijze"
" lin Aljechin nlet alleZIl zeer
bedcnl{elijk voorl\Omt, doch dat
deze zelfs uitermate unfair genoemd moet worden
Eerstcns is ..eloping" - want
anders kan d~ &ICab olisl;;scbe
s timulaus tach moeiJijk genoemd worden - oon algemeen
erkend unfair middel in de.
sport, doeh daarbij komt, dat
deze Aljechinsche dronkenschap
bovendien een tweesnijdend
zwaard is, tweesnijdend in dezen zin dat het zijo eigen pres-to..tie verhoogt, doch tevens den
tegenstander in cen nadeellgt:
positie brengt.

~~~ ~~c~;~e;:~:~ftaj~~~l~f :r;j~
gelooen zijn, dot zieh onder de
badgl'..s!.en cen jongeman bevond. die zich in de bU:'.(Eldere
gullst van het zwakke o-Bslac"ht
mocht verheugcn. Hij t~ok zich
daar weinig vau aan, maar \vcrd
verliefd op de doehter van een
ouden groothaudelaar in ruste.
clie hier eveneells den romer
doorbracht. Zijn Heide werd beantwoord en alles :lOU goed gegaan zijn, als niet de vader een
lUan geweest was die aIleen sym·
patb ie en antipathle kende. Bij
hem was geen tusschenweg mogelijk en tot zijn o ngeluk be·
hoorde de j ongelllan, Gerritsen
w.as zijn naam, tot de menschen,
waartegen de oude Ulan onmiddQUijk een tegenziu opvatte. HiJ
verbood het meisje den omgang
met hem en in gedachten zie
ik hem nog vaak op de bank. bij
de pier zitten, droomerig over
bet water turende maar ik durf
cr een eed op ~eren, dat bij
maar heel weinig van de kab-

EN

• •

'~AANDBLADEN

\·001' nicts anders oog dan voor

WORDEN IN ONZ~
ATELiERS ACCURAAT
EN VLUG AFGEWERKT

~l~~~;.C;io:I~!e~~~~i~\\'~

en wilde me naal' de voorplecht

begevcn, toen ik uitgtecd en met
miju volle gewicht op den kant
va!"l de boot terecbtkwam. De
' plotselinge bewegllig deed het
vaartuigje kantelen ell het volgende moment spai:lelden we
beiden in bet fr issche :ze:ewater,
dat da ar tamelijk diep is. Ik
zwom meteen naar de pier en
zag hoe de jongeman naar het
water snelde en m.et een sierlijl\e sprong erill verdween.

VISITEKAARTJES
NIEUWJAARSKAARTEN
VERLOV!NGS· E~
TROUWKAARTEN

ONS BINDWERK
GARANDEEREN WIJ
VOOR DE MEEST
ZWARE BOEKEN
WORDEN BINNEN 24
UUR AFGELEVERD

ONTWERPEN EN LAY-OUTS, VOOR COMPLETE
OUT-DOOR·RECLAMES WORDEN DOOR ONZE
GESCHOOLDE EUROP EESCH E KRACHTEN OP MODERNE WUZE UITGEVOERD

Maar het Jiep anders dan we
verwacht harlden. De oude
man .. . ..
"Verdronk", viel lit ·hem in de
rede.
"Nee!. illtegendeel. Ret bleek,
dat ~Ij de ~~mkunst goed
maehbg was en hiJ ha.d dan ook
weldri de 1..-ust bereikt. De jo~
geman verdronk, "oordat de

GEEN

ORDER TE GROOT - GEEN ORDER TE· KLElN
ONZE SERVICE ZAL STEEDS DEZElFDE ZUN

VRAAGT ONZE CLIENTEN HOE

~:ge~~~~~~~~~e~~~!::

belende golfjes zag.

DRUKVlERK

BOEKWERKEN

De oude man ging vaak aan t.~rde later dat hij waarsc1riJnbet einde van de pier visschen liJk kramp ge~.gell had en Z!ch

ZIJ OVER ONS WERK DEN KEN.

~~od~o~en~d~e~ru~e~t~lall~ge~r~bo~ve~n~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Op

h et dan
bootje
"'te besturen.
en
be:releidde
ik hem een
am water had kunnen bouden".
;;J.vond, dat ik van €en dergelijke
\'lschpartij op wcg naar huis was, sprak Gerritsen me aan.

Het .is .waarlijk geen pretje
..Kees", zei hij, " ik heb er
tegenover lemand te zitten, die wat voor over, aJs dle boot omals een beest in zijD stoclligt en sl~t".

I

AMSTEL BOCK BIER

zeUs de eent'oudigste vormen
van ~urgcrlijke bel~fdheid niet
,.Omslaat?" vroeg ik verwon~ thans weer overlll verkrijgbllar ....
meer betracht.
dent "Dan zullen We eerst een
Euwe, fijn en gcvoclig als hij flinken stOl"Dl m.octen heb~n
IMPOIITEURS,
.
is - oak a1 was hij crop be- en dan zal de ouwe er wel heiltg
dacht - was er te Ermclo ge- ""OOr oppa.ssen. om uit benge1.en
heel ontdaan van.. Hij kon bet. te gaan'\
potlood,
waannede
de han- . ..Dot d.a.t
. bedoel
1l0t.eeren.
methijmeer
jij ikboot Diet. lit :;._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _rI
~oest

.en.... .

~

d~

;.w.

Harnlsen, Verwey & Co. N. V.

moet~

:

~

..DE oCHTEHD POST"

O-P-TJES

De uitslagen.

een omweg ~verd werden, koopt drie beurze peren. waar·
eellS!".CO duur zijn. Tot slot wil voor zelfs geen krantenpapier
zij nog \\"8.t lekkers mee naar is om ze in te pakken. en wi!
huis nemcn WOr li&ar dochter· aog een ket"SC!nrompate ill blik
tje en tot verhooging van de I hebben. Ze vraagt: •
of
feestvreugde. Zij veroorlooft zunr?" ,,Burgeres, neemt u bet

past. Maar zij ~ rijk, zij heeft
een paar bonderd roehel op zak.
Z~u ~j daarom ~et ~ns ~n
blik ID de bontafdeeling werpen? Een mantel van ~~svel
~et een kraal? van. k?D1Jn zou
met slecht ZlJn. DIe 1S zwaar,
maar ziet er toch erg schitterend nit. Maar de prijs ... ! "Als
u wilt kunt u ook op afbetaling
koope~! U betaalt 25 vandaag,
dan bewaren wij het stuk voor
u in het magazijn en als u den
prijs geheel betaald hebt, k~t
u het artikel krijgen!" Wassllissa "Wil het eerst nog eens
overleggen. Wanneer zal haar
man weer. eens winst of een
premie tbUls brengen, om den
tweeden en derden termijn van
den kostbaren mantel te kunnen
betalen? Dat afbe~aling .steed.~
aneen maar voonntbetalmg blJ
gedeelten beteekent, dat de

~n, 23 roebel, meer da~.een toe. "T.} ~t toch .tle~;, dat ~r
kilo boter, dat voar Wassillissa ,,<:ompote
oJ? staat .. Thws
ook .. nauwelijks. te bereiken is bleek, dlat de inhoud Ult peren
en Z\J moe~. toenen, hoe de ver- hestand.
koopster ~IJ het afwegen van de _ _ _ _ _ _ _ _ __
hoeveelheld een bon!Jon n~g.
halvert. om nauwkelil'lg te ZlJD ,_ _ _ _ _ _ _ _ _....
en met den indruk te wekken,
dat de staat aIs snoepgoedlevenieuwe
rander iets cadeau te geven
had. Zij ziet in de etalage van
collectie's
een modelfruitwinkel mooie pe_
ren en wijndruiven. De verkoopsters hebben knaJrood gelakte
nagels - dat is voorschrift
voor za~en van st:,rnd -, echt,er
smoezeUge mutsJes eD vuile
"'?tte sehortjes. vyat een ,;,oormtgang! Maar lD den wmkel
zijn aUeen maar balfverrotte
vrucbten te koop. Uit de etalag~ wo.rdt lliet~ gehaald. Het
uttstallmgsmatenaaI meet eerst
16: rrc Gr\ 7J!J_ t1i"\ ~II
bedorven zijn, voor het aan de
\Ul It[ lW( IL V I~

.E e. r s ted 1 v i 8 i e. .
:~~~-_~ Pala~ ~
BU"mtngham-Huddersfield
Newport _ Nortbampton 5-1
lucrs iD de gelegenheid te steHen op een
. T 4-1 Queen's Park R. _ Cardiff 5-1
g:~k:ope wij:e aIHkel't.D, betrekkingen e.d. aan te bieden Blackburn R. - SheffIeld
Swindon _ Oapton 0
2-2
W. 3--2 Torquay U. _ Notta County
eD/of te vtagen hebben wij besloten vanaf heden een rubrlek
O.-P.-fu" te 'opeDcn. De regelprijs voar due advertenties Chelsea - ~ortsmouth _ 1-2
0-1
"
J is f 0.20 met een minimum van S regels.
(na 77 mID. wegens mISt ge- Watford _ Gillingham
1-2
staakt).
=========='7========== Grimsby T. - Brentford 6-1 De r d e d i v i Ii i e
LIE SHAO TANG, G. Petasan Hair Food and Shampoo Paste L 7eds U - Derby C.
1--0
(N 0 0 r d).
24 Batavia, geeft Cineesche les- ~
Llverpool - Preston N.E. 2 - 1 .
C t
1 1
sen (TiPng-Im) volgens de
~ Manchester C. - Aston Villa
DarlIngton .hes er C
- 0
J5-{l Gat~shead Lmcoln . 4nieuwstc en vlugge methode
Stoke C. _ W'hampton W. 4-1 Halifax - Southport. 1-2
(Chin. ABC spelling) in de :Ma•
Sunderland _ Bolton W. 7-2 Hartlepools U. - N. Brlgbton 1
leische taal. Billijk tarief.
W. Bromw A. - Everton 6--1
.'
. 4lnst~tuut de Smit Hubenet, Tji· geeft kracht cn nieuw le,:,.en aan
. . .
Mansfleld T. - Chesterfle1L.l
kini 16 en I S, rrcu. WI. 418.
Uw haar! Overal vcrkrlJgbaar.
T wee d e d I V I S I e.
A
A ' gt S
LeSSo:'Jl in typen, Steno "Groote"
.
Blackpool - Manchester C. 4-1 Oldham . ccnD OD
3--0
U
St ck
tC
H oll. Eng. Duitsch en Fransch Tel' overname a.angeboden een Bradford - Barnsley
Handclscorr. en Boekhouden rnotorIiets met zijspan, Ro:,:al Bury - Fulham
0-0 Rotherham . 0 por 1"':"1
Billijkc condities. Bevocgde E nfield, tcgen clk aannemelijk. Doncaster R. - Port vale 2-0
R
Rochd I 5-2
kraehteo. Degclijk onderwijs.
bod.
. Leicc~tcr C. - Hull City 2-2 Tranme~ . a e 6-0
k Cit~ex.
BAYERISCHB BlERSTUBE Ericven onder No. 357 van dit NorwIch C. - Newcastle U.
~al~l
0-1
RATS KELLER
blad.
1-0 V re am ..ewe

T

. d.

J'"

3-0

YC

Beginneling vralgt OPNAME Nottingham F - Tottenha~l
IN TENNISCLUB. Brievell No. Shef.feld U. _ Plymouth A
356 van dit blad.
0--0
Southampton _ Btadford C
Zoo goed als nieuwe schrijftafel
O~
met bijbehoorenda stoel tegen. SwanSea. T. - Charlton A 1-2
elk aanllemclijk bod TE KOOP.
West Ham U _ Burnby Ult~
Te beyr. telcf. WI. 1939.
gesteld wegens mIst
CENTRUM kamcrs gem. of ongem. v.a. f 7.50
AIo,e~S~ldo: ~ l;r~t~le Z u ~~1
\,..
b t 55
u
i.'IJ Zl't'JC. SI'
UlS 1'. S r.
Brighton
_ Reading
4.-2
DAMES!!! Indicn U veel prlJs
cl'wtensoep; Elke Zondagoch- stelt op cen goed llassclld toilet
lend nasi.goreng.
bencvcns hiHijl<e maaklooncll, I.en pannen. hoc zij cr ook naar

ri

~:~~;{~'ijib~~l~. c~~i,c rO~~~~~dl:~

~\'iji-IE;S-L~;;inl'iclili~
\\'c~ld~,U
d a.1l tot ,,~T MODElKebon Sirih 9, nog bescbikliaar H
UIS • Shusbru~tlllat
55. A s
mnoic trommels vall

J

3.50 en een

tcgcmoetkomlllg.~all de Da-

J 2.50. Uitsl. 1-oll1:ms (nicuwc ) mes bctanJt men bJ] a nnmaak
2 p.\\' . .f 1.50 p.m. Inl . Tel. 4.821 van ~ maaljaponnen het beclrag
WI.
\'ao WURE'S Boekhandet,
Kebon Sirih D, Tel. 1821 Wl.
Ruimo !icIIle
V"ulpcnhomlcl"5, I{o.l(mdcl·3 '36.
Kerst" en Nieuwjnarskaarten,
Kindcrbockcll.
---BEHA~GSELPAPIER'
en
RANDEN OPRUI].UNG
t. eike annnam. pro Sluisbr. str.
55

van .
GEZONDE KRACHTIGE
JAVAHERDERS
te lwop, zeven wckell oud.
Loemadjangwcg No.3.
VOETPIJNEN
\'crwijdcnm \vij in o:lze hygiU.
nisch ingerichte PEDIKUUR;
ondcrzcek door onze vakman
gratis.
BATA, Postwcg Noord 59,
Tel. WI. 4302.

G~~N~~~!£S~~I~~~T4'; Onze ,,0. P. ties".
TEL. WELT. 583

Het meest daelrreffende mlddel om succes tc bcreiken.

PLAATSINGS-OPDRACHT
(een rogel Is gcmlddcld vijf waorden)

zoel,t,
het:we"Hebben we Overal
nict en heet
I;rijgen
ook
niet!" Op dien spcurtocht ontdC'Kl zij ccn plank in een maga.zij n, die vol ~e~ ~k~~~ v~
lwokp~llncn s au. a · en t
zij. hier zulle n ook wel pannen
zijn ! ~~aTdl:¥ vel~gist .zic~'kde~e
5
zaak an c t a. cen In h'~l s~
voor tt pan~e~ ~ll versc/k e~ ~
groo~.
e ~\I.~Og~~, lll~g
~~~l ~~~t~~f~~~, ~l~t'~e s:'jet.
huishouding bestuurt, de bijbehaorcndc pa nnen ergens naar
het Baikal~meel' heeft, waar zij
totaal onverkoopbaar zijn en
Jangzaam vel'gaan.

S c hot s c h e Lea g u e
Eel's ted 1 v)
AlbIOn _ Hamilton
4-0
Arbroath _ Hlbernla.ns 3-2
CI d
Aberdeen
0 3
DJn~e;-~ Alrdne
1=0
Hearts _ Queen's Park 4.-1
KIlmarnock - Q of South 4.-2
Mothel'weU - Ayr
~6

~:ri~:n;-o~~~e~~~:rs

1-2

=

I

On2e

Postwcg Noord 51 Bata.via C.
Bezockt "Oranje Restaurant"
Pasar BRl'Oe 70. Batavia-C.
GczeUig zitje, prima ICe
GREMf, Illdischo cn Chinee~
sche gcrcchtcn.
Twce carambole hilj!l.l"ts.
HO'l'EL·PENSION
SHUTTE RAAF'F,
teL 15'18 WI. \Vien het bczuinlgCIl Ct11St is , neme ~'en nbonne"
I'
t·

I

gorillawijfje zouden passen en
stoffec, waar je van vette al
aan kan zien, dat ze het ~
twee dagen uit zullen bonden.
I Bristol C. _ Bournemouth 1~
Ze tiet er van af en zal dan
Ccventry _ Southend
3-0 maar eens in een tweedehandsch

Voetbal in Engeland.

~ ;:mzo~n ":a~
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~~~t v:~ g~~:'de c~~~e~!~i~~ k_O=Ope~rs=g~e=le=ve=r=d=w=.o=rd=t.=w=a=s~SJ~·a~=========i

geeft, IS voor haar, dIe het met
anders gewend 15, natuurbJk
vanzelfsprekend

Wat lekkers.
Zl] heeft geen zlh meer om
naElr cen lang gewenschte tOl-

~!a~:~s~~ts;;~~~ ~!nt~:~~~i

1- 3 llIaandsalaris en is toch slechts
het allergoedkoopste meubelmaker5werk, daarbij nog zonder
\Vassilissa waagt ~n uitstapje glas. De bijbehoorende spiegels

Third Lanark -

.zoet

Celtic

I

I"

0e BatavlOasche Spaarbank
Onafhankelijkheid door spaarzaamheid

I

OPGtiRICHT I " 1857
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uaar de bovenste
van cen 'e en en zon en, as ze an
wal'enhuis.
Ze etage
heeft gelezen,

?naJlIs~e ~!~~k3~:~~1~v~!~:;ti~Eo

lliellwe modcllen op de markt
zal brengen. Zij denlit allereerst
p.chter aan eell manteltje voor
haar vijfjarig dochtertje. J am·
mer, die zijn niet voorradig en
de afdeelingschef lcgt haar uit,
dat hij eenige dngcll geJeden de
gehecle afgeJevcrde collcctie

~:~ft a~o~~~ ~~~1~~~~~~~~1~;;~

ollbruikbaar wa.ren. de mouweu
va.n verschillonde lengte, de
knoopen
van verschillcnde
Ideur, of h eelemaal geen knoo·
pen, de kragen schots cn scheef,
de naden opengebarsten! Niet
V el'warming aIleen op bevel. beter is het in de a!deeling voor
damescostuums. Daar vindt zij,
WeI twintigmaal heaft het dat men twee kleuren voering
Moskousch Avondblad beweertl, gebruikt heeft, modellen die ecn
dat de voorziening van huls·
brand in Maskou voo[" deze.D
\\rinter volkomcll veI7.ckerd js.
Wij schrijve n thaos cind October en hebbcn cen ongewoon
warmcn en langcn herfst. De
natuurvorsehers hebben vastgesteld, dat de bladcren veerHen dagen later gevallen zijn
dan normaal. Maar lill zijn ZlJ
dan toch gevallen, WDt bewijst,
dat aan nachtvorsten geen ge·
brek is geweest. Maar nag
steeds mag geen huismeester de

~~

- wi! zeggen 5 dagen van ontspaoning .
Hetzij Gij tochten gaat maken,
hetzij Gij thuis bJijft. houdt

vrije dogen

__

~~~ltc:r~i~!~'a~~e~:<;le~!e~~ hand om aardige momena~n <lIs een blijwnde herinneriog op
.tiebt Gij nog geen camera 1 Dan naar FOTOCO I
Groote stock in aile prljskl<lsse n, en
..
Tom Koopmans geeft U gaarne deskundig ad\'ics.
Hebt Gij reeds eeo camera, dilo ook nailr FOTOCQ, voar liw platen, films en andere
fotobenoodigdheden.
Voor "FOTO" nilar een speciale [otozailk 1

He' FOTOGRAFISCH ALPHABET

Heeft FOTOCO van a tot z.
Bovcndien krijgt gij tegen inlevering van deze adverte.ntie bij aankoop van diverse ard·1
kelen cen speciale attractie.

~ua:s~a~

F 0 TOe 0 -

R;jsw;jkstr_ 28 _ Tel. Welt.

931

Rechterlijke uitspraak over de
waarde van Courantenreclame

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

----.-- -

- --

De regelprijs bedrilagt 20cenr. met cen minimum van vijfregels.
A DVERTENTI ES I N DEZE RUBRIEK MOETEN VOORUIT WORDEN BETAALD_
De acl miniscratic behoudt zich het recht vom bepaalde

advertencies te welgercn.

Het leven in SovjetRuslando
Ervuringen van een

huisvro~tw

in Moskou.

Teleurstellingen bij het doen van inkoopen.
De corr. van de Kolnische
Zeitung in Moskou vertelt van
de ervaringen van een buJsvrouw in de Russische hoofdstad. Het volgende is door het
Vad. daaraan ontleend:
MevroU\v Wassilissa. zoekt.al•. Jereerst garen, gewoon wit en
zwart naaigaren. Ze ruDest voor
haar man een paar knoopen
aannaaien, \Vat oudergoed herstellen en een voering vastnaalen. Maar er is op bet oagenblik
geen oaaigaren in Maskou. Niet
in het groote modeiwarenhuls
aan het Thcaterpicin, dat .'lien
er op betoemt, 22.000 vel'SchilIenrle artikelen te verkoopcn,
r..iet. ~n .de talr.ijke klelnere
ken m ·· de 'hoofdstrat~, ·Petrou~vka en Kocsnetzki Most
(~mldsbrug).
nlets
over dan Er
een b1ijft
klosje haar
rood

za-

I ~~~~r~l:t ~~f:!n:e~a~~s;~~:

schen Raad is nog niet afgeko·
men. Ieder wordt geplaagd door
verltoudheid, zit thuis en op kantoOl' met een jas aan, de hoofd·
dock, die oak den hals en de
borst bcdekt, wordt nooit afge"
daan - eerst, als het bevel
komt, mag gestookt worden .
En daarom heeft Wassilissa.
sloten om een petroleumlamp
san te scbaffen, waarvan de
verbrsndingswarmte wel voldoende is, om in de kamer de
temperatuul' -met eenige graden
t e vcrhoogetl en het wat aange:
narner te maken. Inderdaad
vindt zij op haar speurtocht
nnar cen kookpan ergens zulk
ceo ding, gammel en dof, uiti
gego.lvaniseerd ijzer, met een
ronden brander en zelfs met
cen pit. Alleen ontbreekt het
Jampeglas. Een kOllinkrijk voor
een lampeglas, dat past op de
in overvloed voorradige lariipen.
Al bied je een SowjetrepubJiek
- cen lampeglas zou ook een
toovcnaar in Moskou niet kunnen vinden.

be-I

Een zeker fabrikant van een
merkartikel had met een weder·
verkooper een contract afgesloten. De laatste verplichtte rich
daarbij binnen ecn bepaalden
tijd cen vastgesteld kwantum
van het vee! gevraagde artikel
sf te nemen.
Met een gcrust geweten kon
hij dit contract aangaan; hij had
r eeds meermalen m.et denzelfden
f abrikant dergelijke contracten
afgesloten, tot beider tevredenheid. Bovendien maakte de fabrikant geregeld, en dus ook op
dat oogenblik, cen intensieve
eourantenreclame.
Een vlotte verkoop van het
artikel scheen derhalve gewaarborgd.
Maar op een gegeven moment,
Irort na het sluiten van de nieuwe overeenkomst, zette de fabrikant zijn systematische couran.·
tenreclame stop.
Bet logische gevolg
hiervan was, dat de wederverkooper den a~
zet van h et artikel onru stbare nd zag afne-men. ze,6danig, dat hij zijn
verplichtingen in zake de afna·
me van bet overeengekomen
l..>Vantum niet meer kon nako-

en twee klosjes geel naaigaren
koopen en daarbij een flesch·
je inkt, met welks blauw-violet.
ten inhoud zij zal trachten dell
drnad zelf tc ven·en. Ze is hast
hecle leven zorgen gewend ge..
In de plaats daarvan zijn er
weest en zij neemt de diugen verscbillende zaken rijk voor·
niet tragisch Op.
zien met groote bonte lampekappen. reusachtige klokbloemen_
Deksels zander pannen. men in sprookjesachtige kleur en, knnlrood., lila, blauw en
Zij Womlt, zooals iedereen, in geel, die weliswaar niet duureen kamer, die voor aUes ge-- bam zijn, maar de anne klelnbruikt \Vordt. Zij is een nette urgerlijkheid van de behuizinhuisvrouw. Zij meet de wasch f:'ri;: ~J:tb~~:~d=~
doen en. heeft zelfs de gewoon· Wassihssa koopt In ieder geval
te dIe te koken, wat Z\J van een "zulk eon zijdcn kap voor het
DUltsche buurvrouw heeft afgc- electrlsche licht.
keken. EmdehJk kan .'lJ:] er ull
~. deoken een groote pan Ran
te schaffen, die zij voor dat doel
allang
had Maar er
Welke vrOuw sou.zicb niet
zijn
geengewenscht
groote emailleOfijze-voordem.odeinteresseereli!I.;.
___
b.:

~_IIIli

'.

Onder de volkomen verauder.
de omstandigheden, beschouwde
hij zich evenwel van ziju ver·
plichtingen onthe\'en. Immers
bij het sluiten van de overeell·
komst, \'erkeerde hij in de mee·
ning, dat de fabrikant voort zou
gaan door doelmatige couran·
tenreclame de noodige condities
voor een vlotten verkoop van
het artikel te scheppen.
Dat was natuurlijk met naar
den zin van den fabrikant, die
aantoonde, dat hij nog steeds
hetzelfde bedrag voor r eclame
uitgaf en slechts Je couranten·
gelijkwaardig
reclame
had vervangen door etalageInateriaal, affiches, wiltke1s eu
dergelijke.
Het gevolg was, dat de zaak
voor den rechter k-wam.
Van groote beteekenis .is het
nu, dat de rechters zieh, zoowe1
in eerste als in hoogste instantie, geheel op bet standpunt van
den wederverkooper stelden.
Bet Hoi voer<Ie san, dat de
verkoop van merkartikeleu
sIecbts mogelijk is bij v 0 0 r t·
durende
systemati~
sche reclam.e_ Enmetna·
druk wenI naar ,"oren gebracht..
dat courantenrecl.ame daarbij op
de eerste pIaats komt.

Want de tegenwerping van
den fabrikant, als zou bij de cou~
rantenreclame
gelijkwaardig
vervangen hebbe:n door etalagemateriaal, affiches, wikkels en
dergelijke, werd. afgewezen.
De motiveering van het \'onnis laten wij. hier letterUjk
volgen:
"De waarneming v an
zulke
aanprijzin gen
(e tala g e· mate ri a a 1, a ffiches, wikkels en dergelijke)
hangt .veel
meer van het toe va l
af, dan de waarneming
van een advertentie in
couranten.
De couranten annance bereikt een veel
grooteren kring en is
door haar inhoud ook
veel bet'er geschikt,
de voordeelen van de
waren ter algem eene
kennis te,brengen, dan
dit enke] en all een m e t
etalage -materiaal e.d.
thet geval is".
Opnieuw werd mer cen bewijs gele,'erd van het feit. dat
de erkenning van de wname en
beteekenis '-an cour-antenreclame meer en meer doordr.i!;.gt.
(Oatleeftd

Ban

.J)ie Anzeigc" )

Courantenre~Iame

is niet te vervan9,en!
_ _ _!....______________.... II._ _ _!...._________oi
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