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·Van Dag tol Dag.

Het is wei aan geCI1 twijfcl
ondcrhcvig dat wij 01' het
oogenblik e~n dcr meest belang.
rijke en :ipannende pcriodcn in
de wcrcldgeschiC'dcniS doorma·
ken ell dut cr achter de 8cher~
men gcbcurtcnmsen plaals vinden ell bcsprckingcn worden gevocrd naar welker betcckcnis
wij ~1c<:ht8 kunnen g;lisen en
waarvan de portee ons mis·
8ehien later duidelijk zal war·
df!n. 7..ooals wij in ons artikel
"het mogclijke waarom" reeds
opmcrktell, moctc n cr factoren
• in hct spcl zijn, welke de lei·

~~:t~ge Er:::f~~s~~~crS~~i~~~b~~

stand is gcwc.cst, dat Engelschc
diplomalen Zlch op een zoodn·
nige wijze ~?bbcn mo~tcn bloot
g.~vcn, als bUJkbaar cemge ,moge·
bJkheld om hoog,st crnsbge (;n
fatale gebeurtems.sen .. te voor·
k?~en. Men mag In zlJn appl"~ 
clatm over dezc geste ver~c~ll~
lcn, dat het ondcr de hUldlge
omstandighcdell cell da~~ van
moed is geweest, waarblJ men
dan zelfs nag mag zeggen, dat
cen in bct nauw gedrevcn
nog wei eens rare spron~ell
maa~t, om op .:en zoo?~mgc
mamer de pub11eke opmle te
trotseeren!

•

f~e~a%:, r:~e:el~::: ,~~ ::; Dr, Euwe hcd"t--het wereld·
uitbrekcli van ecn oorlog, want kampioenschap, waarvoor hij,
Ilat is iets waarmedc van den onder dikwijla zecr ongunstige
bcg-ione af aan rceds ter dcge omstandighcden zulk cell zwa·
is rekcning: gehouden, doeh ren strijd heeft ge.streden, gemeer wat aangaat wie Enge- wonnen en de voldocning hicrland in zulk cen strijd als ver~ over is algemeen. Zijn tegen·
hondcnen tcgcnovcr zich zeu stander Aljechin mag dan bij
vinden en op wie het, als puntje het spelen v,::m de laatata partij
bij paaltjc kwam als bondgc. tegcnovcr het publiek een bealt
noot roll kunhcn rekencn. In yeste hebben gemaakt, zij bet
dit verband brengcn wij de vcr· ~:;t zijn vel"srhijning in rok om
schillende artikelen in hednne- zlJn tegenstander te eeren weI
ring welke in ons blad verschc· erg theatr~l was en dit ge·
nen, waadn wij reeds voor den paard met zlJn to. laat kom~~I,
aanvang van hct Italiaansch wat dan zeker n let hoffeluk
Ethiopischc conflict de stelling was cerder kan w~rdcn aange·
poneerden, dat de constelI~tie merkt .~1s een trucJe om de rust
welke zich ontwikkelt, en waar· van ZlJn tegenstander te vervan de juiste vonn nog oiet valt storen, de i.n~,jde~~n welke bij
:tan te ~even, zicb onmisken· dezen wedst,rud ZUn voorgeval·
baar ricilt tegen de Engelsche len, zullen ruet aileen de. Nederwerc1dheerschappij en dat En· landers, ~a.ar ~Ue gemteresgelanq, wanneer cen uitgebreid seerd?n In. de . scha~~twereld,
conflict eenmaa.1 onvermijdeJijk lang m hennnenng bbJven. En
znl zjjo geworden, de van aile wa~eer het tot een r evanchekanten aangevallene zal zijn. partlJ 201.1 k~men tu~.schen EuRet. schijnt dat wij de afgeloo- we en AljeChm, dan hJkt bet ceo
pen dagen zeer dicht aan den punt van belang, d~~ men, zij
r and van dat conflict bebben het nolens 1.;ole-ns blJ de vast·
gestaan, dichter dan men zich stelling vru;t het wedstijdregle·
feitelijk weI realiseert, gewend ·ment .reke~g houdt met de onals men is aan de alarmeerende sportieve elgenschappen van
berichten van den laatsten tijd. Aljechin en daartegen op de
Het is mogelijk, dat de gewij- meest rigoureuse wijze op·
zigde homling van Baldwin en treedt!
Hoare, waarmede willens
en wetens het ~nge1scbe
prestige voor een groot decl
De etalagewedstrijd van de
werd prijsgegeven, dit conflict Middenstandsvereeniging is
voor het oogenblik zal afwen· aanleiding geweest tot eenige
dcn. Maar de door ons gespati- straatversiering, waarover wij
eerde woorden toonen aan, hoe. rekening houdend. met de beuitermate
. de toe~ perkte middelen der organisatie
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N. Y. Pianohandal KOK 'Ajant BuiteDzorg,
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verkregen wij door onze reeele
zakenpolitiek. welke leidde tot een
zeer efficient inkoopsysteem. waardoor wij onzen verkoop kunnen
baseeren op een ruim gesorteerden voorraad van prima merkartikelen waarvoor wij de laagste
prijzen konden noteeren.Dit is dus

I

niet a1 te veel zullen zeggcn.
Het mooiste i.s echter het roode lampje, dat men bet Mereuriusbceld op de brug tegenover

~~g~v~~tr~ed:r b~O~~%~I~~~ef~

In Madras.

DRoJG.

Het te werk stellen van vrouwen in gouvemementsdienst is
aanleiding geweest tot tal van
intcl-pellatics in de Madras
Council.
Inantwoordhicro!)werddoor
de Regeering medegedeeld, dat
Vl'OllWen werden henoemd in

In Britsch IudiO.

verschillende betrel<kingen bij
onveilig signaa l voor dcn Mid· ~eijs~d~~:~~~~~or;~t;;?s~~~:
de!lstand ell een icder die iet!! rij, Gevangeniswezen en Arbeid,
met den handel te maken hceft ? ZDomede in eenige voornanstaande beLreirkillgCtl btj de
departemcnten van Landbouw,
Politie en Justitie.
Hct is gcbeurd bij de opening
van cen luxe caravanserai e:rgens in Java's bergland.
DE nA VlLAND 86
Daaraan waS cen fcest voor~IAC H"'ES.
af gegaan, dat tevens het uf-

schcidsfestij n was van cen van
onzc waardste burgers. En zulk
een fuif pJccgt nu cenmaa! heel
vroeg in den morgen te eindigen.
Zoo deed h et ook deze. En
hij, ~en het feest bad gegol.deu
begaf zich in den zeor vroegcn
morgen, zcer vcnnaeid te bedde. Onvcrschillig voor nIles VC1··
der am zich heen.
Tot hij bij het ontwaken, ve·
Ie urell later, bevond, dat ltij
niet meer aIleen was binnen de
veiligc ommuring van ziju ka·
mer. Een dame in ochtclldwandel toilet keek er belangstellt:ud

WAAROl\'1 lIET VERBon
W£ltD OPGEliEVEN.
Gecn COllstn:wtfcfouten.
In ODS yorig ·p.ummer maakfen wij uitvoerig melding van
de aanlciding tot het insteUen
van cell verbod op het gcbruik
van de Haviland sa machines
boven Australisch grondgebied
en de directe gevolgen daarvan.
Naar uit de dagbladen is gebleken, is dit verbod sedert weer
opgeheven.
De Str. Times meldt nader

~~~d. ~~~~e~~:~er k~:k~~ ~j~ het:~~~~t~~e ,~~f~eh~a~7~ea~'d:~
weinig geklecde persoonlijkheid
attellt, waarop hij de opmerking liet voIgen zcer vereercl te
z:ijn door het bczoek, maar tach
oolt nieuwsgierig te zijn wat Z~~ll
schoone bezoel<stp.r T'.aa.r zlJn
sponde drcef.
Waarop hij het antwoord
kreeg, dat hem ap dat oogen·
blik; in het nog at te helde~c
brem vreemd klonk, "het IS
to c~ kijkdag ~.ijnhe:r!" ell hij
repliceerde, "klJkt U maar gerust hoor !"
Later realisee~de ~ij zich. dat
de . ca~a~aDseral dien dag ~r
beZlchtIglDg voor het pubhek
~~ open gesteld .en dat hij in
zlJD groote vermoelenis had verzuimd zijo kamer af te sluitcn.

Singapore werden ontvangen in
verband met het ongelult, dat
een D. H. 86 machine in Austram~ is overkomen, welk ongeluk a,anle~din~ was. tot het vel'·
bod am dlt vbegtUlgt}'Pe te gebrui·ken, hebben Ultg~wezell ,
dot het. o~ngeluk met aan een
cOllstrucberout moe.t worden
gewete~ e.n dat de ~.~nister voar
))efenSlc In Austrahe, Archdale
Parkhill, overijld hceft,gehand.
detd met het afkondlgeo van
het verbod vOor een onderzoek
was ingesteld.
Een telegram dat door het
hoofdkantoor van de Quantas
te.. Sin.gapore werd ontvangen,
W\Jst Ult, dat een nader onderzoek en een verhoor van den piloot die de machine voor de
~ Holyman Aerial. Services Ltd,
vloog, . hebben, Ultgewezen, d~t
een klellle stormg van den bUl-

~~........""'---....
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Een schema voor gedwongen
Jichamelijke opvoeding op de
scholen in Mayurbahanj in
Britsch Indie, is op het oogen·
blik in studie bij een der experts
n.ldaar.

M~~tr:~~l:m~!a~~~~~~~rn d:~

Uw
Apotheek DE GEOEH

binnen!wrt worden illgevoerd,
r:~t omvat Zweedsche gym:
nas ...lek, bet rna.ken van mal·
.schen en verschlllende takken
van sport.

DE

RUBBER RESTRICTIE.

PAS ARB A ROE 15 _

Ceyloll en Borneo vra.gcn meer.
Elen eigen telegram aan de
St·,.. Times me1dt, dat de c ischcn
Vall Britsch Noord Borneo en
Ceylon om hoogere basis quota
voar de rubberproductic, als
gevolg' van .de concessic welke
n.an Nederlandsch Indie is gedann, reeds zijn, of binnenktirt
zuBen worden afgewezell dOOI"
de Internationale Rubber Com.
missie.
REUZEN PASSAGIERSSOHEPEN.
Amerikaansche ' plannen.
In aansluiting op bet tele.
gram in de dagbladen over b et
voornenlen van Amerika om ceo
nieuw luxe passagiersschip in
de vaati te brengen op den At.
lantischen Oceaan, lezen wij in
de Str. Times nog bet volgende.
Ret plan om twee reuzensche.
pen te bouwen welke zoowel de
Queen Mary ;!s de Nonnandie
in den schaduw mllen stelIen
is ontworpen door Paul Chap:
man, aud-president van de Uni.
ted States Line.
De schepen zullen een water.
verplaatsing hebben van 100.000
tau en zullen 10.000 eerste klas
passagiers kunnen vervoeren,
tegen een tarief van £ 12......
voor een enkele reis,
De beer Chapman scbat dat
de schepen £ 10.000.000 ..... : per
stuk zullen kosten. Zij zow;len
den Atlantischen Oceaa:o. kun-

......

TEL. Wl. 2208 en 272
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OntV3t1l1 en rl.!l{ll~ SOl tr.erio \j DU ltsch e: Knst·arukeJeli
_ _ ..:.:i"enoll llek"nd lao" pnj !f'n

eenigen tijd geleden is ontstaan.
en welke de positie van deze
nationalistische- purtij verzwakte, tot eCll opiossing zal ,':erden
gebracht en dat de vroegere
Met de Conte l Te1'de is te Sin- cenheid weer zal worden her·
Of daarbij ook de llon§~~~~haa:~~~~~;.e~~u;l~;~ 3teld.
eooperatie gedachte weer zal
nCl:aal vall: ~et bedriJfsleven ,m worden aanvaaro, staat niet
Chma en Mlmster van Industr~e. vast.
De hee~ Sbao Shan Fel:~ maalit
een telS am de mogeliJkheden
CO~iMUNlSTlSCHE
te onderzoe.~en ;~velke !l1arkt~n
ACTlVITEIT.
op de PhihpP;Jl1en, M:alak~~, I{.rlam Chiuees doodgcschoien.
~ e d e rI a n d s c h . In d! ~~
~lam, Burma. en Brlt:ch Ind~e
T'~"ee Inlandsche Politieagen,·oor de Chmeesche mdustrl€ ten. die ill de omgeving ,'an
opleveren .
~ingapore op patrouilIe \varen,
De ~eer Feng deeld~ aan de Dotdekten, dat een Hylam Chiredactie va~ de S.t1·, T'n nes me- [lees met krijt eenige woorden
de:, dat er m ChlDa cen stroo· op een telefoonpaal sehl'eef, cen
nung bestaat am den handel op propaganda-methode der COillMalakka en. de ande~e gen?em- munis~ll, We~eloll d~ Straits
d~ landen Ult ~e brelden, :vaar- we~ beKend schiJut te .ZI]U.
bI] n:re:n het bUltenlandsc~ Inte~Eeu der agenten, dIe ongewn~edl3.1r zooveel .. mogehJk wli pend was, a l"resteerde den ~ i
ults ch~kel~n . HIJ w~es o.p . de nees. Deze stootte een l.-reet mt.
mogehJkh~ld 'van Ultbre.J.~ng wauop oronid-dellijlt een hn. ..alfvan de diensten van de. C!.l~2. tal Cbineezen uit het bosch teMerchants Stea~ NaVigatIon ,:"o.orsc~ kwall1, clie den poCy naar ~ala~}{a e~ Neder- htiea.~eut met stokken en stu..l>:t~dsch lndle. Hi;! was"\'a~ mee- ken IJzcr attakeerden.
CHINA'S HAl\.'DEL.

Bezoek van lUinister van
Indllstrie,

Actueel
:~ e~;e~::~~d !:~~ ~~ ~~g,!t :: ~ee:::: ~;:t be~~ v:~d:~: r~~~~~r~:a:s:e~~
van de
pen.
cen
toekomst tegcmoet de te hufP en loste eerst..
Nieuws. 1e~~te~-asb~~~o~~t~~~:r:::~:~
plIoot besloot een noodDe heer Chapman is over gaan.
1": de
. terwl]l hp,
D~

~lucht.

_
landing te ma~en om de oorRADIO IN BRI'l'SCH INDJE. zaak van de stormg na te gaan,
Ontvangers voor de dessa's. doch tengevolge van het slechte
weer en het ongelijke tettein
Het vraagstuk van de radio wa.az:op de noodJll.nding werd
in Britsch Inille heeft de voort· verncht, kwam. de vleugel in
durende aandacht van de Re- aanraking met den grand en
geering. Luit. Ko!. Hardinge werd beschadigd. Het onderwek
van de Indian Village Welfare heeft uitgewezen, dat er geen
AsSoci~tion heeft kort geleden sprake is van eenige construe·
verschilleode besprekingen ge- tiefout.
voerd met den Onuer-Koning . Het Onmiddellijke opheffen
eenige depa.rtementshoofden. van het verbod toont aan, dat
In het bijzonder wordt onder de minister voor defeusie zijn
het cog ~zien het p1a:atsen van fout heeft ingerien en dat het

~.tvC::~~:!.,~~:,d:~a:. ~=~::n v~d:eD~~:

goed~

~~~~ ~~~~: v:e=~AX:t:
de eenige m~ iooa.ls ODS vorig bericht meldde
uitEendingen verscb.illende Austialische lucht·

1~:;~~~~~lana:d=te:tdoen =--~~ ~~
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[(oopt U dit jaar een

E C H T E K E R S T BOO M

e:-er~:~;t.m'i:l~ d:e~=re:~:s!ve::i

I~.diotoe:.wd,. l~n""de~= ~~r~~~~

~ucht,

toen. dit DIet hlelp dU'ect op ne
RET CONGRES IN B&.
aanvallers schoot.
INDIE.
Deze "luchtten met achterlati!ig van den man, die dCQr d~
Aailstaand' jubileum.
agent ,,>as g?arresteerd en die
door dezen DIet was losge1aten,
Het plan, om bet aanstaande hoewel de agent ernstig was
jublleum van het Congres in gewond en het bew-ustzijn nrBritsch Indie op een gepaste loor toen zijn collega den arreswijze te. vieren, ~ aan1eiding, ~t had o"ergeno~en. Een der
dat er In verscbillende deeleu Chmeezen werd blJ deze wchtVan Britsch Indie teekenen wor- partij gedood. De toestand \'an
d~ waargenoruen, d3t de par· den agent is Diet Je\"ensgeva.arz,::U~ll;;en;;kunn;;;;::;;e~n;;w:;;o;rd;:e~n~ge~J;:a~_.~::::tijstrij~·
~··d~in;,:h~e~t;;:C;on~gres~:::,~W~eJ~ke=liJ=·k;;,;;.:m~eJ;;.:d=t;;.:
de~s=tr=,';.;T=,i...:;;
.....;;:.=.
:-

communaal bezit zul· is geschokt.

dat waar het over opbeffen. van het verbod.· van
uitgesloten.moet den: invGer ..van Amerikaansche

Echote~

deze plannen in gehoor ontvan.
gen door President Roosevelt.
door den minister van handel
Roper, terwijl hij tevens bespre.
kingen voerde met verschillende scbeepvaarl-autoriteiten om
financieelen steUD. van de Regeering te krijgen voor den
bouw van deze schepen.
Hij voorspelt, dat wanneer
deze stenn binnen zes maanden
wordt verleend, de schepen in
den herrst van 1938 te water
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zullen
Amerika zuUen
protectoraat te blijven yoeren..
Natuurlijk . kan · deze meeniIlgsuiting Diet a1s een axioma
worden opgevat. Reizende Amerikanen · zijn . oak al zljn het re-

geeringspersonen nog weI eens
oppervJaJdtig in hun uiUatmgeD. Maar een kern van joist. geen geval!
beid zit er zeker we] in, waarbij wij dan l\'eer op den 3.anvang
van wt artikel terugvallen, de
noodzaak welke zich demonstreert van bet handhaven van

de economiscbe banden met dB
Vereenigde Staten.
Want zander dat zijn de
Hppijnen weerloos.

v.

w.

ONTWIKKELING
MONGpOLSCH
NATlONALISME.

Russische, C hi neesche en
Deze eilandbevolking heeft
deze1fde r.egntieve eooDoinische
Japansche Invloeden.
eigenS('ha.ppen als die voor de
bevolking yan oozen eigen arHet Tijdschrift "VOlkerbund
chlpel DU eenmaal kenmerkend und VOlkerrecht" brengt eeD
zijn.
nrtikel van BaroD Stael von

veor het oogenblik deze vcrbinding niar Manilla en de
aansluiting van onzen Amsteroam·Bntaviadienst op het
internationale vliegverkeer
over den Pacific op zijn be·
l.'U1grijkste knooppunt, Manilla.
De bandwijzcr VDor de ontwikkeling van bet Nederland·

De Philippijnen en

hun toekomst.
De beleeke nis van de luchtverbind ing.
Gr?ote royalileit en toenemende zorge n.
Er is een cigcnnardige contradictic in de wijzc wnarop
men den p.crtlgsten Novembcr
tc Abnilla dc nnnkomst viertlc
van de China Clipper. het
gcweldigc waten'iicgtuig, dnt
voor h i t ecrst mail ovel·braeht van fie Vcrccnigde StD.·
ten nan!" de Philippijncll en dic
waarop tncn veerliCll dag·cn te·
Yoren op piechtige wijzc het
constitueeren v<ln de Philippijnselle eilandcli a1s gelllccncbcst
bcschouwdc.
Den vij£ticntlen November
was iedere redc\'ocring welitc
werd gchoudcn, ook de bood·
schap van President Roosevelt ann President Quezon
ingestcld op hct vcrheugende
van het rcit. dal dc band t usschen (lc VCI·ccniguc Staten en
de Phil ippijllell )O:;''>C1' was gewordell, tcrwiji op den dertig-·
sten NovembCI' dczeJfdc men·
schen redcvocringcn hidden
ell hct cven vel"hellgcnd vondCIl,
d at dC7.c " licg\'crbindiu)j de
"Vereenigdc Staten en de Philip·
pijnell dichter bij elkaar ha.d
gcb:-a<:ht. tCI·wiji PI'csidcnt Hoo·
lievclt in cen nieuwe boodschap
uan Quezon zjjn voldoe!ling
uitsprak, ont de bandcn tusschen Amerika cn be:t gcmeenebest naUwcr waren aangehaaJd.
Hct cenc had bctl'ckk iilg op
dc staatkundige vcrhou dillg en
de politick, het a ndere op de
ceonomisehe I·elaties en de
nuehtere praktijk.
De PhiIippijnsche bladen ge·
ven intussehen cenig inzicht
van hoe groat bclang het tot
"tand komen van de luehtvaa rtverbinding tus!;ehen Amcrilm
en de Philippijncn worc1t goo.eht
en de sehitterend \'erlocpen
vlucht van de China Clipper onelel' commando van Captnin
Musirl{ werd bij het lleerstrij·
ken van het toesteJ in de baa i

;~~~~?;'lis~:~~!~~:~:;:;~rE ~;J~~v€.~o~r~:::::
!~~t ~te~~e~~~es!ie~~~ ~:e~~~:~ bet vOlgende:

dagen oud was, van verschillen.
de zijden reeds zooveel wetso.nt.
werpen en voorstellen werden
ingediend; wanraan finandeele
consequenties zijn ·
da t indien a1 deze
.
zouden worden aangcnomen, de
beschikbare roiddelen vall het
gemeenebest reeds vel' zouden
worden overschreden!
In de ecrste plaats is Quezon

Mongol"e is, zooals men weet
bet kernland geweest van het
machtigste rijk, dat ooit be·
staau heeft, namelijk bet rijk
van Djzingiu·Cban, den heer·
scher over vrijwel heel Azie en
een .teer groat deel van wat
thans Rusland is. In de vijftien.
de eeuw is dnt rijk vervalleo en
Mougolie ,elf komt op den duur·
onder de heersehappij van Chi·

zclf
gekomen
metdefensie,
een millioenn. De Mongoolscbe
ndeJafstam- ei·
Ilenplan
voor de
dnt genlijk
waren het allen

~~'~~~~~~~g~'Ep,. ~f.ur~~:
ECZEEMPQEDER f 1.50.
Verkrijgbaar in apotheken en
drogisterijen.

j,;JiJA. .~

De ,.China Clipper" op !Jet oogellbtik, dat de mach in in de
baai Llan Ma nilfa neerda3[de.

sehe internationale luchtver·
Itccr wijst op het oogenblik
naar Manilla, dat Illet :::iingapore Cen der knooppwlten
van het vlicgvcl'lteel' in het
VCrl'e Oosten zal worden.
Onze aansluiting op Singapore bcbbcn wU l·eeds, die op
Manilla mocten wij met den
grootst mogelijken speed
gaun voorberciden".
llit selu'even wij dcn lSden
November lU:M, toen er van
eellige plannen i.n deze riebting
nog niets bekend was.
Hetgeen natuurlijk niet int·
pliccel't, dat niet reeds t oen de
¥'oortvarende leiding van onze Nederlandsehe luchtvaart
maatsehappijen d eze voor de
nand liggellde mogelijkheden i.n
studie hadden, hetgeell blijkt
uit de stappen welke sedert zijn
gedaan, uit de reis welke de
v'ertegenwoordigcr van de I<.N.
l.L.M., de heer Nicuwenhuis
naar Manilla maaktc en uit hct
feit, dat nag enkele ondergcsehikte punten moeten worden
geregeld om dcre ',erbinding,
die van buitengewoon groot be·
la.ng za! blijkell te zijn, tot werkelijkheid te maken.

van orde en rust in het binnen·
land. Want, zooals wij reeds
eenige malen gelegcnheid heb·
ben gehad om op te merken, de
binneiliandsche verhoudingen
op de verscbillende eHanden zjjn
niet n.I te gunstig en hoewel
men bet op het oogenblik blijk.
baar wil vermijdcn om van po·
litieke onrust te sprekcn, rna·
ken de Ph.ilippijnsche bladen gcregeld melding van eeo uitbreiding van bet bandietenwezen in
verschillende sueken en van
maatl'egelen wellce daaJ.'tegen
door de Regeering wox·den genomen, waarbij van bcide kan·
ten nog al wat dooden en gewonden schijncn te vallen.
Volgens de lnatste berichten
wordt thans een volledig veldtochtsplan Ovcl'Vlogen om dit
banditisme te onderdrukken. In
werkelijkheid is dit niles natuur·
lijk politicke onrust, waartegen
Quezon zijn Regeel'ing deor een
zoo sterk mogelijke weermaeht
·wiI beveillgen.
Verdere financieele voorstel.
lcn in de Wetgevende Vergade.
ring hadden betrckking op bet
onderwijs, op de medische vcrzorging, op den bouw van ecn
moderne luchthaven te Manilla
ell op de opriehting van cen
landbouwbank, met een enorm
groot kapitaa
de Regeering voor
rou moeten
tank van deze
g zou het
financieren van den landbouw

van Manilla beloond met de
dondel'endc toejuichingcll van
cen meniglc va n ticn dui1..cndcll,
die van hcindc cn vcr naat den
waWI·kanl van Manilla was samtmgcstroomu OlD van de:.:e
histurische gebeurtenis gctlligc
te zijn.
Historisell, oolt voor ons!
Want de in cen vcrgcvordcrd
stadium van voorpcreiding zjjnde planQcn voor een luchtverbinding tussehen Ncderlandsch
Imlie en de Philippijncn brengt
ons met het luchtverkcer tus·
sehen Amcrika ell Manilla, via
den Pacific in direct contact.
In dit verband magen wij
even relevcC'ren, wat wij over
dit onderwerp schrevcn, toen
in November 1931 de eerste
plannen bekend werden om
proofvhlchtc!l over den Pacific
tc maken als voorlooper van de
geregeJde verbinding welke nu
welhaast een feit wordt.
In diezelCde mannd merkten
wij toen op:
"Er is echter cen andere,
zecr belangrijke phase in de
ontwikkeling van het luehtverkeer in het Verrc Oosten,
welke onze onmiddcllijkc aan·
da.eht vraagt, ell waarbij,
wanncer wij ons tijdig op den
Smakeliik eten
voorgrond stell eD, v~~r het
Luchlige kamers
Ncderlandsche internationale
luchtverkeer
belangrijk voorBiI!ijke prij:z:ec
deel te behalen is.
Ret zijn de Aruerikaansehe
plannen, welke thans in een
Moltnvliel Oost35_ Tdtfoon 2100 WI.
zeer ver gevorderd stadium
van voorbereiding zijn om
een dienst te openen van de
Vereenigde Staten via Hono.,
Weec U nl, dat ante Stoomlulu en Guam naar Manilla
prtjzen ;)! zeer naar beneden
en vandaar (zooals tocn nag
in het voornemen lag) naar
zijn gegaan 1?
•
Hongkong.
Zoo nietl ,
Het traject dat door de .. China Clipper" werd IJfgelegd
Japan van zijn kant is ..
vooroemens, om wanneer het
tU5sche n San Francisco en Manilla.
VrlWgl dao t e.o vc.rlaa{jdc. p rijs.
met zijn handelsbesprekingen
met Australie_ sucees heeft
Waarmede wij dus kunnen geleden heeft pla.ats gehad , dan
een vliegdienst te openen van vaststellen, dut de aunkomst zou het mct al te fraai gaan.
Japan, via Manilla, de man· van de Cbina Clipper t e Manilla In een zeer ethische bevlieging
daateilanden en Nieuw Gui· ook voor Nederlandseh lndie wilde de Amerikaansche RegeeMeotc.og22 Tel. 5795 Wit. Il.-c.
nea naar Australie.
van indirect · belang is geweest ring toen de autochthone bevolHieruit blijkt. dat Manilla en niet anders dan kwmen be- king in de ge1cgenheid steDen
in de naaste toekomst een treuren, dat wij daarbij niet op baar kunnen op economiseb gebelangrijk knooppunt zaI wor- de een of andere manier zijn bied. te bewijzen en een dee1 van
den in het· Pacific luchtver- vertegenw.oordigd gewcest, zoo.. de suikerindustrie op bet eiland
keer en bet moet voor Ne- min als wij dit trouwens ge· Negros werd volkomen .in Phi·
derland en zijn luehtvaart- weest ·zijn op den dag van den lippijnsehe handen gesteld, zooverkeer een· punt van urgen· 15deo November.
mede de finap-ciering da.ar\'an.
tie wornen genoemd, dat zoo
Wat ODZe representatie in het
Het resultaat was, dat niettespoedig mogelljk een aanvang Verre Oosten. betreft, scbieten genstaande de suikerprijzen
wordt gemaakt met de voor- wij nog wei eens. tekort!
toen nog zeer good waren, binbereiding van een geregelden
nen zeer karten tijd ied.ere suidienst van Ned.erlandsch In·
••
kerplanter een schuld bij de
op Manilla. .
bank had, welke zoo groot was,
STU I VERSTARIEF dieBet
voordeel om de aank
Inmiddels mag, wat de positie dat hij uit de opbrengst van zijn
sluitende lijn op. Manilla, wel- der Philippijnen betreft, de aan· oogst niet eens de rente van zijn
VQO [ U w woonbuis.
ke bet Pacific b,lcbtverkeer dacht worden gevestigd op een schuld betalen kon!
direct · za1 verbinden met bet teIegJ:am ui~ Seattle, waarin .. Waarop .Amerikaaosche fi- -',-luchtverkeer tussehen Euro- wordt gezegd, dat bij aankomst .naDcieeIe instellingen bet beUEnRlCITIITBEDBIJf
TI
pa .e n bet Verre Oost.e!t, een van het Amerikaansclle Regee-. drijf toeD maar weer met haasKL.M. ~f K.N.I.L.M. lijn te ringsgezelschap. dat Manilla tigen . spoed bebben overgenoAFD, STROOMVERKOOP
doen zijn, sJlringt te .zee:r"in beeft bezoCht ter Qijwoning van men en bet weer in ~de
het oog, daJi <!at het nog ver· de installatie van het ~hUippijn- banen h ehben ge1eid.
der eommentaar behoeft. . sche ~eenebest, het ~- . De kans lijkt Diet uitgesloten.
T ~! .. W"lt. 300 toestel 14.
BeJangrijker <lim.een doo'" nuk WI! de toekomst der. Phi- dat .het _ . de a\gemeene __
verbinding op . Awlt,..li' islippijnen.is IiOr ''In'aIm~t;
~ beireft

BOTEL CRAMER

I

'The Menleol! Lanndry

BETER LICHT

is NIET DUUR !
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\Vt! zeggen voor de handhaving melingen van Djzingin·Cban -

'!-'8'.tlIJlil:~

werd leenplichtig aan de Chi ·
neesche Keizers; vele Mengool.
sehe prinsen huwden Chineesehe prinsessen; het Lama'isme
werd onder Chineeschen druk
tot staatsgodsdienst vall Mon·
gom~ gekozen en Chineeschc
h:mdelshuizen kregen allerlei
monopolies in het land, waardoor zij in staat waren alle wei·
vaart ,....eg te drainec.ren. In de
negcnticnde eeuw kwam daar
nog bij een intensieve kolonisatie van de vruehtbaarste deelen
des lands door Chineesehe boeChilla heeft dit enorme ge·
bied in twee etappen willen vcr·
overen, vandaar cen tBwelijk
groot verschil tu!;;schen Binnen·
cn Buiten.Mongolie. Hct eerste
is veel steviger aan de Chinee·
sehen invloed onderworpen.
In Euitell·Mongolie is het ras
veel zuiverder bewaard geble·
ven.
Eerst in 1911 werd de situa·
tie anders. De bevolking van
Buiten-Mongolie bad van de
Chineesehe revolutie gebruik
;;-emaakt om zijn onafha.nkelijk·
heid te proclameeren. Aan Rus·
land bood bet eebter eeo soort
van protectoraat aan.
Bij de ineenstorting van het
oude Russische rijk werd Bui·
ten·Mongo!ie echter opnieu\\J
door de Chineezen veroverd en
gedl1rende twee jaren bezet.

~oao~rO~enk\~:ris~~se~:~rid~:e~

raal Ungern·Sternberg, die de
"Zuiver MODgoolsche Regeering
hcrstelde. Ook dot duu~de echter Diet lang: Die Mongoolsehe
RegeeriDg immers was '!'sarIs·
tisch, dat wil zeggen anti-boIs·
jcwistiseh gezind. De bolsje·
wlsten vormden een partij in
het land en in Jull 1921 b.·warn
het tot een revoIutie en we.a
de Mongoolscbe Radenrepubliek
uitgeroepen. Een tijdlang h ebben de Russen er blijkbaar nag
uan gedacht Buiten-Mongolie
aan de Chineezen terug te ge~
ven. In 1924 werd er een ver·
drag gesioten, waarin Moskou
China's rechten erkende.
Voor de Russen is de hand·
having .van de tegenwoordige
Regeering te Oerga, boofdstad.
van Buiten-MongoIie, van bet.
aUergrootste belang omdat ze
daar nu rustig hun militaire
verdediging kunnen uitbreiden:
onder leiding van GenenaJ
Blucber, opperbevelhebber van
de roode legers in Siberie, zijn
er in den laatsten tijd versebei·
dene nieuwe strat egische wegen
in bet Mongoolsche gebied aan·
gelegd. Vesti::;ng van €en andere mogendheid
in Mongolie
zou
ceo
zaer · ernstige
bedreiging
vormen voor de Russische
macht in Azie.
In Binneri·Mongoliedaarentegen is de Chineescb.e invloed
sinds 1911 steeds grooter geworden.
De laatste
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geven een bl2knopl overzichl von
de groote vers::hzidenhetd in
FeestQeschenken welke wij
aanbieden tegen de
blUijksle prljzen.
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Tenehlde onze le~e~s ' in de geltge.Db~id ~e st~l1en
ecn
gocdkoope wijze . a~tikelen, betrekkll~gen e.~.· aan te bu~~eo
en/of te vrageD, hebben wij besloteo. v3naf heden e:eD. r~br~ek
..O.-P.-tjes'· te openell. De rege:lpdjs voor de~ advertentlE...
is -£ 0.20 met ern minimum van 5 regel~.

oP.
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Hollandsche dame, -middelbare
leeftijd, zag zicb. gaarne geplaatst a1s toezicht op de huishomling en alB gezelschapsdame. l{an goed met kinderen omgaun. Brievcn ond. No. 369, bur.
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Van Wijhe's Leesinrichting, Kebon Sirih 9. Beste en goedkoopste adres voor Uw trammel of
leesportefeuille.
Beschikbaar
,r tf.50e~~eje 2.~ot~tsl~~=!:
(nieuwe) 2 p.w. f 1.50 p.m. InI.

T_e_1._4_8_21_W
__1.________- - -

NIEBORG"
Hair Food and Shampoo Paste
Noord.wijk' 41.
JEadresvoorvcrvoer encmbal- ~~
leeren en transporteeren van
(i.r.
verhuisboedela binnen en buiten
.j
Nederlan~h.ln1iC. Onder garantie.
Tel. WI. 5580.
is het beste haarwasch·middel
LIE SHAO TANG, G. Petasan in de tropen. Schuimt ook in

~~sc~at~~;~ng~~:f ~~{;~~:c~: _k~oU_d_w_._t_er_.______~--_

dag in .Engeland de Cupwedstrijden voortgezet, waarvan de
tweede ronde werd verspeeld.
Bij de competitiewedstrijden
is de merkwaardigste uitalag
den wedstrijd tusschen
Aston Villa en 'Arsenal op het
terrein vail Aston Villa, wa~
bij Arsenal met 7-1 won, w e ike zeven doelpunten
alle door den middenvoar va.n Arsenal, Drake, wer den gemaakt.
Sedert 1888 is in de Engeland
voetbalcompetitie een zoo hooge score van den voet van lien
speIer Diet voorgekomen. Drake
werd door de zestig duizend
toeschouwers gedurende tien
minuten, na afloop van den
wedstrijd toegejuicht.
Wij laten de verschillende
uitslagen hieronder volgen, met
den competltiestand van de
eerste divisie, welke wij in verband met plaatsgebrek niet elkc
week kunnen opnemen.

die van

nicuwstc cc ..'lugg-e methode TE HUUR gemeubilecrd, groot
(Chin. ABC spelling) in de Ma· hUls, elcctrisch Uebt en stroo- E e r s ted i v j s i e :

~:~~:;:~:~U;jk ~::~TUBE ~~::~r1~!:~ui~~e:it~~i ~~i~~n ~~wAr~~~~~~
RATSKELLER
Postweg Noord 51 Batavia C.
Amber- en Medicijncnhandcl
Koningapl. O. 3 Pav. 'rel. :i208
ECZEEM - QLIE.
Vf\na £ I 1.- f 3.- a f 5.- per
fl. schitterend middel voor uit·
sift§". roode bond cnz. Genczing

van dit blad.
____________::---____:-:;
Bezoekt "Oranje Resta.ur~nt"
I>asar Ba~o~ 70. B~tavla..
Gezellig ZltJ~, prima . ICE
GREAM, Indlsehc en Chmeesche gcrechten. ..
1\vec carambolc bIIJarts_.___

gcgnrandccrd.
ZEE13ABOE·Schittcrcndc getuigschri rlcil. Direct bcgchil:banr. Slllcmba 51.
HOTEL-PENSION
SHU"M'E RAAFl'"'.
leI. 15'18 WI. Wicn het bczuini·

~~~tC~~to~~ ~~e~~ ]~~~~~~;

g~~~~oc~i:~b~~.
Everton-Leeds U.
Huddersfield-SunderIand
Middlesbr.-Birmingham
Portsmouth-Blackburn R.
N.E.-Chclsea

e.

:=:
t:o
2

0-0
1-0
0----2

3-1
2----0

0-1
RADIO SERVICE STATION WOlves-:~;~~~~~r C
4---3
Sawah Besar 34
Tel. WI. 2326.
G.. ,.c. ... V.rl.Cd. hI
Prima radio·ondcrdeelcn. Luid·
1913 4 228
Sunderland
sprckers, onz., ook op aibet~- Derby
1910 4 525
ling. Rcparatic met garanhc Huddersfield 1910 4 525
door radiO vakman.
Arsenal
19 9 4 624
Birminghnm 19 8 6 5 21
Kniplcsscn, pral<tisehe zecr ge- Liverpool
19 8 7 4 20
18 9 7 220
M'chestcr
Leeds
19 6 5 8 ,20
19 9 8 220
Stoke
i~~~~~k toilcttcl1: zeer bilL Middlcsbro'
19 8 8 3 19
18 7 6 519
van Domburg Scipio. Bolton
Wolves
19 8 9 2 18
Salemba 51.
19 7 9 317
Preston
- - -__::-::-----;-:--=;:Sheffield
W.
19 6 8 517
Eenv. Hall. Dame zockt werk- Chelsea
7 8 317
kring in Jclcine huishouding W. Brom. A. 18
19 7 10 2 16
of zaak. Aig. ontw., kunnende Portsmouth
17 6 7 4 16
~~~~nbJ~:: onder No. 398 bur. Blackburn
18 7 9 2 16
Grimsby
18 711 014
19 5 10 414
z-o-o-la-n-g--dc--v-o-or-t-aa-d--'-tr-ek-t, Everton
Brentford
18 4 10 4 12
wcgell£
afsluit~n bock.ja~r, Aston Villa 19 411 4 12

Bitrns1ey-Leicestf;r C.
3--3
Bradford Q.--Sheffield U. 2-1

Provisien &: Orankeo

~~~;;A:~eStham t:~

Yuu..w••k

Fulham-Doncaster R.
H.~ City-Swansea T.
Manchester U.-Notts F.
Newcastle U.-Southampton

1-3
3--2
5--0

~~~;~~~~~rd

t=g I inter'"""nte

~oo~.!;~~~~I)g:CVc~~~11~~~~~sUottn

~(;l;i. ~'~~

Emmcrick Tj. Priok

~~ ~~~~c'9t1, ~:l·.ha~lg~t f.lJ~
Haast U! Opruiming der 'nog

Te koop:

Derde divisie Noord:
Aecrington S._Wrexham 0---1
New Brighton-Carlisle U. 3-0
Rocbdale-Gateshead
5-0
Stockport C.-Mansfield T.

6-1

Schotscbe L ea gue ee rate dlvisie:
Airdrieonians-Hiberruan
Ayr U .-Arbroath
Clyde-Queens Park
Dunfermline-----Celtie
Hamilton A.-Aberdeen
Hearts-Queen O. South
Mothen....eU-Particj T.
Rangers-Albion R.
St. Johnstone-Kilmarnock
T. Lanarck-Dundee

TIO TEK HONG
PASAR BAROE
De in dit nummer afgedrukte
briefkaart van Ans aan Job en
Juul wijst den lezer, die voornemens is met de drakke feestdagen op reis te gaarr, den weg hoe
bij dit bet al1ergemakkelijkste
kan doen, zonder aan het station in het gedrang te hoeven te
staan om kaactjes te koopen.
Men leze het schrijven er maat"
eens op na en voIge den raad op
Nitour op te bellen, WIt. 3000
toestel2.

2----2

ThansIndes
werden
ons de
des
te wachten
uitgevoerde menu's toewelke moeten helpen
de lange lijst van
I heerl",kh"acn welke zij verwerin herinnering tc
Hotel

Vervolg Actueel Nieuws.

Hct is namelijk dezer dagen
geblekeu, dat Turkije nog steeds
in oorlog is met cen Europeesehe republiek en weI met San
De concurrentie van de auto. Marino.

SPOORWEGEN OP
CEYLON.

Dc spoorwegautoJ'iteiten op

Ceylon hebben besloten de taricven voor het passagiers- en
goedercnvervoer tot cen uiterctc minimum tcrug te brengen,
teneinde het vertrouwen van
bet puhJiek te herwinnen. .
Dit js cen der middelen welke
op Ceylon door de spoorwegen
zuBen worden tlJegepast om de
toenemende unfaire concurren·
tie van het autotr ansport het
hoo~d te bieden.
Vcrder zal een eornmissle
worden ingesteld, die tot taak
zal hebben bepalingen te ontwerpen om het transportvraagstuk
tEl regelen en oneerlijke coneurre U 0 dit gebied uit te slm.
t n e P .
e~ deze commissie zullen vertegeq,woordigers zitting hebben
van het Dep<)rtement van Openbare werken,. bet spoorwegbedrijf, de ·autobusondememingen

Dit verbazingwekkende feit
is aan bet licht gekomen, doordat eell Turkseh onderdaan den
toegang tot San ~arino werd
geweigerd op grond van het
feit, do.t hij tot cen natie behoort, waarmede San Marino in
staat van oorlog verkeert.
Een onderzoe1c! dat werd ingest~ld, heef~ ultgewez.~n, dat
Ma:.:no destijds .. tege1uk met
Italie aan TurklJe..qen oorlog
verklaarde e!l dat blJ de vred~sonderhandehngen dez~ I kleme
staat geheel vergeten 1..<; .
•
. Angora hee~t nog geen offleleele verklanng gegeven van
wat er nu..zal gebeuren, maar
zonder tWlJfel zullen er
pen worden gedaan om aan
zen vreemde~. toestand een
vreedza.am emde te maken.
(Sir. Ttmes)
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Zaterdagavond 21 Dec.
ill de Bombay.Toko

POHOOMULL
kilkClag

OFFICI~EL
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HEDEN

Passer Baroe 8
van 9-1 ..UP en 5_0

VENDUBEDRIJF
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KOOPJE.S.
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HEr VROOLlJKE CUBA.

genwoordigers die voor.4et belang van het . publiek ·opkomen.

Radiostalion vernield.

DEOORLOG VAN
, '1914 101 wi 8.

. Neg' ni~t gdH~di'gd:

Wi~,~a~h~.'d~t_de~gr~~~'-oo~:·
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Firma "H. J. SNEEP

"UEAU::

::R"

1936.

PRIJSVRAAG SNEEP.

In de etalage van de firma
J. Sneep op Noordwijk is
Snel Dinsdagochtend zijn
"zevendaagsche" begonnen, welke 24 December des avonds om
acht uur zal eindigen.
Het is aan het puhJiek om te
vertellen hoeveel Kilometers
Willy Snel in dien tijd zal afleggen. Zijn rijtijden en nadere bijwnderheden vindt men op cen
mvullingsformulier dat bij de
firma Sneep verkrijgbaar is. Er
zijn fraaie prijzen uitg<::loofd!

Tot het betrekkelijk gering
aantal merken automobielen,
dat zieh hier te lande in een sedert jaren gevestigde populariteit mag verheugen beboort
zeer zeker de Dodge AutomobieI, die reeds ruim 20 jaren
lang door de N.V. VelodrQme
werd geimporteerd.
De "goodwill" en uitstekende
reputatie van dit voorlreffelijke
merk was vele jaren lang weI
voornamelijk gebaseerd op de
soliditeit der construetie en den
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1- 1 dat de maanden waarvoor zij
Rotherhnm-Watford
8-0 dicnen zijn verstrekken, zal laSouthhall- NcWport
3-1 ten encadreeren.
Margate-Crystal P.
Scarborough-Brighton
~~ ge~:~n~ev:~~~~!n~~~t5~~1:~=
Noordwijk 14 G. Batavia_C. Tel. Welt. 394-5
Burnemouth-Barrow
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