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M ED E D EEL 1N G!
De' geweldige beli1lngrlelling die oak builen Batavi~
voor . o ns bl~d schijnt
le besl~an .. noodzaakt ons
Ill ngs dezen WC!g te berich.
ten, dllt zij die' ons blad
per
post wenschen to
ontvangen een poslwissel
zEmden va n:

PER KWARTAAL I 1._
PER HALF JAAR ,,1.75
PER JAAR
" 3.50

DlREC"I'EUR JmTIli KAPPl!!!!: - TEL.
HOOFDRED.: D. F. VAN WI.IT{ - TEL.
ALG. PROC.: H H. ROT11NG - TEL.
ADMlNlSTRATIE: TF.:L. m~"MEn
ADVERTENTIE ACQUlSnm:
8. B. H. GOpNEll
_ TEL..

.I

WELT.
WELT.
WELT.
WELT.

C58J. \
MS.
582.
MS.

WEI:r. rso:JO.

GEDRUKT EN UITGEGEVEN DOOR:

DR U K K E R iJ

J 0 HN

K A P PEE

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

f 12.50

;:"~~~LE:~Dil,O::-U~

TS BATAVIA-C. EN IIIr.4:l0RNElLIS.
VOOR KLACHTEN VERSPREIDINQ TJJ:L. WI. ....

SPECIALE VACANTIEBILJETTEN
DOOR DEN GEHEE LEN ARCH IPE L
EN GEDURENDE HET GEHE£LE: JAAR

OCHTEND POST"

COITAl!

kunt U minstens per jaar bezl>linigen, indien
U blj ons UW inkoopen doer.

GEDUREIDE DEZE WEEK

door

SCHIJNWERPER"

kregen wlJ weer ticntalJen nicuwe clienten.
O rtze

(ARTISTIEK LEIDER CO BALFOORT)

D~

mao, die zijn naam veranderde
op

Za terdagavond a. s. om neg en uur in den
STADSSCHOUWBURG.
Entree vp

aile rangen,

inclusief

belasting

50 cent
Cclc\jenhc-iJ rot pl.',ltsbcspreken .'t 10 C[. I)' plains
up Vnjd"IJ 10 e n Z.ncrdil\j 11 J,l!Htan ililn den
Schouwbl!r~l' dc.; morllcns viln {) _ II Ultr.
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'Geeft den Jongeren werk!
Onder den litel "stormsignaal" oC8ehouwden wij in ous
vorig nummer het jeugupl'O.
bloem, voor Zoovel' dit betrekking heeft op onzc jong:cre, nog
schoolgaandc kindC:l'cn.
D.:J.arnaast vcrdicnt cen alldcr asl)ect van deze lnvcstie
ernstigc aandacht.
Dc jeugdwcrklooshcid !
Zij, die hun kinderen cen
goode schoolopleiding hebbcn
geg-even, ze no. de lag-ere school
cen Mulo of cen middelbare
school hebbcn latcn vorgen,
weten bij onderviniling hoc

loopendc jons-ens, dio oh ZDO
gtuag ?Duden willen werkcn,
maUl' het niet kunnell, strn.atslijpers met aile mogellji[e schadelijke gcvolgen van clien.
Dc vraag dringt zich met
klem naar voren, of bicraan
nicts te doen is.
Naar onze meening wi;i.
Mits werlcgevcl'S, zoowel als
oudcrs zich bewust worden van
de nieuy.,rc verhoudin gen Waal'tegenover wij gesteld zijn, mits
men begl'ijpt, dDt ook de Europeesche jangen in lndic, zoonIs
dit in Europa hct geval is, on-

jongeiui ccn eenigszins geschiktcn werl<kring tc vinden.
En- wanr ledigheid nu cenmaa) des d ui vcls oorkussen is ,
leidt de toestand, zooals dezc
is ontstaan tot steeds verderc
verwording en verwjldering.
In de betel' gesitueerde mi-

Europeesehe ouders i!:j geboten,
dat bij cen goede school heeft
bezocbt, hem .niet 0.1 dadelijk
het voordecl moet geven cenige
spmien van d ien ladder te kunnen overslaan.
De goede tijd is voorbij, dat
cen jongen van achttien of

~l~!~nft[ d\;elroi~lc~: ~~:rn d~~~ ~:~ ~~IIl d:~nl;::~~rt~d:: ~ijg~t

maund ltan worden gepJaatst.
Evcnals zijn lotgenooten in
Europa moet hij gehecl vall 011dor af begin nOll, in een fund ic
welke wij in Europa als jongste
bediendc lllcgeu aan te dlliden
en welke men in IndH~, zoo men
cen tikkeltjc dilt wenscht te
bHjven doell, eell vololltalrsplaatS zan kunucll noemen.
DcrgcJijke plaatsen zijn er in
hnndcl en bedrijf in alledei
schnkeel'ing.
Alleen lcidt bet vasthoudcn
aan omle pl'llcipes, het niet wi!len breltCm met verollderdc bcgrippcn ertoe, dat die plaatsell
niet woruon opcngestcld voor
hen, veor wic ze cen uitkomst
zotldell zijn.
Den ollders is ~et .~oo langzamerlJaod weI dutdehJk geworden, dat cen aanvangsal.ari.s op
cen Imntoor van een twmtlg of
vijf en twintig gulden. p~r
maund, ulthallS e<:!n begm is.
En d~t zulJ< eell eenvoudige betreklnng on~er aan ~~Il ladder
cen ~tart . IS, waarblJ het van
d?n Jongchng .:telf afhangt of
hlJ hooger ~l ~du~unen .
Maar dIe m lede:. geval de
\~aar~e hceft, dut zlJ ~CJ!l ~~Z!gh~l~ v.erschaft, dat ZIJ ~Uu
a.mbltr~ III een.. bepaald~ nch·
tmg le.l.dt, dat ZIJ ~n basIS legt
vaor zlJn toekomstlg bestMn.
. D?ll Europceschell wetkgever
IS dit voor ~n zeer groat de:l
hel~as nag tuet voldoende dUldehJk.
.
.
k :rcveel nog houdt nh~ If d~e
p:t':at ~~~~n;c~ is,ed~ ~lCI~
Europeesche jongelui de eenvoudige werkzaamhcden, welke
in Europa a an een jongsten bediende wordell opgedragen,
niet kan laten doell.
Terwijl m en aan den anderen
kant nog teveel in het oude

~:~:ho~~~n~~~ d:r~~;~;u~~~~ ~:~~~l~:ke~~ I~~~e ~~~ad~~ ~f;~:,l .d~;ij!~n l~:~e~n::~ ~~~t

de zorgen met den dag toene: lijk in een betrekking van ceni-

gcre l-angen te bel·cikcll. Het gelui de trans werd gegeven te
starre dogma, dat de staf-em. werken en te strevell, z~in er
ployes uit Hollalld maeten wor~ gelukkig in het oog vallende
den gel'ccl'uteerd.
voorbeelden van sucees.
Er zijn gelllkldg gnllstige
Succes voar de betrokkenen
llitzonde!'ingen en zij uemen in zelf; Sllcces Voor hen, die breed
aantnl toe. Maa!' toch is dit genocg van inzicht waren om
conservatieve standpunt llug hun de kans te geven.
a ltijd de rem. welke mellige carDe volkomen valScJlC schaumrll're in den weg ~taat.
te, wclke het dogma deed
Toch is het een nOOd7.Rak groeien, dnt het als EUl'opeaan
van dCZetl tijd, dat op dit punt geboren zijn impliceert, dat al
andere opvattingcn zich baan dadelijl{ met een zekere pozitie
breken.
meet worden begonnen, moet
Gec!t den in ludic geboren aan beide betrokken knntcn op
en opgeleiden jongen zijn kans! zij worden gezet.
Laat hem, :..:ooals dat in HalVoor den werkgever IS bet
land het geval is, nn Zijll schooltijd de prnctische opleiding van standing van zijn kantoor oro
niet Europeeschen
l angeI' in strijd
met de
onder a f nan bcgllmen
een
jongeman
in
Lant dlen IccrtlJd hard ZlJll den stijgbeugel te helpen door
Onaangenuam Illlsschien In den hem met het eenvoudigste wcrk
beginnc a ls men nog teveel a::t.n togon de laagste bezoldiging
dell toestu.nd van vroeger dcnkt. laten begillllcn.
Maar nuttig! Voor het heden
Voor den jongen die werken
en ...... voor de toekomst!
v"iI, IS hct niet langeI' kleineeOngctwijield 7.ullen ~r zijn !'Cnd om in den langsten rang
die struikelen. Dat doen cr in met het geringste werlt te beEuropa ook velen, die zich nict gilmen en aldus op voUtomen
lmnnen uitwel'ken hoven een not}'nale wijze den gl'ondslag te
eenvollclig ldcrken bestaa n. leggen voor zijn toekomst, welMaar dat is dan veclal eigen ke wordt afgebakend door de
sebuld e n gebrek aan e!lergie. wj)skracht en de energie welke
Zij ho.ddeu dezclIdc kans als bij :!an den dag legt.
anderen, die sucI stegen en
IntegendeeJ is het een plicbt
mcnscben van beteekenis wer- tegellover de maatschappij, welden in hun omgeving en in de ke in volkomen overeenst emmaatschappij.
ming is met de nieU\ve normen
Muar anderen zullell slagen. welke zich afteel;:enen en welke
En ook hun aantal zal niet ge- de toekomst in Indie zullen
ring zijn. Voor zoover hier in beheerschen!
het aOlbtclijkc en het partieuv. W.
liere nan in lndie opgeleide jon_ . _ _____ _ _ _ _ __
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Bet bekendc adces van de

KINGEN.

De Osaka Kogyo Rai, ceo
vereeniging van leidende industrieelen. heeft besloten zich tot
de Japausche Regeering te richten en haar stand punt naar
voren te brengen ten gunste
van een onmiddellijke hervatting van de handelsbespreltingen met Nederlandseh-Indie.
In een motie is verklaard, dat
ieder verder uitstel deT besprekingen onaanvaardbaer is.
Er wordt bij de Regecring op
nan gedrongen om nog tijdens
de scneepvaarteonferentie nieuwe handelsbesprekingen te be-
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TEGENWOORDIGING.

Er is een regeling tot stand
gekomen tusschen het Japansehe Ministerie van buitenlandsehe zaken en het :Ministerie
voor handel ell industrie om de
150.000 Yen welke aan laatst
OJ genocmd
departement zijn t oe·
gestaan voor de uitbreiding der
v..", handelsvertegenwoordiging in
het buitenland op eerstgenoemd
depaltement over te schrijveu.
~
Met de 150.000 Yen waar~ over Buiten!andsebe Zaken zelf
reeds beschikte, kan men dus
300.000 Yen hesteden. Ver~
klaard wordt. dat het Mllllsterie
van buitenlandsche zaken het
aantal consulaire ambtenaren
wi! uitbreiden, zoomede dat der
handeIswaarneruers en handeIssecretarissen, teneinde de Ja·
pan.sche handeIsbelangen niet
alleell op de reeds bestaande
markten te bcschermen, doch
tevens in nieuwe afzetgebieden.
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STELENDE "BOYS"

DE EXTRA-TERRITORIA-

LITEIT.
Politic te Singapore kon
rJets <loen,

Geleldelijl;:c opheffing.

Toen de Sillgicam de vorige
week Vrijdag Singapore binnenliep, vroeg de kapitein om politiehulp en spoedig daarna begaf een politieman zioh aan
boord.
De kapitein meldde lwee leden V::l.1l z\in bell1anning in arrest tc hebben gesteld, verdacht
van diefstal van $ l.140 ten nadecle van een passagier. Dit
was een Chineesch ingezelene
van Riouw, die naa!' Singapore
reisdc. Het geld werd later in
de hut van den lmpitein gevonden en de boy van den kapitein
en een andere boy werdon gearresteeI'd,
Maar aungezien deze al'restatie aid in Engelsche wateren
plaats had, kon de politic van
Singapore niets dOCll,
DE OI,YMPiSCHE SPEI~EN
Duul'om werden de beide al'~
IN 1940.
restantcn aun boord gelaten om
naal' cen Ncdel'lalldsch Indische
Poglngcll "all 'l'okyo,
haven te worden gcbraeht, tel'wijl de: lmpitein belast werd met
'l'eneinde het vaagstuk te be- het bcwarcn van het geld.
spreken of de Olympische speleI! in 1910 in Japan kunnen
plants hebben, belcgde de Miun NOORD CHINA,
nister van Onderwijs medic Decem bel' cell rondetafelconferellErkclllling \'(tn Uopei door
tic, wftaraan \Verd deelgcnomen
l\Ialltsjoerije?
door ambtcnarcn van versehillende departcmentcll, afgcvaarNaar cell Sin Chew Jit Po
digdcl1 Vfin de AthleUckvcrceni- bericht uit Changehung meldt,
ging, het Olympische eomitc, is COil schema VOOI' samenwerledcn van het parlement en VCl"- king tusschcn Mantsjoekwo en
tegenwoordigcrs van .Tapanschc de uutonomc Regeering van
ambassadeurs en gezanten.
Oost Hopei op het oogcnblik in
bespreldng tllsschell Galleraai
:Majoor Ooihara en den premier
van Mantsjoekwo,
HET VERLQREN AANGEDoihara dringt erop aan, dat
Ivlantsjoekwo het niellwe regiem
TEEKENDE STUK.
in Oost Hopei zal erkennen en
tevens op het sluit.en van cen
J ,11.000 in hanlqmpicr.
offensicf en defellsief verbond,
Oost Hopei is vanaf den eel'OmtrCllL hct aangeteckcndc
stuk, dat te Batavia zonder zijn sten Januari begonnel1 met de
waardevollcn inhoud arri\.'eer- uitgifte van eigen bankpapicr
de, waaromtrent het Bat. en postzcgcls.
N1Iisbla!l reeds eenige me:dcdeelingen deed, meldt de Str. Times
DID l\IOORDENAAR VAN
nader, dat dit een zendil1g beNAGATA,
treft van de Nederlandsch Indische Handelsbank te SingapoStrat'J~eding ultgesteld.
re aan het hoofdkantoor te Batavia. De brief, welke f 11.000
in bankpapier inhield, ",,'cl'd den
31stcI1 December uit Singapore
verzonden en kwam hier den handelen tegen Luitenant Kolo2den ,Tanuari aan, om den del'- nel Aizawa, de moordenaar van
Luitcnant Generaal Nagata, zal
den te worden afgeleverd.
Tw( ~ andere bricven, welke worden vervangen door Sugihategelijkertijd aan dezel£de be- ra, een offider van hoogen rang
stemming werden vcrzonden, van het departement van 001'kwamen, volgens het biad tc log. Oeze vel'vanging houdt verSingapore, onbeschadigd aan, band met de ziekte van l'echter
Arai, welke nog weI eenige weken zal duren.

Aangezien de voorbereidillgen tot opheffing van de Japansehe extra-territorialiteit in
Mantsjoekwo gcreed zijn, bracht
de directeur van de afdceling
algCI!.lCellC zaken van het Departcment van Justitie van
Mantsjockwo cen bczoek aan
Tokyo, waar Illj ceil onderhoud
had met den Japanschen lvIinister van Justitie.
De Regcering vall 1'Ial1tsjoekwo wenscht geeI1 dire etc algchecle opheffing van de extraterritorialiteit. Hij zan gaarnc
cen geleidclijke opheffing zicn,
afhankelijk van den algemcenel1
toestand, Nadere details zullen
besproken worden,

be~~~;;d fsOl~~e~/~~~l~r:~ ~~~

GEZONDJIEIDSCONGRES,

DE HEIS VAN HU HAN l\llN.
Vangt 15 Jalluari aan.
De jaarIijksche bijeenkomst
van den Raad van Advies van
het Eastern Bureau van den
Volkenbond, vangt den 15den
Janllari te Singapore aan en zal
worden geopend door den Gouverneur, Sir Shenton Thomas,
De bijeenkomst zal worden
bijgewoond door afgevaardigden van Japan, China, IndoChina, Siam, Nederlandsch-In-

~~;~~u~;;:~~e!~r~r~~~~~~~!~
zOllden door de Philippijnen,
Hongkong, Macao en andere
centra.
Oe voornaamste besprekingen zuBen gaan over de verspreiding van besmettelijke
zlekten per vliegmachine.

Wordt officicel welkom
geheetcn,
De heer Hsu Chung Chi vicepresident van den Control~erel1den Yuan te Nunking, zal binnenkort !laar Singapore vertrekken, teneinde daar !lamens
de Nanking-regeei'ing Hn Han
Min te venvelkamen, den \'roegeren president van de Chineesehe republiek, die, naar men
wcet, lang in onmin met de
Nankingregeering heeft gcleefd, en die, na een reis naar
Europa, naar China terugkeert.
Deze geste van de Nankingregeering is een feit van beteekenis met betrekldng tot de
samenwerking tusschen Noorden Zuid China.

BON
::regen inlevering van deze bon kunnen de lezers van

"DE OCHTENDPOST"
op Vrijdag

10 en -'"Zaterdag 11 Januari a. s. van

8 -11 u. V.ID. aan den STADSSCHOUWBURG
de door hen benoodigde plaatsen bespreken voor de
POPULAIRE VOORSTELLING
DOOR "DE SCHIJNWERPER"

DE MAN, DIE ZIJN NMM VERANDERDE
50 cent per plaats,

incJusi~f

b:lasting. Besprcdgeld 10 cent.

Uw Waschgoed in den Regentijd
Hebt U moeite met bet terugontvangen van Uw waschgoed omdat Uw roeoatoe de wascb niet droog kan krijgen?
Zoo ja, belt U dan even WI. 4500 op. Door ODze droogkamer zijn wij onafhankelijk van de weersgesteldheid.
Niettegenstaancle langdurigeo regeoval kllDnen wij terugbezorging der schoone wasch op bet vastgestelde tijdstip
garandeeren.

WASSCHERIJ MODERNA Laan

de Bru;nKopsI5,

Tel. WI. 4500

Batavia-Centrum

I

Amerikaansehe Oppor.
tuniteit.
Sedert den vljftienden NoIn de Vereenigde Staten zoo
vember j.l. de Philippijncn een goed als op de Philippijnen zel£.
Gemeenebest zijn geworden en
,"Vij zijn de eersten geweest,
de onafhankelijkheid van deze die in Nederlandseh-Indie in
eHanden binnen een tijdsverloop dit blad en op andere plaatsen
van tien jaren in het versehiet seherp de aandacht hebbell geligt, is de belangstclUng voor vestigd op de gevolgell welke
deze eilandengroep hand over deze verandering in de positie
hand toegenomen en wat alge- der Philippijnell met zieh kon
meene Pacific-aangelegenheden medebrengen, op de verstoring
betreft, nemen zij op het oogen- van evenwicht, well{e daar
blik, wat hun belangen aangaat, noodzakelijken·,rijze hel gevolg
naast de Japansch - Chinee- van moest zijn.
sehe kwcstie de tweede plaats
Bij dit gebrek aan belangstelin.
ling stond de Ncderlandseh InZelfs in de Vereenigde Staten dische Pel's niet aIleen. Zelfs in
van Amerika is deze belangstel- de Amerikaansche bladen is tot
ling gcwekt ell de publieke den 15den November j.l, de Phiopmie van de Amerikaanschc lippijnsche kwestie geen "headburgers, daarbij geleid door de line" waard geweest.
voornaamste bladen, houdt zich
Aneen in het Congres gaf zij,
meer en mcer met de eilal1den zooals wij reeds zeiden, den pobezig, waarvall men eerst nu in litici aanlciding tot argumenten,
"God's OWll Country" het be- welke erop waren gcricht om
staan sehijnt te hebben ontdekt. hun kiezers tevreden te stellen.
Want al is e1' aan de afkondi~
Politici, die in hoofdzaak de
ging van den Status van Ge- landbouwstreken van de Vereemecnebest heel veel voornfge- nigde Staten \rertegenwoordiggaan, al passeerde er heel wat den, waar de planters en boeren
politieke intrige, de kwestit! het met leede oogen aallzagen,
waar het om ging, bleef valko- dat het Philippijnsehe product
men buiten de beJangstelling vrij van invoerreehl in de Vervan de massa van het Ameri- eenigde Staten kwam en de
kaansche volk, waarvan slechts voortbrengselen van Amerieell zeer klein percentage cenig lmanschen bodem concurreerbegrip had, waar deze eilanden den.
op de kaurt moeten worden gcEerst waren het de mannen
vonden en een nog kleiner deel uit het Zuidell, waat' de groote
eenig inzicht had in de pro- suikerrictplantages
gevonden
blemen, welke aan dit kolol1iale worden, die in de onafhankelijkbezit van de Vereenigde Staten heid van de Philippijnen de reverbondel1 waren.
medie zagen voor de kwanl, 0111Dat e1' in het begin van het. dal dan het vroegere kolonialc
vorig jaar te Washington dan gebied als buitenland zau kunook werd besloten, dat in de nen worden beschouwd en hootoekomst aan de Pllilippijnen ge invoerrechten op zijn product
onafhankelijkheid zou worden zouden kunuen worden geheverleencl, met ,een oyergangs- veu.
st.adium gedurende hetwelk de
Later sloten zieh de senatoPhilippijnen ten opzichte van de ren van het Midden-Westen
Vereenigde Staten in de positie bij hen aan, tel' beseherming
van een Gemeenebest zouden van de bietencultuur in het
staan, was geenszins een uit- gebied van de Rocky Mounvloeisel van een algemeen ver- tains en de cultuur van plantlangen van het Amerikaansehe aardige alien in Texas en Ad\Tolk om tegemoet te komen aan zona.
den wensehen cler Philippino's,
En toen de eerste keel' de
doch het was sleehts het gevolg Philippino's zelf het onafhankevan zeer cgoistische motieven lijkheidswetsonbverp
hadden
van bepaalde groepen Ameri- afgestenld, waarmede zij, als
kaansche politid, die hierm een bij instict cen verstandige daad
middel zagen om zekere groe- verriehtten, toen \-vas het de
pen van burgers aan zich te Amerikaansche Regeering die
binden en ten sIotte ook van df' de kwestie opnieuw aanhangig
Regeering zelve om zich bij de maakte, niet omdat men zoo
verkiezingen voor den Senaat bijster verlangend was om den
welke het vorig jaar plaats Philippino's onafhankelijk te
hadden, een meerderheid te ver- zien, (waarschijnlijk heeft men
zekeren,
zeUs gedaeht, dat tien jaar een
Uit zulver materialistisehe tijdsverloop is, waarin veel kan
overwegingen heeft men het gebeuren) maar uitsluitend en
belang van de Philippijnen op- aIleen am zich door dit gebaal'
geoffel'd aan de binnenlandsche en doo! andere maatregelen,
politiek van de Vereenigde Sta- welke Zlch tegen het belang der
ten en men maakte daarbij, wat Philippijnsche producten richtde helofte van toekomstige on- ten, bij de verkiezingen van de
afhankelijkheid betreft, een stemmen van de boeren in het
breed gebaar, waarbij men zieh Midden~Westen en de planters
in verantwoordelijke kringen in het Zuiden te verzekeren,
zeer weI bewust was, dat de waarvan in het bijzonder de
Philippino's in feite geen enkele houding van de eerstgenoemde
reden zouden hebben om dank- groep onzeker was.
baar te zijn voor deze politieke
Dit alles ging in die maanden
overwinning en het Amerikaan- de aandacht van de groote massche volk, in verband met de sa in de Vereenigde- Staten en
problemen welke voor de toe- haar Pers Yoorbij, zooals zij
:~::~,~ hee:e
werden ge- geen aandacht heeft voor cenig
De sterke
inslag, welke de A.merikaan...~e spreekt. .
politiek kenmerkt, het streven
Een aardig voorbeeld hebben
om direct cen sehijnbaar voor- wij hiervan gevonden in de uitdee] te behalen, met negatie
latiugen van den Amerikaanwat de toekomst brengt, waren schen journalist Howard, mde hoofdoorzalten van deze zoo- vloedrijk man in de United
~n~de gulle geste. waarvan Press. hoofdredaeteur van de
ZlJ, die wa~,~er ktiken. eerstjNew-York World-Telegram en
th~ de pijnlti1.·-e ~uenties leider van ve1e andereJJladen in
beginnen Ie
de V~ Staten.

=.

opportunistis~e a~b~~e:r_!~e~~! a;:~:
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Voor Nederlandseh-Indie bestaal in de Vereenigde Staten
geen interesse en hij zou over
deze Nederlandsche kolonie dan
ook niet in zijn bladen sehrijven. Een uitlating welke meer
openhartig was dan beleefd,

If
KORTING
OP ONZE cOr.';etteu. cars/.':lets., bustehouders en jarretelgoraels.

Omdat het opportunisme in voor men tevoren zoo bitter
de Vereenigde Staten nu een- weinig beiangstelling had, zoo
maal hoogtij viert en de politiek uitermate bedenkelijk vaar de
beheerseht!
Daarom is de nieuwe steme-eming welke wordt gewekt, met
de Philippijnen als wet, Waal'v. W.

~~~~~ss~~t~~:c~e:.

;u~~e:ee~;i~: ~~~::~n~~~~ ----------'-'-------".:~~
merkt,
Deze vraagt features. Thrilling features! Hoe sensationeeleer hoe Hever. Maar beschouwillgell, hoe belangrijk ook,
hoezeer betl'ekking hebbend op
de naaste toekomst, wijst zij af.
Zij moet feiten hebben, welke
tot haar verbeelding spreken.
En thans, nu het te laat is,
villdt zij in de Philippijnsehe
kwestie de sensatie welke zij
eischt.
Senatoren en journalisten
zijn in gJ"ooten getale naar de
Philippijnen getrokken, toen er
"hot news" te beleven vieI. En
zij kwamen tot de ontdekking,
dat de Philippijnen in de ietwat
geplaatst
dwaze
zijn,positie
in dewaarin
komende
zij
jaren een kokende bron van opbOl'l'elend nieuws zullen blijven,
waarin dollars zitten voor de
courantenmagnaten, die hun
aandaeht eraan besteden, dat
aan de politici argumentell zal
geven, waal'mede zij onder deze
omstandigheden de aandacht
van hun kiezers gespannen
houden.

MACCO HEEREN-

ONDERGOED

BONEFAAS
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vormen, welke onder de oppervlakkige Amerikanen tot betl'eurcllswaardige gevolgen kunnen leidcn.
Een Pittman, afgevaardigde
in den Senaat voor Nevada
vool'zitter van de eommissie va~
buitenlandsche zaken, houdt redevoeringen, zoo onbekookt en
zOO onbeheerscht, dat men zich
buiten Amerika met groote Vel'bazing afvraagt, hoe zooiets
mogelijk is.
Volkomen onomwondel1 predili:t hij. in zijn verantwoordelijke bUltenlandsehe positie, de
haat tegen Japan; volkomell
onverantwoordelijk begint hij
een campagne welke zieh rieht
op het ncmen van maatregelen
van geweld en hij start deze
campagne doelbewust in die
streken van de Vereenigde Staten waar de anti-J apansche gevoelens het sterkste zijn.
Vrees voor Japan, welke
groeide bij hen, die een kortstondig bezoek aan het Oostcn
gelegenheid
braehten, zonder
te hebben
nochtans
om de
problemen welke zich hier ont~
wikkelen te overzien, leidt in
de Vereenigde Staten onmiskenbaar tot scherp anti-Japansehe tendenzen bij hen, die door
hun demagogisehe talenten de
massa in handen hebben.
Hierin schuilt een ernstig gevaal'. Want dit jingolsme, zooals de bezadigde Amerikaansche
Pel's het zelf noemt, is koren op
den molen van de jingoisten
aan den anderen kant, die er
hun voordeel mede doen en de
spanningen worden erdoor vergroot.
Op het oogenblik is de stemnling van het Amerikaansche
voLlt onmiskenbaar pacifistiseh!
En met de Presidentsverkie~ngen op handen weerspiegelt
zlOh deze stemming op het
oogenblik in de politiek van
~esiden~ Roosevelt, welke zijn
Ultdrukkmg heeft gevonden in
zijn rede voor het Congres en
de daarop gevolgde radio-rede..
Evenals in het geval van de
P~ppijnsche
onafhankelij"kheld, gaat het mer om de :tiezers.
Maar het kan verkeeren.
Indien de stemming in de
Vereenigde Staten omslaat, als
de Philippijnsche kwestie en aIle verwikkelingen welke daarmede yerband houden, verder
worden uitgebuit op de manier
zooals daar thans mede is begonnen en de groote Pets de
leiding neemt in de campagne
om de Ame..-ikanen bij voortdnring op het .Japansche gevaar
te wijzen en hen op m1fverdekan
diebedaeht
Pa_
_
diging
te doen
l!ijn. __
dan
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UlTSLUITEND DE BETERE KWALITEIT
MAC CO HEMDEN, HALVE MOUW 1.75
MACeO KNIEPANTALONS
>
1.75
MACCO LANGE PAN TALONS
2.25
ALLE MATEN_PRIMA PASVORM

1All>~ MM.

GE~I~;~~~1~EN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
r
---Wie met een warme: GEYSER baadt.
Ge:voelt tot alles zich in ital'lt J
Belt dus voor U~e gezondheid even op Welt, 1720
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ONTVLUCHT
vodr een dag onze warme stad
en djdt

NAAR T}ALOBAK
Telefoon 84

Buitenzorg

EN U KOMT WEER FIT TERUG
Zondags

Dagtarief f 4. p. persoon
uitgebreide rijsttafel
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f l.50

i~iiiiiiiiiiiiiii;;iiiii~~iiiii~iiiii~iiiiiiiii~~~~~

c

S

o

E
R
V
I
C
E

U
L
A
N
C
E
Steeds voorradig alle bekende merken:

SIGAREN EN SIGARETTEN

I

FRAAIE SQRTEERING

ENGELSCHE TABAKSPldPEN

I

ESCOMPTO

Nederlandsch_
Indische

M A A T S C HAP P IJ N. V.
OPGBRICHT IN 15.57
>

HOOFDKANT~OR

TB BATAVIA

KOOP EN VERKOOP VAN

WISSELS
OP .BINNBN- BN BUITBNLAND

R Ell;) CRE'DI E TB RIE V E N
EN TRAVELERS CHEQUES

anderen en durmede de polltiek van de Ieidlng.
L..._ _.:....;;....__

--,------...,-----.J
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, - :.DE :~'QCHTEND ': poST"

Melk drinkeR op school.

BETE~ LICH~

Straks gaan onze kleintjes
weer naar school......... de 3.1lerkleinsten voor den eersten
keer, de grooteren om de taak
weer op te vatten, die tijdelijk
voor Uw woonhuis .
door de vacantie onderbroken
werd, nIdus schrijft Martine
Koning in Eva.
EUGTRIGITEtTBEDRIJF - Ol TA VII Wittop
Eerst een wool'dje over die
laatste groep.
AfD. ,
£Chooron ze lot de normaal
gezondc kindcrcn, op wic het
Tel. Welt. 300 toestd 11. schoolleven - vool'al het stad"'!~~~~iii!iiii!iii!i!!!i!!!!
sehe schoollcvcn met zijn be~
trekkelijk gebrek nnn frissche

STUIVERSTARIEF

STROOMVERKOQP

INDISCHE KRUIDEN V AN

MEVR. KRAJENBRINK:

~~i~~l~~~~elig~~~vl~:~~~~t

dio in hun "ncfllltic dus oi-

ell

ABDOMTN. dikke darm-ontstc- f~~1~~dJ~~1~nt~~1~;;lc~1~~nk;~~!~~
killg (Ind. panas-dalam), di- we zc oolt thulls Weel" met cen
:U'rhcc, Ilhlot:ube dysenteric.
gcrust hart ml,UI' school gaan:
.AGENTIA, zcnuwzwakte, uit- ze zullen oak in <tit lcerjaar weI

~~~~~i~~~'i~li::C!~~~~,C~~tc~z~~}~~

A STMATA, ASthma, bronchitis,

killkhocsl..

suiken:iekte. HEIC\'crzicktcn, J;cclzlIeht.
PANAS, malaria. RH01DIN,
:t(lInbcicll (bijbch. zalf per potje
11.50).
HE:NN'A, nicrstccn, galstcell.
ItU~lA, jieht en rheumaticlc.
STOMALli'.",
mnagstoringcn,
!\It.t}tl4: epij;;\·crtchng. VENA,
ontelckinG' slijnH'Jics, nlerbckken- en bl:l:tlfOntslcking, spnlw,
J1uisttm. J'l'ij:t per blik \'. 20 dC'.
I .1.- - halvc hI. I 2.25,
l~~l:':a gcgaranuccl'd onschllu ~ IUI(C en z.eker wcritl!llul.! VER:\tAGEIUNGSKnU1J)E~ per hI.
\'()I)r ~O dg. f :1.80, halve hI.
DIA~ETA,

PAU,

f~·

J'OUI)I\£ DE m;AUTf:: pcr
"bo!! J 2.50. SPRO~~'l'£NP.AS·l'A
1 1.ilO.
DOl\'l(EHROODB KRUJDEN1'ANIJI'OEOER p. bl. ! 0.75.
E<':1.1~8M POEI)EH. /l.GO.
Vc tkrijgbaar in Ilpothckcn en
c.lr i'Jg iMt{:rij(~n.

weer gl'Oeien ell bloc)en .
Ja ......... mils we de noodigc
vOON-orgen nemen. E n cen van
die voot'l':orgcll bClltaat in een
doclmatigc vocdillg', cen vocding
die bij dozen lecrt.lJd past, ecnvoudig' en dcgclijl<, vocdzaam
(zonder overdl'ijvillg), goed VCI'tccrbaar en smakclUk.
Ecn stcvigc A'l'uci vmngt am
de noodige bOllW!.tt,f en daarenboW:11 om cell hoc\'("clhcid encrE:ie, flie bij dat "bouweu" nicl
gemisl kan wordell; vocdsci
dus, dat b(mw~tn f Cll Cl1cl'g:ic
levert, moet oIl !,{I.'l'cgcldc tijdcn
arm hct kind \\'(j)'lh '!l vCl·!il!'{~kt.
Voor die ,,~er(>g eltlc tijden"
komcl1 natulIl'lijlt in dc eCl'slc
plaflts in aallm e l'ldll~ de drip
iloofdlllaaltijdel1, ill!: In ledel' gczin gebl'uikcl ijl{ zijll.
Elen die }dndel'l'JJ bchoorJijk
attn die maallijdclI m~c, dan :-':11
I'eeds cen groot d(~cl V, lI1 hlUl
bchocrtc finn voctlsci gc<tekl
zijn: wat dog tl' wCmU!hell overblijft, krm het bcst gcgeven

p-;;;:-::-;:;-;;-':-:::::::::::::;;:::;;;;;:; ~orr~~~~lijkO~~~:.c;~:~~t~:U~I~~
BUIZI IIIGBOI ~ij~e~n 0J~~ij~~~l~e~~~~~~:~~~~
hct z.g. vrije kwo.rtlcl', dat in
den ochtcndschooitiju ....alt.
Fcitc1ijk is dat nict ~ nicuws;
de meestc killdcl'en zijn gewcm1

SOBI!ABOBIIU
Haog 3500 Voat. T,1. 203

Prima Familie _ Pension

Wereldkampioeoschap
Dammen.

Een maatregel, in bet belang
der gezondbeld.

Vraagt ons

I

Vos 01 Raicbenbacb?

groente, boter, eiwit-poeder.
melk}; het resultaat was, dat
In verband met den strijd om
de gemiddelde groei van de bet wereldkampioensebap damjon gens gcdu rende een jaar met men, welke op het oogenblik
een bijvoeding van melk (er tussehen den titelhouder Rsiwerd per dag 4 d. L. verstrekt) ehenbaeh en den Nederlander
verreweg den groei in de ande· Vos plaata heert, waal'bij Raire gevallcn overtl'of, een feit, chenbaeh de eerste partij won
dnt volgens Professor van Leer- en de tweede en derde partij in
stun (die deze proeven in een remise a iodigden, schrijft )';)cn
van zijn geschriiten aanhaalt) mcdewetker van het A.I.D. het
verklaard wordt door de. aan- volgende.
wezigheid in de mclk van niet
De vra ag of Raichenbaeh in
a ileen aile voedingsstoffeu, het bczit zal blijven van zijn timaar van daarenhoven diverse t e-I als wereldkarnpioen-dam·
vitamine-soorten. Behalve dat mer, dan wel of het Vos gelukverschillende
gebreksziektcll ken zal hem dien afhandig te
worden vool'komen, wordt het maken, is er een, die de gemoewcerstandsvcrmogen der kinde- dcren del' dammers en ook van
ren er dOal' verhoogd, en wor- de vele bultenstaanders die zich
den de vers chillende stofwisse- er voor iuteresseeren, beziglingsproccssen tegeIijkertijd gc- houdt.
regeld.
H ct zal moeilijk zijn , hicrop
Vier occUlter melk - afge- cell rede lijk nntwoord te geven.
rond dus cigcnlijk !: Liter lmmers van Rniehenhach is
komt elk kind in dell school- bckend, dnt hij het spel tot in de
plichtlgcn lcefti.id toe en die pericelie behC<!L'seht, ondanks
hoovcclhcid wordt gemaltkelijk zijn jcugd. Deze 20-jarige jon.
bcroikt door b.v. ccn bcker gem:m heeft tot nog toe cen inthuis (bij een van de hoofd- zieht gctoond, dat grenst aan
maaltijdcn) 01\ het bovengc- het phenomale. Meendc men
noemdo f1cschjc op school op aanvankelijk zijn spel het best
diLt tijdstip 1n den morgen, t e kunnen karakteriseeren door
waarop juist bchocfte aan een het te vergclijken met dat val'
Hchte bijvocding wordt gevoeld. den oud-wcrcldknmpiocn Is .
Dilt mcllcgebruik moest ;tot Weisn, zijn in het vorig jaar ro·
een vasle gewoonte worden, gen Keller gespcelde match
.,.60 algcmccn erkcnd, dat b.v. de hceft doen zien, dal niet aileen
mclk in afgcpaste fleschj cs oJ) het spcltype van cell Weiss in
de scholen weru afgclevcrd met ~ljn spcelwijze verborgen ligt,
hygiCniseh \'crpaktc rietjes er maar dat hij dit bovcndien
bij; zander omhanl van bckcrH, paart nan gcc:!gen positicspcl,
glazcn of ltopje8 kan dun de zooula wij dnt vall onze mcesters
l11clk uit het f1esch;jc worden vun do laatste .iaren hebben
"opgczogcn" " "" vaal' de kin- mog-en wanrnemen. Hij hce ft
dcrcn reeds COil prctjc op zich- dtls het fantustischc combin a~
zclf!
ticspcl gckoppcld aan 11et mcer
Inlusschcn, v60r we tot de op strategic gebollwde positicinvoering van een dcrgclijke a l- s pel en dit zoo opgcvocrd dnt
gemel'nell maatregel zijn geko- hij schier onvcrslaanbaar is .
men, geve MoedeI' het fleschje
Hij maalct weinig fouten en
melk nog maar van huis uit als hij ze m[4'\kt, dan wect hij,
als zijn tcgenstander er niet on~~~ic, ~lt~n:l~~!~e ~~t ~li~~~~~~ middellijl{ van pl'ofiteert, zich
ir e e t weer te herstellen. Dit
,,~SI~~I!C~~I~;~ d~;~~ r~:~~ v~~~~ dmaa\;:t
oak, dat hij zoo moeilijk
voor normaui gczondc kindel'en, tc verslann is en nis psyeholohocvecl te mc("r tnoet en we C1' giselle factor is dat niet ZOIl~
ann bechtell , wnar het de zwak- det' beteekenis. Indcrdaad zal de
kete i)e:tl'cft. de voor het CCl's t psychologisehc factor in eel:
ma leh en vooral in deze mat eh
niet zijn uit te schakelen en het
l<lassell , die het maar tetl\al!~ is deze factor die tot de groote
wernood van vacantie uithou- nederlnag van Keller het vorige
den.
jaal' heeft bijgedragen. Wij zulVoor hcn bl'engt juist de kells len dezo laatste match niet tot
van melk als dagelijksche bij- in cle fin esses guan bespreken,
vocding nog andere bepaalde daar zij alweer lang tot het verleden beboort en het thana een
;::r:e~~f; c~nc~oer:cer~~r~nz~~ andere
Nederlandsehe kampi.
lieht verteerbaa.r voOOse} in eJi oen is, die de eel' van ons land
ten tweede een hoeveelheid za1 hebben hoog te bouden.
voedscl die zeer gemakkelijk
De vraag is , wat Vas tegen
naar binnen glijdt en die ze _ Raiebcnbach zal doell. Aan de
met een riet je - feitelijk spe- hand van bet rloor Raichenbach
lenderwjjs t ot zich nemen.
gepresteerde, mag worden aanNag eens: de ldeine pauze genomen dat onzen landgenoot
voor het zoo noodzakelijke een zeer zwal'e strijd wacht.
"melkdrlnken" meet op alle la- Toch gelooven \\'ij niet, dat Vos
gcre scholen besehouwd worden kansioos is.
als eell maatregel in het belang
Daar zijn eerst de successen,
del' gezondheid, waarmee niet
~~~aicI~ in den loop der jaren

~~~~=~~;:;:~~ ~~~a~~c~j~'i ~~~I'il~tb~~:~gc~ ~~a~I:~:~~j:~l~~t kJ~h~\~~~~
fl

hct lC<lgc gcvocl in de maag
te verdl'ijvcn. En n u il:! een 00tel'ham op zichzclf n u.tuul'lijlr
nict kwaad, maal' waul' or pel'
dag al vrij wat brood wordt
verorbcrd, zouden we tel' voor-

Oln

St(!m\'orm l n~

Oecl illJlilclc-V oordr :lcIJt
hi]
•

I

Co Balfoort

"':::'~tw~~

1ft - Tel. Wh. 1369
~~:i;~c~a;~ae~~cij~:~;1~~r;:~
de boterham in het vrije kwar- - - -- -- -- - tier door cen klein f1eschjc
melk,
L. b.v. dat is vast en
' TEKOOP
zcker betcr.
1936 W ILLYS 77 SEDAN
Niel lang geleden zijn in
1932 CHRYSLE!R Sportlour.
Amcrika (door Dr. C. Mann)
""
1932 FORD
proevel1 genornen met een groot
1932 "
Touring
aantal 8chooljongeus vall 7-11
1932 l-lILMAN MINX"
jaar, proeven die zlch over cell
1930 PLYMOUTH SE DAN
tijdperk van 1-3 jao.!' uitstrek1930 CH E VROLET 2 Sealer ten. Aan de jongcns werd ge~
Slurabrugstr. 55 _ Batavia·C. durende dicn tijd normanl, goed

I
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WILLER

AVETO

VAN
daardvoedsel". Maar naast dat
ZEVRNZITS -"' HUURAUTO voedsel voor aIle jongens werd
h. den prijs van cm vijl.: lu
aan elk van de zeven groepen
~~~T~.~"~W~.~'.~
••~.o~~~ deeld
waarin het aantal jongeils ver~
was, de een of nndere bijvoeding verstrckt.
(Suiker,

51)

de moet worden gem••kt, 'elfs
al zouden daarmee eeruge kosten gepaal'd gaan: het 'Weers~andsvermogell van een voIgend geslacht is er mee gemoeid!

~ WATERPROEFIriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__hiiii_ _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-=
REGENJASSEN Knoop bet boveostaande in Uw oor !!
voor Dames. Heeren en Klndut:o
PtiJzeo v .a .• 1.150 p. st .

CAP E S

diverse · maten en prlJztD.

TOKO TID TEK HONG
P. Baroe

Batavl-C.

•
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H et ga~t ow. het welzijn vaG Uw kind
WI) levereD iedere:n morgen

aan school kwart f1esscben

gepasteuriseerde melk
walke de kindetcn in het spedkwartter
drJoken met eeo rletje.

direct kunnen

Heeit Uw kind eeo tegenzin in lIu.:lk. dan leveren wi)

INLEGGERS
een halve cent
per stuk

,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i"f"'1"

choco~melk
Gepa-it.mltlk"7 ct.p.I/ 4L.

Choco-melk 9

MELKERIJ

Laan de Bruin K·ops 15

MODERNA
Batavia-C.

Dertien kcercn heeft hij aan
den strijd om het landskampioenscbap dee]genomen en zes
malen is het hem gelukt op den
titel hoslag te leggen. Kampiocn
van Nederland werd Vos in
1923, 1924, 1928, 1930, 1932 en
1935, met daarnaast eenige
malcn tweede of derde aanko~
mende. Iemand die .zich op der~
gelijke wijze aan de spits van de
Nederlandsche dammers heeft
weten te plaatsen, daarhij in pc.
riaden dat wij de besch.ikking
hebbeu gehad over ~er sterke
meesters, beschikt over een
kennis van ons spel en beheerscbt het spel zoo, dat wij
zeker met behoeven te wanho~
pen, maar eerder op een gunstig
resultaat mogeD rekenen.
Daarbij mag ook DOg rekenlng' worden gehouden met den
niet te verwaarioozen factor,
dat Vas in toernooien minder
gunstige resultaten behaalde
tegen de minder sterke deelnemers doch Ciat de sterkste
lers meestal het onderspit tegen hem dolven of ten hoogste
remise konden bereiken.
Wij willen hiermee zaggen,
dat, waar in een match aIleen de
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:::"~=V~eni:"h:'r.
Vas zoo noodIottige m~~~~~~:
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Van Amsterdam, 28 Dec.: de
Kwa·k met G. M. H. Frijns,
A. D. Snitslaar, P. Blok en
S. van del' Mc1en; 1 Jan.: de
Koetilang met L. A. Brugman,
K. Rypplin von Keffikon, H. de
Jong en H. Prins; 4 Jan.: de
Lijster met C. Blaak, J. H. EiIders, W. J. van Huut en A.

bet niet onmogelijk moet Worden geacht dat Raichenbach in
zijn verwaehtingen weI eens zau
kunnen worden teleul'gesteld.
Dat wiI niet zeggen, dat wij
op grond van deze ervaringen
een overwinning van Vos zouden verwachten, maar ook Vos
kent het spel tot in de perfectie. Zoowel bet slag- a ls positiespel weet hij te beheerscben,
ell wat het voornaamste is, hij
is cen all-round wedsttijdspeler.
Wat Raichenbach ook s pelen
zal, wij gelooven niet dDt ODze
nationale ltampioen zich hier·
cloor zal Jaten overspelen.
Waarmee weI rekening zal
moeten worden gchouden, da t is
de soms niet te verklarcn ta etick van den Franschnlan. Want
j uist als men denkt dat hij
slecht staat, dan voelt hij zieh
pas in zijll element, tcrwiji even
later blijkt dat zijn stelling onnantastbaar is en het juist ele
t egenstander is die al hat mogelijke moet doen om niet in het
nndeel te komen. Dat heeft het
vorig jaar op Keller een fnuikenden invloed gehad en 001<
niet weinig bijged.ragen t ot zijo
groote ncder]aag van 13 - 7.
Maar Vos heeft, zooals hij
verklaarde, Raiehenbach 's par·
tijen aan een gedegcll studie
onderworpen en daarom hebben
wij zoo het vertrouwen dnt hij
het tegen
den
jeugdigen
Frnnschman zal houden.
In ieder geval staat ona cen
fraale en spannellde strijd to
wnehten van twee geIijkwaardigc tegenstanders, wnarin Vas
welJjeht zijn routine en Raichen·
bach zijn jeugd voor heeft.

Bekend Hollandsch Straatdeuntje:
Om ons claar eens duchtig te vermaken".
Maar dat kan nog, bel even WI.

1856 op en

Zondagavond ve rmaakt Gij U ducbtig te Parijs.
Gij treft er duizenden Hollan ders asn

en Han

Hollander zorgt ervoor dat Gij niets

van het

internationaal voetbalfestijn mist.
niet bang, houd ee den moed maar in!
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ERRES KY217
Contant prijs £1. 225.-

Groote selectiviteit
Vert raagde Fading-Compe:naatie. Groote on tvangEuropa - zenden

met

.les

"/d

nieuwste

Miniwattlampen. Golflengteb ereik van
]35 tot 200 me tee.

En de bcmanll iJlgtlu.

Het in bezit van hel A. I. D.
Ujud, tot 15 Januari reikend
s tart!)J'ogramma voor de IndiQ"luehten der Douglassen, vermcldt:

Poot; 8 Jan. : de Nachtegaal
met G. J. Geysendorffer, J. 1.
Moll, C. Buitenhuis en C. van
Beukeringj 11 Jan.: de Per·
koetoet met E. E. HulsebO:i,
J. J ~ AbspoeI, J. J. Ruben en
D. K. R. Sweitscr: 15 Jan.: de
Sperwer met G. Bax, ?' R. Smlt
en S. van Straten.

"We zouden met z'n allen naae Parijs zlin gega8n,

steekte
DE KOMENDE KL.M.MACHINES.
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ROEPERS, NIEUW!J..ES EN MAGNEETJES
SLAAN WI} VLOT MET DE "O.P. tjes"
HlERVOOR ZIJN VIER REDENEN II
Ie. DE GROOTE V E R S PRE I DIN G

2e, DE GROOTE PO P U L A R I T E IT
3e. DE GROOTE LEESBAARHEID
'ie, DE GROOTE RECLAME WAARDE

VAN "DE OCHTEND POST"
HEEFT U lETS
WILT U lETS
ZOEKT U EEN

TE HUUR OF TE KOOP
KOOPEN OF RUILEN
EMPLOYE OF H U L P

PLAATST DAN EEN ..O.P. TJE"
STANDAARD-TARIEF5REGELSEEN GULDEN
. !BDERE REGEL MEBR 20 CENT

SP&-O l

ct. p.I/«L.

Belt U even Weltevreden .500 op

LEMBANGSCRE

.- '

Tel. WI. 1148 en 1162

Pasar Baroe 80 en BOa

is NIET DUUR!
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TOKO EUROPA SPOTPRIJZEN

Opruiming Restanten
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BETALING CONTANT.

VOOR BETREKKING ZOEKENDEN

HALVE PRIJS.
:..........................................................;
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S chots che L e agu e,
eerste divisie.

(Vervolg van pag. 1 en 2)
llOEILIJKHEDEN VAN
OLIESCHIP.

Kon geen agent \-'wdcn.
Te:ne:inde ooze lezers in de gelegenbeid te stellen op ceo
goedkoope wijze artikeleu, betrekkingen c,d. aan te bieden
Met
het
Amerikaansche
en/of te vragen, hebben wij bestoten vanaf heden ceo rubriek vrachtschip Oregon zijn, naar
"G.-P.-tjes" te op'Cuen. De regelprijs voor deze advertenties de Str. Times meldt, verscheiis £ 0.20 met eeo minimum van 5 regels.
dene duizenden tonnen benzine
te Singapore aangekomen, welke bestemd zijn voor de Italiaansche luchtstrijdmacht in
Oost Afrika.
De reis van de Oregon naar
Italiaanseh Somaliland is van
den beginne af aan met moeilijkheden gepaard gegaan.
Een staking, welke op het
laatste oogenblik onder de bemanning uitbrak, vertraagde
het vertrek van het schip uit
San Pedro (Califomie).
Te Singapore kwam de

~;~~c ct~t~t~~:~po:~~'~c~::;~gb:l~~

g
Z_"_",_,g_OC_h_,,_n,_",_si_.g_,,·_on__._ _

~IASSAGE.
Practisch }l.IaSSCUl'. Gcnczen
van hoofd-, nek-, rug-, lendcpijnen, ycrmoeidheid lusteloosheid. kou\'attingon, spierverrekkingen, euz., aUccn door massage. Bcrcndrechtslaan 5 O pav.

TE KOOP

I~~~PI~~t l~~g:e~~e~~U~!~~~ ~l~

~~:gr~~ei~~ei~ ~~r~~~~a!~i ~l~

geschil betreffende het scheepsaaIlll. bod. Hutkoffer nieuw manifest.
f 8.50. Brieven onder no. 170 Si~~~I[,Sch\~a::ngd~aa~t;~~~~~
",_,r=,'''O'''",l.o:b:cl.=====_ Vacuum Oil Cy het van stook- RADIO.1.'ELEGRAI.<'IST.
olie voorzag.
Bind :Mulo-B., diploma P.T.T.,
Doc h gee II en k e 1 e
ecn janr marinepraktijk, mo- fir m a i n S i n gap 0 r e
deme talon machtig, zoekt was be rei d a I sag e n t e

~;:~,~~~~~eoll~~~:~;~I.dZI9:.ad.~r:J: ;~eo:c·n~e

01'egon op te
Verscheidene uren nadat de
bunkers gcvuld waren, was e1'
Gem. of Qngel)}. m. L. en W. nog gcell agent gevo~de.n. Ten
V.a. f 7.50. Ncrgcns gocdk. Ook slotte besloot de Impltem, GeSPOUT-;UASSAGK
Qnzc speciale massage methode vCl'krijgbaar Em" Behangsel- ~r~~nL~~~f;c~~\. e~ij ui~~~:::
hclpt U onmiddcllijk vtm loom- papicl' en Randell t. opruimingsde zichzclf tot agent van zijn
hcid en StijfllCid ill de lcdcn aL prijs. Sluisbrugstraat [i5.
T. KI'l'AMOTO, Sawah Bcsar Hollandschc dame, middclbarc schip cn verkrccg op dezc wijze
7, leI. WI. 2G!.13, Bat.-C.
iccftijd, zag zich gaarnc ge~ de benoodigdc papiercn, waarplaatst als toczicht op de huis~ mede hij ,naar Mogadiscio ver·
Ge1.Ocht cell st;ulsrei:/j~slcr houding en als gezelschnpsda~ ~~~~~r1~~~1~~~/~~s~~li:r[~~g:~
door Disidbutieknntoor. Comli- me, I{an gocd mct kinderen om~ leveren.
ti('s llader o\'crccn tc komen. gaan. Brievcn ond. No, 369, bur.
De lading Vfln de Ol'egan beBrj(>\'ell onder No, tjf)7 v. d. bl. v. d. hi.
staa~ uit 36000 drUllls vlicg'1'1<; IW{jlt l1nngebodell modern gebouwd vcrdicpinghuis.
be~~~e. 18den Novembet. was
Niuu' vcrkiczlllg gCllwubilccl'd of mct overname meubilair.
het schip, dat 0000 ton mcet,
llr. No, 391 bur, v. d. bl.
gerccd om mot zijn zecr brandbare Jading uit San Pedro to
vertckkcn, maar de zeemansUIT OHZE HIEUWSTE COLlECTIE HEEREHSCHOEHEN
bond beval de bomullning in

lllRECT TI~ HUUI:':
modeI'll huisje, Malllllangw. 26.
To::' !:>cw.: DjalJ1boclaan ;::3.

Ceni:rum KAIUEUS.

COl\-IMUNISME IN DE
STRAITS.

Propaganda op rubberonderneruingen.

Eenigen tijd geleden ontleen~ Pal'tic!~-Queen 0 S.
den wij aan de Str. Ti·')tws een Third Lanarck-Hamil~
bericht, dat twee politieagenten
ton

7 6 3 9

ten ernstig werd gewond. De
agenten waren op patrouille,
toell zij een Chinees ontdekten,
die iets op eell telegraafpaal
schreef, hetgecn een veel voorkomend middel tot het verspreiden van boodschappen schijnt
te zijn. Een der agenten arresteerde den man, doch werd toen
door een aantal van diens
kornuitell aangevallen, waarna
de tweede agent te hulp kwam.
In het gevecht werd de eerste
agent ernstig gewond, terwiji
een del' Chineezen werd gedood.
Dc gewonde agent wist echter
zijn arrestant vast te houden.
Deze zaak diende Zaterdag
j.l. te Kota Tingi voor deul'eehtel', waarbij verschillende communistische propaganda-pam~
fletten werden ovcrgcleO"u wel-

ke scdert
waren g~v~nden
en waaruit bleek, dat in het bijzonder op de ruUx~ronderne
mingen onder de C!:ineesche
koclichevolking een intellsieve

(HOIl

commuuistische
propaganda
wordt gevocrd, waarbij pamfletten in vcrschillenc1c Chinecsche
dialccten worden verspreid, en
waal'bij in hot bijzonder ":'Ol'.dt
opgezct tegen de rcstrlChe·
maatregclen.

Prima Boxc;;1f - c!?n I'.:lranlie, dat de schoen niel knelt, en
lijn c!egall\e vorm behoudt.
Genilaide s·.1;1den - een !Jehle schoen %onder spijkcrs of klemmen,
welke niel doer roesl wordt aangelast.
Valclcundig geJnbri:::cr:":-d - clus icleale pasvorm.

LAAT U DElE SCIlOEl-IEH EHIS TOONEN IN ONZE TOKO'S

U \.'IOROi' VP.r..KUNDIG BEDIEND
Uw schoencn ...:orden "'ak.
kUI 'ig ry::rcpu;,:;:crd ill cnJ!e
afd!:e:li.1g~l'Ier!:p!2ur~ fcr,cn

lecr luge prijzen.

L.wf Uw voefen dcor onzc

pedicure beh;;r,delen.

st~~n~,;~ ~~~~t de bcmanning VOl!.."'TBAL IN ENGELAND.
onbcschermd zou zijn, indien de
De uitslagcn.
lading bcstemd was VOOI' oen
oorlogvoerendc mogendhcid en
De uitslagen van de Zaterdag
kapitein Ong woigorde een verklarillg te geven, dat de lading i-?-. Fngela.~d gespeelde compeniet voor de Italiaansche 001'- bhewedstl'lJden luiden als voIgt:
lo~~~~:~~c~es~~~ge~a~ull deelde
den ::ecmansbond mede, dat in~
dien de benzine inderdaad voor
Italiaansch grondgebied bestemd zou zijn, or gcen garantie
voor de veiligheid van de be~
manning kon worden gcgeven.
De bcmanning zou dus op eigen
risico moeten handelen en weigerde dit.
De Oregon nam vervolgcns
een bemanning aan boord, bestaande uit niet-Ieden van den
zecmansbond, nadat de leden
van den bond zclfs hadden geweigel'll te monsteren mct een
premie van 50% boven de gage.

Grillis ad"ies.

LAAT ot·!S VOOR UW SCHOEISH ZORGEN

DE QUANTASVLIEGTUIGEN.
Tekort aan passagiersrulmte.

DAWAIIANBAND -CONCOURS
(KAMPlOENSCHAP 1936)
op Zaterdag 11 Januari 1936 bij

Maison VERSTE~:G, Noorw!Jk, Batavia_C.
Aanvang 9 u. n.m. Concours 10.30 n.m.
Voor- en naavond ~Jelegenheid tot dansen met dansmuziek

THE MUSICAvL' RHYTHMICS
Emree 75 ct.. incl. Gem. bel.
Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij
MUZIEKHANDEL "PREANGER", KRAMAT 30A
en POPULAIRE BIBLIOTHEEK.
Gang Aboe II Petjenongan
Voorzict U tijdig van toegangskaauen

HET LOOPT STORM!!

OOK U .....

Bezuinigt

INRICHTEN

~§~~:§~~~~§

MolenvlietOost35-Tdefoon2IOOWI.

Uitstekende tafal. Luohtige kamers.

:
RIJDT

c:;~~~

iN EEN

Tel. Wel~ 1770 _ 1772 _ i05

1-1
4-2

0-3
0-2
0-2
2-2

0-1
2-0
3-2
2-1

De competitiestand in deze
divisie bleef, wat do leiding betreft, onge',vijzigd met Sunderland aan den lwp, en Aston
Villa als hekkesluiter.
Tweede divisie
Barnsley-Fulham
Blackpool-Bury
Bradford C.-~.1:anchester U.
Hull C.-Burnley
Newcastle U.-Tottenham
Norwich C.-SwanseY T.
Notts Forest-Westham
Plymouth A.-Port Vale
Sheffield U.-Bradford
Southampton-Leicester C.

2-0
2-3
1-0

1-2
1-4
0-1

0-2
4-1
2-1
1-0

2-1
4--1
2-0
0-3
2--0

1-4

room werdubtield heeft, legde ik
Zaterdagavorl a.s. za1 in de hem uit.

~~=~~~~on~~~ee~la~~
hebben om het kampiaenschap
1936, waarvoor zich reeds vele
muziek-clubs hebben doen inschrijven. Het aanvangsuur van

2-1

~;Sj~:!s:~:~r~~

hij
de misere in Indie toch grooter
dan ik dacht. "Van het pannendak, naar het strooiendak" dat
is een goede headline voor een

~:; a~?o~%:r~J~ :f~t1~~~ji ~~ :,~!;:~inik :ed~:~~ Herald,

1--0 prijzen te bezichtigen zijn bij

_ Ja, maar het is maar tij.

M~~O~e~~r~~~!ngst van dezen ~:~~ili=~:n.ik

4-----0 avond komt ten bate van het

M

r.

J h
0

Vincentiusgesticht.

ter veront_ Dat tijdelijke in fudie kim
iIt, zei hij met den nadruk van

~~~ge~eoP g~h~:~;l~~~:ur~~:

zoover het op het kantoor van
een moderne courant rustig kan
zijn.
De verschillende telefoons
rinkelenden om benrten slechts
eens in de twee minuten, de
Java-reporter was met z:ijn
Walraven xm juist van het
dak van het gebouw opgestegen om naar den Papandajan
te vliegen, teneinde daar het
Iaatste nieuws op te doen met
betrekking tot de incidenten,
welke in stad en land zulk eeil
berooring wektell; de stadsverslaggevers doo1'kr-uisten met
hun snelIe racewagens de stad
om de laatsto berichtell te verzamelen voor een nieuws-hongcrigen lczersitring; in de kamer voor de radio-ontvangst
klonken de fluittonell van de
vorschillende zenders, terwijl de
acht radio-telegrafisten ingespannen zaten te noteeren wat
de aether voor nieuws bracht.
De redacteur~buitenland had
juist een meeningsverschil gehad met zijn jongsten assistent,
die een fout in een van zijn vertaIingen had gemaakt en <lit
l1iet wilde toegeven, terwijl bin~
nenland pogingen deed om met
Buitenzorg in contact te komen,
teneinde nieuws te krijgen over
de handelsvoorlichting, hetgeen
hem in dispuut bracht met zijn
colloga van handel, die van
meelling was, dat na zooveel jaren, dat hij er reeds moeite
voor deed, de primeur over die
kwestie aan zijn afdeeling toelnvam.
De man voor publieke vermakelijkheden en begrootingskwestics had juist een kunstenmaker
op bezoek, die hcftig verontwaardigd was over een slechte
kritiek en die met een klappertjespistool drcigde, terwiji de
eerste redacteur zijn dagelijkschen strijd streed met de drukkerij-Ieiding over het begrip "op
tijd of niet op tijd", waarbij de
bedrijfsleider aan de hand van
zijn chronometer volhield, dat
de laatste vorm weer vier seconden te laat was en dat het
op die manier voor den hier en
gunder onmogelijk was om de
expres naar Tangerang te halen.
En te midden van al die rust
zat de boss het rustigste van
allen in zijn met zware gobelins
behangen prive-kantoor, het
heilige del' heiligen ·van De
Ochtendpost en de zes telefoontoestellen waren van een merkwaardige geluidloosheid.
Voor zijn kamer brandde als
een onveilig signaal de roode
lamp, ten teeken, dat hij niet
gestoord wenschte te worden en
zwaar. broedde over het hoofdartikel voor den volgenden
ochtend, waarvoor hij een beschoU"\ving over de gevarell van
het stadsve1'keer als niet des
hoofdartikels reeds met een on:~~~~:. gebaar terzijde had ge-

Derde divisie Noord.

:~o~eW:~;g:J;t'ge~~m=

2-1
1-1
0-2
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Ik

herinner

: :~~j~e~~~:r~ ~:~. :~;i!l~~n

boy had, toen hij in de kampong
_ En ook geen geld, meende ~~~;!~~j~h~ijisZ~at~-:jjk ~~~
ik hem hier in de rede te moe- maal' goed en weI. Orde moet er
ten vallen.
nn eenmaal zijn. Maar waarom
ze dan toestaan aan eeft hoofd~
_ En van een altijd dnrende vel'keersweg, die tevens een
gemoedelijkheid, ging hij onver- chique buurt is, zoo'n bamboe
stoord door.
opstnl to mali:en, met een zoo
-Dat denk je maar, vond ik. brandbaar dak, dat, hoe mooi
- Neen, ik weet het, neves- het misschien op" een Pasar
tigde hij. Jullie staan hier niet Gambir mag uitkomen, in een
zoo ver buitcn het levell als wij bchoorl\ike \voonwijk vloekt,
in mijn vaderstad Omaha en dat begrijp ik niet. Bij ons in
jullie trekken je Vml al de zor- Omaha, voegde hij er tot slot
gen der wereld net zooveel aan aan toe, zou er vast een interals niemendal.
pellatie in den gemeenteraad
vau komen en een gezelligen
_ NOll, nou, nou, wilde ik avond voor de versla~geve1's!
hem remmcn, maar hij ging
door. Als Roosevelt op Vrijdag ~-========~
belangrijke dingen zegt, die de
HOTEL,
situatie van de heele weroldpoliDEB NEDERLANDEN.
tiek wijzigen, dan zetten jullie
dat Maandagavond in je kraut
Groot Schubert-concert.
ep. je str\ikt je dan met een voldaan gevocl over je buik, dat
Door het groote succes, dat
je toch maar wat fijn telegra- het li'oorman's Ensemble van
fisch nienws hebt gegeven, al het Hotel der Nederlanden
verander je dan ook listig den steeds heeft met haar uitvoe~
datum om niet al te achterlijk ringen van klassieke concerten,
te schijnen.
hecft do directie bcsloten oJ 31
Junuari a.s. een groot S~hub~rt
- Laten wij over alle dingen concert te geven onder leiding
praten, zei ik, behalve over de van Julien Foorman.
wereldpolitiek. Daar Irun ik het
Ret concert wordt geg~ven
tenslotte met iedereen over heb- onder auspicien van het Algeben en als krantenman ver- meen Steun-comite voor Inwacht cen ieder van je, dat je heemsche Behoeftigen, onder •
hem knnt vertellen wat er mor- bescherming van Mevrouw A.
gen gebeuren zal of niet.
C. de Jonge geb. Baronesse van·
Wassenaer en het presidium
- Goed, en aangezie;n ik nu van }.1evrouw Fievez de Malines
eenmaailliet iedereen ben, maar van Ginko!.
je beste brave vriend Jolmson,
vyaar de geheele opbrengst
zal ik het je niet al te moeilijk van dien avond wordt afgestaan
mnken. Maar op die gemocde- aan het plaatselijk comite van
lijkheid wiI iIi: toch nog even te- de A.S.I.B., illag zeker een groo~
rngkomen. Ik herinner mij een te opkomst vel'wacht worden,
van de laatste bezoeken, die ilr vooral ook, omdat men e1' verje gebracht heb, toen je nog die zekerd van kan zijn, dat op
photo's hebt gepuhliccerd, die kUl1stgebied het hoogst denkmijn tante Evelyn heeft geno- bare zal worden gegeven.
men, toen zij 's avoods op het
In den loop van het oude jaar
station Koningsplein aankwmn mocht Julien Foorman met de
011
naar haar hotel reed. Je uitvoering der composities van
weet weI, die mooie inktzwal'te groote klassieken, tuitstekende
afdrukken, die een zoo treffcnc1 reeellties boeken, z.a. van Beetjuist beeld gavel1 van Batavia hOV~I, Bach, Haydn, Chopin,
bij avond.
'Vagner, Tsehaikowsh-y, Smetana en anderen.
- Natuurlijk herin..."'ler ik mij
Hieronder voIgt hoe de mudie. Wij hebben er een groat ziekreeensenten over hem oor~
succes mee gehad en zij zijn nog deelell: "De Hamlet ouverture
ovcrgenomen in een artikel in van Bach wordt niet vaak uitde New-York T·imes over moder- gevoerd en het deed ons gt'!noestadsverlichting.
Maar, gen de herinnering daaraan, na
voegde ik er erllstigel' aan toe, cen lange tijdsrllimte te kunnen
er is sedert dien veel verbcterd. opfrisschen, een werk van heerlijke melodie en l'hythmiek, dat
Het eenig untwoord van :Mr. voor aIle eeuwen geschreven
Johnson was een vragelld op- .schijnt, zoo frisch en puur klonk
trekken van zijn wellkbrauwen. Jie oude muziek ous in de
-Ik heb er anders nog niet ooren".
veel van gemel'kt, zeide hij.
Bet onvel'gelijkelijk mooie
- NOll, ging ik voort. Om nu Andante van de Vijfde van Van
eens op dat stuk van het Ko~ Beethoven, ontroerde het puningsplein door te gaan. Ze heb- bliek, waama men met genoeben daar met mall en maeht aan gen luistocda naar de forsche
gewerkt om nieuwe lantaarns finale van deze grootsche sehepneer te zetten ell wij hebben e1' ping".
zelfs een soort van loopgravenTot slot vernamen wij dat
ooriog om gevoerd.
eenige musici, zoowel beroeps
- He jakkes, spotte hij. Maru' als vooraanstaande dilettanten
ik !leb er gisterenavond toch zich voor het goedc doel beniets van geziel1.
schlkbaar hebben gesteld, am
con-am01'e bet Foorman's 01'- NOll ja, ze branden ooIr. kest te Yersterken, waardoor de
nog niet, daarvoor wachten ",ij uitbeeldin<T van Schubert's werk
een feestelijke gel~%enbe~d af! nog meer '='tot zijn reeht zal ko- Oh, begrecp hiJ. Dat IS dan. men.
zeker d~ aanstaande feestelijke
In dit speciale gevalo zal er
opening vau den Pasar Gam- een entree worden geheven van
bir? Tusschen haakjes, wat zijn f 1.20.
•
jullie daar ditm~l ·vroeg m~
Kaarten zijn verkrijgbaar bij
en waarom heb Je dat zaakJe het plaatselijk comite van de
verplaatst? Het stond er zoo A.S.I.B. en bij het Hotel der
goed, waar het stond.
Nederlanden.
--,----~----,----cc-,-:c=

Nu was het mijn beurt om
ke bezoekers van de hoofdre-- wenkbrauwfronsend te vragen.
- Ik heb toch de nieuwe tenten daar ei'gens op Menteng ge:zien, verklaarde hij nader.
- Op Menteng? vroeg ik ver~
2-1

~ f:J.i\:~ertee~e!~w::to!e~.!

~gl:!-ein ;!:~~v!

4-0 mijn ouden vriend, Mr. Jolm3--2 son!
N. Brlghton-Chesterf.
1-2
- Als je me nOll, kon ik mij
Rochdale-AcCl'it4:,oton S. 2-2 met weerhouden te zeggen, in
Rotherham D.-Oldham A.
st:z:ijd met _ de sta~ ~
1-0 ~~:o!:":"'~ paWaIsall-Tranmere R.
0-0
- Daar ben ik weer, ... l!ij
York c.-Crewe Alex
4-:1 eenvoudig. Eo. ik ben hljj. dot
T.

zoo moeilijk was.

IVIVUS. ~~ji~e::;!:;:n~e=:::~n~:~

1-0 dactie, geruisehloos in een ge-.

H~:~ls u.-:rlingl
Lincoln C.-Southport
M~leld T.-Hallifax

de •

l1eb, toen ik up mijn erf een
tijdelijke garage wilde zetten,
Het was een betrekkelijk stille ik er ben. Jullie Ieven hier toch en de moeilijkheden, die mijn

0--3
2-1
2-1
2-1
4-1
0---1
2-1

Brighton-Aldershot
Bristol R.-Bristol C.
Clapton O.-Notts C.
Crystal P.-Gillingham
Exeter C.--Swindon
Newport-Coventry
Northampton-Bournem
Queen's P.-Torguay
Reading-Cardiff
Southend--Luton
Watford-Millwall

III

nson J.,e

Plotseling werd al deze opeenstapeling van rust verstoord,
door een heftige woordenwisseling voor het prive-kantoor.
_ Tida boleh masoek, hield
de oppas met klem vol.
_ Knaap ik heb met jouw
praatjes niets te maken, klonk
een volle bariton als antwoord
hierop en cen luide bons duidde
erop, dat de oppas ietwat bardhandig terzijde was gesmeten.
Reeds drulde mijn hand op
de contactknop, welke een "\-'al~

Derde di vi~de Zuid

~:-~e ~~eshead

!

Logeert in

BOTEL CRAMER

BATAVIA·C.

E e r s ted i vis i e
Arsenal-Burmingham
Aston Villa-Portsmouth
Blackbum R.-Leeds V.
Bolton W.-Derby C.
Chelsea-Grimsby 'r.
Huddersfield-Bl'cntford
Manchester C.-Slmder~
land
Middlesbrough-Pres_
ton N. E.
StoIre C.-West Brom. A.
Wolves-Sheffield W.

Barrow-Stockport C.

LAAT UW HUIS
DOOR ONS HUIS
NOOROWIJK' 7

TEL WEL 1360

Aangezien de dienst van Im~
perial Airways tusschen Europa en Singapore is verdubbeld,
is de capaciteit van den wekelijkschen Quantasdienst tusschen Singapore en Australie
onvoldoende geworden voor het
vervoer van doorreizende passagiers.
In een maand moesten met
minder dan twintig passagiers
tusschen Singapore en Australie worden afgewezen.
Met den bestaanden dienst
kunnen over de Timorzee
slechts drie passagiers per
week worden vervoerd, terwijl
bij een verdubbeling van dien
dienst telkens vier passagiers
zouden kunnen worden medege~
nomen, waardoor per week acht
reizigers zouden kunnen \vorden venroerd.
.
Met spanning wordt daarom
gewacht op een beslissing van
Canberra tot verdubbeling van
den dienst tusschen Singapore
en Australie.

1-4

- Dat is de nieuwbouw van

een autozaak, die haar show-

:~~:Il~~:U::~~~~t:e:a;eel'n a~::: """""'''''''''''~''''''...,..'''''''''''''''''''''''''...,..'''''~'''-'''-~'''''~~~~~- ~~an~~ di~;::o~~:~~ ~~!

EEN VOORBEElD

MODEL 21
IN ZWART
EN BRUm

Airdrie-Kilmarnock
Arbroath-Clyde
Ayr-Albion R.
Celtic-St. Johnstone
Dundee-Rangers
Duruermline--HeartB
Hibernian-Aberdeen
MotherwelI-Queen's Pro

HAWAIIA.'IBAND
CONOOURS.

baasd,

-.Ja daar staat tech zoo'n
bouwsel van bill$: en bamboo
met €en stnx:uen dak en.met &1
die kleurige y-ersiersels.

Toen ~p ik hem.· Yur
dat is de Pasar Gambir Diet. zei.

lkheDL

- wat dan! vroegllij.

:Ia:aa:a:a:e:a:

John Kappee
1/.
Go'ed Drukw"erk

