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De geweldige belangst~l;
ling die oak buiten Batay!~"
voar
ons blad schijl1t .
te best&aQ. noodzaakt ons
langs dezen we~ te berich_

ten, dal zij die ons blad
per post
wen~chen Ie
ontvangen een postwissel
zenden van:

PER KWARTAAl
PER HALF JAAR
PER JAAR

I 1._
,,1.75
" 3.50

DIRECTEUR JOe:N KAPPmE - TJ!lL.
HOOFDRED. : D. 1". VAN WIJK _ TlCL.
ALG. PROC.: 11. IL ROTTING _ TEt..
ADMINlSTRATlE: TEL. NUMMER
ADVERTENTIBl /4.CQUlSl'I'IK:
B. B. H. COPNV'-R
- TEL-

WELT.
WELT.
WELT.
WELT.

GEDRUKT EN UITGEGEVEN DOOR:

lI82,

588.
1182.
685.

WELT. DOM.

DRUKKERIJ

JOHN

I

~~~~LE;;'DE,"~~

TElEGRAFJSCliE EN

N1EffiVE SPOORWEGEN.

Naast de Oust Chlncesche.

TE KOOP
TWEEDEHANDSCH

de Soviet welke van onberckenbaar belang zjjn in verb:md met

PIANO'S
(op ,(bet,liog vanaf (15, - pmnd.)

VOOR l.'ERUOIiEERENDE - den delicaten i11tcrnatiollalen
EI\UGUANTEN.
toestand in bel Verre Oesten,
•
naderen in snel tempo hun volFeclUteiteli.
iooiing.

HchlllJ!rUlu: bl'SllreklngclI

Villi

Nfluldng?

Md de Vjctoria van de Lloyu

Een bcricht Mil de St/,. TilUes uit Tientsin, gedateel·d 13
Januari, meldt. dai de Chinee·
sehe Ilutoritcitcn in Noord Chinn. gchcimc orders vall Nankin g
hcbben ollLwlIl geil om zich voor
tc bcrcidcn \'OQ\' cen gewnpcnd
vcr-..:et tt!gcn Japan, nidus verIrlanrde ecn hO{loj;'geplaatst Inpanseh. officier van het Tien·
tsin-garnizocn.

Tdcslino arri\'ccrdc gistcrcil to
l::iinciaJlorc de Chinccschc staats-

Inatl

•

Gchchn e ilJ!.tructies

SillgaIlorl~.

fc

HII HUll

Min, cens presi·

dent vnn de NnUonale Rcgecring in Chinn. die zich scdcrt
1931 uit de actieve politick
• heeCi teruggct rokkcn en tlie
~ed urcndc cen vcrblijf in Euro·
·Ilfl door !Je t Ruo Min Tang
congl'cs lclcgr:tCisch word \lit·
genoocligd am naar China t~rug
tc keercn en cell post in de Nan·
king.rcgccring to aanvaardcn.
Vcrschc idcnc \'oor~anstaalldc
Chinecschc politici 'loijn uit Nan·
king cn Canton evcl1cens nanr
Singapore gerelsd om Hu Hall
Min daal' tc ontmoetcn en met
hcm te confcrecrcn.
De bcspl'ekingcn welke in dc
LcCuWcllstad zuJlcn plaats heb·
hen, wOI'dcn zccr bclangrijk gcacht en indicn Nanking crin
slaagt om Hu Han Min te Over·
rcdcll de post, welke hem is anngeboacn, tc aanvaarden en llnast
Tsjiang Kai Shek op tc lreden
en de veeten, welke hem van den
maarschalk scheiden, te vergeten, dan wordt daarin de verwczemlijking van de unificatie
van Noord en Zuid China gezien, welke waarschijnlijk tot
krachtig verzet tegcn Japan
zal leiden.
Dr. Sun Fo, een zoon van wij.
len Sun Yat Sen en voorzitter
van de wetgevende Yuan,
heeft in e,eu te Peking gchouden rede
verk la ard, dat na. de
terugk eer van Hu Han
Min de vraag bealist
zal word e n of het oorlog of vr e de tusscIi en
China en ee n "zekere
m 0 g end h e I dt! z a I z ij n.

Doze verl,lu.l·ing volgdc op de
terugkccr van Genera::!.l Mujoor
Doihara to· Tientsin van zijn bezoek aan Changchutl in 'Mantsjockwo.
De sibJulie in het Nool'(lel1
\\Tordt opnieuw precair geach t.
Ernstige vcrwikkclingen worden icder oogcnblik ver wacht .
In dell. loop van de!!:c wccl{ zal
in de Japansehe coneessie in
Tientsin ecn eonfercntie worden
gehouden door de Japansche
militaire autoriteiten, waarbij
Gcneraal Majoor Doihara hct
programma znl bckend maken,
dat door het commando van het
Kwantung-leger is opgesteld in
verband met de ontwikkeling
del' gebeurtenissen.
Deze confcrentie zal worden
bijgowoand door de Japansche
militaire attaches inNoordChina, Japansche hoofdofficieren
in Noord China en afgevaar·
digden van de z.g. autonome
Regeering van Oost Hopei.
•

sm

LEITH ROSS.

Keen nanr Engeland terug_
Een telegram van de Sin

__________ ~~~;t, y~t~j;a~::e~;k Tr:;:~
;;~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Ross, de economische adviseur
. van de Engelsche Regeering,
die een onderzoek naar den financieelen en economischen toestand van China heeft inge-
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NIEUWE JAPANSCIIE
GEZANT.

Arita nanvallrdt bcnocOIing.
De Japansche GeT-ant ill Belgic, Arita heeft zijn benoeming
tot ambassadeul" in China, als
opvolger van Ariyoshi uallvaard. Hij zal binnenkort naar
zijn standplaats vertrekken.

ELECTRIC
PHI LIP S,
ERR E S.
TELEFUNKEN

Vanal '5.- per maand

MET GAR ANTlE.

MOUTRIE·
ZIMMERMANN
ORKEST !I\RMO)/IUM IsrEl!nOON)

N.V. PlanohandeJ KOK
In de eerstc plnats in dit de RIISWIJK 19 _ BATAVIA-C.
verdubbeling van den TransSiberischen spoorweg tot Chabarovsk, het hoofdkwartier
DE INCIDENTEN TE
vn\l het Russische leger in het
SWATOW.
Verre Oosten aan de Amur-l'ivier.
Nicuwe Japansche elschen_
Het tweeao pilln bctreft de
aanleg van een lliellwe lijn Va!1

Dc Japanschc kaopUeden te
SWa.tow hebbell cell vergadering
bclegd, gedurende welke een
lijst wel'd opgcsteld met zevell
eischen, weJke men den Japanschen consul verzocht aan den
~~~~~~~~~ster dcr slad te ovel'~

het rijke kolenbekken in Karangadn, naar de kopcrmijnen v:w
Kanhard, bij h:!t meer van Ea!khnsh, we1ite lijn West Siberie
vcrbindt met de" Russischc geDeze eischen omvattcn onder
bicden \\--ell[e ann Chinee.,>ch
meer, dat aile rijst welke door
TUl'jrestan grcnzell, een zone d~ douallc-ambtcnarcll is ill bevan inte!'nationale intrige.
slaggenomcl1, die nog eigcndom
del' Japan~ehe handelnn:n is,
Ook de verdubbeling van de moet worden teruggegcvell.
lnmiddels ziju er HOg t-wee
spoorlijn van Chabarovsk naar
Wladiwostock, waaromtrcnt de JapaJlsehe toL'pedojaget·s te
Swatow aangekomen, terwijl de
R~lssen groote geheimzinnig- landingsdivisies, die door S\vaheid betl'achten, zou bijna yol- tow patrouilleerel:, zijn versterkt.
tooid zijn.

Wanneer het zoaver is, zaJ
Rusland de ergste schade te boven ·zijn, welke het heeft geleden door het :verlies van den
Strenge bepalingcn voor
Oost Chineeschen Spoorwcg,
ambtclIllrcll,
welke men gedwongen aan
Mantsjoekwo heeft moeten verDc Government 0/ India Ga.- koopen.
zette bevo.t bepalingcn waarin
Op de Trans _ Siberische
nauwkeurig de houding del'
Britsch Indische ambtenaren hoofdlijn zijn in twee jaar tijd
wordt omschreven, welke zij 1250 mijlen spoor gelegd. Het
in het open bare leven maeten WCl'k is uitgevool'd door honinncmen.
derd du.izenden veroordeelden
Vo lgen ::; deze nieuwe onder leiding van de Ogpu, welbepalingen mag een ke menschen onder uiterst
G 0 u v ern e men t sam b- moeilijke omstandigheden hebten aar, noch lid, noeh
bell gewerkt.
don ate u r
z ij n
van
eenige Indische polibe Sovietpres teeke.'1t hierbij
tieke
vereeniging, aan, dat de gevangenen van wie
no·ch daaraan op an- velen tevoren nog nooit een
dere wijze zijn steun schop
hadden
aangeraakt,
ver leene n.
"heldhaftig" hun werk verVerder wordt den ambtena- richtten, soms tot over het midren verboden am in hun functie del in bevroren water staande_
geschenken aan te nemen, van De temperatuuc daalde dikwij1s
tot 90 graden Fahrenheit benewelken aard dan oak.
den het vriespunt en soms
speelden
militaire muziekkorpIIIIPERIAL AIRWAYS.
Sen dag en nacbt om "er den
mood in te houden!"
Tankt voortaan op Corfu.
POLlTlEK
IN BR1TSCJl INDIE.

In verband met de hooge
steld , eon laatste onderhoud benzineprijzeu in Italie en de
onzekerlleid om geregeld over
~~~n:~:ids::,~t Maarsch.lk voldoemle voorraden te kunnen
beschikken, zullen toestelien
Sir Frederick Leith Ross van de Imperial Airways voorkeert binnenkort n.".r Engeland taan op Corfu tanken, instede
van te ~rindisi. .
terug.
Er ZIJD speciale \o"OOrzieninIn
cell verklaring aan de Pers gen getroffen am op Corfu over
Op gemakkelUkste
vold~nde voorraden te kunnen
I!etallngsvoorwBarden zeide Sir Frederick, dat hij ge- beschlkl{en.
durende zijn verblijf in China.
De Scipio-vlieg~oten, waareen zeer gun.stigen indruk heeft mede over de Mlddellandsche
gekregeu van de karaktereigenPUNODANDELKOK schappen van h.t Chineesche ~in~~!~~i~aa:=~
gall~!lS be::Wne, waarvoor in
Rijswijk 19, "88st de Harmonie yolk, zijn energie en zijn voort. Itahe t!1ans £ 300 meet worden
varendheid.
betaald.

-

D e grootste voorraad
E norme keuze

NAAR HOLLAND EN ELOE KS.

Twec spool'wegschemas van

Dc Commissic voor Overzecschc aangelegellheden te NanJdng heeft rcgelingen ontworpen, w:w.l'bij zooveel mogelijk
facilita iton worden verleend
aan Chinccsche burgers, die uit
11Ct buitenla nd nanr China te·
l'ugkC<!rcn. Het ligt in de bedoclillg om in het buitenlaml
kant01-cll te vcstigen. waar
lHl.ur China tel'ugkecrende ChiIlcescho burgers certificat.en
kunnCIl krijgen, welke door de
douane-ambtcllarcn in China
zullc" worden crirend.

per plaatsing

TE BATAVIA-C. EN Mr.-CORNELI3.
VOOR KLACHTEN VERSPRElDlNG TEl; WI.. .... :......_ _ _ _ _ _ _ _--'

SCH RIFTEllJKE QVERM.lKINGEN

SPECIALE VACANTIEBILJETTEN

GE"'J\PEN))E '['WENSTAND ?

. Yoor

f 12.50

NEDERLANDSCHE HANDEL.MAATSCHAPPIJ, N. V.

Of: 'l'EUUGKOlllS'l' \' AN
lru HAN MIN.

is beschikba .. r

v.ERSCFL DiNSDAO, DONDERDAO en ZATERDAG.

KAPPEE

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

DOOR DE N GEHEELEN ARCH IPEL
EN CEDURENDE HET GEHEELE JAAR

Deze
ildvertentie-ruimte

AANSLAG OP

r. V. SOONG~

11et ges10te n deuren.
. De2er dagen werden strenge
voorzorgsmaatregclen genomen
tot bewaking van bet First Special District Court in Shanghai,
waar vier Chineezen waren ge~ovaard, beschuldigd een aanslag beraamd te hebben op den

=~~v.~~ ~z!ik

NIEUWE UlTGAVE.
Van Nix & Co. te Bandoeng.

Bij de N. V. v/h A. C. Nix
en Co_ te Bandoeng is verschcmen "Inleiding tot de Economie" VQor zelfstudie en onderwijs, deor J. Mol, leel'uar
M. O. Het is eea overzichtelijk
werkje wamn de ve:-scitillende
economische ",etten en problemen worden behandeld en besproken en dat vaal' menigeen,
die ",at vreemd staat tegenover
deze materie, welke ans tegenwoorci.ige leven zooze-::l' beheerscht, een nuttige leidraad
kan zijn.

DE RIJPERE JEUGD.
In \'erband met OllZe al·tikelen over het j eugdprobleem,
werd ons het Oudernummer
toegezonden van den 1{atholieken Ondet'\"itijzersbond, waarin
vnutgstukken w~rd en bzsproken, welke parallel loopen aan
de kwesties welke wij in onze
artikelen stelden.
Oak hier wordt de narlruk
gelegd op het herstel van het
gezinsleven, op beter toeicht
en vooral op samenwerking
V::l.U de ouders. Dit ouder-nummer is tegen bet::lling van
10 ce!J.t te v!Jrkrijg(!D. tij den
heer J_ Tonnaer, HCCI'.lSkerkstraat 14, Bandoeng_

G oedkoope prijzen
E n daarbij altijd
D uurzame artikelen
E en goede raad voor allen
H aast U in Uw eigen belang naar
DE

GEDEH

!-

Stemmen van PIANO'S

vanaf haden in abor.nement

maand
f 3.-!
11 X
X per
per 2 munden .. 4. _

DII

1 X per 3 maanden .. 5.-

IJ
l n tarioven van
25 Jaar gelede".

L""t Uw Pi.mo door ons repareeren.
Grootste Atelier ter plaatseme[ de beste Vakmenschen.
De rep<lra,iekosre n kunnen op maandelijksche afbetaling geschieden.
BataVia-C. PiallO- en MUl.iekbandei

KOK

Bandoeng Piano- eo "Iuziekhandtl

Pij3wijk

19

Bragawrg 29

I
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VOE'l'DAL IN ENGELAND_
De uitslagen.

BETER LICHT
is NIET DUUR!

Het grootste deel van het
voetbalprogramma in Engeland
\verd Zaterdag j.l. in beslag geVraagt ons
nome.n door de cllp,wedstrijden,
tenvijl in de t'!erde dh;s ie nog
enke1e
competitiewedstrijden STUIVERSTARIEF
plaats hadden. De uitslngen laten v.'ij hieronder volgen.
voar U w woonhuis.
F. A. Cup (derde ronde)_

Manchester C.-Portsmouth
Everton-Preston
Bradford C.-Bournemouth
Crewe-Sheffield W.
Tottenbam--Southend
West Ham-Luton
Li....erpool-Swansea
Orient-Charlton
Norwich--Chelsea
Derby- Dartford
Hartlepools-Grirusby
lIiiddle.sbr---Southampton
Stockport-Plymouth
Wol \o'erbampton~Leeds

Leicester-Brentford
Reading- Manchester U.
WalsaU-Newc3stle
Notts C.- Tranmere
Programma
I Doncaster-Natts Forest
Op DO'Iliierda.g 16 Jall:.mri 19~61 Bristol R-Arsenal
Aanv3Ilg 7_30 ~ur n.m.
_,,"ston Villa-Huddersfield
1. Wiene:r- Jubel-Ouvertu..re
Butnley-Sheffield U.
F . von Sam,e Sunderhnd-Port Valli
2. Tresor d'amour
E. w2fd- Fulh3l!1-Brig:hton
teufel .lfil)wall-Stoke
3. Pique Dame
P. Tscllai- D3l"Ungtan-Bury
kon"SKy W. Bromuich-Hull
HOTEL
DEB !II'EDERLANDEN_

Der Zigetm~ilaron

Tel. WI. 2208 en 272

Pasar Baroe 15

~:, =~~';~

4.
werd met gesloten deuren be- 5. Ay. Ay. Ay,
G. Panetti Bsrasie~obaI:l
haDdeld en er is tot dusver Diets 6. Brautlied &r:s ,.~'"
Blackbum--BoltoD
venier d<rer ui:tgelekt.
R. Wa,.-..er BIacltpool-lIargate

• B4Tn II
STROOMVERKOOP

EL!~TBI~ITEITBEDRIJF

3-1 ilFD.,
1--3

1-0 Tel. Welt. 300 toeslel H.

i=l
~~~~~~~~~~
2-2 =
1--0

Derde divisi e Noo:;:-d.

~ Accrington S.-Halifa.~ T. 2-0

Chester-Gateshelld
Chesterfield-Rotherham.
1-0 N. Brighton-Manfield T.
2--3 York C.-CarIisle U.
1-1 Southport- Oldham
....

?

0=0

1-0

4--0
5-Q
1-0
2--{l
1- 1

Derde di -" isi e Zuid.
1-3
2~1
0--2 Gillingham-Bristol c.
Q..-!) Northampton-Exeter
1-1
2-1
1-2 Torquay-Cardiff
1-5
Schotsc he Leagu8
0--1
0--0 (Eerste divisie) _
2-2 Airdrie-Rangers
O--~
2-1 I Arb..-·oa:thL Hearts
1-3
1-1
Q..-!) Ayr U.-Aberdeen
2-3 Gel.tic--Queen 0 S.
5--0
2--{) Dundee-St. Johnst.
0--2
0--1
1-1 ~e-Kiliu8:ro.
0--1
3-2IHi~ueen's P.
3-3 MotbenreU-CJyde
1-1
1-1 Partlck-HamilUm
3-0
3-1 Til. Lanarck-Albi<:>n
0--1

I

.~R?}Y !";".:?? ¥?I\('~~-:~ :~·~!:-7~;"-~;~·;·?!~T:.0,!';:,~~ ·r::;.~~f·:::·>··~;·~' ;:":~ ~.:.:':
:,',,'
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Nederland let op
Uw Saeck.
Bet Isbibara·belang
contra bet onze.
KRUJHTIGE AFWIJZh'lG P RIMAIRE NOODZAAK.
Sedert eind December 1934
de te Batavia gcvoerde handelsbesprckingen tusschen Nederland en Japan werden afgebrok en, welke intel'l'uptie, naal' men
h oopte, als cell pauze mo~t
worden gez.ien, zijn er verscluilende pogingen gednan om het
contact weel' te herstellen,
waarbij eell gunfltige oplossing
van hct scheepvaal'tvraagstuk
een bindendc voo!'Waa::dc was
om vcnier r.::sullailt tc kunncn
b crciltcll.
In verband hiermcde volgde
al spoedig in de ccrste maandcll
van HI35 tc Kobe de scheep·
vaal'tconfcl.·e!\tie, cen confcl'entic welke cchtcr rceds in den
aanvang: stl'unddc door dt: honding von tell del' voornaamste
J a panschc scbec pv~u l'tma~~la
t ell , die ook a ndcl'c md ustl'll.'CI.c
belnngcll hceft , den heer II;}uhara.
Mcn herinnert zich den eisch
vnn dell hccr Isllihara, wclke
volkomen in strijd WilS met de
intol'uationa lc gcbl'lliken Cll weI,
dnt voor dc70e eonferentie de
J a pa l1sche tnf'1 billdcnd zolt 7.ijn
en dnt ltd in hct Jnpnnsch op-

~~~~:~~I~·el~~;~~g b~rl':I;~!~~~C~~~

dcn Ilitlcg gcltlend .zou zUn.
De.ze \'ool'wa :~ rd e W:IS tlit den
aard der Z~:1.){ \'001' OilS \'olkomCIl onan l1 v(tnrdbuar en ho<:wei
zclfs dc .J<lpansche Regcering
trnehtte den hccl' Ishiharo tot
a ndere J;ctbchtcll to breLlg'clI,
gclukte dit II let en de Ncderl:1.nd:;chc g{'dck,t('crclcll l:C!crdcll
nan!' l udic tc!'ug ZQncicl' dnt
ccnig resultant bercikl VlIIS, zij
h et, tint mcn hud KlIlll1cn ltcnnis llcmCI\ \·:1.1l tlcn zccr ~ooten
in"lol!d w~' lIw cen man a ls Ishih ara in Jallnn uilocfcnt.
Thallfi is \'o'i.'cierom cell paging
gcdaan om Cr.ll gl'omlsiag te
vinden \'001' e<>ll scheepvaarto-.crccnkol1lst, Wnlll'toe weer
to Kobe inicidende bcsprekingen wcrden gc\'ocl'd e n h e t
is o pn i cllw de invloed
gewcest va n den h ee l'
Is hih ara, di e dcze
b csprckiugcn h c cft
<loe n stra n den n o g
voor zij gocd wal"Cn beciOnnen
en dic bo\'cmllen in de gcheele
situatic cen wijzigi og hedt gebracht door 7.ich oolt tcgcn de
andere Japauschc sehet:pvnartbelangcn te rich ten, dic meer
geporteerd .zij n VOOI' het ondersteuncn van de Japallschc Regeel·ingspolitiek.
Dc heer Ishihara hceft in den
sc hecpvaartstr ijd de ongcbreidelde cOllenrrcntie aallgekondigd mct vel'wel'ping van do op
vricndschappeJijke regcling gcrichte 'olitick vnn de thans aan
het bcwimi zijnde J o.pansche
Regecring cn tcg(m de bclallgcl1
del- andere scheepvaartmaatschappijen in, <lie in een over·
ccnkomst cell bcterc oplossing
ziell dan in cell riicitsicht!osen
strijd, waari.n bet voordecl zcer
zeker niet aan den Japanscben
J.:ant zal z.ijn.
Maar tcgeujl.ertijd hceCt de
beer Is hihara. n o~ lets am\cl'S
t;:c7~gll , oat niet buitcll uadere lJeschouwillf; llIug blij\'cli
C ll dat ernstlge an.udacht en
zeUs doortastelHlc mnatregclen \'cre ischt!
Behalve zijn schepcn zou hij
ill den strijd om de Nederlandsch Indische markt, om ons
in dit artikel tot ons zelf te bepalen, oak de opslagruirnten,
waarover h.ij besehikt , in het geding brengcn en de organisatie
welke daaraclttel' staat.
Met andet'e wool'den beteekent dit, dat door den hee!' ishi~
harn en door de ol'gani ~ties
waarop hij zijn invloed kan laten geldeD, en dat zijo er vele,
ee n aanslag wordt gedaaa op' bet distri bu·
tie~systeem in Ne d er·
land se h-Indi e, da t
cen pogi ng wordt ge·
waagd am den Japan.
schen i n v'l oed in Ne·
d erlandsch - Indie oo k
l angs dez e n . w e g te
v ers t erken !
Zander goedkel.lring van d.e
Japansche R~gecring van het
oogenblik, in strijd mei de politiek welke door llur \Vordt

voorgestaan, m a a r d a a ro m ni et min d el' g evaarlijk.
De strijd, welke mer wordt
aange.kondigd, is een e con 0m i s c h e, in tegenstelling tot
de operaties van Japan in ChiUa, wclke eell zeer sterken
111 i Ii t ai ren inslag hebben.
Maal' niettegenstaande deze
tegenstelli.ng is cr toch een zeer
belangrijk punt van overeenkomst !
En wel dit, dat de militnire
maatregclen welke J apan in
Chinn l1eemt, eveneens worden
uitge\'ocrd z o o del' de di.recte instemming van de Japa nsche Regeering en dat de
militair en in China t elkel1s weer
de Japansche Regeering voor
een fait accolnllli stellen, waarbij zij zich heeft neer te leggen, zoo g oe d als de
s ch e epvaa r tm agnaa t
e n i n d u s t I' i c c I I s h i h a1'a dit op hct oogenb l ik
op
ecol1omisch
terre in telt opzicltte
Vatl Nedel'la n dsch ·l ndie doet.
MCl de Japansche militaire
lciders in NOOl-d China behoort
Ishihara tot de extrecm-nationalistischc grocp, welker politick op tockolnstige agressie is
ingc!:iteld en wclke zieh kell·
schctst in de lem;cn , AziC voor
de Az.iatCl1, en het tcrugdrillgcn
\'an den Wcsterschen invloed
tot bcwestcl\ Suez!
O nv e rz o enlijk ten op.zichte van Engclu.nd, Ii vc r·
70 0 C n I ij Ii ten opzichte van de
n v c rVereenigde Staten,
7. 0 e n 1 ij k ten opzichte van
ons.
Waarbij men de teekenen niet
mag \'erwaarloozell, dat de Ja..
1)''1 11SChe Regcering tegeno\,er
dezen invlocd steeds meer aan
macht inboet, steeds vcrder
moet gaan in haar conces.sies
om dc mogeJijkheid van een mi·
litaire dietatnur in J apan, zoo
lang het kan, to verschuiven.

°

°

off ici e e l zou
den.
Op het oogenblik echter
staan wij ·nog tegenover den
particu l ier Ishihara, die
heeft aangekondigd am buiten
zijn Regeering om en in strijd
met de belangen, die, wanneer
zich hier geen politieke tendenzen deden gelden, aan de zijne
paraUel zouden loopen, een
kamp op leven en dood te b ~
ginneD met ons scheep'laartbelang en tegeLijkertijd een gecoll-.
eentr~rde poging te doen om
z ij n invIoed in het distributiestelsel in Indie, via zijn opslaggelegenheid, het Nanyo·veem,
te vergrooten.
Tegeno\'er een zoo vijandige houding van een p 3. r t. ic u J i ere organisatie, ell " ij
leggcn met \'oordacht telkel1s
en telkens weer den nadruk
op dnt ",oord par t-k ulicr ,
kunnen wij slechts een volhomcn afwij zcnd standpunt innemcn.
Bij herhaalde gelegcnheden
heeft de heel' Ishihara blijk gegeven nicts te wi ll e n en
niets te z u II e n naiaten, dat
het Westersche bclang in het
Verre Oosten in het algemeen
kan schaden en dnt aan onze
bclangon in het bijzonder af·
breuk kan doen.
In dit verband moge in herinnel'ing worden gebracht de opzienbarende zclfmoord van Islti·
harn's vedegenwoordiger te
Singaporc op het oogenb1ik dat
dere, io verband met een geheimzinnige geschiedenis, welke
:zjch had voorgeda.all , ten politieburcelc werd ontboden. Wij weten voldocnde van del1 Japanschell volksaard om te veron·
dcrstellen, dat deze man ten
aanzien van bepaaJde opdrachtell welke hem waren gegeven,
had gefaald en dat bij als straf
daarvoor den vrijwllligen doad
koos, daarmede tcgeujkcrtijd de
mogelijkheid van eventueele
verdere onthullingen coupcerend.

\Vij herinneren ons ook het
optreden van Ishihara's verte·
genwoordigcr te Batavia, den
directeur van het Nanyo-veem,
toen deze in het begin van bet
vorig janr in Japan vertoefde
en daar de aHctor intellechwlis
bleek van zeer vijandig e d e monstrat i es tc·
g c n h e t Neder l a n dDaarOID bcteekent de in- sche b e lang, waar voor hij
\'Ioell van Ishiha ra, welke met dell strafl'echter in aanzic1l ook thans weer zoo dui- mcrking kwam.
dclUk hccft gedemonstreerd,
terwijl zijn wi! om door te 7.etWij herinneren ons oak de
ten i..-1 ween\'il \'an a lles zljn
uiting vimIt In dell aangekon- menigvuldige artikelen, welke
van
de hand van den heer Ishidi O;ll c n st.rijd tcgcn ons be·
la ng, een dreigclld gevaar, hara verschenen, waarin deze
clat wij niet mogCll onder- zith eeo verbitternc vijand toonschattell en waarteg~n wij
zvU(ler aa:r', elen aile maa-ire· de van het Westersche belang
gelcn mocten nemcn, wclke zooals dit op bet oogenblik in
OilS tell dicuste staan.
het Oosten is gevestigd!

Op het oogenhlik nog handelt
de heer Ishihara als par t icuI i e r , wnder de instemming
en zander den directen steun
van zijne Regeer ing.
En zoolang deze positie zoo
blijft, kunnen wij tegen den
heer Ishihara ageeren, loon del'
in conflict te komen met de Japansche Regeering, iets hetgeen
wij geenszins wenschell, waarvan wij meer dere ma1rm duidelijk genoeg blij k hebben gegeven.

Maa.r daarbij mocten wij ons
realiseeren, dat el' cen niet te
verwaarloozen kans bestaat,
de.t deze positie Diet al te lang
zoo zaI blijven en dat de mogelijkheid bestaat, dnt op een bepaald oogenblik de tendenzen
waartegen de Japansche Regeering zicb thans nog verzet,
de r ichtlijn zullen zijo voor een
eventueele n i e u w e Japansche RegeeriDg.
Zouden wij, door niet snel
genaeg te handelen, den p a rt i c u Ii e r Ishihara op b et
oogenblik de kans geven om zijn
invloed belangrijk t e versterken, d~n zouden wij da8.rvan de
wrange \'l'Uchten plukken op
bet moment, ciat deze invloed in

Wij herinneren ens zoovee1
meer! En het zijn aUe aangelegenbeden waarin de invloed van
I shihara. zich als volkomen vijandig liet aanvoelen, waarbij wij
ons ernstig voar oogen reoeten
houden, dat deze invloed, die
parallel gaat met de stem van
de extreem-nationalisten in J apnn, wellte steeds luider wordt
geboord, nie t ond e rschat mag wor d en.

Omdat dit openlijlt hee1't ver·
klaard b et NederJandscbe belang vijandig gezind te zijn, zicb

oogenbUk ons staatJ..-unw g
belang in bet gtding kan

brcngen en oo z e v Ia g
in h e t O u s te n k aD
b e dr e i ge D, geen aaneUng zijn betreffende de beantwoordig van de vnag wat
tltans gedaan went te wor-

den.
Een politi e k. welk e
r e k e ning boudt met
de toekomst, en welk e zl e h r ie ht o p zelfb e h o od, kaD 8.aD b e t
Ishlbarabelang vel'd e l' ge e ... pl.aat s
m e er gev e n biD neD
de g rOD. se D. van Neder la.d~eb-I.dic!

lDefQC:1a- .,..

Versterking van dez en, voor ons zoo v e rd e rf e I ijk e n in v lo e d,
mogen wij in g ee n geva l du l d e n !
En op dit oogcublik nog kunnen wi.j ODS daartegen met aUe
kracht en met .. Ue middelen
welke wij tel" bescb.ikking hebben, verzetten, zander dat wij
daarmecle J apan. waals dit zijn
vcrtegenwoordiging vindt in zijn
buidige Regeering, vijandig ZOllden zijn.
Het tegendcet is waar! Wij
wenschen op voet van vrede
met onze naburcn te lev(!Il, w:ij
wenschen evenals de Rcgeering
t e Tol{yo de bestaallde moeilijkheden langs vriendscbappelijken weg op te lassen.
Maar onder geen voorwaarde
kunnen wij daarbij toestaan, dat
elementen, wier politiek n i e t
parallel gnat aan de ons vriend·
schappclijk gezinde politick van
Tokyo, op eigcll gezag hun invloed hie!' versterkcn, met de
vooropgezette bedoeling om,
\Vaal' zij dit I{Ulmen, ons bclang
te schaden !

E en seherp optreden tegen
het Ishiba r a.·belang zal, gezien
den invloed welke clit buiten de
Regeering om in J apan lna.t
gelden, met groote waarschijnlijk heid aa llleiding zljn t ot moeilijkheden en tot veel dispuut.

z..

E.t. 4a. GOIInnIElIl' ~

BlO ~ MEHMAilAZUN

slechts t e richten op de v e fEr z ij n m ome nt en,
d r ij v i n g van .de Nederlandsche economische belangen in d a t m e n e e n k rae h t i g
eerste instantie, tegen het Ne- 5 tan d pun t moe tin n emen, onge a eh t de co nderlandsche Ge7..ag in tweede
seq u en tie s
d a a r van,
instantie.

T d. WIt. 3769

hoeve.el bloemstukkea dooc O D S werden 8fgeleverd op
2 Januari 1936. geven w ij gra tis eeo bl~wstuk ad f 5._
Oplossingen

VOODe2~j:I~~\!al

De verklaring van Ishihar a
stclt ons, naar ooze meening
VOOl' de dwiogende noodzaak
am dit op dit oogenblik te doen,
waarbij de bijzondere omstandigheden welke zich nog doen
gelden de mogelijkheid daartoe
opeuen, wnder dat eell verstoring van onze vrielldschappelijke verhouding tot J apan daarvan het directe gevolg beboeft
te zij n!
Onoruwonden en bij herhaalgelegenheden heeft Ishihara
de vijand verklaard van bet
Wcstersche belang i n het algemeen van het Nederlandsche in
het bijzondcr.
Met zijn jongSte verklaring
heeft hij dit laatste nadrukkelijk onderstreept.
E n het "'M e at te goednlOCcllg, indien " ij iemand, die
zichze1f openUjlr a ls vijand
a noonceert, venIer binDe n onze grenzcn gelegcnheid gavcll
'I.ijn positie te versterken en

Ouze grellzcn st:lnn open
ODS te schaden.
\'oor een ieder , die in loyalc
smDcliwerking met ons wit

I ;==~~~~~~~~~~~~~~~==~

arbeiden aan (Ie ontwikkeling
van Nellcrlandseh -Indic.
Zij dicncll te wordcn gesto-

t en \'oor hen, die kome" met
dc vooropgezette bcdoeling
O1l1.e beJaugcn aan te tasten
ell OilS Gezag te ondermijncll!
v.

Wie met een warme GEYSER baadt.
C evoelt tot alles zich in staat!
Belt dU5 l'oor Uwe gezondheid even op Welt. 1720

w.

ESCOMPTO

M A A T S'C HAP P IJ

trekkingen met dat land niet te
verstoren.

"De Vol1{enbond", het tijdschrift van de Vereeniging VOOl'
Volkenhond en Vrede, gceft in
het Decembernummer een belangwekkel1de beschouwing van
mr. W.J.R. Thorbecke,
Nederlands oud-gezant te Peiping, over "De politieke spanningen in het Verrc Oosten".
Sehrijver scbetst cen hecld van
de tegeuwoord·ige J apansche
politick - "impuls en middelpunt van al bet gebeuren in
h et Verre Oosten is Japan" -

Onder die omstandigbeden
zag Japan in, dat het vrijwel
doen kan wat het wil, omdat er
voorioopig geen instantie is die
zich ertegen verzet. Stap Vaal'
stap gaat Japan voorwaarts.
Na de vestiging van Mandsjoekwo en de uitbreiding van

en
komt dan tot de volgende
conclusie:
" Tot eell gemeenschappelijke
actie tegen deze expansie
kwam het echter met. WeI
traehtte Ameri ka zijn t oekomstige belangen in de Chineesche markt te waarborgen door
de bandhaving van bet bcginsel
van gelijke rechten voor allen,
maar het onden-ond hierbij
niet den "erwachten s teun van
Engeland. In de laatste jaren,
bij de toenemende oDzekerheid
van den politieken toestand in
Europa, trok Amerika zich hoe
langer hoe meer terug en werd

den Japaaschen
invloed
Mongolie
en Chahal',
na het
verkrijgen van aanzienlijke economisch~financi eele
voorrechten op het gebied van spr'oI'- en
luchtvaartexploitatie, mijnen
industrieen in Noord-China,
werkt het nu een autonomic-beweging van dat reusachtige
gebied in de hand. Ret heeft
zijn oogenb1ik goed gekozen, nu
EngeJand met het oog op bet
Abessinisch conflict eell gedeelte van zijn Oost -Aziatische
vloot naar de Middellandsche
Zee heeft gedirigeerd.
Middelerwijl hebben rich in

een samenwerking
saksische
landen in der
het AngelVerre
Dosten boe Janger hoe onwaat'sehijnlijker.

Japan
gevormd,machtige
die over organisaties
l'Uime mid·
delen bescbikken en door hooggeplaatste personen gesteund
worden. Deze organiseeren
over het geheele Oosten vert akkingen, van waaruit de
Pan·Aziatiscbe propaganda gevoerd wordt. "Azie voor de
Aziaten" is de leuze, W:larmede
op aile gekleurde cassen een
beroep gedaan wordt om
juk van ,den vreemdeling at
werpen. · J apan's uiteindeUjk
doe! daatmede is net \'estigen
zijner begemonie over Azie en
als eerste practische stap daartoe eischt het tegeno\'er de gc-hecle wereld een bevoorrechte
positie in China op, zooa]s
blijkt uit zijn verldarlng van
17 April 1934, ",- aarbij bet 'V&zet aanteekent tegen alle polltieke leeningen van denien aan
China.

is genomen, bepaalde zich er
toe de oorlogsbaven Singapore
in versneld tempo af te bouwen.
Oak in Engelsche marine-kringen was er, na bet Londenscbe
vlootverdrag van 1930, dat de
Britsch-Atherikaansche vloot·
pariteit bezegeJd had, wegens
€en Yermeend verlies aan prestige, een zeker misnoegell aan
het adres van. Arne I' i k a
overgebleven en men gevoelde
weinig voor een EDgelscbAmerikaansche samenwerking_
Engeland wilde cen confiict

in dit hIad v.ermeId· worden.

am v ooter vd oe orkomen.
to ek o ms tl~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
erger
I_

OPGER IC HT IN 1857

Engelan d, dat in de afgeloopen jaren geheel door .de

N. V.

BOOPD}CANTOOR T E BA TAVIA

KOOP EN VERKOOP VAN

WISSELS

Japaml che actie en Pa'llAziatische propagll<lula.
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Steeds voorradig aJle bekende mer ken :

SIGAREN EN SIGARETTEN
FRAAiE SQRTE ERING

EN~.LSCHE TABAKSPI.JPEN
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NLEG G.E S

venn.ijden, daar b et evenals
met zijn vroegeren
bondgenoot
De stems
tc!idere
en Nieuw-Zeeland
in
Hoe lange.r
hoe
m~ vel'Australie
Japan's vastelandspoliti~.k cen, vreemdt Japan 2Jch \'aD de ool~
althans tijdeltiKe, afv..entellng lectievc gedacht.e.. De nieuwe
van een reeht:strecksche bedrei- Azintische MOlll:Oe-leer en bet

~

=~''''~.~t c;,~~n~if~t ~':i ::'-=.tisc~~I<4m:

:.!~:""enbo~~t~
oog op lnd<>-ChiDa.ajjD be- :~~:::t:"w=:::::
makcn.

hot

N.J.

De ttrste vijf goede .raadsters of caders. die kunneD opgnea

Nieuwe Ricbtlijnen.

Etlgeland, AmGrika en
Fmnkrljk.

va

" DE GELAARSDE KAT"
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N edcr la Ddsch...
Iod i sch e

Daarom Imn er onder de Europeesche politielc in beslag

omstaudigheden zooals deze
zich op het oogenblik ootwikkelen. oa. de agressie"'e
,'er klaring van Ishihara, welke zich. voorloopig ~og richt
tegcn ODS economiscb belang,
maar welke op een bepaald

liJlrt ons echter toe, dat
die onder deze omstandigmoeten onder oogen zieD.
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Er ging een siddering door
Ter voorkoroing van de span~ w Uhe t ,0 n z e 0 r toe b ij t e verl'nd.~lijk. U k]est van dem
ningen, die bier-van hel gevolg d rag e D. 0 m dec 0 II e c· tram JWst h~t voo:ba.1con van de gestalte v an den ongelukkizullen zijn, kan Inen. thans ti eve ged:lchte te st eu· den mol?rwagen wt. Van &t ge, en zijn mond trok krampniet _ en behoeft men oak n e n. . ) Dit kunnen wij door balcoD kiesl u weer een bepaal- achtig.
" Alles is beter, dan to leven,
niet _ tot directe politieke daadwerkelijke paraatheid, om de plek~ om te,paan sta,an" . ..
middelen te kamen.
ons te allen tijde evenzeer van
De dikke mlJnheer began tJ]D zooals ik", zei hij dof. ~.Andere n
Wat OD S land betreft moeten de op ons rustende ...erplichtin- geduld te verliezen.
.
. kunnen dat missehien, die nooit
wij door een voortdurende voar- gen te kunnen kwijten als op
"Ik kan staan, waar lk wil, bet bezit van geld kenden. Ik ..
lichting onzer Ooste'''Sche volks- den steun van anderen aan- ~!l ill;: zoo de~kenl" schreeuwde ik kan wet zander! E:n ik ben
genooten hun leeren iIl2.ien, 1spraak te kwwen makcn.
hiJ. wodal bij de ~andacht van alles, letterlijk alles kwijt.
dat hun toekomst niet ligt in
Deze tweeledige beweging is de andere passagIer~ begon ~e 'k Reb aIleen nog maar schuleen Aziatische a aneensluiting, waard t e worden voorbereid en trekken. "Ik heb Ill1Ju kaartJe den!"
Moe leunde hij nu t egen de
m a a r i nee n r u i mer e door allen wien h et behoud van betaald en heb evenveel recbt
bel a n gen ge m e e n sc h ap ons Rijk t~r harte gaat, te wer- op een plaats in de tr3:1?- am u". brugleuning, en het was hem
m et de g e h e e le we- den gedragen en gesteund."
"Natuurlijk, na~uurliJk ..Maar, aan te nen, dat Jake's tusreI d. Dat hun toekomstbela.ng
zooals i'k reeds zel, het felt, dat schenkoU'. st hem allesbebalve
welkom was geweest. Ook Jake
zag dat, en terwijl hij bedaebtwet deze alinea
z;i
van hun tookomstige ontwik~ brengen wij bierbij on3 artikel over gen voor anderen roee. Om zaam ean sigaret rolde ell die
keling uit te silliten.
~:!~~on!:~e ;;::~~m~~~ ~el~~~~~ nauwkeuriger te ziju" , hij ka!m opstak, dacht bij na. Oit
D aarnaast behooren "De Ocbte o.~po3t" vet"SCheen. ( Red.) . wischt zijn bezweet voorboofd was iemand, die hij misschien
kon gebruiken, wanhopig, tot
~~~~==~~""'~""'~~~="_=,"""",,,,~"'_
~--""
_ af,,%,::: m~~;leer, wat bedoelt alles in staat ..... .
"Luister", rei hij zacht, den
U, waar wilt u heen ?" grauwde
vreemdeling zoo dicht uadede ander nijdig.
"Ja, ziet u, dat pIekje, waar rend, dat hij fluisteren 'kon. "Je
u op slaatis - eh is mijn voel", bebt geld noodig, veel geld. WeI ,
mompelde het kleine bedeesd- ik zal je uat verscbaffen" .
Hij hield even op am bel efkrant met veel moeite te voar- uitziende mannetje. "Maar hier
TACT.
schijn bl'cngende, "dat bet toe- moot ik er al uit. 0 , u ook? Na fect van zijn woorden na te
gaan en zag met voldo:ning,
door
val zoo'n groote rol in ons le- U, mijoheer, na u !"
dat de apatbie v an den aspu-antven kan spelcn. Rier lees ik nu,
H . Duerocq.
zelfmoordenaar verdwcell.
dat een dame na jaren haar
,,'t Is natuurlijk een danker
DE VERHI NDERDE
Het bedeesd-uitziende man- broet weer ontmoette, toen ze
zaakje" verklaarde Jake, "maar
ZELFl\IOORD.
netje op bet pl'opvollc voorbal- bij toeva l den weg vroog a an
in
jouw omstandigheden kan je
con van Jijn 4. kecJ{ verontsehul- cen passeerendcn politieagent.
Diet kieskeurig zijn, jongenlief.
doOl'
digend omlloog nnar den dikken Die agent was hanr braer".
'k Had het met m 'n maat Steve
Een
dof
gebrom
was
bet
wclgcdanen mijnhecr, die t egen
willen opknappen. maar die ~s
J. P. Baljc.
ecnig antwoord.
hem aangedrongcll stond.
vanmiddag ingepikt. Alleen tS
" Het is eutieus, dat de ge"Ecn prnchtige morgen",
Met een sprong was J ake het te gewaagd en gewaagde
mCl'kte h ij op: maar als men in ringste toevaUige gebcurtenis in
oogcnschouw ncomt, dat het stnat is, de gevoelens van d en Trevor bij do brugleuning, en zaakjes zijn niets voor Jake
1iaandagmorgcl1 was, in het Incest aUedaagschen mensch in op het laatste llipllertje kon hij Trevor. 't Is een groote slag,
hartje zomel" met eeo stralend volkomen opstaml tc hrengen", nog juist den man beetp~ke~, een inbraakje in cell deftige
zonnctje, tcrwij l het den vori- vervolgde de ander, niet uit het die op het punt stond zlCh Ul wijk, eell "geldbuurt". 'k. 'V~et
het donkere rivierwater te weI'- niet, of el' mensehen thUis zU n ,
gen dug pijpcnstclen geregcnd veld gestagen.
"Het 7.QU een goed ding zijn. pen . Even ontstond een korte dus misschien wordt bet zelfs
hnd, is het begrijpclijk, dat deze opmerklng geen :lntwoord Ills meer mcnsehcn in opstand worsteling, doch J ake's enorroe "inbraak met geweldpleging".
kwamen!" bromde de eorpulen- spierkraeht overwon weldra do Noemen ze dat zoo niet?" Ja~e
waardig gel(cnrd werd.
zwaklce spartelingen van den Trevor stiet een kort, vrcugdeHet kleinc bcdcesd-uitzicnde te mijnheet-.
mannct je schcen cvcnwcl gcen
"Volkomcn juist, meneer. vreemdeling. Langzaa m voerde 1001> lachje nit.
"Jij moet me helpen binnenlast van Maa!ldagochtend-ziek- Zooiets zou iedereen kunn en Jake den man onder zijn arro
to te !tebben, of wei hij verkeer- gebeuren", zci hij - "aile men- moe Daar het rosso Iicht van komen en ...... uitkijken! 't Vuide in de veronden;telling, dut schen hier in de tram zelfs . E en eon lanlaarn en keek hem toen Ie werk knap ik op. Een derde
van de buit voor jou. Goed?"
zijn buurmun de opmerking niel onverhoeds uitgcsproken woord, onderzoekend aan.
Hij beet de laatste woorden
Onmiddellijk zag hij, dat hij
vcrstaan had, in elk goyal, hij een op 't oog onbclangrijk bevan die misJukten t e kort af, en zijn scherpe oogen
hcrh anldc doze nogmaals, thans sluit, kiln de grootste gevolgen met
hebben. lk wil me nu alleen eens doen had, die, na missehien ja- boorden zieh suggestief in die
met iets luidcr stcm.
reniang een level1tje van rijken van den vreemde. Een oogen"Ik hoop, dat u er oak wat tot u b epO-lon! "
aan hecfl", anlwoorddc de dik"Wat is er met mij?" vroeg nietsnut gelecfd te hobben, door bUk aarzelde deze, weer trok er
ke mijnhccr, met een giftige de kolOSSllle man. het bedeesd- bijwndere omstandigheden fl- iets in zijn geiaat, doch dan
uitziende mannetje aankijkende. naneieel geruineerd waren. De verseheen er een grijns op zijn
blik in zijn slaperige oogen.
"U wandelt heen en weer op man had fijnc, aristocratise be gezicht en het was alsof hij iets
Hot mannctjc 7.wecg cvcn,
beduusd, maar wc1dra. gaf hij den vluehlheuvcl. U kicst juist trekken, doeh in zijn holle oogen van zich afschudde. "All rig ht!"
teckencll, weet· tot den aanval dezen wagon uit. U gaat jllist lag cen dergelijke wanho ops~ zei hij hurd.
blik, dat zelfs Jake er even door
Direct paktc Jake hem bij
t e willen ovcrgaan. Hij zag er op dit baleon staan".
"Nou, wat wit dnt zeggen? getroffen werd. Ook de kleeren den arm en met vluggen smp
niet naar uit, also! bij zich bij
iema nd a nders zQU willen op- Tien anderen - uzelf inbegre- van d en wanhopige verrjeden gingcn ze op weg. En werd geen
woord meer tusschen hen gedringen, .manr schijn bcdriegt pen - schijnen dit te hebben zijn Goede afkomst.
gedann".
"Stommeling!" mompclde Ja- sproken en hun stappen klonvaak.
"Precies! Maar, zooals ik ke Trevor ruw, ..dat bad zou je ken hoi in de nacht~verlaten
"Het is een eigenaardig iets",
zei hij overbescheidell, zijn reeds zei, het toeval is soms zoo slecbt bekomen zijn!"
straten. Nu en dan, bij het licht

:ae:b~:n&l:: ?;;~~~! ~ae: ~~: ~veTbnnd

~~U;t
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VITRAGES:
15 ct.. 20 ct.• 25 ct., 30 ct.
35 ct. '10 ct.. '15 ct.. enz.

TAPIJTEN:

I

f 13.-. f 18.- . f 21.-. £25.- enz.
LOOPERS
f 1.25, 2.25. enz.

GORDIJNSTOFFEN:
25 ct ..
35 ct.. '15 ct..
55 ct .. 60 ct.. 80 ct.. enz.

NIEUWE FAUTEUllS:
EUROPEESCHE UITVOERING
f 2250. f 25.-. f 2750. f 30.-. enz.

A. S. ROTH

TElEFOON 1231

_

BATAVIA-C. _

NOORDWIIK SA

RADIO-I N STITUUT
Noardwijk 3S. iogang litlks v /h N ilImij-ge.bouw
Telefoon 2599 Welte.ueden.
Tijde ns de in December j .1 . afgen om en

radio-e xa mens{gouvernements-dip}oma's)
slaagden TI EN onz e r candidaten t.w.
r adiotele gr af ist ls t e k la sse :H.J a ns en
radiote 1egrafi s t 2d e k la sse:R.d eN eef ,
H. W. Keesom, F . A . Westerbeek. Tambo en a n, F. Verburg en R. Weysmuller.
l uist e rce rt ifi ca at:
J. G. Vlietstra.
J.W. d e Vries en S.Kamminga

Oi te r ste termijn van inschr:ljving nieuwe

c urs us:

1

Fe br. a.s .

cen

I

Onafhankelijkheid door spaarzaamheid

De Bataviascbe Spaarbank
OPGBRICHT IN 18S7

IOORDWIJI No. a4 8E10UW NILLIlIJ.
Neemt geldeo op vanaf f 2.50 tot f 5000. - per persooD.
Dezuiverejaarlijksche wiest komt ten bate der spaarders.
Voar tecugoame van gelden binnen bet jaar wordt
2 pet. rente .. ergoed.
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DRUKKERIJ JOHN KAPPEE
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·.DE OCHlEND POST"

_.P-T· JE S UVENDUBEDRIJF

Teneiode. ooze lezers in de gelegenheid te stellen op 'een
goedkoope wijze artikelen, betrekkingen e..d. aan te hieden
en/of te vragen, hebhen wij besloten vanaf heden een rubri.ek
,.O •. P.~tjes" te openen. De regelprijs voor deze advertentles
is f 0.20 met een minimum van 5 regets.

"KRl)NEN"

I

JA~'.

Hoofd-J[]~pccteur van Politic.
SCHOOLWEG N. 26
(t. o. Gom. Saric Apoth.)
Specificarie;
Zitjes. Bureau. Spleg~Jkasl. Zilverka.;;~. Kasten.
Theetafel. Etenstafel met 6
stoelen. Dispenkast. I en 2

(electr.) Gaz. heerenfiets, enz.
RustoOl'd Hotel Villa Panorama
te Tjitjoeroeg, telef. 10, specialiscert zieh op wcek·ends en
rnstzoekenden, 100 Ij'~ gezondheid.
TE nUUR: Weste1'park 16,
huis m. daktuin, bey. voorg.,
salon, cetk., 3 slaapk., garage,
g oedang, bed. kamer, keuken,
badk. en gcmakkcn binnells-

5aloo- en koffergramoloon. Gramofoonpla~
ten w.o. de Eng. taalcursus.
5chrijlmachine "Remington Portable" (z.g. als
nieuw). Singer trapnaalmachine in prima conditie. ZUver_plate lepels,
vorken. messen, vingerkommen. 6 Rijwie:le:n voor

huis, ad f 90.- p.m.
'fE ROOr: t.e.a.b. een S.N.W.
zukrevolycl', kaI. 38, met ricm,

~~~~lr~O;_~o~~~~~~~I~s~R· Jae~~ ~~~~~~~~; e~ '~~~~i~e~~~~~ik~e~

·· A T 0 S met klamboe ell kastJ·e. Det.
To b{'zic h tigen b lJ
. ' . .,

Kwitang G.

v/d Bosch 75.
la. TENNISBAAN.

Hollundsche dame, middclbarc
IcefLijd, zag zich gaarno gcplaatst als toczicht op do huishouding en als gezclschapsda-
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"NIEHORG"

Noordwijk 41.
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Bczoekt "Oranje Restaurant" ~~~~~Ia~~ieven onder no. 509,
Pasar Baroe 70. Batavia-C.
---------_

p~~~oe~~!~~c;;!';~:~~

On"

verwijdering Vail eeltvorming.
Djamboe!aan 6. Tel. 807 WI.

:C~~I~-;;::,!~:,G!~thode Kebon f~?~~L;i G~i~~;vbouw

~~l~:~~l~b~*C\~::Id~:s~; ~ii'~~~:~3;;~:sJ£::~;~
7, tel. WI. 2693, Bat.-C.

sc atMJ en C llnees O.K.H. to
Batavia een zekere Ong Hap
Nio wilde haar rijkdom niet
onaang~.roerd laten liggen, weshalve ZlJ toen de BOllw en Handel Maatschappij "Delima" op·
richtte. Waar zij als vrouw

5 ~ 9.

;;._ _ _ _ _ _ _ _.:
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I

Plotseling bleef Jake sti1~
en hij keerde zieh kort
naar zijn metgezel, wiens gezicht hij nu, in het donker, niet
meel' zien kon.
"Hallo, help me even!" beval
hij. "AIs ik op je rug klim, kan
ik bij de ramen komen".
Doch de man bewoog zieh
niet! Stokstijf als een standheeld bleef 'hij eenige seconden
staan. Toen barstte hij in een
scbaterend gelach uit.
"Verv!.. .... " beet Jake hem
toe. "Ben je gek geworden 1.
Hou je stil, stommeling, of je
bederft de heele zaak!"
Doch zijn handlanger scheen
Diet tot bedaren te brengen te
zijn. Opnieuw galmde zijn Iach
op, - een sehrille, koude lach,
die Jake Trevor demonisch in
de ooren klonk.
~taan

I
I

VRIJDAG 31 JAN.

V END UTI E

ten huizc

J. D,

v.d.

ov~ ~~I;~~r~1~~~u3~n gcweest?
was uu ineens miju belangstel·
ling gcwekt. terwijl ik vergat
dat ik Mr. Johnson de vorige
week nog gesproiten had zon·
der iets van zulk een plan te
we~l~oe niet zoo sullig, hoonde

Hr.

WclErllJcb.

K.P.M'I Postkantoor

MOLU~~E~WEG

pij~~~~~~e~!~e~i~e~:~~~~c~~~~:~~

etc. bedroegen ll1aandeEjks een
kleinc J 5500.- -VVeliswu;:t1' is
dit bedrag in d'en loop del' tijden
iets
achteruitgegaal1,
doch
veel had dit niet te betcokencn,
aangezien de huishuren van de
maatscbappij slechts zeer ge·

e~u~f: vO~~·m~~el~u~~ ~:~r e~~t ~i~~ \~j~:' :uel~~e;1~~de7:°z~j~~

Thumann

Wd. Gezagvoerder

gereden en van· kennissen

"WOll jij hier inbreken?"
hoonde de ander, toen hij. even
opltield. "Dat wordt dan inder~
daad een "groote 'slag". Want
dit, ·J~e. ~yor. hoor je -het
goed, dit IS mun woning!!!!"

een

zeer

goeden

~fsarjeW~~~ ~~~~ ~~~~ f~~~~ ~~~ ~iel~~k~v~~sj~~~~l~~?da~~~v~A~~
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Bezoekt onze groote

BALANS OPRllIMING
Alie tegen spotprijzen ! ! !
Regenjassen

tegen

ste.rk

verlaagden

prijs.

TOKO TIO TEK HONG
Pasar Baroe

Batavia

C.
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SOBKABOBMI
Hoog 3500 Voet. Tel. 203
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derbewustzijn was blijven hangen, kwam nu als ecn trommel·
vuur los.
Doch op iedere actie voIgt
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De moderne redame eischt voor haar goed be.taalde advertenties

'I

~~~ ~~:: :~i;j~~di~o~~.ti!~ !JOB

,
1

een plaats. waal de adverteerder zeker is, dat zijn annonce onder
de aandacbt van bet uubliek komt.
Dc mod:::rne reclame
voor haar goed betaalde advertenties
E':en zoo groat mogeIijke verspreiding.
De moderne redame eischt, dat het blad, waarin de advertentie

~~~e~~ij:-~::~~re~~n~a~ae: :~

~ischt

§§§s

ge~~~!~:~ffi~rt~~1~£~~ 88.1
I~;

•I§§

Hij zegt. dat, wanneer men iernand vraagt om dat eens te bewij~
zen, die iemand onmiddellijk met een I!lor.d vol tan den staat of
met eenige algemeenheden zan komt d-ragen.
Trouwens, zegt Robinson Murray, als bet waCir zou zijn, dat
adverteeren geeD nut hee:ft en dat niemand advertenties leest,
dan zouden verscheidene maatschappijen ieder jaar milHoenen verspiilen.
Maar, voegde bij eraan toe, het kornt aan op de wijze,

van het water, rna", thans vol- §§

heid is.
Met een portje werkten wij
doch zeer annette Engelsche
woorden, hielp mij uit den
droom en deed mij hooren, dat
ik mer een al even gewaardeerd
bezoek kreeg van mijn vriend weest, dat hem op zoo "spreMr. Johnson, die sedert een
week weer in ODS schaone Ba- ~:~d~~br:~:' nit zijn humeur

~
§§§§

IS EEN ANDERE MEENING TOEGEDAAN.

III B
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gOOD

werd op een vergadering eens als
g~§8
stelling geponeeTd, maar Robinson Mur;0 loB
C
o
o
ray van de Me Cann
orporation

gBBo
goB 88o

Mr. Johnson Lijdt
Schade.

tavia vertoeft.

zal kunnen op-

daarvoor V'laS hij ook gegaran- alsnog een rechtsgelecrde tot
deeI'd. Maar lliet voor tochteu commissaris aUll.

milieu.

Er kwam op een van de regellachtige ayanden, welke ous
op het oogenblik zoozeer ver·
kwikken, "iets" .%'uchtend, krakend en steunend mijn err oprijden.
Ik sprong reeds verheugd op
en mijn vronw wandelde bereids in de richting van de ijskast, want de ondefinieerbare
geluiden wezen op een mogelijk
bezoek van den artistiek Ieider
vall De Schijnwerper met zijn
vloo.
Maar een serie van krachtige,

den nek te zien, zolJ.der dat de
strafrechter hierbij te pas bete komen. Na~r wij Yall
terZlJde vernamen, IS het contract inmiddels overgegaan op
andere personen. Tjoa Tjong

Ihoe~!

puik,
mcrken.
harer kennissen, cen ze,ker211 man Djie Chianw Hoen, die in ren in dit drama zijn aanwe- Houdt je moud, snauwde GOltW Soen Djian, adjunct ellkelc process-en zulli een ZOll- zigheid in Batavia onge\venseht,
Mr. Johnson. lit heb doze auto accountant to Batavia, tot dcrlinge rol heeft gesreeld. aangezien hij natuurlijk het

KIJKDAGEN:

:::~er:i:,~ \'~~ ~: I~':nn:.

=S25'2ill=sm5m5"llim25"5mill"52S2=~-' I Prima Familie~':'.s~ II§

van
~n electrische lamp, zag
men bet stugge, hoekigc gezicht
van Jake Trevor, die star voor
zich uit tuurde, naast de lijk·
bleekc, bijna ziekelijke trekken
van den vreemdeling.
Zij Jiepen meer dan een half
uur en Jnvamen toen langzamerhand in cen fraai stadsgedeelte, waar de eene schitterende
villa zich naast de andere bevond. Toen deed Jake Trevor
voor het eerst weer zijn mond
open.
"We zijn er nu bijna", zei hij
zacht. "De kerel dien we gaan
plukken, is £en der groote geld~
magnaten. Een, die het geld
voor het grijpen heeft. Wij kun·
nen daar ook wat van gebrui·
ken".

Itientallen duizenden guldens in

ook geen zekerheid stellen om
zich in gcval van wanbetaling
aan zijn contract te houdeu.
Dat schoen voor den directeur
eohter in het geheel geen bezwutlr te ziin, aallgezien de
contractant i~mers zwager was

D~~e:d~s ~j t~O:o~i~~ ~~~ ~O~eil~ij!e~~SO~~l~~~m~~ zta~::~ ~~~~o~:~~~~e~sa~~~s~~~e~litk~~~~ ~~~kb~~~f ....::e~ud:a~~::e ~~~~

antieke degens.

g~~~I, :~~i~'cheP~::laChi~~ ~~~~~~~~g. ~~~~;~~~~\~e pij~f~~:~

sche gcrcchten.
Twc(! carambolc biljarts.

au 0 me
apo e veerell, een
auto waarvall het spatbord is
losgetrild, een auto waar je den
toeter van verloren hebt, een
auto waarvan je lampen zijn
losgegaan, kan je toch nallwelijks een auto meer noemen.

Verzameling ring en en
steenen,w.o.een smaragd
van g karaat. 6 stuks

gcgrocide
nagcls,
enz.
in
verhuisboedels binnen en buitc!ll P E D I K U U R _ BAT A,
Nederlandsch·IndiC. Onder ga· Postweg Noord 59, Tel. 4302 WI.
raniic. Tcl. WI. 5580.
Per direct TE HUUR ecn keunot['l-p~I1~'ion
SHUTTE RAAFF, rig gemcubilccrd paviljoell. 'fe
Tel. It;,JS Wl. \Vien het bczuinigcn bczichtigen Westcrpark 23.
neme cen abonncment op
ernst
On<; Iltcn. Proefportics vcrkrijgbnnr. Ter
overnarne
aallgcboden,
}~Ik(l Zatcrdag erwtensoep; elke voorjaarsmantei
en
eenige
Zonrlagochtend nasi-goreng-.
avondjapol1nen, zoo goed ais

auta,D~:r~~~~~ ~~~tJ~~:~{~ ~eoU;at:;~:ts\c.!~~Piesi~~:i:~~ ~~~~.~. l~;~~ce~i;~;;~:di~;el~U gi~~ ~~:er:~ns~:~!~:s :~~e~i~!

voor ontvann. en zendwe.
stellen. Ele~'r. gramof
L'd
k

Wapenhandcl TIO TEK HONG,
BATAVIA-C.
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terwijl ik in de inlttzwarte duis~ een zekeren Tjoa Tjong Pek. dut deze Tjoa Tjong Pek in het bezitten om tot de conchlsie te
temis tuurde. Tellminste, het De zaak heeft zich als voIgt geheoJ geen figuur was om zulk komen, dat hier cen complot

pits. Keukengerei enz.
Radiotoestel met krach-

~=T"':,"-n-,p-o-'t-O-nd-e-'n-Cm-in-g-I-V-O-E-T-B-E-H-A-N-D-E-L-I-N-G-,~~l:e~.~~ C~O~l~~;~;~~:Cl~~ ~~~
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W. H. van VEL S E
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Ep:e~igc~l ~~~~~~~~~di~a~~~d~~~
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ten huize van den
WelEd. geb. Heer

Vendukantoor ll'EST·JAVA.
:Morgcn Vrijdag 17 dezer, Com·
missie Vendutie in ons vendu~
lokaal te Kemajoran No. 18,
van diverse meubilaire goede~
ren w.o. radio m. Erres de
L~e; beld. fauteu~ls, electro
kaarsenkroon,
vlschprauw,
transl)ort- en kinderwagens, Goed nagekeken tweedehandsch
beton- tuinzitje, gramofones DAlvIES- en HEERENRIJWIE-

.ARIEL red Hunter liefst m. zjjspan in ruil tegen B.S.A. 2,} PK.
1929 bijbct. max. f 300.- cash.
Dj OEY, Kroescl1weg 16,
age ang.

Z01:.
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V END UTI E

LEN, met garantie. Rijnielhan·
del H. J. SnccI>. Noordwijk 14c.
Gcvraa,e;d 2e h ..motorficts:

Een ander

M~~~j~O~p~~~j~~t v~~~~~~~n? ~~~~~:~~di;~~J~Pj~ed:~h~ ~~~~~~anintij~a;:~:n ~e;l~~

Secretarieweg 7_tel. 3050
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jou toch heeft, dan meet je hem aanra· ne veste van Coen een zillnig- worden, temeer waar de bouwmaatschappij na het sluiten
van het contract maandelijks
D~
een goede f 3000 aan inko~
- Dat zou kunnen, maar dan zeker van, dat je tot beloonil: welke nodig zijn, en waar jullie sten verloor_ De totaIe schade
lag de vent ook op dit oogen· een pak slaag krijgt. De gaten vroeger altijd aIs de kippen bij gedurende den duur 16all het
blik in het ziekenhuis, gromde en hobbeIs in den Postweg zoo waren, leidt tot vernieling, weI. contract zall men dus gevoeMr. Johnson.
"
langs de tramrails rijn meer dan ke in omgekeerde evenredigbeid gelijk kunnen stellen op 5 X 12
ik -;:e~~r wat is er dan? wilde ~:r e:ee~Isb~:td;~o!: :~~! ~~~~n.tot de oorspronkelijke X f 3000 oftewel f 180.000.
Niet lang da~a kwam de
-Er was eens een tijd, zette rijdt terug om in de Harmonie
....\Js jullie zoo doorgaat, is vrouw echter achter deze
vreemde !nanipulaties. Onnoodig te zeggen dat zij onmiddel.
vroeg ik belangstellend, maar wolfskuil bij uitnemendheid.
rab21en toestand. Dat begint op lijk haar directeur ontsloeg.
een tikje meewarig.
- Mijn toeter heb ill: op den plaatsen waar het uit den aard
Misschien, repliceerde hlj Postweg verloren, mijn lampen der zaak het meest te leiden
Achteraf is gebleken dat
Tjoa Tjong Pek slechts de 1'01
en
:iJ
van strooman was toebedeeld.
hij, dat de wegen op Java in het een weg door de duisternis van moeten el' ineeDS tonnen gevo. De VI'OUW stelde direct alIes in
algemeen en de wegen in Bata· Batavia moest banen. Maar tced worden voor groote en a1- het werk om het contract on·
via in het bijzonder de roem en mijn veeren heb ik in die ven·a· geheele herstellingen. Geloof gel dig te maken. Zij bood de
de trots van dit land waren.
derlijke kuil gebroken, zllchtte me, vriend, dat iseen zi.!inigheid, tegenpartij de som van f 50.000
- Dat zijn ze, herhaalde ik Mr. Johnson.
die de wijsheid bedriegt en die aan als schadevergoeding, als
zelfvoldaan.
En toen met een weemoedige mij. zoo eindigde hij bitter, zij het contract wilde verbre·
- Dat waren ze, zei Mr. blik, "het komt mij Yoor, dat er voorloopig een paar veeren, een ken. Deze echter eischte het
Johnson met nadruk.
op het oogenblik in deze schoo· toeter en nog wat kost.
dubbele, waarop de vrouw de
- Pardon, viel ik hem gepi·
zaak in handen stelde van mr.
keerd in de rede.
Kasteleyn.
je bO~;~:on, kwam hij een tik·
EEN N~~~~G CON·
~~~~e:e~ij~~~i~k~~ut;t ~~~ ~:~ De Raad van Justitie te Ba_ Je moet kunnen verant~
langst". Hoe het oak zij, op een tavia zal nu deze duistere zaa.l{
woorden, wat je zegt, wees ik Zomle:rlinge bandclwijze "an cen goeden dag werd buiten mede. tot klaarheid moeten brengen.
hem terecht.
Bouw·l\Iij. Dirccteur.
weten en goedvinden van de Of het de vrouw zal gelukken •
- Well, en er kwam toen
oprichtster door den directeur het door haar gevolmachtigden
weer een woord wat ik niet af . Op het oogenblik is e1' een e8n contract gesloten met Tjoa directeur aangegane contract
kan drukken, zoodat ik trachtte mgewikkeld proees bij den Tjong Pek waarbij aIle aan de met een rechterlijk vonnis
het gesprek in kahner banen te Raad van Justitie te Batavia de maatschappij toecchoorende nietig te dcen ve?klaren, blijft
leiden en ik hem beloofde, hem aanhangig tel' l1ietigverklaring huizeu v,erden vedlUurd tegen natuurlijk een open -naag. In
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- Hallah, riep ik vanai roijn
voorgalerij, come in.
Een onverstaanbaar gemom- nijdig om te zijn, vond ik. Of
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pel van een figuur die zich in ben je miss chien bekocht? vel'·
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woog, was het antwoord.
Alleen bleef ik, blij, dat mijn
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vrouw rich in het achterhuis
beyond en druk met flesschen hand. Ik heb hem van Kick van
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- Wat scheelt eraan, ver~ hij.- Dat
A1s jij pas een ~a-entje 'mm~
Iederen Dinsdag. Donderdag en Zaterdag grijpe~ taUooze handen in ataVlA naal' e a .
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leende ik vanuit de veilige had, dan zou je het ook niet
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droogte van mijn voorgalerij
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den eersten
mijn moreelen steun. En \\rat dag vinde",
den besten a1 beschadigd
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zachter, ter wille van de bUren,
"behave you!"
-Een aabrijding gehad? in~~
Dit laatste was olie op het formeerde ik verder,
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vuur. Mijn lezers weten, dat Mr.
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