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aaDsChe bladen de mogelijkbeid
Daar voren gebracht van eeD Model - Slechlbedrllven
mogelijke doorgraving van de
NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N. V. landengte van Kra in Siam, onder J apanscbe auspicH~Il, waar- Pllrapattal! No. I Tell. '00 WI.
door de beteekenis en de macht Buitenzorg - Bandoe ng ~ S eml! :a ng _
DELEGATlf - EN
PoerwDredJo.
aan de Singapore-basis zou
DOCUMENTAIRE CREOIETEN.
worden olltnomen.
Garandeert U prima vJeesch.
deskllndig gesceden door
(Uit een bron, die het weten
E llropeesch persooeeJ.
kan, l~unnen ,,-'ij h ier bij aanteeLage noreeringen.
CHINA'S BUlTENL.~NDSCHE d<'!.B.l'lla in details de betrek kin- kenen, dat Engeland met zulk
Vraagt onze Prijscl)urant.
P OLITlEK.
gen tusschen China en Japan. ccn mogelij kheid v 0 I k 0 men
Tsjiang Rai Shek werd Iuid r e it e n i n g h e e ft g e- ~~~~€!\jMS~
~I8~~~~
Deze beslissing vau Hu Han
tocgejnicht, t oen hij verklaar- houden en dat V ictoHet Soe)·. Hblad, dat dlt apMin beteckent, dnt Noord- en
de:
rill Poi n t (Z u i d BuY'- treden uit den aard del' zaak
Zuid-China zich zullen verccni.,1 k be n b ere i d tot m a), wei k e i I and Ii g t veroordeeld, is o\"erig"Lls I\ogal
gen tegen de Japansche agreeoffe r s, ind i en ik ge- o p d e h 0 0 g t e van d ~ manis in zijn critiek cn zegt met
sic en dat uitvocring ta.l worden
dwongen word t
pia 1\ t 5 \V a a r d i t ok a- reden te mogen ver~.'ec.hten, dat.
gegeven aan de buitenlandsche
die t e b r e u gen."
naa} van Kra, zoo h e t de leider der groep Soerabab.
politiek, welke op hel jOtlgste
ooi t zo u worde n g e g ra- van de N.S.D.A.P. strellg tege"
congres van de Ktto Min Tang
v e n, Z 0 II U i t k 0 m e D, i D den bewustcn persoon zs.l opwerd voorgestaall, hetgeen het
d e n I aa t s te n t ij d d e r- treden, olldat herilaling van dll:
aannemen beteekcnt van een
DE LANDLENOTE
In
a t e i s Vel'S t e r k t, zeer onaangeoamc voorval at::hl'CSolute houding tcg:mover J aVAN 1m-A.
drLt zonder Enge l and's terwege zaJ blijve.n.
pan.
toe
s t e m min g gee tl
Ret komt OllS VOOl', dat heL
Bclan~5telling in Italiaans chi pd t t k a n a a 1 Z 0 U Soerabaiasche blad hie:, een inCJUN A'S PRESlDEN1'.
sclle Pel's.
k u nne n pas see r e n . stantie in het geding brengt,
Vol gens welingeVicto!"ia Point is in dit opzicht die ongehvijfeld volkomen op
Uit Rome meldt Rcuter
li c h te kring en Is het
een tW'eede Gibraltar geworden, den achtergrond moet blij,'en
vr ijwel zek(n", c1at Hn de fJi-r. Times, dat h et uittl'eden
waannede
\?ij slecht s bedoelcn en
dat h et in de a ll r.-feerste
H a n Min tot PreS i den t van Japan uit de vloot-confcvan de Chineesche Re- rentie in welingelichte -diploma- aun te toonell, dat Engeland plaats h et Nederlandsche G ep u bl iek zal worden gc- til'ke kringcll beschouwd wordt ;deh niet 1aat verrassen en op zag is, dat dezen dokt€l' tar
k 0 Z Cll.
als de eerste aanwijzing van een eventueele gebeurlijkhed€n vol- verantwoording moet roepOll.
"Een Nazi wil niet ondet·
opmlijke botsing tusschen 11et doettde is voorbereid.
EEN TOESPRAAK.
Red. O.P.) vreemd bestuu:r leven" heeft hij
Oostersche en Westersche imgi!zegd.
\-Velann, Diets dwingt
In cen toesprnak welke Hu i1crialisme in den- PacifiC.
INCIDENT TE SOERABAIA. h em om hier te biijyc.n ell van
Hun :Min in ae salon van de
de Nederlandschc gemeensebap
Dc Stampn schrijft: Japan
Victoria hield tot de gc:delegeerHet Soer. Hblad maakt melden, die waren geltomeu om hecft gedllrende de laD.tste ja- ding van een ergerlijk incident, in deze kolonie eell zeer sciIihem te verwellwmen, zeide hij, toen op aIle punten gewonnen. dat zich In een de r groote res~ sant L-r:komen tei:r~;,,_keil, oa t
dut h ij in verband met de nati- Nu ann h et verdrag v<:.n Was- taurants te Soerabaia de vorige hem tot rijkdom ,·oert! ..
Voor gasten van dit allooi is
on ale crisis met den meesten hington een einde is gekomen, week Donderdag heeft voorgespoed nanr Cbina terugkeert. hebben Engeland en de Ver€e- daan, en waarbij een zeer be- in Nederlandsch-Indie geell
H ij zeide ill verbaod m~t zijn nigde Staten slecbts een wapen Itend Soerabaiaasch geneesbeer plaats!
gezol1dheid zes maanden gele- tot hun beschikking. Dat is de Dr. B., een Rus, die als Duit- - -_ _ _ _ _ _
versterking
V8n scher is genaturaliseer d, beden nnar het buitenlalld te ziju kmchtige
HOTEL
vertl'okken e:;-" llOg niet gebeel Hongkong en de PhiIippijnen.
trokken was.
DER NE DERL.U·HJE:S,
hersteld te zijn.
Tot dusver hebben Engel and
Deze dokter ging zich te bni- ProgTQ.1nma
Op h et 00genb1ik zijn de OID- en Amerilra het kunnen voor- ten aan een scheldpartij, terwijl
standigbeden in China ech ter komen, dat de conflict en in het hij cen Duitsche dame, die in OP DINSDAG 21 JAN. 19.36.
Aanvang 7.30 lIUl' ll.!:.l.
dermate slecht, dat eeu Ieder Oosten in cen oorIog resulteer- de bar bedient, ondermeer t oealles in het werl. moet stellen den, door aan de Jap,msche ei- voegde, dat zij zich nlOest scha- 1. Die weisse Dan:;.c,
A, Boieldleu
schen
toc
te
geven
en
zich
terug
om het land te redden.
men als Duitsche in eel1 J odel1- 2. T oujours on jo.ruais,
te treltken, m aa r h iermede is zaak te werken en dat :men
E. 'Valdteufel
Hij zeide, dat het waar is, dal geen oplossing bereikt.
haar, mdieu zij niet wt de bar 3. Die verkaufte Braut,
&it in de eerste p!aats van -de
F. Smetana
Zonwel voor het Britscb e Rijk ging, er vnudaan ZO\1 81a01n.
4_ Paganini,
F. L~hal'
be,'olking afhangt, maar dat
E. Gill~t
cen goede Regeering daarbm'en ais voor de Vereenigde Staten
Ve.'del' ricbtte de dokt er zich ~: ~~~!~~1f~~~~:1 .
F. Erkel
noodzakelijk is.
breekt er een zeer ernstige tijd tegen employes van de zaak en
sehold deze onder meer voor- - -- - - - - -- "Juden-balbblut", terwijl bij wat : -_ _ _ __ _ _ _-,
EEN VERKLARING VAN
De ltaIiaansche Pers betreurt de muziek betreft, constat-eerne,
B a t , Kun stkr i ng
de kortzichtigheid van Enge- dat men geen joden-muziek
TSJIANG KAI SHEK.
land, dat zijn vloot in de Mid- wenschte te hooren.
H cropcn in g
dcllandsche Zee coneenireerde
Blj het beengaan heeft deze
Berejd tot Offers.
en zijn energie verspilde aan
dokter vervolgens op de trap
het Ethiopische conflict ter-- een soort van polit ieke speech
N aar de Sin Chew Yit Po aan
wijI Japan zich een onneern- gebouden en daarbij g ezegd,
de Str: Times meIdt, heeft
bare positie in het Vene Oos"dat een Nazi niet onder
Maarschalk Tsjisng Kai Shek t en opbouwt, welke cen bedrei..
vreemd bestuur wi! leven en
2e coUectie. Re.g:ulult
Donder dag j .i., een dag, nadat ging v~~r de Westersche b elandat Hollan d spoedig verdwij\VoensdagavQnd 6.30 u.
over eenstemming met Hu H an
gen in China vormt en voor de
nen
%.0\.\"
.
Min was bercikt, een zeer
toekomst van het Britsche Rijlt
leden vrij . niet-Iedea 25 ct.
krachtige verklaring afgelegd in den Pacific.
inzake China's buitenlandsche
politiek, toen hij op een bij een~
kOUlst te Nanking de toenemende J apllllSCbe invloed in Noord
China besprak

"BROMO"

SPECIALE VACANTIEBILJETTEN
DOO ", DEN GEH EEL E N A R C HI PE L
EN GEDURENDE HET GEHEELE JAAR

aangckolldigd, dat aneen zij, die
in het bezit waren van cen pas
Viln

Lloyd

het agcntschap van de
Triestino, aall board

Inoehten kamen.

De aankomst van
Un Han Min.
Uitgebreide VOOl'zorgsmaatregelen van Singapore pollUe.

Toen de gedelegeerden :c;ich in
de salon van het schip gelegitimeel'd hadden, trad de dochter
van Bu Han Min, dicllS secretaris en cen woordvoerder het salon bilmen, teneinde hen te vel'welkomen.
Even latel' verscheen Hu Han
Min zelf, geflrmkcerd door leden van zijn lijfwacht.

LI.)F WAC111'

ONTWAPEND. zclwre Ol1l'llst ontstond, aan geEen reporter , die trachtte Hu
;.:ien nicmand w('ru tocgest~an
Hnn Min te interviewen, \verd
a all boord t c gaan.
vastgcgrepen door Wong Ling
De Chineesche Consul-Gene- Chuk, dell opvolger van "Two
Wij hebbcn rccds melding
gcmaakt van de :mnlwmst van raul tc Singapore ~vas de cerate Gun'" Cohen, en den chef vall
de Chinceschc poHticus Eu Han wien werd ve:roorloofd nan de lijfwacht van Hu H an Min
ell cen anderen bewaker, die
Min tc Singapore en van de boord te kamcn.
hem duidelijk manltten, dat !-In
7.ccr verstrckkendc bctce}'cl'l.is
Vana! het dck van de Vieto- Han
Min aileen via zijn woo:rdvan dicils bcslissing om zich bij
~-ia gaf de Consul aallwijzingen
vocrder kon worden t oegesprode Nanldllg-regccring a<l.11 te
s luitcn en met Tsjiang Kai Shek wie tot de delegatie van Canton. ken.
samen te werken.
e n Nanking behoorden cn del'-cn
Omtrent de aankomst van heeren \Vcrd vergund nail boord
WOllg Li.ng Chuk, die Eut"OHu Han :Mln ell de bcsprekin- te komen, waar zij in het salon pcesche gekleed was, is cen van
gen welke gevoerd zijn, lezen
de heste scherpschutters vall
werden
geidclltificeero,
alvowij in de Stl". Times net volgcnChina en heeft Hu Han Min on
rens zich miar Hu Han Min te diens Europeesche reis vergede.
zcld.
Toc]} clc Victoria Vtin de mogen begeven.
Lloyd 'l'riestillo te Tandjong
ONTEVREDE NIIEID OP
VOL LEDIGE OVEREENPag:u' aankwnm, be.;aven zich
DE KADE.
STEM~flNG.
onrniddelJijk Europecsc11c ~ oli
tieambtenar('n oan boord, wier
Illtusschen moesten zij, die
De ver t eg enwoordieerste werk hct was de lijf wacht naar de haven waren gekornen g e l'
van
G e n era a I
van :-111 Han Min, die zijn hut om andere passagiers van de Tsjiang Ka i Shek, Wei
bewaalttc, ta ontVlapcnell.
Victoria te verwelkomen of at Tao Ming, ve rklaard e
De put van Hu Han Min bleef te halen, zich ver gel10egen met na bet onder h o ud m et
gesloten met ceo wacht crvoor, eell gesprek van de kade naar Hu Han Min, da t d e z e
de boot, waarbij de bezoeket's zoo spoedig m og el ijk
bestnande uit Engelsche politic hun ontevredenheid niet onder n a a r N a n kin g
z a 1
en de mannen van zijn cigen stoelen of banken staken.
doorreizen en da t e r
lijfwachl.
Depolitieantwoordde slechts, tussc h en Maa r sc h alk
Bet toouce) wcrd door cen dat "speciale voorzorgsmaatre- T s j ia n g K a iS h eke n
H u H a n M j n v 0 li e d i ge
groote menigte van den \Val af gelen " noodzakeliJK waren.
E en half uur latcr werd een ov e re ens tern mi n g i s
gadcgcslagen, onder wie cen plakka.a.t bc.vestigd, wa:lrop was b e r e i k t .
lIu Ha ll I\Ii u's Bcslis:.;ing.

Waoneer het gaat,
Om 'n IlIQoi~ plaat,

-

Zal elk HIS MASTER'S VOICE v~rkie zen ,
Die . t beste geeft,
Want beusch die bee£t,
BeD te p utatie te verliezeD,
Laat daarOIll nou,
Ais 't gaat om kou',
HIS MAST ER'S VOICE 't VMr U bevriezen.

MUSEUM

!

HIS MASTER'S VOICE

:.

I

Spant ook in Koelkasten

DE KROON
Voorradig In -4 verscbille..nde mo dellen, 4 jaar
garantie en de bekende L U Y K S' Service '
ook op gemakkelijkk
afbetaUngsconditie~

H ij ont k e n de t en
s t e l ligste. d at h jJ
een i ge geheime overeen k omst zo u h e bb en

~:~e~!:na~ :~ nVaeteb:enn~
hei den merirte op, datde

eenige weg .tot vooruitgang ligt
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in de ontwikkeling van de cuItureele en eeonomische bulp-
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koopt men bij den Muziekbandel
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0 eo. oorJogsschepen snel te kunnen
verpIaatsen moet men op Vel'- Vergeet VANDAAG de bloemen Diet
ten worden!
En
een
artikel
als
dat
in
de schillende be1angrij'ke punten Voor de mailboot morgen: .. FAVORIET"
gasten".
over
enorme
boeveelheden
Vo1k.sstem geeft daar'" aanlei- stookolie beschikken.
knn worden verklaard nit onWij weten niet, om in de ter- ding t oe, omdat daarin princi.
Djobarlaan 25
Waar moet J apan die vanwetendheid van de betrokken minologie van den beer Quix te pes welke heeten te worden daan halen ?
Bel duo op v66r U 't vergeet Welt~ 1927
meisjes omtrent de strekking b1ijven, wie eer. kaakslag heeft voorgestaan, met voeten worden
van dezen mae.tregel ten opzich- ::;~even!
getreden!
Japan's
OliebTonmm ::
Z-ijll
'liet toereikend!
te vnn hun zusters, die met
Maar weI weten wij , dat deze
Waar inmiddels zulk een
Duitsehers getrouwd zijn.
herinnering aan onrecht , dat ge- nauw verh:md is gelegd tusQlie is de nnontbeerlijkste
NederIandsch..
Wnnt de band tusschen de pleegd IS en tegelijkertijd aan schell den maatregel van het stof voor Japan. E~hter zijn de
lodische
N.S.D.A.P. en de Duitsche Re- oni'echt, dat gepleegd

het er dingen $ , die gezegd m

Bet bezoek van den Duitscben kruiser Karlsruhe is acb·
t er den rug en de -gasten zijn
met de gebruiltelijke beleefdbeid
ontvangen, waarbij v.olkomen
correct het arrangeeren der
verschillende feestelijkheden en
de ontspanning, we~ke dcr bemanning werd aangeboden, aan
het initiatie£ van de Duitsche
gemeente bier ter stede en in
Bandamg werd overgelaten,
die zich begrijpelijk op uitmuntCllde wijze van deze taak tel'
wille van hanr landgenooten
heect gekweten.
.
Inmiddels is in d e liier ter
stede verschijnende ·Volk.sstclJ!.,
}let blad, dat stceds met nadrul,
bctoogt vbOr alIcs het Indisclle
belnng voor te staan ell het spoci:lal voor dcn kleincn man op
tc nemen, CCIl nabesehollwing
verschcnen, wc}l(c juist in dil
orgaan l.CCl" vrccmd aumlect.
Tcrloops wonlt dnarill namelijlt de bckcnd gcwot'dcn maat!"l.gel hcsprokcll. dat m<;t Indi·
selle vrouwcn gchuwdc Duit·
schers geen lid kunncn zijn van
de N.S.D.A.P.
Wij willen hier even tCr7.ijde
lutcn of het bcl'icht, dnt zij, dic
reeds lid vall de partij 7.1.1n, d::tarult. ~tilh:n worden Z(Ostoolell, nad cre bc\'cslig lng zal krijgcll.
doch aileen vnstllOuden arm ltd
t oegegcw'l1 rcit, dut scderl No·
vember IH31 geen met l ndischc
v rouwen gt"ll\lwdc Duitsehcrs
m eer aIs lid van de pal'tij wer·
den toegelate:l1.
Eon maatre.;cJ welke doo;
het grootstc decl del' DuitS<.:hcr:;
hie)' to lando bctl'ellrd wordt,
zon:\ls wij £lit de vori.;c week
reerls b<:lichtten.
l'olk.'l.'1i(Jin nu, van wic
m en in de aUereerstc plaat."
protest zou vcrwachtcn tcgcn
CCIl maatreg'ci. welke 7.00 nauw
vcrband houdt met het Indisehe
bciang, cen maatrcgel. \velke
vear cen groot decl van de Indischc snmcnlcving krenl(end is
cn welke ue kolonia le politick
van de Ncclcrlandsr.he Uegeerin g vollwmcn llegcert, vindt in
haar nabc~chou wi ng slcchls
cellige \'cl'sehoonellde \\'oorden
cn de redactic zegt, dat het haar
leek, dat dit bericht met
o p 7. e t was gclaneccrd a m de
goode indrukkcn, welke men bij
bet kruiserbczock opdced, tc
vcrgallen.
Wij gclooven nict ao.n zuTh
cen opzet. Want als er, wat be·
tre(t het tijdstip van de pubHcatie ";m het bcricht, opzet in
het spel is geweest. zooals de
Voll.:sstcllt- dit aanncemt . dan i5
het slechts dit geweest, dat men
het bczoek van den kruiscr cen
gunstige gelegenheid VOlld Ol!l
tot bekendmaking over te gaan,
daarbij rekenende op de hoffelijkheidszin der Nederlanders
om onder deze omstandighedeOl
he t commentaar niet al te
scherp to doen zijn!
Verder zegt de heer Quix:
Dc

::==~=====~======~~~~

geering is zeer nauw en zij zijn
niet weI van elkaar te scheiden.
Ell in de prnktijk heeft de
gcwrnalrte maat.regel het effect. dat wanneer een Duitscher,
die met een Indische vrouw geIlllWd is, nanr Duitsehland tel" ugkeert, he t hem onmcgelijlr
7.:1.1 zijn om cen betrekking te
krijgcn, noch in het ambtelijke,
L10Ch in hct p:trticulierc. Want
g~n lid zijnde van de N.S.D.
A .P. Imn hij oak geen lid zijn
va:l CCll Beru[sgenossellschaft
:m zonder dat kan hij geen enItcle betrekking krijgell.
Hij staut dus voor de keuze
..ian dell zelfknnt van de samcnleving tc blijvcn hangen en te
\'ct'lel'ell ""at hij hecft overge£pnal'd, of.. ...... zich van zijn
vrouw te latcn scheiden, wat
mo.nr al te gemakkelijk zal
ga.an, omdnt ondcr de omstan·
di ghcden welke thans in het level1 zijn gcrocpcn, zijn huwelijk
met ('('11 l1iet-Arischc, voldocn·
de l'edcn tot onmiddcUijkc ccht:>chciding' is .
Maul' de \'rauw, die door haar
Imwclijk met ccn Duitscher,
Duitschc is gewordeu, komt
voll:omen rechtcloos te staan
a!s nict-Arischc!
Oit i!J de ernstige bctcekenis
de Indisehc gemecnsehap
van den rnaatl'cgel, die met Indi!:iehe vrouwon gellllwde Duit·
sellers niet toclaat als lid van
dc N.S.D.A.P. !
Natuurlijk zullcn de meestc
ifI IndiC gcvestigdc Duitschcrs
dcy.e consequcntie overzieu en
zoo zij met Indische vrouwen
getrouwd
zijn,
niet
Duitschland tcrugi{ccren.
Doch nicttcmin dicut op de
cl'nstigc gevolgen te worOf!n ge·
wezen, opdat Indischc mcisjes
cleze kennell, 1ndlen zij cen hu'Nclijk met eell Duitscher wuden
overwegcn.
De !tans, dat zij zander mce]'
\'adcrbndloos en ..... rechteloos
wordcn, bestaat.
Evcn rechtcloos als dc Jodcn
in Duitschland, waar omtrcnt
wij aIle nu zoo langzamcrhand
wet \'01doende weten.
Ell dit breng ons vanzelf op
cell tweede passage in het artikel van den heer QuL'(.
Hij SChl'ijCt namelijk het volgende, waarbij wij oak de kapitalc letters uit de Volkscottm.nt
overncmen.

KAN
worden aau leden van de Indi·
ache samenlevil1g, volkomcl1 op
haar plants was op een oogenblik , dat eaoige dagbJaden, ook
vollwmen onlogisch de YoU,s stem, in eell verheer1ijkingsrces
van allcs wat der !{rrrlsrtlhe
was, uit het oog beg-onnen te
vCl'liezen , dat de lieden, die in
Duitschland aan de touwtjes
trekken, het grootste deel van
en~ Indisehe s::unenleving niet
vriendschappclijk gezind zijn!
Dat men, voor alles de belecIdheid in acht nemende, ook
dat in ludie beseft. was goed
am den gr.stcn duidelijk te TIl:J.·
ken.
En d..,t het de Isrnclieten in
Indic waren, die op volkomen
correcte wijze de aandacht
vcstigden op hun stamgcnooten,
die slachtoffcr werden van een
regiero,datopditpunta)Jeredc
en aUe billijkheid wt het oog
verloor, is volkomell bcgrijpe.
lijk Cll ••••.• te <1.ppreeWcrcll.
Wij zijn wars van de verscherping van tcgenstellingcll
011
zoudeu iedere onhoffelijk.
heid, zoo zij lich tijdcns dit
kl'uiserhczoek had voorgedaan,
hcbbcn veroordecld.
Maar dit ncemt niet wcg, dat

I

"Tach dansten de matrozen en officieren hier lustig
rond met Indische vrou'lttjea,
werden Vl'iendschapsbanden
aangeknoopt. Vreernd, als
men het berieht in eenige
groote bladen voor waar zou
moeten aannemen.
H eelemaal niet vreemd, zeg·
gen wij bier tegenover. Hoog.
stens is het vreemd geweest,
dat deze Indisehe meisjes en
vreuwen voor zoo'n dansje te
vinden waren, hetgeen s lechts

~~~en

de sterke '
gun metal
(donker grijs)
praline
(beige)

de JodeD in Duitschland en die grand e n dus vrijwel oobevandaar gevlucht zijn, Zoo schermd, bovendien betrekke-

m age juist op de Indi- ,
s c h e g e ill e ens chap in
Batavia een
beroep
w 0 r den g e d a a nom
de n W ~ 1 dad i g h e i d sa v ond van he t com i t e

tot s t e un a anD u i t- ~~~:~d ~:nv;:io~":°5o~~~~
c h e J 0 den, weI ked e 11 dat d.ie ondoorgrondelijke atilte
2 9 s t en Jan u a r i z a 1 ill den Pacific eeo waarschuplaats hebben, zoo wingssein is am op zijn hoede

krac h t ig mog e lijk t e
st cunen, als ee ll waardig get uig en is, da t
men b es cf t am welke
bel a n g c n h e t
hi e r
gaat, tegen w e lke onred e 1 ij k h e i d hie r 0 P
g epa s t e w ij z cwo r d t
geape ll ee r d.
Niet als een demonstratie,
want dat zou verkeerd zijn en
zeer zeker niet in de bedoeling
van het COlllit.e liggen, maar
als cen correcle uiting vall het

v.

w.

(Vall

(/ichtgrijs)
down

(licht beige)

(goud bruin)
mayfair

(danker beige)

2.50
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~
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Z:gll

I
I

veez over .
leger en vloot

Japan hceft

voor

St!!.~~b~ge:~~t:~r v~~~m~~a~:

~~~~el~f:~~de~r~!~ ~~~t~~t
U door!

Hoe staat het daarmee bij

ka~ev~~dOoO:r~~~el~:~:~~~:

~~~r: :~e~~:r~:.

klein

I

I
I

NoordWIJTII:.t.3fo50n' i~5g9a9ngwh.otkt.'vv,l.hdeNnillmij-gebouw •
Tijdens d e i n Dec ember j . l .
afgenomen red i 0 - exa mens (gOll_
veroement s -diploma's) slaagden TIEN ooze r candidaten.

•

Uite.rste

termijn van inschrijviog nieuwe

•

cursus: 1 Febr. a. s.
_

•

_. _

•

_

•
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te veel kosten en dus zal het

Zij die haa[ potje kookt op gas.
is Jt vlugste klaar en in haar sas!
Wilt U dat ook zijn, belt dan even op Wit. 1720
aaUC:haPPij.

Dodig

werkelijk zoo bedenkelijk is, dan
is bet weI raadzaam te Doemen
om dc ontstane aebterstand zoo
spocdig mogelijk, coute que
colite, in te halen.
Wij leven tegcnwoordig op
den rand van een vulkaan ell
v66r men zich er goed en weI
rekenschap van gegeven heeft
!tan het t ot een hevige c"'(pJosie
gekomen zijn, die de wereld op
zijn grondvesten doet schudden.
A1 wordt er ook nog zooveel
over wereld\'rede gesproken en
geconfereerd en at stelt men
zelfs voor, dat die duurzaam zal
zijn, het ziet er niet naar uit,
dat die in de naaste toekomst
zal ontstaan en gehandhaafd

ttlag~

~o;l~~ID~ffi\ ~ ~~~~[f!]©~~ ~
""'sZaterdag- en
middag s

'szondag_~11

MATINEE DANSANTE

.gelo~ven wij. dat het b~ ~~ve:~n ~~be~; r~~:~ ~~~~

~oor~~J~j:'gel~~~c~~t~~idOh:~ ~~~ ~~:j~a~Pd:Us~b~~g:~~t

Zuid·Sachalin zouden nog heel
wat Jap:umers een bestaan
kunnen ~inden, terwijl zij dan
tevens met zoo heel ver van
~l:: en famil ie verwijderd wa -

zoo ~oot zijn als wanneer men
door het lange wachten in slaap
sukkelt!
Ph. T.
Tokyo, 19 Dec. 1935.

Maar hoe 't ook zij, Japan
zoekt oaar gebieden am zijn
ovcrbevolking uit te laten en

- -~ ---,. ----

~~a~~~~~er;~ ~~~n~:ia~~~!
l{all aaotreffen. Manchukuo is
in dit opzicht tot op zekere
hoogte op een fiasco uitgeloopen, althans het beantwoordt
niet aan de verwachtingen, weIke men ervan gekoesterd heeft.

be·

landeorijk, dat sleehts voor een
zeer
gedeelte bewoonbaar
te noemen is - het grootste
dee1 wordt door bergketees ingenolDen en leent zicb 'door 011:-

1 0-1 N S TIT U U T

dIe emlgro.be meet" op onwtZ
Veilig is om het zekere voor
~Iln op onmacht aankomt want het onzekere te nemen en voor-

wingssein zijno Nederlandsch.
Indie heeft voor Japan vitale
Japan moet expi)T_
belangcn!
teeren!
Men wi! Japan aan handen
en voeten bmden en de groote kin~~t~: :e~e~l~~~~e~e v:'v~;
flguren van Vereemgde Staten ovecproductie staat, ook de ine n So~jet spelen, daarbij eel1:
dustrie groeit, want de men~~~~i~~ {~~e~u~au:~~~~: sehen mocten in het leven ge--

Vrijdag 31 Januari a,s, 9,30 ultr

n,m~

HET 7e

KLASSIEKE CONCERT

..--.
ZAKEmIENSCHEN, DIE
NIET BEHOEVEN TE

ten bate van het A. S. L B.

KLAGEN.

Er is t!cn groote ople\ing
te bespeuren in den
pianoha.ndeL

Het Q[kest is ve[sterkt tot 18 lIlusici.

TE DANKEN AAN DE
RADIO.
de!!: tt~et!~n doC:ie!..~~:::ei:'
menschen te ontmoeten, die met
een glimlaeh op het gelaat vertellen, dat ze "werkel\jk Diet te
klagen h.:bbe~", zegt _de Tel.

ve~~n~~af~gc=~~~:

~~~~~:~r~~~e~r!~::ede mi~dellijk vra?CD. Hij ~ e~

Kaarten zijn verkrijgbaar bij het plaatselijk
Comite eo op bet Hotel-kantoor.
..

,.

~~~~~~~~~~~~~~"""'~~~~~~

I
2500 piano's en vleugels. Een past, dc prijzcn zijn gedaaId; de
andere Engelsehe firma ver- instrumenten 7.ijn kleincr gekoch~. op e~ dag .108 piano's. b~mwd in ....erband ~et de \'ele

:

~~ f:=~~~ ~:~~:~ =~e:~:~: ~~~~:e;:o~~

machines op v n kracht door
blijven draaien~ J:pan moet exporteeren. Maar besehermende
tariefmuren rijzen voor de grenzeennsvtaananandere landen omhoog
de Japansehe export
in den weg. Daarom is de houding van Japan ten opziehte
van Noord-China zoo met te
hillijken, dan loch v.:el te begrijpen.
Japan wcnscht zijn economische belaDgen te bescltermen en
zal hieraan. desnoods met W&pengeweld krac.ht bijzett.en..

menten hebben gebouwd in het
jaar 1934, welk santa! zij in dit
jaar nog hoPen te overtretfen.
Onz.e zegsman deelde ons mede, dat een fabrick in Engeland
op bet oogenblik 150 tot 160
piano's per .week aflevert! Dit
zijn getallen. die wij nauwelijks
begrijpen kunnen. En ook in 0llS
land eo no.g,. andere landen vall
deze oplevio a in den pianohandel tc
maand October van dit jaar in
De importcij:fers nit DuitsehAmsterdam veerti.g procent pia- bmd., bet land mull' de meeste
no's meer verkocht waren dan piano's vandaan komen. zijn

gendheden to. t een gewapend
conflict mocht Immen. zaldaaJ-..
bij waarsehijnlijk de vloot de
grootste .rol spelen.
om

maand van bet
Een firma in LoDdenmeteenlGVer. dat· er een groote vra.ag van.. Zij zal sleehts t.evreden laaantal .filialen Oftt eD. om ge- is na&r. gebnIiIrte instrmneDt.en. chen en l!ich daarna weer '"eI'heelLOnden~_t en de fabrikanteo hebben zieb. l diepeninhaarci"..... ~..,.
in eon maaIld Diet JOinder d>Jj onde< invloed daa=m _
de mogdijkheden~~ ~ .... ~~

pemst en "'mdt bet met. W1J
zullen u helpen. Enk~~. dagen
gelede~ schreven ' jkWIJ. "De
kunst . IS weI. de~J d.oor de
R a d 1 0 gediend, Welke ~s~. welke. "handelaren In
~t
onde~den .o.a. de
JUlSthei.d van deze stelling?
De pIanobandelaren...
In cen gesprek dat WI) ceo
d~ dagen hadden, deelde .de

=~~~: ~f.':.~inP~;

m: ~~e

:~~;~~~~~~= een~:~ =~J:~

"des Guten zuviel!"
. .
..Java:-s
. t ores
Het is dus dringend noodza..:
lalIijk,d.t · er emigratie plaats
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _' . beeft.

.. . ':"'~

te':!::.·rZijnwijOpeventualitei_
ten voorbereid en zijn wij gereed om 'ekere belaugrijke ._II_II"'~_ ,III_.
strategische punten in een
~
~~~grJ~~e~re~~~~? van verdedl-

M
N<d"'.
kOfl~n~en er van overtuigd is, ===================='
dnt de toestand in den Pacific

Maar de Japanner is, misschien meer dan cenig ander
,,!olk, buitcngewoon gehecht aan
zijn geboortegrond en er nlet
gemakkelijk toe te krijgen zijn
vnderland en familie, benevens
de graven van zijn Yoorouders,
vaarwel te zeggen,
Bovcndien, vraagt men zich
hier af, waar moet hij heen ?
De Japanner voelt zich in de
tropen nog meer als een kat in
een vreemd pakhuis dan de
H ollander . Amel'ika heeft zijn
poorten voor hem gesloten,
waarover destijds veel stof is
~fu~r~:~dbui~~n.OOk AustraUe
. Toch

ADMINiSTRA TIE
BELEENINGEN

voor elk jaar t e wei ni g
werd vcrstrekt voor exploitntie-

pOllde1It).

Nu er zulke klappen vanen
tusschcn ltalii:~ ell EthiopiC,
waarbij aan beide zijden hondcrden doeden geboekt zijn en
de toesta.nd in Noord-Chiua
zander twijfel in toenemende
lnate hoogst critiek genocmd
lnag worden, zou men licht geneigd zijn tc gaan veronderstel·
len, dat Japan, wiens aandacht
onverde<!ld op den loop der
bovengenocmdc gebeurtenissen
geeonccntrcerd is, nu minder
aan NedCl·landscb·lndic zou
dellken dan voorhccn het geval
was.
Niets is echter minder waar!
De belangsteHing iD nog onverflauwd en al wacht men zich
er weI voor dienaangaande uit·
Jatingen te doen in deze onberekenhare periode van oorlog
en oorlogsvoorbereidingen, men
houdt den blik gericht op meer
d an wij kunnen verruoeden.
Het is een overbek end feit,
dat er sedert lang een zekere
spanning bestaat in den Paci·
fic, die er gaandeweg wet heter
0P wordt.
Ret is er momenteel stH, hMI
stil, maar juist die stilte heeft
iets benauwends en schijnt op
eell naderenden storm te wijzen,
mogelijk cen typhoon!

ADVIEZEN

VOOR ALLE

I BEURZEN
ALLE BANKZAKEN

de Cornmissie-Idenburg blijkt,
dat de laatste jaren met minder dan twee miUioen gulden

onze71 eigen corres-

is de hel:t.DJ:."StelIlng nan het
verflsuwen?

ORDERS
I i

begrip, waartoe de berichten der on~:ze regeering heeft, na rijp
laatste dagen cc Indische ge- beraad, besloten om voorstel1en •
meenscha p moeten hebbcn ge· tot verbetering van's lands
bracht.

nOOFOKANTOOR TE BATAVIA

EFFECTEN

~~ :~h~~~e~~~ij~~n,p~~!~~~

al zoudeu daar slechts "terreinen van duizend weken" zijn,
hetgeen men mer geenszins
zonder meer gelooft! Daarom
zeiden wij straks, datde belaog-

S

"Nederlandsch -Jndie,
Olie en Japan".

worden aangehOU_ kaar samen.
.
ZeIter, wij hebben geen beJapa~ is Z1J)(li;1' overz,waar tegen hulp aan wie
bevoZkt.
ook, maar dit lijkt ons een
Daar klinkt de noodkreet van
1
Japan's overbevolkln!!. die meer
en J?-eer tot een drukkende last
ragfijne chiffon kous
be~t te .wor~~n. E;r. wordeo
elk Jaar ctTen een miilioen Ja·

·I
e en
1ady
H
stone
beachburn

OPGBR[CHT IN 1957

--~~-~~.~.~...- .".
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M A A T S C HA P P IJ N. V.

meenschap aantast, welke zoo- Tarakan en Ballkpapan. met
vclen krenkt, en de positie van Singapore ver op den achter-

\'001'

"Een zeer onsympathieke
daad ging uit van een comite
tot steun van DUITSCHE
JODEN.
Op den dng dat de Karlsl'/lhe iets terug wilde geven
uit dankbaarheid voor de genotc" gastvrijhcid bier te landen, verscbeen cen bericht
van Ancta, waarin mededeeling werd gedaan van cen
liefdadigheidsavor.d bier op
29 Januari a.s. te ' geven vooc
naar Nederland gevluchte
Duitsche J oden.
Let wet DERTIEN dagen
voor de uitvoering.
Had dit geen dag meer

ESCOMPTO

~~~t::: pa:::~t~i~~:eg~~ ~:~:::~~~:!~~:::;~~~

¥aar

I
I

bespe~

stijgt. Hoe is rut verscqijnsel te
yerklaren? Wij hebben er met
een enkelen z..in reeds op gewezen.
De radio bl:acht even een teru~lag; swedlg daarna echter
~
wekte zij den lust tot muziek bij
de menschen op. De radio beeft
de liefde voor de rnuziek be'\'orderd, de aantrekkelijkheid van.
muzikale a\"'Onden en het zelf
actief zijn, ontwikkeld.
En wanneer DU alle mensehen
een instrument gaanleeren

"Weljweel'
~ :a=~:::~~ =~~e:r!!~=~

.

. -:

!.!±?~#!P#;,,:r~~~f?~:7)'~>t:~~~;..~ :~: ~ !t..'.~.~ ~~~~ ,-:,~: ?·~·t, ~·~ ":!.I<. '\'.!"'''~~'': ';
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-.-----,-"!IUIt de ·Geschiedenis van
.a.'t~~'
"De Blauwe Vogel".

p'
..

Hoe men een theatertroep
veertien jaar bijeenholidt.

HEEFT TE KOOP VOOR
WEI NIG GELD :

Z~[~ILAPPEN
1.!!!
. ~P~~SEN
~~y~:t ~~~~s:: vanai30c.
DW~IL~N
vanai18 c.

JUSlL"W. DE " ADER VAN
RET GEZELSCllAl'.

B,I,v;, Noordwijk 42 To!. 365

in zeven en twintig landen en

Vij fdllizeml \'oorstellingen.

- Vijfduizend voorstellingen

r
Millioenen
vertrouwen C?p

Tijger
Balseln

vierhollderd en twee steden en
vijftienholldcrd theaters, in
vcertien jam', dat is honderd en
negen en zeventig nununers,
t waalf progra.mma's en vijf millioen toesehol1wel"s, zegt de man
vnn de "BJauwe Vogel", zondet'
eenige aarzeling.
- Ik rekcn niet zoo best uit
mijn hoofd, zegt dc man met het
opschrijfboeltje, maar vijf milHoen is toch \'ijIduizend maal
duizend?
- EJ' zijn 001. gl'ootCl'C zalen
in de wcrcld dan in Nederland.
In de Champs Elysees gaan
2000 mensehen, ill het Weensche Volksthcalel' 1700; in
Amerika, met cell paar luidsprekern, hcbbcn wij 5000 be·
zockers gehaq. Muar aUez, zegt
de man van de ..BJauwe Vogel",
doe or !?Cll half millioen af, Millionnair blijf !It toch.

I.

I

~~~t.el~u:~l~~r v~~elJe h!~~
sehiedeniS van "De blauwe
Vogel".

l_

de coulissen van h cl theater en
ill een lichtgevoelig Russiseh
hart, dan er in cen opschrijfboekje geschreven wordt. Deze
Juslmy is niet de Jushny dien
men kent: en deze andere
Jushny, de vader van de "Blauwe Vogel", is met zijn hoofd
niet bij het opschrijfboekje,
maar bij een boom voor Nijmegen, en een Nijmeegseh hospitaal.

Net gcheim Wtl dcm
goochelaaJ".

Er h.tllJC1·t Ict s .

lal ook U helpen I

Hij is ook andcl'S.
- Hel geheim van de "Bla.u·
we Vogel"? vrao.gt de man met
h et opschrijfboekje. Want men
houdt geen vecrtien jaar een
thcatertroep bij clkaar zonder
het gcheirn van het theater te
Ite!Wcn. Evenwel, het is een ge·
- Dat is 750.000 K.M. auto, helm als van een goochelaar ;
men heeft het in zijll vingers,
~~ftc,;~~ncb~:~t""'~c~~/~! maar kan het niet verklaren.
roodc ben ik het verseten, zegt
- De mensehen nict vervelen, Jushny, "en als jc ze vermoct, vcrveel zc dan zoo
:~~fttei': earu~~s ~:~;v:~e~~ velen
kort mogelijk. JcuM niet te bebij scweest, tot Zundagnacht", l ~ngrijk gaan vinden. Zorg aIt lJd oat zc zeggen: "Januner
~:;'!~I ~~o~~s~~;;I:ja~· d~~k~~~: dat
J ushny zoo weinig opwe Vogcl", cr hapcrt iets,
lreOOt." Veel beter dan dat ze
- 'regen CCII boom, zcgt hij zcggcn: "Daar heb je hem
nerveus. De wagen mct de de- weer!" wever cen eerste rij
lastige toeschomvcrs hebben,
~~~gl~ ~ij"Jij~c~~~nt~g~~, :~~ die jc met moeite verovercn
dan familie en vrienden.
~~~ns~:~:~~~I'u,d~~h:c~~t~~~ moot,
Vechten, iederen avond vechten,
janr samenwerken is men ecn om je kUlist goed te ver.koopen,
Geel\: kunst willen maken, den
fami lie geworden,
menschen wat goeds willen ge- Een beste mnn, zegt Jush- ven. En icdercll avond denken,
ny. Een Tartaar. Vreemde le- ook na veertien jaar, nil zal ik
vens hebbcm wij. VOOl' den oor- Addis Abeba veroveren !
- En hondcrd negen en leventig nummers, hoevcel kilometer linnen, hoeveel potten
blauwe eu g'1'ocnc en roode "err,
hocyccl kilometer aulovervocr
Cll hoevecl.. ... . ?

BETER
LICHT
------- - - - - is NIET DUURJ. ~~:~j~~~~~t~~~~~~~\Oa~d~l~ e~:~
Vraag t ons

STU I VERSTAR IEF
~ v oor U w woonhui ,.

ILBGTRICITEITBEDRIJf • BAT.IV II
AFD,:

STROOMVERKOQP

T e l. Welt . 300 to estel 14

H U I ZEN !~:cst~S to~~ ~!~;~~~i~,e~~ij~s~~:
8~: ::~:R~ 5

Vcchlen Om je lastigsten toepal{ken tc krijgen.

~~~l~:~ e;a~lij i~:~~~!r~~ ~~tO~w:Ct~

~~:! ~~llS:~ l~~~ ~~:; ~~? de~ L~fs~~:~n·n.!nj~\~~~~

TE
S 0 E K ABO E MI
Oole v~~r Vac3otie#verbliiL

ligthijinhethospitaa1.Weetje
ze
..In m'n linkerzak zit de sleu- c.ient rus hij op een avond zegt:

WIlt U op de boogIe :liJn van ~lnv~r~c~~u~~f~::a;a~j~i~~~e~
wat er op dit gebied te Soeka- zit. Die heeft hij lIoodig .... .. "
baem ' en omstr~ken
- "Zooiets!" zegt Jushny, en
kijkt in zijn kleintje kotrie.
- J a, zegt de man met het
Is. vra!IIJt dall d~ wOllinllllj$t <laD bij opschrijfboekje, en kijkt ook in
zijn kleintje koffie. Er is cen

TE HUUR

gratis

lot.{lt1.ondu

tot van-

I

SOEBABOEMI
:~re~~~,vr~gJ:ede~~o~~t ~~~
Haag 3500 Voet. Tal. 203 l eeDs een te laat was, of dat wij
np_"
F .. P .
ceos in het Thilriuger Woud
~ma a mllie
e nSJon
met een auto panne hadden in
~~~~~~~~~~ ide sn~uw, .een uur voor cen
opvoerlDg. TJa. Toen k\~.am. er
Stemvorming
een groote auto voorblJ, dien
De clarna t ie-Voordracht
we stopten. Blauwe Vogel? zei
blJ
de mijnheer In den auto. Slap

I
I

I

#

Co Balfoort
POltWfg ho

_

Td . Wit.

1369
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~§'~;:;:::;;:;:::;~;:;:::;;;:;;:~~

~

Mevr D van R outen, Gedipi
coupeuse, Schoolweg-Nool'd No
13. Bat -c.
Maakt japonnen en ko.ippatronen in elk genre tegen billijk
tarief. Gceft ook privaat- en
cJublessen met uitreikiog Van
Dip]oma.

_ Nja,

zegt Jushny. en h ij

~~on~ ...~~b

!~~S =u=~n~s~!e;~:;

Aardig van hem, nietwaar?
Gistel-eIl speelden wij in Tre·
bek,... .
-Trebek, Herr J ushny?
Driebeek, Kasbek, Trebizonde,
Kaukasie, Overijsel?
-Hoezoo? T. R. dubbele ee,
beek, bach, waterval. Ach, de
menscben badden er OIlS nooit
gezien. Heerlijk, een publiek dat
je Diet kent. Staatsmij nen,

de coulissen, wekenlang. Wij
zijn nu in een periode van haaken breisport. Er worden records
gema.akt. Europeesche. Onze
luiste eollega speelt graag
schaak. Dezer dageo is hij ten
halfacht IS morgens op het station gesignaleerd! Hij moest
ean krant over Aljecbin-Euwe
hebben. Toen heb ik een valsch
briefje opgehangen: Morgenoehrend 8.45 vertrek. Komt hij

LUTEN

je! Als het er zoo in gaat! Wij
G ROOTB G B LDt.OT B R l] Waren ge1ukkig. J 3., wij zijn
trek,kin g 29 ~e~e[, n~ enkele ~!~ ~~~ ~:~rs~ij:ge~~U:~1~~
en I! zecrbllhjkverkrijgbaarb'J: patte vrachtauto tegen een
TtO TEK HONG
boom. Maar dat is onze auto!
p - • • • a ... o e
•••• ." •• -c. zegt er een. De schrik!
·
ZuUen wij wat ande~ drin- --:---- - - - - 1 ken , ,vat sterkers? Ret 15 t och
Zondag, • en geen "\'oorstelling
RllOT VANDAAG I N E EN vana\'ond......

o

T E V A
1772 -

- D2,D4,zeiik.

th~t:~~zei i~lir~:v:t~era:

santer."

-Een uitstekend. artiest, dit
geval Aljech in, zegt Juahny.

Weet je dat ik · tulpenkweeker
ben?
- Hoe zou it! Waar!

sp:~:jn!:n =r~c~::da~ n)::Tu1penkweeker! zegt Jush-

.j()S vroeg. Er ~ meer acllter

~Op zanQgrond!
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Amecbtig
een stoel neer.
a'Dig oD<stelde
den: brief op en
kwam naast hem staan
dreigend: "Wat beduidt
DE BRIEF VAa."'J VROU\\.r
ben. ,.Ze zijn voor Jorke !" Ik ben tot ee.l1 moord in staat,
KIEVIT.
dacht hij, ,,A.ls non die school- als het waar is . .....
meester maar Diet weet wat
Jorke las: .,Gemeene vent
Jorke was cen bekwaam eier- ik weet.. .... "
' v a n een Jorke ! SchandeJijk hoe
zoeker. Dat zei bij zelf en dat
Scherp voor zijn voeten kij- jij je gedraagt. Vroeg in den
zeiden cok zijn eollega's. Nie. kend "deed" Jorke de pIek, m~rgen d\vaa~ ~e al om ODS
mand in heel Greidega, .die
waar hij het nest vennoedde. hUlS, al~ een..dlC~ ill den nacht.
zoo goed kon vinden als hij.
Boven zijn hoofd vloog krijsend ~e~hrikkebJk IS het .hoe lasbij in de pauze van de
de "hij". Jorlte keek nauwlet- bg JIJ een eerza~ hUlsmoeder
tooneeluitvoering "los"
tend naar den vogel en ging een valt., Het ~chr~~t t:n hem~1.
over wat je weI en
bectje naar links zoeken. Nog B:en Ik dan ill. ~Jn elge~ hws
moet doen om in den
eenige stappen en daar stond met meer vedlg voor Je ~~de meeste kievit::!cttjes
hij v~~r het nest. J orke grijns- meenc streken? 1k be~ mlJn
maken, dan spr"'" hij met
de breed en gelukkig: vier! een man alles verteld. AIs Je bet
gezag, dat geen der hoorders broed! zijn eerste van 't jaar. w~agt terug. te komen en het
hem betwistte. Er was iets van
liet hij de buit naar zjjn ml) weer lastlg te maken, stuur
ecrbied en ontzng in de oo g e n '
ik hem zonder pardon op je
der husternars, als hij een wonWees gewaarsehuwd.
derlijk verhaal over verrasscnde vondsten door een nog won·
derlijker liet volgcn,
Over een vall zijn eierzoeJOMe grinnikte,
Welke ontknooping
kersbclevellisscn zweeg hij echschoolvos Diet eens Jijke tooneel voud, kan
ter angstvallig. Aanstonds zul- beetnemen?
dell. J orke's e:x:plieatie
len wij welen, waarom.
Hij diepte nit zijn binnenzak gewilllg oor bij
cen stompje potlood op en op opgepeuzelde
Een der onderwijzers van de cen strookje papier van zijn den een vlotten
en eeo
Greidegnster dorpsschool, mees- ollsje tabak h:rabbclde hij: "dat ceo goed begrijpen. Sjoukje
ter Bloemsma, mocht zoo ill is mis, J orke hecft ze aI, ge- schaamde zich later een beetje
het voorjaar, als do kievitcn groet". En dat briefje legde hij en Jorke ook. Aan hem hebben
over de lage lunden scheerdeo, in het leege nest.
wij het wet te d:mken, dat
ook graag ecn kansje wagen.
. dagen later het heele
WeI evenaarde hij JorJte niet,
Welgemoed toog J orke huts- brief van vrouw Kievit op
maar voor een dilettant-ejer- waarts. Hij dronk een sterk duimpje kende,
zoeh:er sloeg ltij lung geen bakje koffie en belegde zijn
kwaad. figuur. Jorke zag in roggebrood met twee smakemeester zelfs cell concurrent, Jijke eitjes. Wat een dag...
- - - - - -- - - al zou hij er zich wei voor
Meester Bloemsma vond bet
waehteu., dat te bekcnnen,
lcege nest. Hij voelde een soort
Op cen kouden voorjaars.
sehrik, toen hij het briefje
morgen stak Jorkc de greiden
Hij was een zachtzinnig
in, Hij had ecnige dagen het man. die geen kip kwaad ZOll
doen en lawn van een kieviten- doell , maar toch kwamen
paar bespied en de gevolgtrek- wraakgevoelens bij hem boven,
king gemaakt, dat daar-en·dail.r Op drie had bij gCl'ekend, ntishet nest lag en dat het wijfje sehien vier. En nu dit..
Ik
het broed zoowat vol kon hebje weI,
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IS EEN ANDERE MEENING TOEGEDAAN.
Hi; zeg t . dat, wanneer men iemand vraa gt o m dat eens te b ewijzen. d ie iemand onmidde Ui;k me t een mond vol tanden staat of
met een ige alQeme£nhede n aan komt dra g en .
T rouwens, zegt Robinson Murr ay, als het waat zou zijn , dat
a dver teere n geen nut heeft en dat niema nd a d ver ten tie:s leest ,
dan zouden verscheidene ma atschapp ije n ied e r jaar millioen eo verspillen .
Maar , voegde hij eraan toe, bet ko mt a an op de wijze.
waarOp m en ad verteeIt !

EEN WAARHEIO ALS EEN KOE
D e mo derne r eclame e ischt v o a r haac g o ed betaa lde ad ve rtenties
een pleats. waar d e ad v erteerde r zeker is, dat zijn annonce on der
d e aandach t van het p ubliek komt,
De moderne r eclame eisch t VOor haar goed b e taalde a d vertenties
een zoo groot m ogeIijke verspreiding.
D e m o derne reclame eisch t, dat bet bJad, waarin de advertent ie
word t g eplaatst ,. p opulair is e n ga3rne ge leze:n word t.

Kiest daarom voor Uw reclame bet blad dat aan deze eischen voldoet
D ATIS

"DE OCHTENDPOST
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Geeontroleerde

oplaag

en

verspreiding

10.000

De

.."jeugd

werd Op een vergadering eens als
stelling geponeerd, maar Robinson Mur~
ray van de Me Cann Corporation

OAT IS

.

wo rd t nu eenmaal niet g roat
zen der verw onde yeete". builen.
valwonden. schra m me " e rl o ntvellinge n. D ud e rs. houd t d illarom
s teeds P Uro t bi; d e hand. het
~a " gew ezen midde l voor elke
wond, want he1 z u;vert heibaam.
verz3cht me lee" c rt ge n ee.lt aldoc ndc e n vlug . De c d ele huidgeneze ..

ADVIBTBBBIV
BIBFT IIIN VBT'
"
&.
•
'

;~,m:k~=::ijk.da~ij k~t

plaatsen vOor van·

brief !

Toen Jorke 's avonds zijn.
.derde eitje verorberde (Sjouke
lustte geen "wilde" eieren),
kw·.....m de post. ~e kraot en een
brief. Sjouke reikte haar man
de krant over en opende met
cen hac.rspel:i nen brief. Sjouke
began hem te lezen. Zij kreeg
ecn kleur en baar adembaling
versneJde. Jorke at en drank eo
merkte niets. PlotseliDg
Sjoukje tegen h em uit te
De woorden stroomden
waterval, haar oogen
vonken. Jorke kee!r zijn
verslag:en en huipeloos ann,
schoelje, zei ze, een vieze vent,
een trouwelooze..
Wat
Echeelde Sjoukje?

. _ _ _ _ .__ _
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graag goed en met In restaurants Hij bakt 28 carbonades
in voorraad. Mag Diet in een
hotel, nergensterwereld. SpiritustoesteL Het hot~l gaat lek!ler ruiken, Ret rmkt nog lekkerder. Het ruikt aangebrand.
Schandaal, Kost hem meer shit-

met een eigenaardig lachje een
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kasten" nooit gezien, Dan speel ochtend een trein later reizen ?

Tel. WelL 1770 -

- Zie je wel, zegt Jushny.
Amerika! Wat, Nijmegen? GodNijmegen, Hoe zou het
met hem zijll?

dank,

de man met het opschrijfboekje omdat we elkanders zwakheden
voelt zich weI eeliS te vee!, kennen. We weten dat de een,

_JGBUII "~·~:'::.e:;~:~·ny,

BUIZI

de -gem~I:ite wnar bet staat, bij
al deze sta:!tkunctige veranderingen. Geen standbeeld, dat
langer dan een jaar staat. Vervoerkosten, :lftraak, opbouw bij
de eerstvolgende verande!"ing.
Dan maar n.i~t ;;:lttssiek als
standbcekl. 0 j z.. plannen? Scptcmber aanstaande Indie, Austra..lie, Japan, China ..... en
- Telefoo!l, Herr Jushny.

cen stem valsch .... .. " Dan zet
je dat derde nummer op de repeUtielijst; oat is het.

MADOJO
laat de monocle uit zijn oog
t4.l\t~~; 42
Tel. 2040 ~~e: ,~~~~: ~o:e~,,~a~: ~~e:rjna:e :~.;~~~~~~
z., ....a.cIt U

sterk b!oeti, en heimwee scberpt
- Nav.lUrlijk OIl zandgrond. de heriD!lcring. Dus wij zOo in
In bet M'arkische, 38 KM, van de klassieke traditie. "Klassiek.
Ber lijn. 2000 bollen gekocht in God beware. Standbeeld voor
Haarlem. Heb 'er nu 6000. Lever Jushny. Wat een kosten voor

oak jonge groenteu. Tja, zegt
Jushny. Tulipes Oiseau Bleu.
Plannen? Hm. In ~uslan.d zeggen wij: Bij het tooneel veranderl het eens in de zeven jaar.
r - - -- - - - - --, IRlchtig! In 1928 zei. iedereen
In verband met een bedan oak: L'Qisean BIen? Passe.
deht io de dagbladcn, dat
Hij vliegt nog! Dus nu is het in
J ushny met zijn bekende 1928 + '7 een gevaarlijk jaar.
cabaret "De blauwe Vogel"
Critiscbe leeftijd, Hij blijft vliegen. Wij zijn zoo lang weg uit
binnenkorl een toumee
door Iudie zal maken,
Rnsland, zegt me n, al5 verwijt.
is onderstaalld inten'iew
Turgenew, Antokolsky en Paolo
met den bekende cabaretTrouhetzkoy, de groote beeldtier dat 'wij in het Alg,
houwers; Glinka, 'rschaikowsHbla<l aantrofien, interes·
ky, Gogol, BuDin ...... ze hebben

C..oor Vader, Moede r iln k ind}
h~

He.aen, verleden en bun beste werk buiten Rusland grimlllig. Voor wat hoort waf..
toekomst.
gemaakt. Rcsstsch bloed is En dienzelfden . dag postte bij

exemplaren.

Iederen Dinsdag. Donde.rdag eD Zaterdaggrijpe.o tallooze handen in Batavia DaM bet blad.

lraagt attesten m oue gel'flelde .illnrtemders. Z1I lladdo allen
SUCCES.
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Mr. Crena deiongh over den
toestand in Nederland en
Ned.-Indie.
:~~l

nze luers in de gelegenheid te stetten . op
wijze artikelm, betrekkmgen c.d. aan te ble.dCI};
ge.n, hcbbu wij besloteo vanal bedeJ1 een rubrhtk
tc Operll!:D. De regeJprijs voor den advertentics
f 0.20 met en minimam yaEl S regels.

'lET AANP ASSINGSPROCES IN JNDIE IS VEB GEVOR-

DERD. IN NEDERLAND WORDT HEr YERTRAAGD, MAAR TOCR RLIJFT HET
ZICR GFSTADIG ONTWIKKELE1\'.
RANKZAliEN AFJlANKE.
LUI!. VAN DE WERELD-

OONJUNarotJR_

Per direct TE HOUR een keuoor rig gemeubileerd paviljoen. Te
In de IIAgence Economique"
ten of vaste trom- bezichtigen Westerpark 23.
verschccn ter gelegenheid van
beschikbaar tramde jaarwisseling een artikel "an
TE
KOOP:
Pracbtig
12-1amps
- , f 3.50 en f 2.50 radiotoest el met 2 jaar garantie. mr. D. Crena de longh,
p
romans (2 p.w.)
Daverende wereldontvangst en president van de Ned e rf~~ tel. 4821 WI.
schitterende toonkwaliteit ge- land sc he Handel Mij.,
ga randeerd. Te bezicbtigen Ka- over de ontwikkeling van den
toestand in Nederland en Ned.pasweg 5.
rndie, De heer Crena de Iongh
POSTZEGELS
constateert, volgell8 een vertaVerkrijgbaa.r: prll's Yvert 36 ling in het A.I.D., een vrij stera 2 cent. Guldens pakketten ke aanpassing van Indie aan
van 10-25-50-75 en- 100 stuks, de gewijzigde omstandigheden,
all e versch. Van Oordt's Adm_ welke aanp assing in ons eigen
& Inc. Kt. Tjikini 16, WI. 2571. land weliswaar door allerlei
oorzaken
wordt vertraagd,
HollaAdsppe dame, middelbnrc Aan Jong Homlje wordt !iefde- maar die tach op zichzelf niet
leefujd.-.· tag zich gaarne ge- rijk tchuia aangeboden. Brieven kan worden ontkend.
p laatst als toezicht op de huis- onder N o. 545 bur. v. d, blad.
als gezclschapsda· TE KOOP AANGEBODEN:
Ret aanpassingsproces ill
met kindercll om- DubbeUoops jachtgeweer , Cal. Ned.-Indie, aldus de president
ond. No. 369, bur. 16, met pas en toebehooren; van de Ned. H andel Mij., heeft

~.""".~_HrOT~'-E-L-'T-G-O-O- L - - ~~~~~~ugs~~:;~ci~~e~=:li~f: ~~~nkrda:~t!~e~:~~~~d~n~~~~:

TE KOOP: Wegens vertrek ~:t ~:~~;lfl~J:e is ;ne~::~l~:
Erces H.Y. 209, l-} jaar oud, gen tezamen te voegen, en bemooi geluid, zander gebreken , paaldc bedrijven, die mct verf 150.- contant. Te bez. He- lies wcrkten ap te hefre n, en in
venweg 20, Mr.-Cornelis, nil 4 bet algcmeen de rentabUiteit
-~i-+-.r,,--- - - - - uur n.m.
van het e conomisch leven te
0.:: ·:·.SroIlT-l\tASSAGE.
---,-,-,----,--,--,--===:-1 verhoogen.

Keben .'Shih 31, Nieuwbouw.
He"ett:; reeds kamel'S beschlkbaal' vannf 60 gld. p.m. Tel.
~~~'f!I :j&.U5tig - Beschaafd
,. ,;/

O""" I><;,i* mas"gc methode

AMERIC. CDNFECTIE

helpt,U,:onmiddcllijk van loom hcld 'cn',stijfheid ill dc leden a f.
T. lUTA!I.10TO, Sawah Besa r
7, t el." WI...~693, Bat.-C.

Ontving Mode Atelier Witteboon, Theresiakerkweg 28, tel.
WI. 4050. Aparte modellen
va naf f 3.75.

In verscheidcnc gevllIlclI
heert men oIt het niveau
waarop mcn was ttll'uggevallen de basis gevonde n. waur~
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TElt OVtJRNMIE,

np de nndemcmingcu han'
~~;~,~~~';';~t w!!<le' hcbben

vakkU!{~ligi'

en pijnloozc v;,- Gasfo,"uis,

wijucrmg-yan ekstcroogcn, in-
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elect,.

sehemoe-
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Dit proces werd bcgunstigd
Inlichtingen: Hotel Schomper, door de marktontwikkeling VRn
verschiHende belangrijke k 0l on i a le produ c ten. Er
g ; : g~~~He~~V!!:'G!~n_ valt dnn oak een grootc verbet uecl overname meubilair. Br. tering waar to nemen, vergelcken met de voorafgaande jaren,
No. ~19, Bur. van dil bll1d.
toen zeUs d e meest ingrijpellde
BALLlJ... A-TWOSEATER:
verIaging van de bedrijfskostcn
ZO O gocd a ls niCliw. Steeds door nog niet voldoe nde was, om een
eigcnaar zcU bercdcn. Zccr zui- herstel van de netto-inkomsten
in het leven t e roepen. Dit verschijnsel is t e meer merkwaardig, omdat men nog niet kan
67 Paviljoen.

p~.~;W,!g-N6ord 59, Tel. 4302 WI. Tel. WIt. 482.

TIS'\:l<OO~ AANGE IlOI)EN,
Kill(lci:rie{s-:- tegcn elk aanncmclijJt bod. Tc bcvragen Gocllocng
Sar lc 39 ]laviljocn.
~~=itN REPARATIES
~tJ!;_.~QIl~"CSCh matcriaai, bit-

~:ill~~~ltgg~~ ~~f.~30; ~~~idd~~:e~~ icuu~~~e;~~
&~tca.,!:l:!<!~.~w~g No. 59.

zeggen, dat de prijzen der produelen in den loop van 1935
over de gebeele linie zijn verbeterd. Integendeel, gedurende de
eerate helft van het j aar zijn de
prijzen der producten voor het
m eerendeel verder teruggeloopen. Het index.cijfer voor de
prljzen van koloniale producten
(cacao, copra, koffie, suiker,
rubber en thee) ha.d in Juli het
laagste punt bereikt van de geh eele crisis, ni. 27,1. De uitvoer
van Ned.-Indie.gaf dan ook ondanks de lichte stijgi.ng \'an den
omvang eell verdere aanzienlijke verrnindering van de waarde
te zien in de l)criode Januari Augu!>tus, vergeleken met het
overeenkomstige tijdvak van
het voorafgaande jaar. Zulks
blijkt nit de volgende cijfcrs :
Jan.-Aug.

1934.
In millioenen to!1!l 5&02

"

guldens

3:11

JaD.-Aug.

193:'i
6UI
305,7

Na de maand Juti trad ~n
vooruitgang aan den dag, en
aan bet einde van het jaar kon

men met voldoening constatecren, dnt de prijzen van koloniale

producten niet lager waren dan
het niveau dnt nail het begin
vall het jaar gold. Voor ~n deel
Iron men zelfs een stijging opmerken. nit beteekent dus, dat
in ieder geval, vergeleken met
de voorafgaande jaren, een verbetering van den toestand is ingetreden, amdnt de prijzen toen
telkens opnieuw een lager niveau bereikten dan in het V OOTafgaande jaar.

Hat is juiat, dat nog niet aIle
koloniale productel1 vall deze
verbetering bebben geprofitecrd (de prijzcn van kame
blijven nog gedrukt, terwijl die
van r ubber zich J10g op hetzclfde niveau blijven bewegen),
maar daarcntcgen zijn de prij~
zen van su,iker, t hee, copra,
palmolie, geslegel1, vergclcken
met het vorigc jaar. Bovendien
is de statistischc positle van
suiker belangrijk verbetcrd.
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Specia.al voor dit prOduct opent
het nieuwe jaa.r met betere
perspectieven dan sinds 1angen
tijd bebben besta.an.
TegeIU"kertijd met lJe verbetering der rentabiliteit .is de onderoemingslust in Ned.-Ind,ie
krai!htiger geworden. Zoow!!.l
de zakenlieden als de rcgeerin·g
hebben zich aan het werk gezet.
De autoriteiten bebben nch met
groote toewijding toegeJegd or
de taak am dl' openbare financien weder gezond te maken. De
zin voo!' re!l.!iteit, die in de Ko·
lonien aan den dag treedt, geeft
grond "oor verttouwen in de
verdere ontwikkeling van den
toestand.
In N ederland beeft zich hetzelfde proces voorgedaan. Maar
doordat ons land in een geheel
andere positie verkeert is bet
aanpassingsproces hier vercraagd. Toch dient te worden
opgemerkt, dat het proces zich
gestadig blijft ontwikkelen, en
dat het zich in sommige takken
van pedrijf reeds in een zoo vergevorderd stadium bevindt, dat
de winst- en verliesrekening cen
geheel ander resultaat aantoont. Helaas hebben de bezuinigingsmaatregelen en rationa lisatie tot een toeneming van de
werkloosheid geleid, die aileen
met succes zal kunnen worden
overwonnen door een verbetering van den toestand in de zakenwereld.
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constateeren is een VBSte
Idle_' dau orimiddeIlijk: op
om de moeilijkbede:l te overwm- slUlt en mo~t dan links of
!len.
rechts.
Nederland met zijD kleine opNa eenige aarzeIing slaat
pervlakte en zijn betrekkelijk meneer De Lief links af en
talrijke bevollting h eeft in inter- voelt zicb ineens wat ecmaam.
}lati9nale bandels- en bankza- Waarom is hij eigen1.jk nitge·ken steeds een - groote rol ge- gaan? "n.a.gt hi;; tich uu af.
speeId en h et spreeJrt vanzelf,
Om zich te troosten begint
dat ons land in verband hierrr.e- meneer De Lief van haar te
de sterk woro.t getroffen door ~.rocmea, die hij sinds eenigen
de autarkische stroomingen. tijd in stilte heeft liefgekregen
Alleen een verzachting van de Ze woonde aan den overkant in
autarkiscbe maatregelen zou een pension en hij zag baar
ons Jand in staat stellen om zijn iederen morgen weggaan en 's
natuurIijke taak te hervatten en avonds weer thuiskomen. Hij
om zijn welvaarl te doen toeae- wist letterlijk niets van haar_....
en daarom verafgoodde hij
haar. Deze vereerde ideale
vrouw leek \'ocr hem ten eenenBET ROOSJE.
ma le onbereikoaar. En sinds
cen panr weken was ze dit indoor
derdaad ook geworden. Op een
dag was ze voorgoed verdweBERTUS :MEIJER.
nen.

Op een avond komt meneer
M. A. de Lief, cen wat eenzelvig vrijgezel van veertig met
een buikje, in een bijzonder opgeruimde ~temming van kantoor. Ret is d:1l1 ook pracbtig
lenteweer en meneer De Lief
heeft vandaag, wat niet "eel
gebeurt, van zijn chef een
p:uimpje ge-kregen. En thuis op
zijn kamer, als om dit alles
feestelijk te bekronen, vindt
hij een boeketje r oode rozen op
zijn t afe!. Meneer De Lief ruikt
er cens nan en nag eens en voelt
De bankier sza ken zich jongel·.
hier te lande blijven lijden onder
een verminderde levendigheid
Opgewekt gebruill:t h ij zijn
en eell bijna voUedigen stilstand avondmaaltijd, maa kt cen gein de internationale 3.cceptzn- past grapjc met zijll h ospita
ken, en in het emissicbedrijf. over de symbolische beteeltenis
B et totale bedrag van emissies van de blocmen en besluit om
in 1935 is belangrijk beneden vanavond cens een flinke wandat van de vorige jarcll geble- deling te maken.
ven. De rentevoet heeft in 1935
Mencer De Lief scheel't zich
een grootere winstmarge opge- zorg\'Uldig, trekt zijn grijze zoleverd, dan in de voorafgaande mel'costuum aan, strikt zijn
jaren, hoewel deze marge nog nie-uwe d as en be!djkt zich tea ltijd van bescheiden omvang vreden in den spiegel.
blijft.
Ziezoo. Hij heeft den knop
Het is onmogelijk am een po- van de kamerdeur a l in de hand,
sitief antwoord te geven op de als h em iets dwaas invalt. iets
vra.ag hoe zicb de bankzaken in dat onder normale omstalldig1936 zuUell olltwikkeJen. Men heden nooit geceuro zou zijn.
kan aileen zeggen, dat de pasi- Hij gaat terug naar de ta fcl en
tie van d e Nederlandsche ban- haalt een real:; uit de vaas (weIken nauw verbonden blijft m et iswaar de kleinste en de minst
de w-ereldconjunctuul'. De ca- opva Uende van kleur) en stec..~t
pl1dteit van onze bankinstellin- haar glimlachelld in bet knoopsgen is berekend zoowel op loca- gat van zijn revers.
le zaken als op de intcrnatioWat verwar;ht hij eigenlijl;:?
Het is ook zul k mooi weer:
nale. Helaas btijven de internationalc zaken tot een mini.mum verontschnldigt h ij zich aileen.
E en h etjc overmoedig zijn
beperkt. De wereldconjuctuul'
blijft nog cen groot vraagtce- lijfdel.llltje neurielld g<'.at hij de
ken. Het cenige wat men k nu straat uit, loept een andere in

En toch , denkt rueneel' De
Lief , die als elke droomer cell
onvrrbetcrlijke idealist is, ook
nu weer, misschlen ontmoet ik
h aar n og weI eens. Misachiell_ ..
maar op ditzelfde oogenblik
krijgt meneer De Lief een
schok. Zijn oogen wor den groot
"Van vel·bazing. Zi.et hij een
geestverschijuing? ) Nee, daa!'
ginds bij den h oek aan den overkant loopt ze in le,-enden lijve
op ell neer.
'1fijn voorgevoel, stall1elt hij
ontroCI·d. Dan ziet b ij, dat Le
s til blijft staRn, naar hem k.i.jl..-t
en hem zachtjes met een ,vitte
h andscbcen wenkt.
Meneer De Lief aarzelt nog
even. Alterlei verwarrende gevoelens bestormen h em. Maar
aIs de Vl'OllW daar nag steeds
blijft wachteu, cegrijpt meneer
De Lief dat hij naar haar toe
moet guan.
J uist als hij eindeEjk de
stl'<lat ovcrsteekt, nanr de passeude ",."oorden zoekend, die bij
zulk een ldesche ontmoeting
betamen, komt er een lange
meneer met vierkantc sehouclers en een knalrocie l'OOS in
zijn knoopsgat de hoek am en
op de witte h andsO!hoen a f. wlet
een sierlij!o::c Leweging groet hi;i
de bezitster ervan, die zich a l
van melleer Dc Lief heeft mge- .
wend, en stelt zich luidruchtig
voor.
Mijuheer De Lief st aat daaJ.·
e~n oogcnblik aIs door den bli,..!\,sem getroffen, begrijpt dan op·
e~ de vergissing. kr!jgt €en
kleur en loopt haastig vel"der.
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