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=======;========= ER VALT GEEN TOnW UN VAST TE KNOOPEN
BELANGRlJI{E WiJZIGINGEN.

Verde; bedroeg de

totale
. troepenmacht, waarover Engeland op oat oogenblik met de
reserves beschikte, slcchts
451.453 man tegen eeD leger
van 697.119 man bij het uit~re
ken van den oorlog in 1914,
De tanks, waarover Engeland
beschikt, zijn verouderd en in de
praktijk niet bnrlkbaar, terwijl
de machinegeweren van bet En-

huudhaven, wat zij meenden te
kunncm.l;u!fCik!:n dOOf tcgen Italic op te treden, Japan en oak
Duitschland, welke land op hot
oogenhlik de grootste militaire
mogcndheid van de wereld is.
Zij beseften niet, dnt bij bet
vcmictigon van het fascisme de
kmcht del' Nazis niet gebroken
Z011 .w orden!

EEN REDE VAN HITLER.

gclsehe lcgcr cveneens vcrOllderd en onbetl"Ouwbaar zouden
zijn.
Ann luchtafwe~rgesehut bestaat zulk een groat telwrt, dat
hoogstc,is Londcn icien een
luchtaanval zou I{Ul1ncn worden
bcschermd.
Ten slolte was ook de Engelsche luchtma.cht ver in de mindel'bcid tegcl10ver de Italiaansche en in het bijzondcr de
lUchtm!l.cht van de marine in de
?l1iddell:lndsehe Zee was ub~oluut ollvoldoende.

manhcn moci.clI regeerclI.
Het recbt van den
sterl{ste,
VulgclIs eel! Reuter-tclcgrl~m
nit FranIrfort, d.d_ 27 Jnnuari
V..all de ..Str_ Times" \,crk:aaroo
Hitler in ecn rede "001' cen bijeCllkomst van 6000 Nazi-studenten, dat de Ellropeesehe nnties
hct recH tot lrcloniSt.oci"cll hcbben,

II l tIe r

vel' kin. n r d e.

Volkens de Morni·llgpost waren deze feiten aanlciding tot de
rede ,'an Baldwin in het Lagerhuis, toen hij het Hoare-Lo.val
vrcdesplan verdedigde. Hij zeide daaL'bij: "Mijn lippen zijn
veizcgeld. ma.at' als de moeilijk-

tl a t D 11 i t 6 e h I a n (lop
h c too g e n b I i k
zoo
st erk is, dat het de
it u 1 P \' a II d ~ n
V 0 1_
to: e n bon d n i e t m e e T
no 0 dig he eft en d a t
he too k gee 11 be it 0 eft e
heeft nan v erdra.g er'.
en bon d g C liO 0 t s e h a p_

~~de~o:~:n h:~j:;~:b:l~k e~~:;

pen.

onthullingen kunnen doen cn ik
K 0 Ion i e S
W 0 r dell
verzeJ.;cl' U dat niemand in het v e r k reg end "0 0 r bet
Lager-huis de Regeering in het r e c h t van de it S tel' kongelijk zou steIlen".
s te !

Maar bij al deze

Radio reparatie atelier

.

gcrs, de tweede klas wagens
zullon dienen voor het vervoer
der reizigers dcrde kIns met witte piaatslmarten, de derde klas
, \;'clkc tot dusvcr da!1J:waren bcstemd komen
de gewonc c1erdc Idas reizig-en., t erwijI de oude derde
kla!:. wagons tot cell vicrdc Jdasse WOrdell ingericht.

VOETBAL ..IN

ONZEKERBEID

uitgegaan ,ijn,

N. V. Piano, Muzielt: en

.slecht~

an~st,

welke acb'e<uit gegaan ,;in,
' geven
otlt...

ENGF~"'D.

staan en dat is. dat
men zijn inkoopen het
voordeeligste doet bij

KOK
OAPITOL RESTA.URANT.

Het Capitol-restaurant komt
vanaf den cerstcn Febru:lri wederom onder de beproefde lei~
ding van den heer A. Molenkamp, die tot voor eenige dagen
de leiding had van het Hotel des
GaleZ"ics.

~~!!w O~~~!~::I~c~=I:~sd~~rm~~~ ~:at b~I:;;~

Wij.levetftl ~l~e Philips Radlolamp. out;. ~na.brtali.g.

K~K Riji'fllOtiJr.19N~1O~MHa""onte .

..

z~

Watford-Southall

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

Sl'llIPATHIEKE GESTE.
Van Bloemcnlmndel
"Fa\'oriet".

Ter

gelegenheid

van

-

-

en

BEUNGHlJKE MEDEDEELING.

272

.

CAPITOL RESTAURANT
Telefoon No's. 3870. 3877, 3296.

Wij hebben het geooe:gen onz~ gtachte dientele beleefd
mede te deelen, dar wij eric ges!aagd :<:ijn den Heer A. Th.
lvlo l enkamp. u~ vore n Directeur van het Hotel des Galeriu,
wedi':rom aan ens Restaurant te vubioden als reSlauratrur.
Den H e er Molenkamp zaI de algebeele ieidiog van bet
Restaurant op 1:ich nemeo en 1:al U het a'lernieuwste op
hpl gebied vau Dillers en a la Carle SChole.ls en! breogeo.
Zooals ree.ds be.k ~ l)d, is meer go?:lloemde Heer .spe.cialist in
he.t arrangeeren van Rzceptie's en Diners ten Huize.
Elke order, hoe k;ein ook, zal ill deperfectiewordea uit\jevoerd. •

Beleefd Aanbel:e/end

CAPITUL R[STAURANT,

De~~edun~ ~t

'ten -.~:o\en'li•.t o. naar, de heer.
. .
.

.

':

Z:lak welke reeds jaren

Radio~toest e l!en

PHI LIP S ~c:~~:~~te~:I ~::~;
N. V. PlANO- EN MUZIEKBANDEL
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MAISON YVONNE
Noordwiik 6 Tel. 2212

OPRUIMING
1 - 3 - 4 FEB R U A RIA. S.
D .' MES STROO- EN VILT BOEDEN

waaronder de laatste modellen

Aileen Zalerdag - Maandag en Dinsdag

3.

s.

Laat ,ODS UW hoeden modemiseeren

(Eigenoresse Mevrpuw Thoma)
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van

deze caravanserai eeu lllOCierD
sxnaiUtvoI iD,,- heeft gem~ waar bet ~
hen. die eon rostig veblijf wen-

K.P.M.

voor de. muli~

Kn~

ERR E S

den

HOTEL
DER NEDERLANDEN.

~1 er·voor de·verschiIleilde

~.~~ ..~.,

I

T .1. WI. 2208

Wis- I

eenige!1 tijd verpIaatst naarKeplein . W1lS gevestigd. is sederi
dansleeraren en leerares- Salon de Beaut.e wordt·den eel"- bon Sirih, waar de aetieve ~~

paters

Pasar Baroe 15

g=6

W. Bromwi.cb A.-Hull
West Ham_Luton
Wolves-Leeds

sen te &.ta
.. via en Ban
. doeng,
De bekende Hawaiin Synco-

APOTHEEK DE 6EDEH

Ecn goetl berieht ,'O{li
gastronomel!.

Zij, die van le!~ker <::ten houden en daarbij een gczellig zitje
Zaterdag werden in Engelnl~d apprecieeren, met goec1G mude wedstrijden gespeeld om de ziek, zullen del.e mutatie ongcF.A. cup, welke de volgende uit - twijfeld tocjuichen.
slagen hadden:
Want de heer Molellkamp is
Arsenal- Bristol R.
5-1 een van die culinaire geni~en
Blackburn-Bolton
1-1 gewordcn, dic aa!l den uens ,'::m
Blackpool- MaI'ga.tc
3- 1 zlin clientele kEln zien, wat zli
Barnsley-Birmingham
3-3 leil:ker zullen vinden en dk eell
op tafel weet te tao:~:~~~~=~o:;~~~oo~~h i=~ sQulJertje
Verell, waar mede men b~ zijn
Burnley-Shefficld United 0-0 gasten ee. inlegt en w::l.arover
Bury-Darlington
3-2 nog langen tijd later V/ci dt ge··
Clnpton O.-ChurltOll
3-0 sproken.
Crawe-Sheffield Wed.
1- 1
Doch oak zjju zorg aan de geDerby County-Dartford 3-2
WOlle eellvoudige schotels is al~
~~~f~---;;~~f~sby
gemeen bekend en iets wat uit
Huddersfield-Aston Villa 1- 0 een k(luken komt, waar "MolenLiverpool-Swan:ea
1--0 ).:amp rlen scepter zwaa!:t, is Eell
Leicester- BrentfOi.'d
1-0 stl'ecling voor de tong. vat
ten de b2zoekers van C:J.pitcl
Manchester C.-P':~th 3-1 vroeger, dat hebbcn de gusteD.
Manchester U.-Reading 3--1 van Des Galeries gewetcn en
zullen de Capitolg:mgc:-s
MiddICSbrOUgh~~ton 1-0 dat
opmeu\'\." weten.
l!.1illwall-Stake
0- 0 - (P) Smith van Wodehousc
Newcastle-WalsaU
2-0 zou zeggen: Da.ar Gant Een
Norwich-Chelsea
1-1 Roep Door Batav ia: Bij Mok.llNotts C.-Tranmere
0-0 kamp Eet Men Lekker!"
Notts Forest-Doncaster 2-1

Tottenham-Southend

I

iLS EEN PAAL BDVEN WATER

Radiobande.l

rouwdienst
in de Dinsdagavot].d
Portugeescbe
Kerk,
welke
werd gehouden in .....erband met
het · o"'erlijden van Koning
George V van Engeland, werd
P,'ogramma
OP DONDERDAG 30 JAN. '36 door den Bloemenh:mdcl "Favoriet" een fraaie, groote rouwAanvang 7.30 uur n.m.
krans aangeboden, een geste
1. Semiramis.
G. Rossini welke door de Engelscbe geongetwijfeld op prijs zal
2. Weana MadIn,
C. Ziemer
J)ANSCONCOURS.
gesteld,
3. Bizets WunderkliDge,
E. Urbach
In een gedeelte onzer oplaag
treffen de lezers een iDlegger 4. Die schOne Helena,
Offenbach
aan .w aarin bijzonderheden worden medegedeeld omtrent het 5. Oesterreicbische
HOTEL BET GOOL
territoriaten, betzij van . eoo- groote danscoocours. da.t ZaterMarschperlen, L Bernauer
nomischen aard.
d~g 8 Februari in de bovenzaaI 6. Zelm Midchen und
Op Kebon Sirib,
kein Mann,
F. v. Suppe
De saDctionisten vergaten bij van Versteeg gehouden wordt.
Het bekende Hotel Ret Gooi,
hun weoSch Om den vrede te Dit concours s~t onder leiding
SALON.DE IIE.UlTE. ·
van Kit Kat's dans-studio. Qude
dat woeger aan het Konings-

'R'1010 LI.II Mpl1N
..~
.J; .

blijft er voor Batavia een ding

Om de "Cup",

Indien de kolonia.!e mogend.
heden paeifistische denkbecldcn
huldigen en aan de b:o!onies
zelfbestuur geveu, dan is het
eenige wat zij daarmede bereiken, dat de kolowen zeggen,
,,\Vij hebben Europa niet meer
noodig".

r~'!"!~!"'~I!1!!!'.!!""~_""!!"-,-'!'""~--I111-"1 van

· N.Y.Pla:no':,enMulie.hlndal

Radio omv.3ngcoestellen.
Wij meten gr;ltis Uw Radio·
lampen op hiJ U tehuis en U
zich zelf dus kunt overcuigen
hoeveel Uw I.!.mpen <lch ecr-

steld van de tweede ldas-reizi-

regeeren
.
.

--------------~--~----------------~- ~~el~t~~~~

..

Nanr wij uit betrouwbure
bron vernamen, zuBen· cr bij de
S.S. ten aanzien van het personcnverV(I¢l" bin.lI.en~{Ort zeer 00laugrijke wijzigen worden ingevoerd.
Dc eerstc klasse wagons zullen tel' beschildI.ing worden ge-

Europa heeft ruwe materiaDe "Morningpost" n eemt
niet zom1er meer aan, eve!!- len nit de koIonJen noodig Cil
Plymouth-Stockport
min als de betrcl;:l{elijk wei- het blanke ras is voorbcstemd Preston N.E.-Everton
nig goed ingeUchte autoritel- om over de gekleurde rassen te Sunderland-Port Vale

ten in Engeland dat doen, dat
indien de Sanetionisten eriD
geslaagd zouden zijn (1m een
oorlog met Italii~ te forceeren.
Enge]and versIagen ZQU zijo.
Maar cen overwinning zou
.slcchts lrunnen zijn , 'erzekerd
tenkoste van een zoo groot
verIies aan menschenIevens
en ·materiaal. dat Engeland
op cen zeer gevnarlijke rmv
met "'erZlvakt zou zijn en in
een uiterst nadeelige positie
zou staan tegenovcr eenige
agressieve mogendheid. die
dat oogenhlik: zou kiezen om
eischen te steUeD, hetzij ,'an

per pl2l8tsing

zijn de berichten van
het Ethiopische front

wij repar:ercn aile soonen

tn vcrband met de opzienba~
-I'cude gcstc van Engcl<md cenigc wC'keJl g<.'lcdell, toen de ge~ombjllccrdc Engclsch - Franselle vrcdcs"'oorstclIcn "an Itam~ wcr-t1C:1 gedaan, bevattcll
v(;r~chillelldc Engelsche blaqcn.
thans onthu1lingen.
Zoo wcrd uit Landen Mn de
Manilla. Daily Bulletin gescind,
dat Italic in die dagen cell ultimatum zou henb.:!n r,e;;teld,
Vla."U'bij werd gc!il"cigd, dnt wanlJeer Engcland niet onmiddcllijl'
zijn activiteit in de Middelland5che Zcc bepcrkte, de Italiaansehe luchtmachl cen aaoval 7.oU
dO~lI op de te AlexandriC geconcentrcerde oorlogsschepcn, •
Engelaod was op dat oogenbliJ.t nog niet zcker van bet
FrilL :lche standpunt, terwijl,
l laal' de Londenschc correspondent van GC St·i". '}'imes aan de
IJ1 omiJlgpo[)t ontieent, de amunitievoorraden voor de vloot
zoo gering waren, dnt, toen de
Engelsche ....loot in de MiddelIandschc Zee werd geconcelltrecl'd, toen de spatlumg met
Italit~ bet grootst was, er nauwelijks genoeg munitie was am
de schepen ermede uit te rust en, terwijt er geen noemenswaardige reset"ve in Engeland
overbleef.
•
Daa~aast bad Engeland met
'loldoende kleine oorlogsschepen
ter bescbikking om in geval van
een oarlog met cen land als Italie, ·de voedsel en olie-transporten tegen aanvallen van ltaliaansche onderzeebooten te kunnell dekken.

ZATERDAO

VOL TE6ENSTRIJDI6DEID

RE!5CRED! ET BRIEVEiIi
TRA VELLER'S CHEQUES.

DOOR DEN GEHEELEN ARCHIPEL
EN C£DURENDE HET GEHEELE JAAR

Sensationeele onthullingen
in de "Morningpost".

'!Ii

TlC BATAVIA-C. EN Mr.-CORNELIB.
VOOR KLACHTEN VERSPREIDING TI!'L. WI. ..... ' - -_ _ _ _ _ __

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHADDIJ, N. V.

Waarom Engeland de Vre·
desvoorstelhm steunde.

voor

=~~~LE:;'DJ>lO~~

C;OENOENG SEHARI 46
NA 5 UUR TEL. NOS. WELTEVREDEN 582-5238-2398.

SPECIALE VACANTIEBILJETTEN

is beschikbaar

f 12.50

VICP.sc:a DINSDAG, DONDERDAG

KAPPEE

Deze
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ZulleD Rusland en, JaPllIlelkaar veritleHgeD
, teD hale van West' Europa en ,A merika?

~ .~""~e' ~~. te vlie:

~~ara. " ~ems

arlikel

'over

Japan's blilienIlmdsche _politiek
w;ij . reeds eerder aanhaalden;
schreef mer In 1934 -over; de
-gespannen situatie aan _d e-grens
van M~tsjoekwb en Siberie be~
sprekend: "'

" Het onafhankelljk maken
van Siberie van de_ Soviet
Unie, zou cen maatregel kun·
nen zijn om den vrede aan de
greTIS van de Soviet Unie en
Mantsjoekwo . te verzekeren,
doch het tOU groote opoffer ingenyan.de zij~e van Japan
noodzakelijk makeD. E n
het is twijfelachti~
ge o ·f de ona fhanke·

De Eerste va~rt
de Oost.
Groote Iiloreele winst
na eerste reis.

~(Q)l~l!Y~~ ~~@~~W@~~

...... In ..Weekeind" k!lmt een arti.·"I"woroen . aangetast. Er trekken
'.
kel voor van eell Nederland· spI:ekers van naa~ d~r het
BESCHRIJVING V AN DEN
Ongeveer vijfhonderd man
'. ·. schen correspondent, waarin ~~nd;: die de bevol~~g: m deze
namen aan dezen tocht deel,
mcnT,
.' deze de vraag stelt of er een rIchtmg sturen en.zu vmden ge'sZaterdag- en
,szo ndag-l
van wie slechts 87 bet vader. 'nieuwe wereldoorlog kornt,. ter· hoor. Zit,VOn?en dll e.erst aarze~
middags
.' .wijl hij deze vraag, ook \Vat de lend, ZIJ vmden het thans
Van de 500 man hwamen _ ~~:~en~er~;::::l~~ ~~l~e~~
verhoudingen in het Verre steeds sterkere · mate en op cen
er 87 terng.
Men voer met een maximum
Oosten betreft , beaI).twoordt op bepaal~ oogenblik slaat d.e
snelheid van 13,5 KM., de ge~
cen wijze welke liehtclijk naief stemmmg om, zooals een paSlVoor cen talrijk publiek van middelde vaarsnelheid bedroeg
. moet worden genoemd.
tief bceli3: wnder me~kbareJl
l ijkheid van S iber H leden en genoodigden der Kon.
KM. op de been- en 6 op de
Hij begint met op to mcrken, o\'el'gang III cell negatief ver·
zulke offers waard Ned. Ver...Onze VJoot", afdee- 4thuisreis.
dagen lang liepen de
dat President Roosevelt in zijll anderd!
..
..
zou zij n.
ling Amsterdam, heef! in schepen soms langzamer dan
boodschap aan het Congres
En dan Ieidt.. zaoals vr.J hc..
Er z.ijn narnelijk andere za.- de Koningszaal van .. Artis" de een voetganger vooruit komt.
wces op het uroote oorlogsge- reeds cerder zelden, hetzelfde
ken, welke eerder om eell op· heer J. C. Mollema een lezing Kan het verwonderen, dat het
vaar dat dr eigt en d~arbjj, zij opport.~misme, dat thane d~ re~
lossing vragell.
gehouden over: "De eerste verblijf op deze nauwe vaartui·
Vrijdag 31 Januari a. s. 9.30 uur n,m.
het in bedekte termen, de schul- devoermgen van den preSIdent
En Ishihara brengt dan vcr· schipvaart der Hollanders naar gell, volgepakt met een bemandigen nanwees. Slechts enl(ele beheerscht en ze een vl::e d~~ der de wenschelijkheid uaar vo- Cost·rndie, 1595 -1597",
ning, wie het aan temperament
leiders, aldus de presidenl, van ~ncll inslag gceft., onvcrn:UJd~hJk ren, dat de Soviet zijn expansie
niet ontbrak, volgens hedenenkele volken, in zielenta.i ongc- m teg~nov~r~estc ld e rlChtmg. zoekt naar het Zuiden, naar
De hecr Mollema heeft in de
veer 10 a 15 7c der wcreldbevol·
De Sltuatie m het O~~tell be- Chineesch Turkestan en Per- afgeioopen jaren een speciale daagscbe begrippen la.ng niet
king oitmakendc, bedrcjgcll den sprekende, zegt de schruver dan ziC en uiteindeujk naar Britscb- studte van dit onderwerp ge- aangenaam moet zijn geweest?
werold\'rede en de overigc we- verder, dat wanneer. Japan Indic. Zou Rus l and dat maakt, waarvatl hij de resulmVan de opvare nden, voorzooreld hunk<!rt naar rust en vre- groote st ukken .van Chma van doe n. dan zou Japan ten heeft gepublieeerd in cen
cJ
den ~«enwoor<hgen staat doet be r e id zijn de Soviet hoek, dat dozer dagen het li~~t ver omtrent hen gegevens bee De bedoclde correspondent ::Uscheidcn, J1et Europccsche be- to voorzien van wat zag. Aan den nallvang van zlJn kend zijn, gat spr. een geensten bate van het A. S. L B. '
zins geidealiseerde beschrijving.
zict in deze uillating cen der lang hi.erdoor &"eschaad word
h ij no o d~ g heeft.
. yoordracht bracht de spreker De Ieiders (nl. de leden van den
feiten ell symptomen, waal'op ?!'~~ar dit \Vordt lets ande~s ,. 7..egt
Ten slottc komt Ishihara m hulde aan wijlen de beeren dr. Seheepsraad; een admiranI was
Het
Orkest is versterkt tot] 8 musici.
hij zijn mecning buseert. dat er hIJ, wal111Cer deze separlsbsche het bedoelde artikel tot de vol- Rouffner en dr. IJzerman, die
in de eerst\'olgendc decennia bewq;ing ten 310tte tegen Rus- gende principes, volgens welke uit journnlen van schepellngen er niet) waren twistzlek, intrigant,
sommigen
echte
bullebakvan een wereldoorlog geen spr"- land gerieht is. Want dan won:It de buitcnlandsche politick van deze reis hebben gereconstruke l.ai zijn.
.
M03ko,:! hoe langet: hoe Ulcer III Japan zich moet ontwikkelen. eerd welke heeft geleid tot de !cell; de adelborsten: avontuurKaarten zijn verkrijgbaar bij het plaatselijk
lijk aangelegde lastige zooutjes
Ongctwijfcld 7.a1 icdcrccn \'erdcdlgcnde .stelJmgen ged~e
10. Tacnadorlng tusschen Ja- vestfglng van ons gezag in In- uit gegoede families.
vnn harte !lopen, dat de m;LII ven en vermilldert de ontb~n
Comite en op het Hotei-kantoor.
pan, Duitschland en de die, en daarmee het bclallgrijkgelij~ hceft mnar hoezccr cen dende macht, welke <1e SovIet
ste m:ltcri~a l hebben verzameld,
Soviet Unie.
Spreker gaf vervolgens een
icder hunke~t n::Jar rust en "re_, op de wcrcld uitoefent. Men zal
20. Diplomatieke autonomic waarop spr. bij zijn arbeid k on
de cr ontwikkclen ;deh facto- l.ieh verheugcn op het moment,
onderhoudcnde
bij de behandcling der voortbouwen.
den tocht. Hij beschrijving
verhaalde. van
hoo _~~~~~~~~~~~~~~~~~""""""~~,.~
rc~, welke de \'erhoudingcn min- da,t R:usJand en .J~pan elkandcr
lIwesties met E ngeland
der simpcl makeu, dan zij in het aanvhcgell, gant hlJ .verde~. D?;n,
De heer Mellema stelde in het
ell de Vereenigde Staten.
bcwustc nrtikel worden gcstcld. wOl·dt Japan gebreldeld 11l ZIJn
30. Gclijkheid van bewape- Heht dnt het doel van aUe vaar~
In dc allercel·fltc plaats HOD- gcvaarlijke agressie naar !tet
tcn dQr Hollanders in dien tijd,
ning.
LET 0 P de in legger cler
sevclt's eongresboodschnp, \·,el- Zuiden van den Stillen Oeenan,
40. Rassengelijkheid en her- en vooral van de Kaapva,art, troost bracht en hoc, bij het
kc wei is wanr in het buitcnland maar dan wordt Rusland ook
stcl yan den vrijhandel. was: de ncgotic op vreemde
e .... en de :t:md:tcht hecft gctroi[- voorgoed gekluistcrd.
stee~~
nijpcnder
gebrek
.aan
vicin het nummer van dit blad
50. Racialc untficatie van het kustcn. Het waren gevaarlijke
kcn, Ulaar welke mell toch nl
Waar de modernc oorlog
geheele Aziatische conti- e n ILvontuurlijkc ondcrnemln- ;~<la~~c;~ffe~: ei:~~~~r~~I~cM:~!~ "
van a. s. Zaterdag. BEL A N G R I} K !
~
gauw hceIt gcw;l:lrdccro op h~cft gclccrd, dat ook de overnent, t elleinde de gekleur- gen. die nltijd veel slachtoCfe~.s gusca:r reeds 120 !). Hoe, op ~525l5252525252::""'2SC52S252Sl525~
hnnr intrcnsickc wltarde. welke Wlhnaar lam geslagen wordt.
. de rassen te beschermen cischten door gcvechten met VIJsleehts \"crband houdt mct de zuUen, nanr de mecning van den
tet;"cn de nadeelcn van ex- andelijkc stammen, zcerampen optreden
laatstgenocmd
eiland , het
der Hollanders
deruwe
ver- Ii'
b inncnl:mdRChe vcrhoud ingen in schrijver, Rusland en Japan clploitatie door de blanken. en ziekten. Tach kondcn de ge- standhouding met de inboorlinAmcrikn 7.clf.
kanr vernietigen ten voordeele
Bij de waardeering van deze borcn zecvl\arders zieh van dit
Nederl a ndsch ..
Dc Prcsidcntsverkiczingcn ill van West Europa en vall de conclusies, hoe vrecmd zij op bcrlrij(, waarbij w~ini~en ou~er gen bedierf, hoe onderlinge
twisten en sam enzweringon ontde Verecnigde Staten slonn Vel'cenigdc Statell.
Indische
het cerste gczicht mogen lijkcn, werden dan vt'erbg .1nar, met
voor de deur, en Roo.scvelt, die
Het is wei zem' cenvoudig, ill- vergetc men niet, dat de partij 10Stnllkell. Ais zij hcelhuids in stonden.
nog lliechts in het begin i:; van d.ien men de ingcwik~ clde situa- van Ishihara zeer invloedrijk is het vadcrlnnd terugkeerdcll, lIeOp bociende wijze beschreef
de onbvikkcling van zijn ccono- tic van het oogmlbllk zoo kan en bij de potitickc crisis, welke pen zU er met hun ziel onder
N. V.
.
..
. zich in Japan hecft ingezet door den arm. Zij voeldcn zich niet hij het moeilijkc zoeken naar
misch programma, w~armecle stcnc~:.
OPGERICHT.IN 1851
HOOFDKANTOOR TE B A.TAVIA
hij iotus.schen niet al le geluk- }tahe put zlch Ult lh AbeSS1- de ontbinding van den Rijksdag tbuia ann dell wal en trokken vcrversehing, toen de gehcelc
aan
scheurbuik
kig i ~, z.ct er niles op om te WOl"- m~ en heeft als groote mo;;end- en a lles wat daarop zal voJgel1, !ierst 7000 gauw mogelijk weer bemanning
d en herkozcn ell de taak, well:e held a fgedaan, Ruslnnd en Ja- een steeds grootere kans maakt uit op cell nieuwe onderncming. dreigde om t e komen, welke
KOOP EN VERKOOP VAN
kwaal als bij tooversJag verhij zich heert IYcsteld verder nf ll.:m \'cl'nietigen elkll3.r ell En- am aan de macht te komen.
Sleehts cell cnkeling heeft zieh dween. nadat men einde lijk de
te wcrken. of.~ ... daaronder to gcland en Dujtschtand zullen
Oak hij is ovet1:uigd, dat een later nl!:I gezeten burger aan den beschikking had gekregen over
bczwijkell.
bij dit nlles de nnuwlcttende be- botsing met de Soviet voor Ja- wal gcvestigd.
rijst en citroenen.
wal(cts van den wereldvrede
Om te worden herk07.cn heeft zijn!
~~~, s~~~a~~~~e~~;~n~~e::~j
Vast gcloof aan
Ten slotte sehetste bij de aan·
hij stemmen noodig en dc ontMaar, .... zoo stellen wij hier de overwinnaar zou zijn en oak
6cn ideaal.
kornst in Indie, de vete verwikO P BINNEN- EN BUITENLAND
wikkcling der gebcurtenisl!Cll met nndruk de vrnng tegen- hij ziet het Japansche belnng
kelingen aldaar, het conflict
van de Iaatstc maandcn heeft over, is de botsing- tusschen eerder in cen toenadering tot
Wnarom slaagden deze toehduidclijk genoeg aangctoond. Rusland en Japan zoo zcker?
den Soviet, wanrdoor beide Sta- ten dikwijls'! Waarom werden met den vorst van Bantam, het
doellooze r ondzwerven langs de
dnt hij deze stemmell in de weIn weerwH van aile a lannee- ten hun eigen doelstellingen in zij altijd weer ondernomcn?
reId der Amerikaansche groot- rende berichten, gclooven wij Azie kunnen verwezenlijken , ten Niet ZOQ2cer door talenten der kusten, tot Balitoe, en de vrij
snelle terugrcis naar bet vaderindustric ~>1echts tot cen zcer dit niet.
- nadeele van de Westersche Mo- leiders of door bijzondere boe- land.
klein percentage UI I krijgell.
Want e\'enrus de schrij \'er gendheden, die daar op het danigheden der outillageBoven cn over deze invlocdcn van het artikel in Weekeind tot oogenblik hun invloed doen gel- maar door het vast geloof aan
hee n , :tal hij dus een bcroep de slotsom komt, dat in cen den.
cell ideaal; aan ecn dogma, a ls
Zijn betoog, waaraan de
moeten doen op de massa, en in strijd tusschen Rusland en JaLiever dan door elkaar te men wiI. Deze eerste reis dcr Iistisehe details niet ontbraken,
:z:ijn beschouwi ng over de inter- pan de macht van beide Staten vernietigen aan die Mogendhe- Hollanders naar Oost-Indie, met riep op hoogst suggestieve wijze
het beeld op van een historinntionale verhoudingen vindt zal worden vernictigd, wnnrvan den het voordeci zonder meer in drie klcine schepen en een jacht ,
hij d:·,1.itoe op het oogenblik de de overige wereld dan zal pro- de hand te spelcn !
een toeht. die de wereld ver- selle daad in onze gesehiedenis,
van een samenieving, waarin
voor een dag onze warme stad
gereede aanleiding.
fiteer8n, eve n zoo g 0 e d
Ongetwijfeld bestaan er be- baasd deed staan en een gewelde hedendaagsche Neder-Iander
en rijdt
Want op dit oogenhlik nog is we te n de R u s sis c h e langrijke wrijviogspunten tus- dige morecle winst afwierp; die zich hoogst waarsehij!llijk weide massa der Amerikaanschc en d e
J a pan s c h e schen Japan en Rusland, welke weldra gevolgd werd door het nig thuis zou gevoelen, van cen
bevolking pacifistisch en afkee- s t a a t s l ie den d i t z.e I f. zich in hoofdzaak om Mongolic uitvaren van dertig nieuwe
mentaliteit, die misschien ver~e:~~ ~csn:::/ ~=PJ~li~ Noeh a:m den eenen kant, eonccntrecren.
schepen naar de Oost, de oprieh- der van de onze afstaat, dan wij
Telefoon 84
Buitenzorg
welke de Vercenigde Staten noch nan den andcren kant zal to~n d~Pl!~~~I~~J~; ~~g ~~: O::~~d:e~e ~Jr:;::~; zelf weI vermoeden en die ons ,
EN U KOMT WEER FIT TERUG
daarin direct zoudell kWlllen tl'len een oorlog riskeeren, wel- hracht. Dat Rusland zieh han- tijd, door de definit.ieve vesti- juist daarom imponeert door
haar kracht, haar moed en de,
bctrckken.
ke de wederzijdsehe l:rachten gende dit krakeel ter dege ver- ging van ons gezag m de door
Dagtarief f 4. p. persoon
En dit sentiment moet hem uitpul, terwiUe van de landen sterkt, is begrijpelijk. Daarmede den Paus aan Portugal toegeZond ags uitgebreide rijstt a fel
f 150
zijn ateun zijn bij de komcndc waartegen men zich in feite kan het zich, wat de invloed in wezen gebieden, berustte weI op
verkiezingen en het is de snaar richt.
Binnen Mongolie betreft, zoo een geniale gedaehte _ nI. om
waarvan
ons
yolk:
nog
heden
ten
dnden, waarin zij zich uitte en
dage de vruchten plukt.
J apan noch. Ruslnnd hebben
den, dat hierdoor het gevaar cenig belang bij een verhitter- ze Mongoolsche kwestie verloa- zich in haar uitvoering niet door
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voor decennia zou zijn alge- den strijd tusschen deze beide
wend !
landen en waar bet den opmerkWant tegelijkertijd werken jn zamen beschouwer duidelijk
~n~:~~~~n~~~rest~~~~~,te~~a~~~ moet zijn, dat de verwikkelingen van het oogenblik 'nauw
verband houden met het kolovJoed deen gevoelen.
niale proleem in zijn geheel, met
De oorlogspsychese welke in het verdringen van oude invloedssferen en het daarvoor
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grootste deel van het land aan
den Russischen invloed ten deel
valt en een kleiner deel aan den
Mantsjoekwosch - Japansehen
invloed. De
welke
t

I:~~~~~;;~~~~;;~~~;;;;~~~~

En de bemannIngen_
Het in het bezit van het
A.I. D. zijnd, tot 1 Februati rei~~~~k~l~~e!l~~tl~a~~!e~l b~~ heid, saamhoorigheidsgevoel _ kend startprogramma Voor de
palen, dat Rusla.nd zich toege- van al die goede eigenschappen Indie-vluchten der Douglassen,
wezen ziet.
"uit -later 'dagen" vindt men b\f

kra~ht,.

~?: ~:~~~~:~£a~:~~j~:~d~nr~~~ijk:

~:;:~~~t ;:~:e~~ b:~:i!~

· :n~n:re~~~i~~~:~eh;e~~c~t: ~~:: i:l:~n:~~::gv:e;~~:;: gin~ie!~~r:t=~~ge~:tt:e~ ~::t~;e~~ee~ :c:o~:= ~~e~. PG::r~d c;nMA, ~~
kracht van ·dez.e tijden meer en
meer vertrouwd maakt met bet
~::~~~Jk'~~ een oorlog onEr zijn symptomen, dat ook
de Vereenigde Staten hierdoor

dat. een oorlog tussehen 'Rusland en Japan onvermijdelijk is
en dat deze landen de rest van
de wereld het onget....ijfeld reer
groote genoegen zoudell doen

Mongolie noch voor. Rusland,
naeh voor Japan den prijs van
een feitelijken oorlog waard,
zoomin ala Siberie, wanneer
men in die ricbting verder zou
denken, ellt voor Japan
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ZOU
Voor
ZlJll. heide . landen

~r:;~:e= ~"er.~~o~~ king; 25 Jan.: D e Kwo.k met
hadden zij cen onwrikbaar ge- L W. Smirnoff, ?, M. Westrate

loaf in twee principes.
Hol- ~~ ~OB~ila~gS=~~;E~:J~~
landers m.o e te llalvaren om bos, H_ Fuchs, M. Fr.:tnse en
~~~r d:g~~~:iede :nner~ij, W. H. van der Sm.agt; 1 Febr.'
verbranden", en: "wie den eed de Lijster met E. van Dljk, J. J_

"Wij

doen_Zlch
_ m~eedige
aan de Overheid
~urkbreekt,
en des is
doods
een en
vanP . Ba1Jkom,
J. Oolgaard.
T_.T_

dan tach zeke- tot -eei:a non- ~. : Op deze beide _ d~·s.
~tten
ooze prestaces . $
agressie-.overeenkomst" tusschen nace en. later mogen:.Velen ·on· Bunga).ows met vt1j lich~ en zuibeide Staten, welke' a:an Japan Zer . landgenooten, individueel.· vu drinkwater. ~ xwemmen en
tennissen - vOoX koner eD ' langei
de vrije haQ.d ZaJ l8.teri langs- de
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Eeil gebied dat strateglseh
. BI"J"na on~a.ntastbaar is~ .

JAPAN'S

EXP~Ui~IB.

~[oeilijkheden

met Rusland.

JAPAN TES ZEE.
In enkele tientaUen jareD
is de miUtaire macht van Japan llitgegroeid tot een faetor, die ' bij nagenoeg alle
groote 1nternntionale vraag-stokken, I'cchtstreeks of middeUijk zijo w\'lued doet ge,·oeleo.

('95), _de ZUidelijke helft · van
Saehalin (1905) , Korea (1910),
de Mandaat~eilanden (in 1919)
'en Mandsjoerije (in 1931).
Daarbij komt dan nog de penetra.tie in China.
'. . Ongerekcnd deze penetratic,
is het oorspronkelijke Japan
van ongeveer 382.000 K.M.2
uitgegioeid tot een gezagsgebied \,:1n bijlltl 2.000.000 KM.2
met cell bcvolking van ongeveer
125 milliocn zielen.

Over-t'ot Japan ziek1
Die mllcht i!i '100 grooi", dat
Japan in den l::aatsten "lijd
herhaaldelijk iu Oost~Azie
zijn wirkon doorzettcn, Teehtstreeks in ~trijd met de wcnschen of hclnngcn der overlge
groote mogclldhcden: men
dcnke a:m do be7.etting '':1n
lUandsjoedje cn JehoJ, aan de
nfkondiging "nn de leer
.. Aziii ,'oor de Aziatc:n" (Ices:
voor de .lapanners!), aan de
penetratie In China. schrijft
ceo dctensle-medei\'erker "l:I.n
het ••AIg-. Jlblnd ,'. N . I."

Dcze geweldige uitbreidjng
verdicnt in h et bijzondcr de
aandacht. vooreerSt omdat zij
de vraag wettigt of Japa.n niet
bczig is zich te "over--eten".
De voordee]cn zijn tot dllsver
niet evenredig nan de inSp:111ning en kosten . Voor de eniigratie is hct resultaat gering: naar
Mandsjoerije b.v. emigreeren
voornamelijk...... militaircll en
bcamhten. ~ uitvocr naar
Mandsjoerije is wcI enorm gestegen, manr oovcnal met matericcl voor den door Japan on~
Over dit laatslc is China in dcrnomen spoon\·cgbollw. weberoering cr.. dreigen moeilijk- gcnaanleg e.d.
hedcn TI1~t Rusland aan dc
gl'eM van. Bulten-Mongolie en
Het verlangcn Ilaar markten
Ml:I.mlsjocdje. H oc bclangrijk (lit is in zoo\'cr te!cul'gcstcld, dat
ook "an intcrnnlionaal stand- de koopkracht in de vcroverdc
Pllnt is, spcciaaJ "oor cns land gebicdcn zecr gcring is.
.is van noC" veel grooter: bctce·
Dc voorstallders van vreedzak enUl de nmchL'Ipositic van Ja- me pcnetratic hebben daardoor
pan in den StillC:l Oceaun, en \'dd gcwonnen onder bet motmcer in het bijzondcr de bedrci- to: Japan hccft geen bchoefta
ging, die daa rv:ln kan uitgaan ann gchicdsuitbrdding, mllar
\loor de ecnheid "an het Ko- ann mal'l;:ten.
ninkrijk, \'oor ons gC%..1.g ill Ncderiand~ch-]ndiC.
Ecn ander gevolg van de
In mcer dan i!cn opzicht is er- ellormc uitbrciding is de stjjdan oak reden 7.jch \'OOltdurend scnde bcbocfte aim cen kraehrekcn~hap te ge\'en \'a~ de tige weermacht \'00 1' de instandmaehL'Ipo!IiliC cn de politieke honding van het vcrworvcnc.
bcdoclingen van Jap-o.In.
De gcheele voll(s kra~ht is in
cen soort "lolale mobiJjsn.tie"
JrI11Un'lI Expallsic. reeds jn vrcdestijtJ op clit docl

diDg 5: 5 : 3 voor de zeemachten van .Am.erika, Erigeland en
Japan: 'Onder voorwaarde, -dat
geen 'versterltingen gebouwd
zouden worden in den stillen
OCe8.an.

Door bet geinls van ve..."''''·

'.'

'

Vraagt men ten slotte of Ja-' me onaantastbaarb,eid een einde ding" van ' de KLM.. Aan den
pan.. zi;jn macht gebruiken zal tan nemen. wanneer 'de vloot anderen kant treedt de K.hM,;

1
"
/
," 1
' " .

.

op

uitbreiding na&r het Zui- op "avQDtuur uitvaart. .
in Bolland
als techn.i.scb.e "
den, dan behoeft het antwoord
ra!ldgeefster van de KN.LL.M.
(n 0 g 1)" n i e t
be p a aId
Mag daarnm weIlieht \-'er- en verleent zij haar bemiddeonrustba-rend te luiden. -waeht wor~n, dat Ja.pan rieh ling h.ij den aarikoop V3.n vliegVCM;If

::I,~~':!ke,:l;~!:'i:'~aw::: J:::.~ .!;"~;.,";:.~~!t

=:

~,,::;..~o=;:k~n~:,{'f~t

:~:j~jk;: ::::u~g=e~ :~;3°:!rd~~~lI;::~~~rJ~ ;::::~.~ ~~e ~,~~t :;;n::'
pig speJen deze plannen in Yergelijking tot de continentale
uitbre"iding een ondergeschikte
rol.
ok mag eenige
worden uit

stoffen bescbll.."t, die Japan "DO!'
xijn ' defeD~ie no 0 dig lleeft!
lndit; tal da.!'lrom in staat
moeten zijn zich dadel.ijk fel te
keel'en tegen elke agressie _
al {("as h et aUeen om te \--r;orkomen, dat zijn weerloosheid of

pe Kon. ~ed.. ..Ind. Lueht~aart ~iaatsehappIJ,. meer beken~,on~er de afkorting "KN.I.
L.M:., IS ~n onafhankelijke
~ats~hapPIJ met een, aandee~
:nkapltaal van f 10.000.0~O._,
\ aarvan f ~.OOO:OO.o.- IS ~eplaatst. De dlreetJe IS gev~gd

tle OostwChineeschc en de Ja-

~:rd d~~ o~;p~t ~~ ~~~~~~:= ~qfl~~u::~i: :~tr~:ha~~~gm~ogU ~r=u~e~,a;;ij:!t=tad~~l!e~

volkomen beheerschen kan.

land'reeds
gegrepen heeft daarvan
worden opgewor- raad van. bestuur en de tecbnidan het omvatten ell IiDaneie- pen en erkend!
sche advlseurs der KL.M.

h:.~~I~e ~~e~.z:.,::e:r~!;~:~~'

meer

ni:::~'~~e:a!~:!h::a~d:~
1 d
h .
t!?~:~~':mt:~lnr:: ~g~

wei tot dusver nJet versterkt
mocht worden, 'maar niettemin
uitmuntende steunpl1nten oplevert voor aanvaUell met ondeI'zccbootcn en vIiegtuigeu. In de
laatste jaren zijn daar groote
bcdrog-c.n verweJ'kt nan llet oltdiepcn van de havens van SaiI.:111 en de Palaoe-eilandeu en
01) cen mer eilanden wordt eeo
groot vliegveld ingerieht. Van
toruggeven der Manda.at~eilalldell 7.al weI nooit iets komen.

E cn zwak punt in zijn wapenrusting vcrmt Wladlwostok, als
uitvalsbasis, in het bijzonder
voor de overmachtigc Russis che Inelttma.cht.
Wei is de afstand tot de Japanschc cilanden groot (b.v. tot
Tokio ruim doizend K.M.) , maar
de ontwikkeling van het luchtwapen is van dien aard, dat deze afstand op den duur ruet voldoende bcschermen kan.
Japan werkt dan ook hard
aan zijn luchtmacht. Van het
oorlogsbudgct voor 1935 wa5
28 % n.l. 106 milHocn yen. daarvoor bcstemd. Voor de jaren
'36 - '38 is cen speciaaJ credict
van 250 miIJioen yen uitgetrokken. Het voornemen bestaat de
ll1chtmaeht zclfstandig te mak en.
Ook aan de burger-Iuchtvaart
. Hr:t Japansche \'olk is SL-dert f~r;th;an Z~ct ~~~~u~i~~~ ~~ cn de industrie worden groote
c-eruimen lijd bctig :1. h. w. uit deed in de laatstc vier jaren de subsidies vcrleend.
zijn land lc grocil'n.
staat.sschuld tot bijnll licn milTot het midden der vorigc Hard yen stijgen.
(.'cuw had het een vrijwcl st5.biele bevolking van ruim dertig
Indien de wcermacht erin
millioen zielen. Met de intree slaagt de regcering mee te vocvan de Wcsterschc bcschaving ren in het strevell n aar de veeis echter het stcrCtccij[er gere- wezenlijking harer ideaien, dan
geld gnan dalen. Dienlenh>'"Cvoigc zullcn deze formidabele bedrapaart het tha ml ecn West(;rsch gen nog vcr van voldocndc zijn.
sterftecij[er aan cen Oostcrsch
geboortecijfer.
F'rpnt t egell R1Ul1a1ld.
De bcvolking van h et eigen·
ljjke Japan is daardoor gestegen
De wecrmacht is n.1. in het ti"'*
tot bijna revenUg miUiocn, en bijzonder het orgaan van het ~.I.
zij nccrnt nog jaarlijks met ruirn "Nipponisme", dat zieh onder tvf
cen milliocn toe.
de leuze: "Azie voor d e Azia.- ~
ten", de bevrijding (?) der ge- ~
Voor dcze sterktc levert de kl curde rassen van de Wester- ,.,/1
bodcm niet voldocllde op: pcr ache overheer.ching tot tank ~v.
'd erkantcn kilometcr eultuur- atelt. Zij hecft bovendien front 1'\'"
grone' mocten ncgcllhonderd a te makell tegell het machtige ~
duizend menschen gevoed wor- Rualand, als concurrent bij de .
den! Df:zc overbcvolkiog dwingt penetratie in China en als ver- ~
tot emigrccren of tot industria1isatie. R et eerste stuit op
het gevaarlijke com·
moeilijkheden, omdat de JapanMet dit rijk is thans het sta- ~~
ners niet overal kunnen aarden
en in vcle la nden niet worden dium begonnen der grensincitoegeiaten. Voor indllstrialisa- denten bij het door Rusland be~
tie bchoeft het grondstoffen - invloede Bliitefl-Mongolie.
~to"
Zal dit tot ceo ernstige bot- ~
die het land niet in voldoende
mate oplevert - en markten,
Waarschijnlijk is het Diet: M
die voor Japan gesloten kunnen
worden.
beidehebbenhunmachttehard
noodig
om deze in gevaar te ~
Door deze omstandigheden
achtte Japan zich gedv;ongen te
streven naar uitbreiding van
zijn gebied. Daarbij mocst het
echter al spoedig crvaren, dat
dit onbegonnen work was zon- een beIangrijke luehtmaeht, het
der de beschilcking over eell -~~IV!
Itrachtige weermacht _ in de genomen voor den aanvocr van N.I.
eerste plaats een vloot. Om de.zc het benoodigde: de spoorwegen tvf
te vormen hce1t bet J apanschc verbeterd, stapelplaatsen aan~ W.
volk zich de grootste opofferin- geJegd, vliegvelden ingericbt... ..
gen getroost.
De verdediging stelt aan Ja~ tvf
Daardoor is het erin ge- pan zeer zware eiscben: de be- WWslaagd in~ buitengemeen korten
is den overweldiger ~~
tijd op te klimmen tot eeo zee.. vol~ing
sleeht gezind en beschikt over
mogendheid. van den eersten wapenen. Bovenal vormen de
rang _ met hulp en voorlichting van Engeland - terwijl bet
tevens een krachtig leger wist
te vormen naar Duitsch model.
In denzelfden tijd is het erin staat met dubbelspoor. Deze IYf
geslaagd zijn gebied zoodanig ornstandigheden hebben Japan ~
uit de breiden, dat het thans gedwongen tot bet onderhouden ~
. strategisch bijna onaantastbaar
is geword~n.
yen per jaar versllndt.
. Ten tijde. van de restauratie
. ~ IB68 hestand Japan uit de
Japan ter ,ee.
eilandengroep met de vier groote en ~ vierduizend kleine eiAnderzijds heeft de onderne- tYf
lande~: . Aehtereeovolgens zijn rning op het w&steland oak de ~\I.
¢uLrbl] gevoegd. de Koerillen (in enonne .:versterking 'van de
'75), de' Bonin-ei1anden ('77)
de Lioe-Kioe--eUanden ·· ('79) d~

ZOll

lel'>, waaTover veel mlsvattiug
bestnnt.
Bet blijkt hel'haaldelijk,
dat er nog steeds veel misvatting bestaat tell a anzien van
de positie die de K.N.I.L.M.
In het Iuchtverkeer inneemt
en haar verhouding tot de
andere luchtvaartmaatschapplieD. Vooral in het buitcnland worden de beide luchtvaartmaatschappijen onder

recteur der K.L.M. tot een der
. directeuren van de K.N.I.L.M.
benoemd. doch overigens werk en beide luc.htvaartmaa1;£.chappijen geheeI afgescheiden van
elkaar. Het arbeidsveld van de
twee Ncdel'1andsche luchtvaartmeatschappijen werd als \;olgi
af·gebakend. De KL.M. exploiteert: bet luehtnet · in Europa

Secretadeweg i Tel. 3050

V END UTI E
MORGEN VIlJ.JDAG

I

unvillIO 9.30 u. 's 11I0{Oens
ten.IJ.u[:e van dc:n \\'c:JdEdG.Jio:c:r

J. D. THUMANN

wd. Gezag--:oerder K. P. M.
MOLUKKENWEG 56
(2dt; :ijstra.lt in dc: TbcrC$liI~
ktrk ..... c:g "a=! de R. K. Ker):')

van sma n k vol
mode.rn menbilalr_
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KldKDAG

K.N.I.L.).f.. werd op
:~:~I~ u~e~n:ne:~:,:
JuU 1928 opgeTlcht en op 15 1~~~~~~~~~~
October '28 werd de jonge I;
maatsebappij vereerd met het
T E K 0 0 P
praed.icaa~ "Koninklijke": .In In prac:btconditie vtrkcuude'
hetzelfde Jaar werd een 5~Jarlge 1936 W ILLYS SED 1"I,N - 7 (N ' )
overeenko~t met de Ned.-Indi~ 1935 PORD SEDAN de Lux IOup~.
s~?e regeerlllg gesloten, waat"- 1932 WILLYS OVERL,\ND Tourlog
blJ werd bepaald dat de K.N.I. 1932 HJLLMAN louriD'II.btn:::lnt l opJ2
L.M. een subsidie zou genieten,
~~:6SLER .sPOrt lou rl rl'll
welke tot doel had het zoowel 19)[ FORD ~~Ort tou rln 'll
door de regeering a1s de maat- 1930 PLYMOUTr~n'llSEDAN
sc~lappij verwachte verlies te
Bi11ijkc prijHn
deklcen. Dit verlies kon natuur- Slni.bl'uglcl'ant 55 _ B"lavi:a_C.
lijlt on.mogelljk van te voren ~~~;:::===~=
nauwkeurig becijferd worden.
Tcneinde te zorgen dat het land RIJOT VANDAAG IN EEN

I?e

K - NIL
M eo K• L•M•
•• •

::ii

~~~~~~y~~lt~I~~i~~!:~' ~~tOn~:rh::!~!~:rb~~~~~:: :~idi~ov:r~gr~~:j~ve;r.!~

0 T E V A

en de KN.I.I...M. ("Royal (Oost- en West-Jndie). Het ar- paald, dat bij cen eventllccle Tel. Welt. 1770 Netherla nds Indics' Air- bcidsterrein van de KN.I.L.M. winst bet land hicrvan 3/ . . gewa.ys") vaak verwisscld en ligt in Ned.-Indie, terwijl zij te- l F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
wordt veelal gesproken van yens de verbindingen met de 11r-=-

"Dutch Airways".

omliggende landen ondcrhoudt.

Dit is grootendeels het g<:volg
van de bekendhcid, die de
KL.M. als oudste luchtvaa.rtmaatschappij tor \..-ereld (15
jaar) reeds bczat en door de

De K..N.I,L.M. behartigt in dit
gebied de bclangen van de
KL.M., terwijl ook de technische dienst aan deze zijde van
de Hoiland - Indie-lijn geheel

,

.

RlIlllBEDBIJf ..lBum"

te stations is het voor de Ame- bij behalve Voor-Indie ook-de zame ultbreiding van zijn nit- een geJdelijke vergoeding ontrikaansche "loot practisch 00- Nederlandsche eilanden Borneo voer, het is \l'oor ODS land met vangt VUD de i{.N.I.L.M.
a.fstand nn Singapore to groot
is.
Japan daarentegen beschilct
over een linie-van steonpunteo,
l'eil.ende van dePescadores (W.
van Formosa), tot Sachalbl.
waardoor het de toegangen tot

.
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Hoog 3500 Yost. Tal. 203

I

Prima Familie - Pension

wcreldvcrmnnrdheid, die zij in i 0i,0;r~d;;
e ~l{~.N~.~I.~L~.M~.~w~O~rQ~.t~v~e~r-~~~~~~~~~~
de Mclbourne~race heeft verworven.
.. ,

Het "K.N.LL.M.-nicuws"gceft
daarom een uiteenzettillg wat

II Een

UITKOMST is ooze BOUDOIR·FAN

Ze geeft U juist koelte genoeg, dat U niet meer
~~ h~~.t~~e:~~lId~~n~~
transpireert bij het kleeden. doch weer niet zoo·
andere luchtvanrtmaatschapveel. dat U er koude door vat .
pijcn is geregeld.
Ze: is IDE A A L. Verkrijgbaar in 2 kleuren
Weliswa.ar bcstaat .cr e~n
Pnjs f 5. - per stuk.
zeer nauwe samcllwcr!ung t~s- &,:t
!'oordwijk -1
Tef. Wf. 1720

J!

schen dc K.L.M. en de lCN.!.
L .M. en werd tot dit doel de di-
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·Gem, Kamers met pension en
kl. wasch, vanaf f 35.- 's m.
Berendrcchbiilaan 37.
- - - - - - - - - - Hamlclskantoor VRAAGT zoo
Transport Ondem eming
s[loellig mogclijk JUFFROUW
"NIERORO"
\ "Gor de BOEKHOUDING e ll
Nciordwijk 41.
J E adcea '\lOOt vCl'vocr en em- THEN. Brie\'en m et op.;aaf
ballceren en tl'ans[lortecrcn van \':m yerlan gd salarls onder
ver huisboedets binnen en buitcn
Ncderlandsch-lndie. Onder ga- No. 6;15 aan het bureau van
rantic. Tel. WI. 5580.
(lit Matl.

.

Soerabaia.

Dames

- -------1
8 PORT·![ASSAOE.

Onze speciale massage m ethode
hclpt U olUuiddcllijk van loom~f.

h eiu en stijfhcid in <lc Icdcn

'i'. I;;:ITAMOTO, Sawah Bcsal' Dame, Dud 32 jaar, zag- zieh

7, tel. W/. 2GP:;, fut.-C.
PCI' dircct TE HOUR cen kenrig gcmcubilccrd p:l.vU joen. Tc
bl'zichtigcn West.crpack 23.

gaarlIc geplantst als t'Gczicht op
dl! lmishouding bij Heel' o. l1 c~:l. houc.lt dC!~e 3 proleparaten steeds
NeUe behr..lldcling vel'cizcht. bij de hand,
Antw. hicl'op nan dit adl'C.'l:
l -1evr. y /d Bergh, Laan Hull,ema 5 pay.

PU

BAI.Ltl..A-TWOSEATER:

L

Auto Technisch Bureau:
o m hie r mede eenige malen pel'
week Uw gelaat en holnden to
J. F. n. RANCURET
nige wageR. Te bczichtigen GocnoengTe~:f~~~e 2123~' Bat.-C:
~;m~~~~I~~.a 5 uur. J av:nvcg Vakkundigc hCl'stellingen onder

;i;;;:~ ~~f tl~~~;~'e~~~~:r d;:::i~

PUROLPOEDER

ills de huid versterkendc bedak.
- - - - -- - - - - ~~~~~t~~rs~~~~~~;~j::I~v~~: om
het overmoltig tl'anspirearen
Aan de Transport-Ond. "SOE- rOBserie en motorcontrolc. Acta tcgcn
te gaOin en Uw huid koel
NARJO", Batavia-C.
landstntion.
en g oOO droog Ie houden. Year.
,1.1
te gebrulken na het mandien.
!!~:~~v~~~~kbc~ ~yc;!.\J~:~,,~j~ 1----- - -- - 1-C

van verpokking. Zoowcl de

~;j~~~~li~~~e~:;~~n e~:1~~~~c~~

HOO~;c:g:::~;'I~~~i~::d~~T:/
Voor ~II kleincrc bctlr:i Idem ..

SAROJ~ANGOEN nnn~ckomen. ~:~~~~:;~

POInmaro •••. : ::

~~r~19;t.ocn (Djanlbl) S Jaml- Cotc~-Vlem:
IJ. M. Dricm. Off. v. gcz. 2de kl. S. IJ.

SCIIOF;N EN UF.rAR:\TIES

m~ ~)~U=K~~a~:t~u.aaj~n b~~
bczorgcn. Delt U op Wlt. 4302.

11,68'4ll.

_ _ _P_O_"_bl_'e.::g_N_o_,5_9_,_ _
Hotel-Pension Sbuttc Rnaff.
Tel. liY18 WI , Men zcgt, dat ons
etcn smaakt nls bij Moedc;.'
lhuis. Procfporties vcrkrijgbaal·. Elke Z.1.tcrdag erwtcllsocp; elkc Zondu,ochtcnd nasigonmg.

~~J;~Ol~r~;:~~~~;n~~::n~e;~
oud 2 jaar, voor J 00.-. Br.
del' No. 600, v. d. bind.

0 0-

1.2!i
l .-

~:;;

... O.GO

!~~;~lr~~;I1;~~;~~~: ~'~:~cijOllg-

;!;~~dr~l. 266 (po~·to wordt
- - - - - - --
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fc~~:~.nh~~k\~~ ;~fp~m~~st~~
Dag-, mnd.-, Imipk. Djnmboclaan 6, Tel. WI. 807.
TE [WOl',
Moderne slaap- en eet-kamer,
rotan zitjcs, 3 ciub-fauteuils en
tafel, tegen elk a .. nbod. Bricvcn
onder No. 632, v. d . bl:ld .

Gem . karner m .jz. kost, na bij
spoor en tram gelegen, te hUllr.
Sawohlaan 10.

~;i~~~ ~~~~~f~~. ~~~,\\/ :.~: e~r~:di~! gij ~~~. ~~l:~~g~~:
_ _ _ _,

wagen waaroM de K.N.I.L.M:.
- ws een door het gouverDement gesu~idieerde maatschappij _ '. nict de geheele
eventueele winst
bet land
moet uitk·e~ren. Ret land zag
~cbter zeer juist in., dat de
K.N~I.L.M. een prikkel moest

aan

";I'

=

ZAKDO EKEN

ucaca:.

••
per adYcrtcntie, een "rcclameDe winstgevende zaak zau
weI op denzelfden voet zijn
chef met idcccn" tc zoeken.
'loortgegaan, had niet·op cen
Dc man met ideeen. oogeublik eell jonge man van de
upper ten thousand del' VereeDe dlreche wns cr zich zeel nigde Staten het besillit genowei van bcwust, dat haar mell- men, een nan boot'd hegoDllcn
we reclam echcf geetl man l,lOCSt vc1'loving te verbreken ondanks
<:IJ11, dlC op ZlJn burcaustoel aIle daarmee vcrbondcn, tybleef ztttcn ell ..Is eell echte pisch Amerilmnnsche bezwa:ren
Yankee kauwgom prmmdc, tel'- van cen ,.vervolging wegens
wlJl hlJ zUn hecncn elegant op verbreking van trouwbclofte".·
tarel deponeel'de, maar een ma n Die vervolgingen eindigell, zoomet "cell Idee", hefst met cen als men weet, voor rijke jongc-

II

BON EFAAS

~~~~~~~~~.~ !~~t:~I::!~~~e~II~:~Il~~~~ I ~~n~~~~ ~d~~a~~~~I~orme

--,-

T£ Ii001': modern meubilair 'l'cnni-ibann TlO TEK I10NG
gch. of bed. t.e.a.h. Gr. 2-pers. G. Tio (Sluisbrugstl'. 5), koel
bed f 2ti.-, dubb. legkast onder schaduw, :reel' billijk,

benzineaccijns, 'Iuchtt~ton op
het postvervoer, landings- en
staIlingsgelden, invc.erreehten
op vliegtuigen, motoren eo onderdeelen·.
Men zal zich roissebien af-

r'",:ol I.. d .... : " .. "" .. 40 <In 15 ct.
'\.I lia 11 . _. Puro!p" .. oI"r in buue .. ",,"
<;'0 c l.
11 .50. Purob .."p In .... rlons
"r",90ct.Blj Apolhekcr ... nTokoho"oJen.

Z\\,I~mba(l SUNNY SlUE :
Gcheel gercstaurcerd. Ruatigc

- - - - - - --

deelte zou olltvange n. Zoo werden b.v. over de je ren 1930,
1031, 1932, 1933 en 1934 bedragen van ·resj}. f 4178.12.
f 105.413,94, j 107.582.33,
f 120.000.- en J 56.172.74 aan
h et land torugbetaaJd.
Op 1 Jan. '34 werd deze overeenkomst vcl'lcngd en de jaarlijl;scbe ' sl1bsidie met res ton
verminderd. De K.N.I.L.M. behoon thans tot een der laa,g3t
gesubsi-dieerdc luchtvaartmaatschappijen ter wcreld. Hierbij
ma,g oak niet uit bet oog worden verloren, dat van de subsidie, behalvc het aandeel der
regeering van de winst, meeT'
dan de helft naar . de schatkist
terugvloeit in den vonn van

PUROlZEEP

al~ de g e nec!;krachtige eM desinlecteerendezeep vo.or Uw huid.
dea'o rJr;c Purolpraeparalcn
onc!crhoudt Gij de gel"ondheid
en c!e ~,= hoon he id Uwer huid op
~lItllu d ij!, e wilxe.
M~l

Srcmvorminlj]
Dechlmatie-Voordr ac ht
h!!

zoudel' Voronoff _ een Jeugdlgen bIos op de l{akcll kreeg.
De advel'tentie had dcze uitworking, dat cr tnlrijke "man i.Ien met ideeCll" zich aandienden , die ook indOl'daad ecn VOOI'

Ponweg l a

-

Tel. Wit. 1369

Bedrijfschef

~~ll:ea~~o~~e~f~Ja~d~ ~:hr~~J~~ ~~~:

=

~~!:~

pleiziervaartuig binnen afzienbaren tijd 20U moeten worden
opgelegd. In deze ,~Golden City"
stak natuurlijk een belangrijk
stuk kapitaaJ , en a1s eebte Ame-

=~~~: n;e~~~de~:

.: ; : n
den neetgang van h~ onder-'
neming z~o. baastig mo~jk in
een nienwen opgang te veranderen.
e=~!,;~~e!r~d:~a::;':' ·.Het 'gewone mid~eI-niet
ne met FentOn. Vit reisburea.u . alleen in. Afuerika, maar' daar
organise'e rde
vaeantie-renen to~h ' al heel vee! in. gebruik "-:-

s trekten : naar Europa en naar
de eilanden van de Zuidzee.
. EE:?- van ~e ~ootste. en san~eD!iJkste fIrma s was v,an cb~t

.=;n !~e~~e ~O:;p:i1.~:.~f:;;i~~~::j.:; r~~~~~~~5

door cen list in de val gelokt
ben! Het is de dame zelf, die
mij op dat schip g~lokt heeft.
Ran de justitie dit licide noemen?" En de s lechts tijdelijk
verloofde millionnairszoon haa!de nit zijn zak e-:m geparfumeerd rose bl'iefje en liet het
den reporters zien. In dit anoDieme briefje stond:
"Ik ken u sinds lang. .... U
heeft er geen vermoeden V!l!l en'
tach is het zoo .... _. dat ik brand
van verlangen meer van nabij
met u kennis te maken ...... Gij
zult er geen berouw van hebben, want hatten zal traef zijn
op de "Golden City", bij haar
eerstkomende vaart naar flo.waiL

Een Verbolgen
Jongedame.
ken enmaanden lang het geval.
Opmerke4JK w:\s het, dat er
De journalisten lieten den
erg veel jongelui aan. boord wa- jongen man ternauwemood lritr en, en wt de beste kringen, en spreken. doch renden spoorslags
dat er. zMl' vee1 gcflirt werd. naar de jonge vronw, die de
kla.cht had i.ngediend. Zij dacb-

su~ ~~~ina;ne~ru:=n;~=

. Overweldigend
De nieuwe bedrijfsebef moest behoorende sensationeele artieen toovenaar zijn. De heeren kelso Maar wat zij onbnoetten.
Fenton verdienen geld 8ls wa- was een zelf verbolgen ~o-e

:.:/ .

iijk perce.'ltage van die. in het
algemeell welgestelde, jongelui
was te ijdel, om niet op eeD dergelijk aanbod in te gaao. En
eenmaal aan boord, bad meu
elkander niet precies wtgehoord

kend, en wie ook van ons aan nieme brieven. Dikwijls was
boord is gewecst, a l!ell hebben trouwens de flirt at spoedig omgeslag~n tot ernst, en me lette
van de andere sexe uit eehte er dan nog op, h oe de flirt was
liefde hun eell dergclijken b!'ief begonnen?
had geschrevell.
Zoo geraakte dan tenslotte de
Het waren brieven van jonge bedrijfschef van Fenton &: Co.
maunen en jonge dames, die in kwaliteit van anooiem huweWilder bet t e weten elkander op lijksmakelaar in de beklaagdendeze wijze t ot een pleiziervaart bank.. Maw h.ij kwam tenslotte
Dn.ar Hawaii had den uitgenoo- - zoo Diet met eere, dan tach
digd!
ongestraft en in laatste installtie zelfs met nieuwe r eclaml>Het Gcheim Ontdekt. ",mst nit den processtrijd te
voorschijn. Men ool'dee1de.... ,,'
Nu bleef bet niet alleen bij dat hij niemand nadee1 had beeeo jacht van reporters door de rokkend.
straten van Chicago - en weIdra. van andere steden in de
Bovendien voelt men in ArneVereenigde Staten, nu moesten rika voor alles wat "efficient '!"
detectives de zaak tot klaarheid is. en dit zeer zeker op het gcbreogen.· E en Sherlock Holmes bied del' reclame. En. men vi.o.dt,
drong tenslotte door in de ge- dat iemand die ;dch ......erlooft.
helmen van bet reisbureau Fen- terwijl bij Diet zoaals Jacob
ton & Co. , en zoo kwam bet ge- door een ge.zicbtssluier bed..rt>
Diale, oorspronkelijke idee aan gel:!- ward omtreut bet uitzicb.t
het licbt van den per adverteD- van Zijn bruid Lea, docb haar
tie gevonden reclamechef: In van aangezic"ht tot aangczicht
een apart vcr-trek "\''3.D dit reis- zag op een dagen durende reis ..
bureau zaten nL op de gewone maar moet waten wat hij doet!
ill de meening verkccrd, d'1 t een

~vanu::-= ge:~~::;:. ~W~wa~~~::::::'

1=

een ..Golden .City. n;.... en bijna' aangeklaagde. jonge man bad
geen ~je n8ar Ba~ of het gezegd.
eindigde met ' verscheidene .hu.,lk. hem. geschreven hebben!

11:,~tk'':d~

::n~:st.~~

bew~ohsl\'e van de ·.eyep.tueeJ..e tuur", die op winstgevend be- do~ en .begon liever met op halve dan de bclde chefs en nog brief geschreven!"
Wlmi:~. ' Y4 :: ge.deel~ · v~r . ~~ .drijf ..is iilgesteId,. ~ ook :.Amerlltaansche manier, onder een· paa"r ~ vertro~e em.En .daar haalde aU - .e en
K.N,lWotbeotemd'-blilftdezekruistochten !'hldeiijk,hungr<lOtsclleeps,,¥, ~ pioye:s., ' ."
dochw uit guede fomIitie ~ op

.

vol nrtikelen over dit zonde;:linge pingpong-s!?el met anonieme, gekleurde briefjes.
Maar toen kwam pas de g!'oote sensatie. Op alIe redactie_
bureaux kreeg men brieven: ik

~;~~~~n e~~e~~nUi\el;~I~~~:~ ~:;e~~n~:~~~u~~~n:m~~~li1~ ~;!~~:,i~e~l~ey:n~~:~~~t!:~ r :~:r~~~~:~do;-tv~~:~:~:

Maar eindelijk geschiedde het,
dat er eell in de dtrectiekamcr
werd vastgehoudcn. Men merkte buiten a ne s)'mptomeu van
cen opgewonden gespreJt met de
directie, waar tusschendoor het
vroolijke, breed-Amerikaansc:he
Doe aao eeo Amerlkaaoscb Reisbureao wefr zaltengclaeh. Uten gingen voorbij met gcspreJtken en ondernleuw leveo werd Ingeblazen.
handelingen en loen de hceren
van de directie eindetijk met
hoogroode hoofden weer blriten
HOE HEI' GEHEIl\1 AAN hoogtepunt en gingen sinds b~t prive-kantoor
kwamen,
HET LICHT KWMI.
eenige jaren zelfs sterk achter- stelden zij aan het voltallige
Dc "Golden City't.
ult, ' scbrijft de "Haagsche ine::n;~t~~:~~ n~~~w::gj~~
PO~~~r de toonbanken van Fen- benoemden l'eclamecbef voor,
Ongeveer twmttg Jaar gele- t on ~ Co. waren dagelijks ga- maar zelfs den bedrijfslcider.
den werd de Amel'lkaan door pende leegten. Terwijl vroeger
Mijnheer ging meteen aan
reislust bevangen. De dollars de luxe-boot "Golden City", ei- den arbeid, en het wonder was
sprongen hem in den zak 'en tot gendom del' voorspoedige firma, er: reeds 1.1a eenige dagen vereen "trip" w<:r~ snel ~loten. altijd was volgeboekt, merkte ~~t~.,,~l~:t ~~~..~~ ~~

:~~e::e~elSP~ct'~~:r ~~:

de~e:U:~~~~i:;;:~;I~:'~I~~:~ ~~:ua:~:S~~~~~e~e~jnb~a~~~

Co Balf00 rt ~~:~g~ll~t ~ir~~i~~:~~:~~ ~~n~~~~ hO~:;~r~~ i~f~~nb~~;~~~~~: ~~~b!~ :re'ni~u~~~' b~~~::'~~I disc~~~nbije= :e~!:~u:~!:

Het Geheim van den

dat een reis zonder dat men een
paar duizend kilometer over 'zee
aflegde, nauwelijks in aanmerking kwam. Vandaar dat 'de
reisbureaux! die voor de eruises

fi-

Maar in dit geval had de
trouwbelofteverbreker cen stet··
ke troef in de hand. Dit merkten de reporters, die hem over
zijn aansta:mde proces interview<l.en.

hanr beurt een briefje te voor- kantoorUl'en drie daat'vQ()J" gesehijn, doch nu steviger, rnn- huurde heercn en drie dames
nelijkcr hricfpapier, waarop zin- vlijtig op "mannelijk" en meer
netjes geschreyell waren, die rose gekleurd "vrouwelijk" pa_
zeel' veel gelijkenis hadden met pier bl'ieven t e sclu'ijven, ais
de boven a::mgehaalde.
waarvan wij ecn voorbeeId beb.Broote 0.9windillg onder de ben gegeven.
journalistcn !
Deze bricven gingen tlaar
Zij sndden zoo vlni als hun adressen van rijl;:c of wclgestei.
auto's rijd~n kondcn naar hun de jonge Amerikanen en Amev~rschi11ende redactie-bureaux, l'il.aanschen, waan'oor adreswaal' metetln de verschillende hocken, telefoongidsen en hanstil'ortoegcesnt,ellcll aan het ratelen I ddeC~sd',eOt'"e·:te,.~,,:, OOWk·"sdp~I,• •fsetePlnunl'n·
•
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