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tientallen lessen en verma:::J.ingen om zich ordelijk en diseiplinair te gedragen. De inspireerende muziek zou hen doortinteld hebben en zij zouden bet
b oofd rechter gedragen hebben
onder het terugloopen naar de
scbool. En in enkelen zou misschien de lust zijn geboren eens
oak zoo te marcheeren.

DRUKKERIJ

Wij willen voor hen geen Japansche stok en knotsgevechten
op de scholen organiseeren.
Wij willen hen niet ceo Duitsche opvoeding geven met drilmethoden.
Wij willen hen met eens leeren periodieke gevechten te or·
ganiseeren zooals da t tusschen
E ngelsche scholen mode is.
Wij willen hen alleen leeren
de schoonheid le zien van zoo'n
kranige landingsdivisie en leeren deze menscben aIs nuttige
en verdienstelijke medeburgers
t e beschouwcn. Is dat zelfs te~
veel gevraagd van onzen pad(jstischen geest?

Zou een volgenden keer, dat
zoo'n marsch plaats vindl, nu
niet cens rekening kunnen worDE LANQINGS-DIVISIE MARCHEERT.
den gehouden met onze schoolkIDderen?
Wij willen hen geen MussoliMaar waar was de hebben wij daarin het grootste nische geweertjes in handen geH. V.
gelijk van de wereld. Dank zij ven.
8clwo lje:ugd 1
be't feit. dat wij buiten den weGiateren deed de landingsdi- reldoorlog zijn gebleven en
visie van het te Priok verzamel- daarbij materieel reer weI zijn
DIENSTREIS EN ZONDAGSRUST.
de eskad~r b aar glorieuzen in~ gevaren, zijn we nog erger vretocht in Batavia, Batavia ziet delievend geworden en na den
die divisie nh::t zoo heel erg dik· oorlog verhieven Nederland- '
Een stem 1tit de Ba- is bet cen feit, da t wij uit eigen
wijls. De maritieme verdedi- ache stemmeD z.i.ch tegen alles,
tak laudeli.
aanschouwing kennen, dat de
giilg van Indie wil het nu een- wat men voar militairistisch
ZoDdag in de gekerstende Eamaal zoo, dal Batavia bij een hield en uitscbold. Tot de tinDe "Banier" Deemt met jn- takJanden zeer nauwgezet in
eventueelen aanval van de zee- neD' en looden 901daatjes ginzi,jde de verdediging maar met gen in de ban en wij hebben s temming uit cen Bataksch acAt wordt genomen .
het leger moet afdoen terwijl eens de toarn van een famBie- weekblad "Bendera. Rita" cen
In geen streek van Indie
Saerabaia een marine-basis is. lid op onzen hnls gehaald door artikel over, waarin de redac·
Men kan daar weinig tegen zeg· een jongen van vljf of zes jaren tie van dat christen-blad te heeft men zoo het typisch Hol"gen. Wij zljn nu eenmaal nume· een mooi kanon ten geschenke velde trekt tegen bet feit, dat landsche landSchap van de
riek een zwak vaLl{ en wij kun- te geveh op ajn verjaardag, de Landvoogd op zijn reis door spitse kerktorentjes, waaruit
nen geen diversc vlootbases waannee hij fijne proppen pa~ de Bataklanden celt vrij om- op Zondagocbtenden en middaleggen en " up to date" inrich- pier fijn ver weg kon schieten vaugrijk program zal afwer!ken gen cen luidend klokje de beten bij aUe havenplaatsen , waar met een echte knal. Zoo pacifis- op Zondag 22 Maa r! a.s. De vol lting oproept naar het bezij eigenJijk zouden moeten aan- tisch waren enkeJe kringen van " Bendera Kita" vreest van dat dehuis. Wij zouden geen streek
ons yolk geworden. Alles, maar program, dat de kerkruensten in Indie weten te noemen (of
,,:"ezig zijn.
dan ook alles moest wegge- in bet gedrang zullen komen; het moest de Mina bassa zijn en
dat de kerken zullen leegloo~ Ambon) waar zoo trouw ter
• Zoo blijft, ondanks de aanwe- bannen worden, wat de jeugd
pen en dat er aldus geesielijke I{erke wonH gegaan en wij
zigheid van de vlootcomman- maar kon doen den ken aan mi- s chade zal toegebracht worden zouden het j p.rumer vinden,
dant te Batavia. uit boofde van litarisme of oarlog en als en met een verwijzing naar de wanneer het bezoek van den
struisvogels
staken
Wij
onze
pazijn tevens hoofdschap van het
antecedenten van h oogste in den lande aanIeiDepartement der Marine, de cifistische hoofden in het zllnd christelijke
jhr. de Jonge vraagt het ten ding zou zijn tot verstoring
marine in Batavia dllS uitzonde- en maakten elkander wijs, dat sIottc of dit niet gewijzigd kan van de gebmikelijke Zondagsdit
aIles
den
wereldvrede
am
ring en het is dan ook geen
viering. "\Vij weten weI, dat de
wonder, dat 200iets aIs een niet te zeggen den eeuwigen worden.
Om de waarbeid te zeggen, Zondagsrust in Nederlandschmarsch van de landingsdivisie vrede ZOll bcvorderen.
heeft
het
ook
ons
getroffen,
Indie
in den loop dor jaren heel
mel de good uitgerustc en geoeMaar wij bleven er aileen
{ende marine-kapal voorop en mee staan, wanl er ging een da t op Landvoogdelijke reizen wat veeren heeft moeten laten .
Zondagsnlst niet meer ge- maar JUlst 10 cen gekerstende
de pijpers, lrompettcrs en trom- golf van mllitalrisme door de de
eerbiedigd worden kan. Wij we- streek als. het geblcd dcr RIJnmels voor de hoofdstad van In- wereld en menschheid en daar ten weI dat h!!t voor een Gou- scile Zendmg, boude men rekcdie een evcncmcnt is. Men ,kan standen we met onze van dienst vemeu; Gener~al nu j~list niet fling met hetgeen onder de bedat zien aan de velen, die zicb en vechten, zelfs van landsver- nangenaam is om in bet een of volking historisch gegroeid is.
in den vrocgcn ochtend verza- dediging afkeerige jeugd. Dat a ndere binnenplaatsje, in een Wij 2ijn ervan overtuigd, dat
melden op Goenocng Sahari, is onder de niet heel erg jonge niet le groot controleurshuis of d~ stem uit de Batakl~den
waar de aivisie de Marinestraat jeugd nu weT beter geworden missehien weI cen passangra.- met een "vox clamans m deuit zoude komen va n bet station maar onder de prille jeugd is
Kemajoran of op andere pun. het nog hommelcs. Die worelt han cen ganschen Zondag door serto" zal zijn en dat de orgat c brengen, maar bij de indce- nisators van dezen Landvoogten waar de troep zou pesseeren. nog altijd geladen met afkeer ling
van een programma kan delijken toeht een weg zullen
Men kon het ook zien aan de van oorlog en van soldaten en toch weI rekening worden ge· vinden om althans bet bezoek
talrijke gepensionneerden die van schieten en wat niet meer houden met den streek, waar- onder den kel'ktijd op cen ander
zich opgesteld hadden voor dat en wanneer zij eens geroepen
station met hel vaste voorne- zal zijn om oak mee te doen, door getrokke!l w~rdt. En nu uur vast te stellcn.
m en op de getaande en gcbntin- dan staan de handen dwars en
de gc?ichten om cen zoo groat dan weet men niet hoe hen
mogeujk stuk van den rond ~ voor te hereiden op hun taak.
DE STAATSGREEP IN JAPAN.
tocht mede t e maken en nog
eens te geniet cn van de martlaOpvoeding, met tot militarismuziek, doch ook van de me maar tot volks-bewustheid,
V66rgeschiedenis en mogelijke gevo!gen.
marHale houding van de divl- tot bereidheid in het kwade
~ie.
uur merle de hand uit de mouwen te steken, tot vreugdevolle
Maar er ontbrak langs den aanvaardig van de taak VRll
weg een beJangrijk element en Iandsverdediger, daaraan ont~ OEVAARLlm S~ADIUM IN peld en welke was gericht op
de versterking van den JapanPACIFIC-VERHOUhet ontbreken daarvan typeert breekt het in Nederland en
schen invloed op bet continent
nog altijd den geest in ooze sa- in ons Itidie nog ten eenenmale.
DINGEN.
van Azie, waarbij in het rijke
menleving. Er antbra,ken op de Ontbrak het daar:p.an niet dan
voorraadtalrijke punten, waar zij hadden zouden vele scbolen, onder leiDe militaire staatsgreep in Mantsjoerije een
kunnen opgesteld staan, de ding van de ondenvijzers naar J apan, welke Woensdag de ge- s chuur werd gezien voor de
schoolkinderen van de scholen, zulke schouwspelen zijn gaan heele wereld beeft opgeschrikt, producten welke J a pan voor
daar in de buurt. onder leiding kijken. Maar die Bcbolen willen is uit den aard der zaak aanlei- zijn rich steeds uitbreidende
van hun onderwijzers. Dit ont- DOg altijd niet mee.
ding groote ongerustheid ten industrie te kort kwam.
breken typcert inderdaacl nog
aanzien van de vcrdere gebeurJapan moest daarvoor de
altijd onzen geest. Want waarWij herinncren eraan, dat tenissen, welke zich hieruit
benoodigde grondstoffen tegen
om zouden wij onze jeugd Diet tpen destijds allc troepen, die kunnen ontwikkelen.
steeds ' boogere prijzen van el~
tijdig doen genieten van derge- ann de manoeuvres in Westlijke schouwspelen aIs bet voor- Java badden deelgenomen met
Hoewel naar begrijpelijk is dcrs invoeren . en men hoopte
bijrnarcbeeren van kranige ma- bun materieel zouden defilee- van Japanscbe zijde zooveel door een bezetting van Mant~
rine-soldaten? Waarom zoudeo ren voor den Lar.dvoogd in' mogelijk wordt getracbt den sjoerije zelf deze grondstoffen
we hen tW de schoolbanken la- zijn Koningsplein~paleis, pas op toestand zoo min mogelijk ern~ uit cigen indirect bestuurd geten zitten wanneer op geringen het allerlaatste nippertje aan atig voor te steUen, wat de ge- bied te kunnen verkrijgen.
afstand de pijpers hun ijle de leerlingen van scholen, niet volgen betreft, welke deze coup
Verder strekte op dat oogenIDarsehen de Iucht in fluiten, een ochtend vrij werd gegeven kan hebben, is het nuttig de blik de bedoeling van Japan
of de trompetters hun marsch om van cIat scbouwspel mede Japansche binnenlandsche po- niet en wat er in die Septemaanvangen ~traks ge"acCompag~ te genieten, doch cen pa.ar krap- lltieke verhoudingen na te bermaand gebeurde, was een
neerd door de drie pregnante pe uurtjes. En de houding van gaan, welke ten s10tle in deze logisch uitvloeiseJ van een weIslagen op de Turkscbe trom en veJe scholieren bij dat schouw- actie der agressieve militairen ke in verband met de steeds
pauken, met den korten naslag
en dan valt het gansche mu':' ~:l h~~
~~::g=~~ ~ljb:;e~~~J~~il1:~: toenemende bevolking
ziekcorps in met een pittigen opvoeding tot volks-bewustheid ache politiek na te gaan, voar dig werd ontworpcn.
marsch die door hart en rrieren en verdedigings-bereidheid ten zoover zij hlerop van invloed is
Toen echter op deze wijze
dringt? W{l8Z'om zouden we on- eenenmale ontbrak. Het ont~ geweest.
en m.et deze betrekkeIijk sim.~
ze jeugd met vroeg leeren, wat breell:t er nog aan! En we ZDUplistische doelsteIling de strijd
tnilitaire muz::iek is' wat mill- den onze autoriteiten toch eens
Toen Japan den lSden Sep- went ontketend, werden hiert:air marcheeren
wat onze op bet hart willen drukken om tember 1931 met zijn actie in door in Japan tendenzen in bet
~un is in Jlloeilijke tijden?
aan cIat deel van hun opvoe- ldalltsjoerije began en den Ieven geroepen. die een politick
dingstaak betere aandacht te spoorweg van' Moekden bezette. volgden, welke van vee! verde.' Wij zijn sedert jaren een zeer besteden.- WaarItik: het zien was (lit een daad welke het di- .re strekking was. Een po1itiek:
pacifistisch volk en wij verai- voorbijmarcheeren van onze recte uitvloeisel was van de Ja- welke zicb grondvestte op de
schuwen den oorlog. Wij be- lan~gsdivisie zou Qeter werk pansche buitenlandsche rijkspo- leuze Azie VOQ[' de A.ziaten.
schouwen
die
als
iets hebben Irunncn doen aan de litielh zooals de~ reeds sedert
Bet sacces del- Japanscbe
me:nschOIlwaardigs en misscllien jongens- en meisjesgeeston dan lang zorgvuIdig was Ditgeslip-. miliWreD..,jnll.alll:!ljoerije. in-
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dien men hier althans in ernst
van "succes" mag spreken,
bracht geleidelijk aan het leger
in een positie welke bet beste
met die van cen staat in den
staat kan worden vergeleken.
Bet optreden van den toen~
maligen Japanscben Minister
van oorlog, Gener aal Araki
ligt ODS allen nog versch in het
geheugen en de toon welke in
1932 en de eersle helft van
1933 in Japan wer d gehoord
werd steeds dreigender, waarbij
het een punt van belang was,
dat de invloed der militairen
rich steeds verder uitstrekte
en da t van die zijde werd getra.cht ook de Japansche binnen- en buitenlandscbe politiek
volkomen te beheerschen.

Diet Ie eVenareD
in
smaak,
IlIiDigheid

en

,oediDgswaarde.
U VINDT HET DP TAFEL
YAN IEDEREN fUHPRDEVER.
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Oat scheen ook wonderwel
te lukken. De toeD aan het bewind zijnde Minister van Buitenlandsehe Zaken, Gra.af Uclrida, werkte volkomen in de Iijn
van Araki. en was in zijn handen ten slotte een wUloos werktuig, waardoor de mogelijkheid
van eeJ;l grooten oorlog steeds
naderbij kwam.
Vanzelf sprekend wekte dit
aUes bij de Staten, die bun belangen in het Verre Oosten
hebben een reactie en de maatr egelen tot vloot-uitbreiding in
de Vereenigde Staten en Engeland
en degezet
zeerachter
grootedespoed
welke werd
voltoaiing van de Singapore-basis
waren er het gevolg van.

Waar niet verkrijgbaar.
wende men' zich tot:
_ALLEENYERKDDP vaDR NEDERLANDSCH.INDI£ en
BUiTENGEWESTEN:
F irma

We~.

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~i
XOOPTlle~;:PIANO

De ongerustbeid" bij de gematigde elementen in Japan,
die in een oorlog met de Westersehe mogendheden en (of)
de Ver eeDigde Staten een al te
riskant avontuur zagen, groeide daardoor.
Toen onder pressie van Amki Graaf Uchida len sJot te in
Mci 1933 cen aetie voorbereidde, weJ.ke Japan zeer dicht bij
zlilk een oorIog zou hrengen,
grepen deze gematigde element en lcrachtig in.
Uchida tach, en dil is wat
betrekkelijk weinig bekend is
geworden, had een nota opgesteld, welke aan vcrschillende
mogendheden zou moeten worden aangeboden, ook aan Nederland, en welke in feite niets
anders was dan een econonriseh
ultimatum, waarbij werd ge~
eiscbt, dat van aUe beperkende
maatregelen ten aanzien van
den buitenlandscben handel
van Japan zou worder. afgezien. Anders zou Japan overgaan tot het nemen van andere
maatregelen.
Deze nota was reeds Ran de
verschillende J apanscbe ambassadeurs verzonden en bet bevel
tot het aanbieden ervan bij de
diverse regeeringen zou spoedig
volgen.

G. Dud, Pm. &CO.
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beDOpdehet
gematigde
elementen
in !I·
Iaatste oogenblik
hebJ apan deze daad, welke onberekenbare gevoIgen zou hebben weigerde om de bi~omsten
gehad, voorkomen. Graaf Uchi- van den Ministerraad bij te woda werd gedwongen om af te nen. indien Araki daarbij aantreden als Minister van buiten- wezig was en telkenmale nadat
landsche zaken en bij werd ver- bet kabinet was bijeengekomen,
vangen door den tegenwoordi- begaf de toenmatige premier
gen functionaris Minisler .ffiro.. Saito, die thans ook is yetta, die onmiddellijk een wijz:i~ moonl, zich naar de woning y2.D
ging bracht in de buitenland- Takahashi om hem een yerslag
sche politiek en veel gematig- te geven van wat besproken
was.
der ter werk ging.
Takahashi bleek de sterkste
. Araki en zijn groep was hler- en voor de ~ting in. opendoor zijn invloed op den gang ~ beban~g kmml ~ den
van zaken ten aamien van de Rijk:sdag. wat m Januan 1934
buitenlandscbe verhoudingen in het geval zou zljn.gewees~ mnd
Japan kwijt en er trad een Gen~ Araki m een aanval
merkbare ont.spamUDg in.
van influenza een voorwendsel

I KAP-SALON

Eemge maanden
bij de Om
wegens
voorbereidin'"
van later.
de begrooat te
tredengezondheidsredenen
als Minister van
tingsdebatte: in den Rijk:sdag oorlog. Hlj we.."'<i toeD. \"et\"aDvo!,.ode toen eon bitI.ere strijd 1:"'1 door Hayasld:"
tusschen Geoeraal Araki als
Dat Araki hienl>ede zijn rot

I
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dat in aIle Turksche staatsgevangerussen
kus-"erbod
is afgekondigd, zoodat bezoekers de gevnngenen niet meer
mogen k.ussen?
Dat schijnt daar in die Turkache staatsgevangenissen een
gezeUige pall geweest te zijn.
Kussen was er klaarblijkelijk
schering en inslag en men kan
er eigenlij k met eens hoogte
van krijgen of de bezoekers aIleen de vrouwelijk gevangenen
zoenden, dan of ze niet eenkenrug waren en oak de mannen
in bun wenlus t betrokken.
Wij hebben eigenlijk nooit
geweten, d a t men in Turkije
zoo zoenlustig was. Van de
Duitschers wisten we het, aat
ze bij tijd ell wijlen clkander
sappig om d en hais kUDnen
,·allen . En wij hebben op de
O lympische Spelcn te Brussel
en Antwerpe n cens een jnte-z'nutionalc voctbalwedstrijd bij gewoond, wa arbij de middenvoor vnn d e F'rnnschcn lettel'Jijk afgelikt werd waUlleer hij
,veer cell doclpunt maakte,
maar W ill d e Tur.ken haddcn
wc het nooit gcdacht. De Turksch e dames hebben trouwens
de gewoonle zoowat haal' ge·
hcele tl;lOg('~i eht te bedekken
met een klcurigc doek ell het
is op doekcn en shawes niet
prettig zoenell o j.
En toch was el' voar net
ZOCm'erbod een zecr gezonde
redell. De viezel'ikken zoenden
elkander lliet omdat ze clkaar
zoo lief ell zoo mooi en zoo
n al'dig vonden. Neen, ze zoenden elkan::il'1' en wllrmden dan
cen buisje mel ....et·doovcllde
m iddcli!1l in dell andl'i :l'n
mood. Waar ll it men dus kan
concludccl'CII dat men elkallder
nict eens ~ erg platoniseh
:zoende.
Bet is toch intusschen wel
typi:-:ch, dat mcn in andere
landell tal veel draslischcr
muatl·cgelcn o\'crgaat dan in
N edcl'1n.tld e n Ncdcrlamlsch·

een

....·.

geetirig had 'Hir'oLa de moeilijke

taak te vervullen om rut te er·

een zoen- of een vrij-verbod afge1wndigd ? Wij weten weI,
dat onze gevangenen nog niet
zoo ingenieus zijn, dat ze etkander buisjes met morphine
ie den mond wurmeD, maar wat
niet is. kan kamen eQ wanneer
men er bijtijds bij is, kunnen
slecbte gewoonten nooit inburgeren.
En waarom dan nog ~aaar
met een stap verder gegaan cn
een f'lgcm een kusverood mtgevaardigd? Niet waru': .reeds
vele tientallen van jarcn zijn
de doktol'c n b et erover eens,
dat zoenell maar een onbygienische beweging is. En eenige
jaren geleden kon men voorkleine kinderen broches koopen
met het verzoek erop: "Mij
s .v.}). niet kussell!" Kleine kinderell immers waren en zijn
een soort zoen-object voor iedereen en het Heis t zocnde men
hen vlak op den mond. Aan
die viezc g ewoonte moet dan
maar eens eCI1 einde worden
get:::lao.kt en dat kan het best
gebeuI"en, wanncer men een aig eheel kus-verbod in de wet
opneeml Men zou dan eventueel vaal' j ong ver loofden cen
uitzondering kunuen maken en
soort kllssen~-contingenteerin g
ill het leven l'oepen, waarbij
hUn toegestaan werd per avond
drie kussen te wisselen, maar
daarbij zou h et dan oak moeten
blijven.
Van de Turksche gevangenissen begint <Ius de anti-kusvictorie. Het is bijna niet te
gelooven, wot in den loop dei."
laatste jarell de heel' Atakurk ,
alias 1{emal-pnsja 011 niet vel'boden hceft aan zijn onderdan ell. Oat h ij UII zelIs zich durIt
le wagen aan cen kusverbod,
plei t wel VOOI' de maehtige positie, welke hij inneemt. Want
dut ZOll zelfs cen Mussolini en
een Hitler niet. cens aalldur\'~n .
En wat onze elgcn toclromstJge
d ictator in spe ~etreft: wij
kllnnen OilS vergl sse~ maa r

kenilen!
Het was duideJijk, ciat een
dergelijke toestand niet be·
stendigd kon blijven. In Juli
werd dan ook een paging gedaan door de Regeering om de
rnilitairen weer onder appel te
brengen, waarbij de Minister
van Dorlog Hayashi ten slotte
aan de zijde kwam te staan van
de gematigde elementeu en eer
een groote reorganlsatie plaats
Llad in de hoogere rangen van
het Japanscbe leger,
Gebeurtenissen, welke in de
,eerste plaats hadden kunnen
zijn beinvloed door het verloop
d er verkiezingen.
Waar deze echter niet ten
g unste van de militaire kliek
zijn uitgevallen en door den invloed van h et grootkapitaal de
verhoudingen practisch ongewijzigd bleven, heeft de Japansche militaire groep thans zijn
toevlucht genomen tot deze
coup am den toestand, die practisch onhoudbaar was geworden te foreeeren , en in een door
de militairen gewilde riehting
tc dwingell.
Hoewel het duidelijk was, dat
eeu verhouding waarbij door de
militairen wat de buitenland-

BAL DES NATIONS.

Een !Je~7a.a.gd feest in
des Itzdw .

Wanneer men, als hypochonder, iets zou willen aanmerken
op het Bal des Nations in "Ho'
tel des Indes" van Zatcrdag 11.,
dan zou het Zijll het "constateeren van het feit, dat de inWoners van Batavia sleehts
voor een klein gedeelte de b edoeling van cen " Bal des Nations" begrepen hebben. Men
hee.ft meer gcdaeht aan cen
"Bal Costume" cn dat was zeker niet in de eerste plaats de
bedoeling. In de eerste plaats
was het de opzet, dat men zou
verschijnen in de klecderdraehten dcr verschillende volken ·en
dat hebben sleehts weinigen
gedaan. Er Uep cen Griek rond
en een Andaluzisch paar van
kusverbod 10 het .lev~n zal roe- hetwelk
"Zij" met groote
pen. Maar wat met 15 kan ka- sma.chtende Carmen-oogen aanmen en wmlneer de menschen
CCllmaal de sm:lak van h et
niet·k ussen beet hebben , dan
~
zal bet vcr<k>l' van cell lcien
uakje gaan.
'fot zoolang!
C i v i H f ide lis.

!.~~;~tCl;V!~~;p~~I°l'n~:~·c:;c~e O~ek f:;:::~e ~~l~t~~~tU~Yr~i~~t ~~~

in de fndischc gcvangcnisscn
w('l celiS erg gczcllig toegl.lun.
Zoo ge1.cllig, rJal men el' perillanent \'an hOOlt sprckcn tel'\vijl
oak in den Volks r.md weI cellS
opmcrkingen t:rover gemaakt
zijn bij de bcgl'ooling van justitiC. \Vdnl!: WaUl'om ook voor
de Indische gev:lngcnisscn nict

hashi, den \:erbitterdccn vijand tredell van Minister Okada bev:m de rn ilita irc klick , en de
man die \·c.rklaanle zich tal

:r,ijn batstcn :Iderntoeht tcgcn
cell Illilitail'(:~ dictaluur tc zul·
len vel·z{!lt(m. ten val te bl'cn!-:l'n.
Dc I'uim tn chtigjnrigc T:J.kahashi r.clf wag onllllntas lbanr.
mj wag eNl \·olkomcll intcgrc
rigUIlI', die sleehl.s cen belling
kcndc, dal V:l1\ zijn land. Maar
men yond een stok Olll den
hond tc glaan door cen actio
tegt'll dell locnmaligcn onclcl'~
ministel' van fjn;~nt:ii!n. die \'on
rlllrcgclmaLighcd(!Il bij de Vel'kic:dngell wei'" bcscllUldigd ell
lIie j;clIrt'cSl\.'Crd wcrd.
HfJf'Wt'l de VCl'trouwensman
van lelt KcizCI· Prins Sayolljl,
N'n dl'ingcmti bcrDep dced or
Minister 'raknhashi om zich vnn
dezc campagne niels aan t c
lrckkell en ann hel bcwind tc
hlijvcn, dl'Uischtc dit a l tc zecl·
in Lcgcn de .i:lpanschc zc::dc en
hel gcvolg was, dat in April
In:H Minister Takahashi zijn
ontsiag aanhood als Minister
van FinanciCn, hetgeen hct aftredcm vnn het gcheele kabinct
Saito ten gcvolgc had. Dc zeer
g roole bcteekcnis van de figuur
vall 'fnkllhns hi wordt hierdoor
gcHiustrcerd.
Het kabinet Saito werd opgevoIgd door het kabinct Okada, de premier die tha11$ ook
a.ls slachtoffer van zijn pliehl
is gcvullen en de posten van
oarlog en builenland.sche zaken
bleven in handen van Hirota en
Hayashi, terwij l de portefeuille
van financien in handen werd
gegeven van een mindel' bctcekenende figu ur, aehter wiens
optredcn cehter steeds Takahas hi te onderkennen blccf.
Betrekkelijk kart nn het op-

~1~:!lllt~~ :ngrJ~s~~~~ee~~~~~~~~

nalisten in Japan r.ich weer to
roeren. De cischcn welh:e gosteld werden, waren steeds h oo~
ger en stceus opcnlijkc,· klan·
ken in Japan weeI' de stemmen
van hen die in C(! 11 conflict het
cenige heil zagen voor Japan.
Omslrccks September van
datzclfde jaar gehcurde or toe~
lets 7.ccr bij7.ondcrs. I<cizer Hl~
rohila gar toen op advics von
den olidstCIl stnutsman Prin!:J
Sayonji 'n zuer duidelijkc aanwijzing, da.t hij hel met 't streven
van dew ex.treme clementen
nict Cens was. IX: Minister van
Financicn werd ontheven Va n
7.ijn fundic en de grijze Takr!hashi werd opnieuw tot Minister van Financicn benoemd,
waarooor bet gematigde clement in de Rcgeering ten zcerstc wcrd versterkt, terwijl de
positie van Takahashi op da t
oogenblik bclo.ngrijkcr was dan
van den premicr.
Men hoopte op dat oogenblik, dat de wi! van den Keizer, den TenDO, die hier zoo duidelijk werd g~cmonstreerd , d e
mil itaircn vooral tot rode zau
brcngen.
Dit is echter niet het geval
geweest en het extremisme won
steeds meer veld, terwijI meer
en meer bleck, dat de Regeering
hier betrekkelijk machteloos tegenovcr stand.
Dit eulmi.lleerde media van
het vorige jaar in de zelfstandige aetie van de Japansche militairen van het Kwantungleger
in Noord Chinn, welke werd ondernomen zonder overleg met
Tokyo zonder dat daartoe toestemming was verkregen. In
een nota aan de Engelsche Re~

onze ongeevenaarde collectie

sokken
stelt zelfs den meest
verwenden koper niet teleur!
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sehe politiek betreft steeds
veelvuldiger werd g eageerd buiten de Regeering a m en waarbij
dc militairen cen d eel der buitenlan(l.sch e poUtiek in eigen
hand hadden gcnomen, .lljet bestendigd kon blUven, is deze
stflatsgreep toch nag betrekkelijk onverwacht gekomen ,
hoewel wij over het uiteindelijke resultaat ervan nog in het
duis tcr tasten.

BETER LICHT
is NIET DUUR!
Vraagt

VOOr

U w woonhuis.

waarop, ua de eerste maten bet
eerste danspaar in vervoering E!!GTRIGITEITBEDRIJF • 8A TA VIA
met evenveel inspiratie de
dansvloer overschoot, tot de AFD. ,
laatste toonen van zijn orkes t
verklonken Wa1'e n , hebl>cn de Tel. Welt. 300 toestel 14.
Hongaren gespeeld voor alles,

NEEMT ONS ABONNEMENTSTARIEF

U KRIJGT
GOEDKOOPER GAS

U BESPAART.

dat
waard wa rendat
en de
er tach
\Varen zlj
oogenbUkken,
ver van kleine dansvloer benauwend vol was. Om twaalf uu!'
werd het Hongaarseh Orkest
a fgelost door Phil de Boers,
die niet mindel' geins pireerd de
dansmuziek voon.:ette en welk
orkest boven ziehzelf 1.1itkwarn
toen het een nonstop·potpourriduns ten beste gar, welke ontaardd~ in cen wedstl'ijd tusschen dansers en orkest, \Vie
het 't langst 7.oU volhouden.
Zoo was de stemming allengs
tot kook punt gest egen en toen

LEID~GHUREN

WEET U,

~~~~~~~~~~

OAT W 1J GEIISERS EN FORNUIZEN
LEVER EN IN HUURKOOP MET 24 GElUKE TERMUNEN.

Mevr, D. van Houten ,

GASBEDRIJF BATAVIA

Gedipl, Coupeuse ,

INLICHTINGEN

S c ,",oolw,"g . Noo rd No, 13 Sal •• C.

M.la kt japonne n e n kQ!ppl'troMn
in e lk genre teg..:n b!IH)k tarief.
Gcdt DO\;. privaat_ en eJublcsscn
met ulttdking Viln DIploma.
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ding over board werpen. l'oeil
we op halve I;:raeht van de rots
los ({warnen, l'aaJ.t cn we cen

~~I~,i :'~rd d~e~ij~l:~ ~~rg~~:~~ ~~dt~~a~~~:~d ,~~~~~ee~:~r~ij~~~
gall en gezel1ig fecst, waarin
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ontdel~king, dat eell del' ~~~~_~~~~~~""""""~~~~~~~~
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de rol spcelde en waarbij zij
oak ceo, enkele maal als fanfare-corps zich 'e en weg baande
door de zaal en den ikop traehtte te vinden van cen golvende
en dooreenwarrelende en zich
verbroederende doeh meer nog
vCl"Zuslcrende menigte.
Zoo heeft dit ,,8al des Nalions" zijn intrede gedaan in
Batavia en wij hopen, dat nu
de Batavinsche uitgaande wereld de idee eenmanl gevat
hecft, een volgend jaar meer
ideeen uitgebroed dam~el ge-

;;;~. ~~~

..

I

ern llIeuw-e mast van 60 voet
lang opgezet werd en gingen
door naar Kobe, waar we dokten. Zes wekell dum'de dat.
Toen we eiude December eiudeJijk uit het dok kwnmen. gingen
we nan.r Vancouver om een la ~
ding hout te halen bestemd
voar Daircn en Taku Ba r.
Zeven dagen nadat we van P ort
Alberni, Bl'itsch Colum bia vert rokken waren, overviel' ons
weel' een orkaan, waardoOl'
onze deklading aan het sehuiYen giug en toen die lading

elfden dag \Verd het 0 115
cl.uideJijk , j at we het " " ur niet
mecst e. kondcn "\".'orden. De
geweldige hitte maa!;;te dat
onze houtlading ~ .lD del, "lam
vatte cn we waren toen \vel
g enooclzaackt S.O.S.-seinen uit
te zell d ~n. Het vuur vel'Spreidde zich over net geh ec1e sehip.
" Iammen van "ijf tot tien voet
hoog sprongen over het del, ;
h et d uurde niet lang of het
s t ortte over ecn f Unk oppervIal. in en we konden het sehip
niet meer redden. Aile hens
",:as ann boord gecommandeerd

zes tlur kOilden \,·c h et niet
la nget" uit bouden aan board el~
wa ren \t·e genoodzaakt het
schip in den steek te l aten.
Vall de voorplecht tot de
scllroef was het cell loeiende
\·llurheI.
Dat was nog niet het elnde
eehtel· van onzell tegellspoe::l.
De zegsman vao bet blad ,'cr·
telcle hoe hij met den li.a pitcin.
de eerste, t '.;:cede en denle
s tuurnlan en de vierdc m::.chillist in een sloep zat. De sloep
was een speelbal der golYen
want er was weer eell Storm

~~~~~r~:tU~,~~~~,~~~nd~J:~~i~~~ ~~:~~~r~la~~ng'm~~~~ot~vedr~ ~;~tel~e h~~:!!~~g~~~~t~a~i~a;~ ~~~~~o~:~;d \~~:~~C~Dsgfij~~

gczelschappen, die aan TyroL

welgeteld

8.367

soor~~n maat ,'an !'amp s topten de ma- om dr ie

!:~di~;:::f~:y~t:~;~:r :!~~
stekelijke wijm Zjjil "joechei"
in

~gC~~I:~~e~cnva~p~;''l~r~ouC:~~~:
dric dames en drie heeren, die
ongetwijfeld vee! werk hadden
gemaakt van hun costumes,
maar die den heer Atakurk, in
zijn moderniscerings w.:tede, een
stille beroerte zonden hebben
doen krijgen door in strijd met
het verbod, in nationale kleederdracht te loopen. Er was
een personifieatie van :Ma.rian~
nc, met de Phrygische muts
op, die eerdcr Jief kon ge·
noemd worden dan een verantwoorde personificatie. Er
was een meneer, die zich inter·
nationaal had uitgedost en in
die . potpourri cen treffende
overeenkomst vertoonde met
die andere volkenpotpourrl in
Geneve, die er in de oogen van
een groot dee! v:m de wercld
niet ininder gek uiuiet. Er
waren ook een Hongaarsche
jonge dame en een paar Japanners, dat eehter geen werk
van de grime had gemaakt,
wat jammer was. En eindelijk
was er, vaal' woveI' ODze her·
innering ons niet in den steek
taat, een viertal Spaansche
grandes.
De gecostumeerden vormden

gesch iedde. E cu J ap:mscbe vl'.3chtvaardel'

ous g olfde

V:1n

de ilitte onder nan

boord en lye konden hem

-.. ~-.---.---.--~~ :~f~~e~;::~;~~~~~rl~:~t~~~~ ::~~~~;~~;~:i~e~~~;dJ~~lie~j O~l~ ~~~~ct~~r:ii~~: ~~r~r:?n ~~
EEN ONGELUI{S-

kers. Er werden sla.ngen uitgc- Ara bische stol;:ers die met hun .,l{ahoku )Iaril".
•
t
te:!ct: ;
i{ondcn niet bij de haard vanl titnmerman en t wee helpers gedrevctl en kundeu in de verte
Spanll clId ,·claas VU11 het vuul' komen. 'l'ien dagen werden aangewezen om hen in de
bl'andende ,.Forthhridge"
ee)~ schi]Jbn;1tk.
woedde de brand VOOl't en 011 bedwang te houden. Precies om zien drijYen, Z\Y2.ar oW l'hcllcnd.
Het emotie-vol verhaal van
cen sehipbreu1. door brand,
\Verd, aan de nStraits T·i11lcs"
gedaan door de zes overlevenden van de ramp van het
stoomsehip "Forthbridge". Wij
ontleenen er het vOlgende aan.
9 Juni 1934 verlieten wij
Londen om k olen te verschepen naar Venetie en vervolgens
door te varen naar de Zwarte
Zee, waar de Russen de Forthbridge geeharterd hadden. In
de Zwarte Zee laadden we zout
en machinericen voor Wladrwostok en ven101gens dokten
we in de Japansche havenplaats Hakodate. Met een nieuwe lading voeren we naar Arnerika. Maar op onzen tocht te.rug naar Tsingtao en Taku Bar
liepen we een hevigen storm
binnen op ongeveer 100 mijl
afstand van de Japanscbe kust.
Twee van aDZe bemanning,
die aan de houtlading op het
dek werkten, werden over board
gespoeld.
Vijf maanden later voeren
we van Tsingtao naar Britsch

SCRIP.

;~~ef;:!ti~ a;::S::r ;!I~: ::~~~~eoJU~t :~d~eu::

zaal maar zu vormden helaas
geen ,,Hal.des Nations", Doch
·Andor F oldi met zijn geweldig
orkest, heeft dat ten slotte
doen vergeten. Vanaf bet 00genbllk, dat hij een denderende
"Stars and Stripes" (of was
bet de "WaShington Post" van
den toch missehien onsterfelijker- Souza, dan W. ooit gedacht
haddenl. de· zaal in spee1de,

UlII' l1. m .

~~~ks~~e;~;r:~)\~ot~~ aa~~fele~l~: f~~~C!~~e~r;:ijd~~C;~t~~r!~!~t~~ ;~~t::~ ~~~\,ij\On~~~l ~~~ ~~d~~ :~e~e~~ ~~,~~~~:':~l :~~~~l!~!

~~~~1 ~~~~~n d~n ~~~~:~~;~lfl.~l_l dames en heeren oJ> te heffen. woedel1de elementen.
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,-ij-n-oo-g-C-n-'h~i''8:"':-er- war-cn- h-Ye-e uit

door de zaal deed schalen

ons

STUIVERSTARIEF
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ooze lading binnen, toen de
boofdmast op bet achterschip
afknapte en· oVer board sloeg.
Vier dagen, nadat we Borneo
verlaten hadden liepen we op
de rotsen van "de SammarieUanden, in d e Philippijnen en
twee dagen bleef cen sleepboot
in ooze nahijheid am zoo noodig hulp te verleenen. Om los
te komen moesten ~ onze la-

l:f:ge~nl1avae:~~~~~:~~[.~~:z:ijl ~:s~:oegr~~~~:n sl~j;ell.~~

'\~.~ ~:~d:St~'::~J:::~
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middd tegen

te nemen hel gewicht van den
h<l,lldcl met de P hilippijn{,ll, belanglijk VOot· de Philippijllcn.
bclangl'ijk .... 01· de' Amenka::tn·
sehe bocl'en VOOl" ,vic hij \'001'·
we-ndt tc sprel\('Il.

ASTHMA
eo Ademhelinll, · Kw/ll.,n
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TEL.1935 BANDOEMG
BAAGAWEG 69.,
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TOl:ll we hN Jnpanscilc schip
lw.tk~'d(:n s locg ('ell wrJ'adcr lij-

Iw golf
J~L'1l

Oll ZC

slocp tc pIetteI' te-

de \\"allc] cn %Oo~lat zc onder

{IOZC

vodell

wcgzonk.

}"1i1t11'

Wl' WilllC:'1! aan blJOI'd lc komcn
~'Il

de J nl,:mncr zett..: ons d(.'s
midd:lgs aa n ;\":1 1 i ll ('en klei ne
knstpia:lls. f),! vest van de

:)C'

manning: \':In ons ol1gclll1tl ;]~c
Sdlip is ook gcrcd ell wel·1II
!;iucpcn I1W1. rc!;p. l~J en 1<1 in%iltcmicn.

Dc ..""ol'tI: I'idgc·' brf!nddc tot
den wntc1'Spic<rcl !l i t ell bmk
lab'I' op (:ell rif in lwecen. Dc
Kahuku "'larll" had cell S.O.S.~eln van JwL ollg"duld{ig schill

\(~.~:~~~~n;()e~ll~ h~~C\~e~~~~\li~J(~.~~~
kunl1~n nadcnm. Hd SC'llHlc
(h':l:tdluCJs lIil. dll t lid aan
bnorU WIll hd bnll1d l~l1dc schi ll
~'-'i:n SP()('( m{'('I' za~ va ll bemanning.
De ,Yol'l.hhri:lge" was cell

17:~);~ft:;~1(·~:.;~\:~~f 3~ht~~I(~~~I~iJ~~'gdc:
luk!;:('!l tOe! aan {'ell opt:>L'nsthpcling' van l'ilfnp(.'II. w:t:tI'LCf;CIl d~
Illl.!nsdi mllch lcJO<lS staal. H(:t
!-;t:hil' 'wns in .19:!S Le SundC:l'l:md
~~l'h{)t1wd (~11 ml>L 5110 tOll.

VLAGGEN

Ilji~1~ P]IILIl~ ..].JNSCIIE

lOE;!~~ari.

Manilla,
Vicrcnvij£tig P hilippino-rescrve oWcieren zu llen de volgende week
gesclectccrd worden uit de
lijst van reaerve-officieren van
liet legc!' der Vcreenigde Stnten om te dicnen in het Philippijnschc leger. werd vandaag
bckend gemaakt door kolonel
C ha rles E . Livjngstone. commandant
van
de
miJitaire politic van het legeI'. AIle Philiilpino-reserve-officieren
hebben een aanschrijving thuis
gczonden ogekrcgen om zich to
melden bij het ho.ofdkwar~i e r ,
ten einde nIdus cen overZlcht
over hen samen te stollen. Dit
js een cerste smp om de voorgenomen ovcrplaatsing van de
Philippino·officieren en minderen uit het Amerikaanschc Ieger naar het Philippijnschc Ie·
ger te bewerkstclJigen.
President Quezon heeft zich
onlangs over dit onderwerp uit·
gcsproken, waarschijnlijk in
verband met s temmen, die in
de Philippijl1sche wereld in pacifistis9he richting waren opgegaan, toen hij teide. dat men
moest verdedigen wat m!!n beut en dat daarom een ·Philip.
pijnseh leger cen volstrekte
noodzaak was.

IMPEHIAI. A1RWA\'S.

En d t~ Ii. L. :'tl.
Sing:lpore , 28 Febl·u o,t'i.
Bel i'al <:ll Oil g(~bie d del' stipthl'id cloor ,,11:,' Impedal Ail'wnvs" wat lx'tl'(~ rt d(' luchlmail\'{'!~bjndillS' blijft. ster k de aan da-cht tl'('ldl e!l in Singapore.
Dc .. Straits Times" van hcdenavond bcvat w('ilel'om ('cn twee·
Lal ingczondcn ~;lu kken o\'er diL
on Jcl'wC'l"p. W:Larvan wij hC't
,'oIgcnde ('X('!'I'pl geven:
Ecl cel'sle Htllk 7.egl, Jnt de
Tmped al lu("h; nmildiensl Clo'll
ondN'wcl'P vnn lachclI wOl"dt i n
dc Singa pore pe>rs. "E:amch i.
het laatstc station "an vele
trcin- Cll vlieglocstcl-wisf;Clin·
gl'l1 llloesl \'o lgens de diensl;L'g:eling- Dondcl'dag 11. bCI'Clkl
w{Jl'den dool' hel VOOl' heL om;tell bestcmtle Loesle]; 7.ondags
d.:l..v. mocst het dan ill Singapore Zijll. Vier ua g'.!11 lutel' dus.
Aan ht'i. weer op dnt t raject
munkcel't 1lI\ rdeb; meer. .Bel
is l1ilsll·kelld . .lit ;;:el'lOJ', uat die)
tocstcllcn CQn dtaadlooze i1l stallilLie aan boord hcbbe!1. 111
meen ook, dilt c r gewonc tele"'rna f- vcl'binding is lussehen
l<:mICh i CII Sing-arm·e. Bet is
dus absolu ut mogelijlt om h ct
puhlick en dcn postdienst mcde
te: dee1cll hoc bat ue mnil in
Ka1'achi is. Jo':n bijgcvolg is het
nieL l1ood:twkelijk dil' mudedeclingcn in dde pnl'tijell ovel' viel'
dog-cli le vcrdeclen, wa<lrbij de
dash; vCl'slcl'kt naal'malc de
dng nadcl't, want·op hut tocstcl

Sjl~f:tO~~~ld~ll~S~t~l~'e~:~c~lt,

dat
wekcn en mannden lallg de mailbczorging (\001' de "Imperinl
Airways" 7.CCI· olll'cgclmalig is
geweest. ., 0 001' de d ·.cns tregcling tc puhliceenm cn n):lil te
aanva.1.rdcl1 o p die basis bestaat
er cell contract tusscllcn dc
maatschappij en het publiek am
zich :.tan die dienstregeling te
houden. Indien zij niet bij machte is dat tc doen, mag het publiek voUedige cn bcgl'ijpelijkc
vel'klal'ingen verwaehten. Weinig of niets wordt door lhc Imperial Airways gedaall om die
verklaringCll af te leggen on·
dun7es het feU, eiret de K. L. M.-

dienst sneller en veel

reg e~

flwtiger is. De schtijver hoopt,
dat het Bl'itsche concern ertoe
gebracht kan worden zijn klaarblijkelijke onmacht te verkinren."

RRITTANJE EN DE
ASSYllIEEIIS.
LO'Il(ZenJ 26 ' Febt'uari. Het
schema v an den Volkenbond
voor de regeliog van de zaken
der Assyriscbe Christenen wel'd
in het Lagerhuis bespt'Okell,
toen Lord C h anbourn ~, onderstaatssecretaris voor buitenlandsche zaken een redevoerillg
hield over cen supplementaire
begrooting van i. 60.000, dat
de eerste bijdrage vertegen·
woordigt van Brittanje's steur.
van £ 2~.OOO aan bet plan.
Hij bescbreef het schema als
een zeer b elangwekbende novelI~ en een paging am onder le1·
ding van den Volkenbond een

Alexander Cadogan zal 0 1)\:olb'en als Britsch ambass;;:.·
dl!.lIl' in China, brach t heden eell ' -_ _ _-'
bczoek aan mr. Quo Tai·-chi,
den Chineeschcl1 ambnssadeul'
alhier en had ecn lang en
vricndsch appelijk
ondcrhoud
met helD. H ij vroeg mI'. Quo
Taich i hem een Chineesch en
k ('rnal' aan te bcvcleJl daar hij
en zijn gezi n va ll plan waren
hd Chincesch degclijk tc lceren.
Sir Hug'he is cell be'kcnde taal·
fJC'l('cl'dc ell spr('ekt bch~lve
modeme talen l'eeds vloclcnd
Russisdt en 'l'urksch. Hij is met
cell kort verlor ell js va n ' pian
a.~. 7.Olllcr te Teher a n, waar b ij
gezant is, lel11g te keel'cn . Vandaol' gaal h(j rcgelrecht Vl<~
Bombny in October naar China.
·(Str. Times)

.JAPAN IN CIIlNA.
mlllloen ChilleeZCJl
onder ,la:!.msdlC COli-

;)(1

tr&ll~.

'ricntsin, 23 Fcbruari.
Ecn
Chincesch
grondgel.J jed
va n 154.185
vierkallte
mct cell bcvolking
vnn
ollgeveer
50.000.000
zielcn zijll van contl'uJc dool'
de Chinccsehc I'egcering naut'
die van In.pan ovcrgegaal'l,
zoo rllstig en onopgemerkt, dat
het Idrtarhlijkelij k aan de wcreid is vool'bijgcguan. Gcell
van de lange lijsten met: "BeJangrijlie gcbcurtcnisscn v;m
]935" die VOIl de groote inler·
l1aLionale pcrsbureaux niet uil·
gczonderd, hebben iets van dil
historisch gebetn'cn bcvat.
Alteen de pl'ovlllcic Hopei, !lie
de mecst ontwiltkelde en een
van de rijkst~ J>r0vincies van
C hina is, hecft een bevolking
van 39.000.000. Als men ziet, dnt
de Volkenbnnd zich veronlrust
ovel" het lot del' tien milHocn Ethiopicrs, dan mng hct
wei vCl'bazin g wel,ken, dat \Vat
aan deze bijnn veertig millioen
Chineczen overkwam, hem niets
kan echelen. De buitenlandsche
handcl door de havens van Hopei stijgt tot 175 millioen dollars jaarlijks (die van Ethiopie
tot lien millioen ) Het Amerikaansehe aandeel in den handel
de provincie Hopei is verre·
weg het grootst.
Hopei bezit reeds een autonome regcering en de stem va n
Nanking staat in Hopei gelijk
en is even luid als het getsjil'p
van een krekel in een typhoon.
Dit is geschied zander dat er
een schot gevuurd is, behalve
" bij vergissing" in Tengku en
zonder veel aundacht van ander e mogenhcden te trekken.
De studenten zijn de eenige
, die haar protesten tegen
aan het gebeuren was,
en die protest·beweging
zal spoedig verstommen. Japan
beeft een les geleerd hoe nieuw
grondgebied t e veroveren zon.
del' dat "bemoeiaLs als de Lytton Volkenbondscommissie er
hun neus in steken, zooals in
de Mandsjoerijsche kwestie.
Zoodra Japan's positie in He.
pei en Chahal' geconsolideerd
is, beboeft er geen twijfel aan
te bestaan of het ga.at onderzoeken, wat er met aIle andere
Chineesche provincies benoorden de Gele Rivier kan gescbieden.
Japanscbe adviseun hebben
titting in ieder kantoor ,,, an
den )Iopei~Chaharscben palitieken Raad en in de provinciale

- -- - - - - - - - -- - - -- -- --

FEU ILL E TON.

Als S iJzanne de Lavaliere
dood was. h addell Florence ('11
haar broeder, ,"olg!.' ns het testa ·
ment. reeh~ op d e erfenis \'Ul,
baron de Valmont. Dol Wils her:
cel'ste gevoIg. a!s NOl'a ontma'Jkerd werd.
M2.al' ,.,,'aarsch ij!llijk 7.011 t.'f'
nog meer gehcuren.
Dol, Jerome was dODI' Nor.,.
bcdrogen.
Florence wist hoc tl'otsch hi]
.\·as; zij hieid het voor onmogelij !;;, dnt h ij de bedl'i~gsh" l' nog
lange)' naast zich zc.u d ~, lden.
Ficl'cnce duldue niet dOlt h ij
met 'Nora tot cen o\'f:rcl'ulwms:
ZOtl geraken.
Zij was ervall overtuigd, d3.~
No}',\ onmiddellijk tot een schikkin g bereid ZOl1 zijn. Op deze
wijze behicld zij immel'S de et'f<;nis en Wt'l-d d~ j ust itic b ui tel]
l!e zaal;, gehoud ..ll.

- Oat is heel eenvolluig! I~
geef de zaak bij de politie aan
ell eisch dat het lijk opgegraven
\Vordt! Suzanne de Lavaliere
heeft aan den Iillker-ondemrm
een groot li lteekell. Als di l op
de doode wordt gcvondell. is he;;
bewczcn dat ~e gravin een bcd l'il.'gster is!
VerlJijsterd keck Florence
h em aan. Wie \Vas deze man,
a at hij zoo precies wist dat de
overledene cen Iitteeken op den
arm had ;
Alvore!ls zij iets lton Vl'llgell,
vel'volgde hij:
- Ik begrijp dnt gij vel'baasd
(WOl'llt 1.·cl'l;olgd).
zijt, omdat ik zoo na uwkeurig
van aIles op de hoagte ben. Dat - - - - -- - -- kan ik II spoedig vel'klal'en.
,.Suzanne de Lavaliere W:1S
mijn "rouw, Zij trad Ol1gevcer
cell jaar gcleden met mij in het
huwelijk.
Florence stom! spmlte!oos.
Zij keek h em uan alsof hij
1ha nI' iets ongeloofelijks op de
mouw had gesprld.
- Gelooft g ij mij n iet : VL"Oeg
h ij glimlachend.
Hij haaldc eell document uit
d(m zak en stelde het haar tel'
ham\.

NORA DE VALSCHE ERFGENAME.
Db'

De kwellingen eener rnoeder
door
ENRICO DE NOVARA.
13)

- Wilt g ij de jonge gravin
sprckcn? vroeg zij in groote
spanning. Waal'om komt gij dan
niet door dell hoofdingang, in
plaats van door dit zijpoortjc
binnen te sluipen?
Gij schijnt een beetje
lIicuwsgicrig aangelegd te zijn ,
jongedamc-! Ais ik lliet cioor
den hoofdingang gekornell ben ,
dan zal ik daa r weI mijn go_
gronde rede.nen vaal' hebben.
Die zijn echter niet voor iedercen bestemd. Trouwens, dnt
zijn dingen waal'in gij waarsehijnlijk geen bel31lg stelt:
- H ebt gij gehcimen met de
grnvin? vroeg Florence, terwiji
zij hem doorbOl'cnd aankeek.
- En als dat zoo is, wat dan
nog?
Freule Florence deed cen
stap in de richting van den onbckende. Zij beefdc van nieuws·
gierigheid.
- Thans doorzie ik n! Gij
wect iets van bet verleden van
de jonge -gravin en komt nn
geld bij haar halen!
- Kijk cens aan, welk een
scherpzinnigheid! was het spot·
tende. antwoord. Bijna b?dt gij
het geraden! Manr gij slaat de
planle toch eenigszins mis! De
zaken staan anders dan gij
denkt! Ik ben geen bedeJaar,
die een aalmoes komt vragen.
lk Jwm eischen waar ik recht
op heb!

Nu was de nienwsgiedgheid
\';). 11
l<"'orence tot h et u iterste
gedreven.
Ecn madse! oplossen? Was
dat oak niet haar doel?
Wat het gebe[m van dezen
hllldlooper oak mocht zijn, zij
vocltie dat zij in h err. cen lxmd·
genoot zou h ebbcn.
- Misschicn kan ik u h eJpell.
zeide zij. terwijl zij hem weer
dool"dringend aankeek. Ook ik
ben bezig een raadsel all te los·
sen. Er gebeuren hier geheim·
ziunige dingen, die ik v..-il trac~~
ten te doorgrondcn. Willen W1J
samenwerken ? Ik ben de nicht
v::.n graaf Jerome de Bourdon,
Ireule a.e Valmont Merleville.
Ver.tel mij alles, ik kan u waarschijnlijk van dienst zijn!
Nora, die nog steeds achter
het struikgewas stond, kon zieh
nict Janger staande houden. Zij
viel op de knieen; het bloed
s uisde haar in de ooren, zoodat
zij niet meer kon verstaan wat
die twee vera:el' bespraken.
De onbekende d.acht even na.
- Hm, misschien hebt gij
gelijk, zeide hij aatzelend. WelIieht is het goed al5 er iemand
op h et kasteeJ is, die cen oogje
in het zei! houdt.
"Luister dus.
"De gravin heeft hier den
langsten tijd haar 1'01 gespeeld.
Ik zal baa1' ontmaskeren!
- Wat zegt gij? riep Florence ademloos nit. De gra,"in ont·
maskeren!
- D.'lt zal ik! :n.: Wi'et dat zij
Diet degene is, 'v oar me zij rich
uitgeefi! Zij is freule Suzanne
de Lavaliere met! Daar heb ik
de bewijz.m TOOr!~
FJorenee was .zOO opgewondai, dat zij hem bij den ann

Dit antwoord had Florence
niet verwacht. Verbaasd week'
zij een stap achtenrlt.
- Waar gij recht op hebt?
Dat begrijp ik niet! Gij spreekt
in raadsels!
. - Dat wil it wei ge1ooven!
•
Ik ben juist hier gekomen o~ gt<ep.
een raadsel op te lossen!
- Kunt gij dat bev;ijI:en l' ~

-

Overtuig u zeIf! Ik dellk

do.t dit het beste bewijs is!
Het was de trouw -acte.
Florence bekeek bet aandachtig. Ret was zooa ls hij gezcgd had.
Daar stond het zwart op wit,
Gat hij op bet stadhuis te Rodon met f1'eule Suzanne de La\'oriele in het huwC'lijk verbonden was. Zijn naRm was Bel't)'and de BonCOUlt.
- Nu . ",roeg hij. tenvijl zij
hem bet papier teruggaI, twij·
fe lt gij nog ::tan de waarheid
vnn mijn bewering?
.
- Neen, ncen. thans moet lk
het weI geloovcn! !'-..Iaa1' het
komt zoo onverwacht , dat ik er
verbijsterd van ben!
Deze landlooper was de cchtgClloot·van Suzanue!
Maar hoe kwam het dan. dat
gro.vin Louise noch Nora ooit
v\!rteld ha.dden. dat Suzann>? getrouwd was g~w eest? \Va arom
badden zij dat verzwegen?
En hoe stonden de beide dames tegenover den echtgeuoot
van Suzanne? 'Waren zij niet
b evliend met hem'!
In gedachten verdiept streek
zij met de hand over het voor·
hoofd. Het duizelde haar van aile nieuwe gewaal'wordingen. die
op haar instonndcn.
Wat wilde deze Bertrand:
Welk doel had hij Ill" mede, dat
hij de gnnrin wilde ontmaskeren?
Met een handgebaar "OOT'kwam Boncourt aile vel'derc''ragen.
- Voorloopig heb ik alle
\'erteld wat gij moet 'Weten! Gij
zult nn weI begrijpen hoe \'erbaasd ik was toen ik den center..
kecr hier In\''llm. Ik: ..-ern'achtte
mijn vrouw :um te treffen . maar
" ood een andere, die baar
plaats innam.
'
,,lk doorzag h et bedrog nutuurlijk dadelijk!
• "Nu 'wil ik aIles in bet \\'erk
st(illen om de scbuldige te ont.maskeren !
-Datisuw{llieht, ~!
Maar er is iets dat ik Diet ~
grijp,. na.melijk,
hoe men dit behreR
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"Was di's Suzanne geweest,
dan was de gra,'!n wederom
arm geworden. Suzanne mocnt
dus niet dood zjjn, zij 1)loest leven! Daar zij echter in dl'rdaad
den dood gevonden h a d, gat dE
gravin haar stjefdochter voor
h aal' eigen dochtel' uit!
- Onmogelijk! riep Florence
uit, buitcn zichzelI van opwln ding. Dat is een verzinsel! SuZalUle, de ware erfgell a:ue. zou
dood zijll, en haar stiefzustCl'
Nora zou haar rot spelen? Dat
is bijna niet te gcloovcn ~
- en tach is het zoo! Het
kost mij maal' een woord, en
nl et de heerlijkheid van de grayin is het uit !
F lorence straald.e "all leedvermaak. Betel' had zij het ni€t
kunnen treffcn! Ais het maar
de waarheid was! Zij twijfelae
er nog aan.
- Hoc knnt gij bewijzen.
Vl'oeg zij, dat de jonge gravin
n iet degene is VOO I' wie zij zich
uitgeert?

Hij ~.'endde het gezicht at.
zoodat Florence de ultdruking
in zijn oogen niet kou zien.
. "Ook dit schijn: niet in den
haak te zijn, dacht Floren c~.
1-Iaar wat raakt mij dnt ? n.,.
hoofdzaak is. dat hij zijo plan
ten uitvoe. brengt en de jouge
gravin ontmaskert."
F lorence was waarlijk nie<.
zoo gemakkelijk van baal' stul~
t e brengen. Deze Bertl'and had
haar echter belangrijke geheimen ontlmld en tr<'ld met :mil~
een zckerheid cpodat zij aan de
\~'aaj'hei d '·an zjjn bewel'lngclI
Jliet laugel' h\'ijfeldc.
""elk eel! opzif'1l 7.0U he:t Duren, als hij zijn plr<n ten uit'\"oel'
bracht ! De ge"olge-n waren bijn a niet te overzien.
Twee hijzondel'hedc:n stolldeJ:
vast.

~

£Ianel
Heeren flanellen

Bebt gij niet met nw \TOUW samengewoond? En b eb gij eerst
later geboord wat er gebeurd
was?
Zijn gezicht hetrok.
- Bet ging mil nJet "oor den
wind. sprak hij olJ doffen toor:..
Het noodiot achtervolgde illJ
voortdUl·end~ ik ·was genoodzaakt eenigen tijd van mijn
"TOUt" gcscheiden te leven :-

~

San ita s of
Fransch Keper

I

koo~

pen steeds ons .origineele

- En Of! Volgens de wet
was grn·l. . in Loui.se de Lavaliere
de erfgenamo V3Jl basr vader.
baron de Valmont. De o-verledene beeft echter niet hast' tot
.zijn arfgename benocrnd, maar
h aar dochter Suzanne!
"De gra"vin begeeft zich op
reis naar hier met ba2.!" dochter
Suzanne en haar stiefdochtel'
Nora. Onderweg gebeurt er ('en
spoorwegongeluk. waaroij ee!l
del' beide meisjes den dooO
vindt.

'

zij. die Flaoei dragen.

beleedigingen. Japall6che (lagbladen en door Japanners gecontrOleerde Chioeescbe bladen
worden niet moede de autonQ.toe leiders aan te zetten tot
moord en
op de Nan·
Ilting-,-erteg"nw·ooril,·ige.-. indien
die
wagen bier
komen.
Bijgevolg wagen die vertegen.
woordigers zich nooit lang bier!

~

F1ANEL

een

hooIdartikel seherp een redevoering van de Congres·afge·
vaardigde voor Minnesota in
Washington, mr. Knutson af,
die zich ongunstig uitliet over
de Philippijnen. Mr. Knutson,
die bet 'boerenblock in h et Con·
gres verdedigd, heeft nI. gezegd, dat als hij iets in de me ll.·
te brokken had, hij de "de Phi·
lippinos zan doen betreur.~n d~t
zij ooit am onafhankehJkheld
gevraagd hadden". "Zijn opmerking. zegt h et bedoelde
hoo£dartikel. "zon Diet zoo onvricndelijk en onhoffelijk zijn,
als niet juist de groep , welke
deze Minnesota Congres-man
vertegenwoordigt, de leider,s
van de campagne voor de PIll·
lippijnsche
ollu.fhanleelijkh ei~,
tezamen met Cubaansche SUIkerbelangen. inspit'eerde om deze onafhankelijltheid te vragen
en die cell ahuOl'male economisituatic benuttcn om de
I onaln",n>,e"·J"""~·:" maatregelen
door te
opmerkingen
van mr. Knutson zijn zeer illus·
a ls motier van hen. die
de Philippijnschc onafhankelijIt·
heids¥pl'omotol's eens als hun
vrienden besc houwden, maar BRl'l'SCUE GEZANT LEEltT
deze verheldC'l'ing komt te
CIIINl:ESCH.
laa.t. Ve-l'del" \'crzuimt de brutale

bureaux en er wordt geen stap
ondernomen voor men den T32.d
ingewonnen beeft van de kleine
mannekens van het eilanden
rijk.
Vertegenwoordigers van de
Chineesche RegeeriDg bezoeken
af en toe Noord China, maar
zij staan bloat ann een bom·
bardement van bedreigiogen en

~

Manilla, 21 Februari. In het

,;Manilla Bulletin" keurt

probleem op te Jossen •. dat meer
dan een yolk betrof en dat, a.tgescbeiden van de poJitieke aspecten, sterke godsdienstige en
humanitaite lactoren in zich
besloot.
Van sommige kanten is er op
gewezen, zeide de onder-staatssecretaris, dat de Assyriers
door Engeland in den wereldoorlog betrokken zijn, dat daarom een bijzondere verpJichting
t en opzichtc van hen zou hebben. Dat w as z.i. niet waar. ZJj
werden erin bctrokken am do
Russische strijkrachten te helpeD.
Het Britsche gouvernement
kon geen enkele verantwoorde·
lijkheid aanvaarden, maar h et
zou zijn specia al belang bij een
bevredigende optossing van het
conflict niet verbergen.
Een regeliug van de kwesties
in Ghat, dat onder Fransch
mandaat ligt, ,vas nu getroffen. Eegl'OQt was, da t de vel'plaatsing der Assyriers .!:
1.14G.OOO zon kosten. Het Britschc aanded in deze kosten b e~
draagt 5,''12 van het totaa!.
Lordt Chanboume vermeldde,
dat Bdttunje )'ceds £ 1.000.000
in het belang va n de AssYl'iens
uitgegevcll had. (Sh'. Times)

~

AlIJERIKA EN DE
PHILfPPIJNEN.
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De: regi:1prijs voor due advertenties is
met een minimum van 5 :regels.
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TE KOOP
I Z A L.
per flesch .. ...... ......... J 0.75 Chromatisehe Aceordeon,
rijen, 80 bassen. Rover Onder~
OVel'al \'erkrijgbaal'.
deelen, Kogellagers, stuur, 4
eyl. motor, starter, Dynamo,
'NIEUWE KAFSALON.
Aceu Varta, 12 volt Lampen,
Op Krekot 20, tegeno\'er Cine· Banden 4.50 X 19 of 27 X 4.40
rna Palace is een nieuwe Rap· enz. Ketapangweg 47.
salon "Fedora" genaamd, ge· - - - ' - --"-- ' - - - - opend. Permanent Wave met
TE !JUUR
volle garantie kost sleehts
bovenhuis naast Globe Bioscoop
,iot or kcurig u;t No. 10 - F 20- p.m. afzonder e n de bediening is Europeesch. lijke t rap, moderne gemakken,
2 kamers, te bcvr . D. K. Lim ,
Krekot 9, Batavia-C.
TE KOOP AANGEBODEN :
Chevrolet Touring, in prima
HONDERLIEFHEBBERS,
staat, te hezichtigen iederc dag
gezocht, t egen vergoeding, tijna 5 uur 's middags.
delijk tchuis voor 2 foxen.
J3ilitonweg 14.
Brieven onder No, 1317 bureau
Ochtcndpost.
:1\1 U R 0 L :\ muun'erJ goon I ':'~---''-------
cachet,
BlJ\VERKEN LEERLINGEN
LINDETEVES·SCHOEN.
1\Iul0 en H. B. S. voor Wis-,
Natuur- en Scheikunde en Boek·
'[EliOOP:
houden. Tarief naar vermogen.
twoseater, Triumph, gr ijs ge- Oude 1'amarindelaan 79 pav.
dueood , benzine vel'bruik 1-16
T e beziehtigen : Madoeraweg 5.
T E KOOP AANGERODEN
Illt"<f{O!tISTEN vermeerdeten ? Dubbell. jachtgeweer cal. 16
Gemakkelijk. JlUPA helpt U met toebchooren en een cal. 22
bt!leggen. E n 20~;-(, rendemcnt beiden gedckt door pas.
in 4 mud. InL onder HUP A uan SluisbrugstrMt 55 kamer 18
dit bIad.

~~t--;;eheel

OZON
LAftlPEN
"'akkundige cn pijniooze ver· J.;'c\'cn ecn aang-eoaam, zacht
\.\'ijdering van eksteroogcu, in- licht.
gegroeide nagels, cnz. in ::.:.:: . . - - -- - - - --

VDETB£ HANDELlNG,
PE~R

IUlTGEloEIDE ftfARNIX VAN

Postweg Noord 59, Tel, 4302 WI. U krij~·c!;~~~~n~Ete zien
\'an het indrukwekkende ge·
7,icht, tocn de Balocrall binnenvoer. Zie de dugbladen.
Gelegenheid
per motor boot
tot de vuurtorens mede te va A
ren ad 50 cent per persoon.
De boot Jigt gemcerd vlak voor
de Marnix. Verzockc tijdig
plaats tc bcsprcken Priok telef.
266 en te cmbarkceren.

TE I1UUR met 1 April of ccrder. geschikt voor groot gezin
of twee gezinnen, een zcer ruime, goede en goedkoopc stee·
nen woning voorzicn van uit·
slekcndc watcrput, in de Vlosluan·binnen, voor f
60.'s maands, met 6 maandcn
contracl
Informatics
Vioslaan·binnen
No.2.

TE KOOP
JZAL.
Essex Sedan, running condi·
III prijs \'crluagd, thans I,cr tion, f 75.-; Kerkstraat 83,
fI(!S~h .
.. .... f 0.75
Mr. Cornclis.
ANANASMOST VAN "TJILANDAK"
Een vit amincnrijke ge:tondhcidsdrank bij uitnernendheid.
V ..~nFRISSCIlENJ>-Vo.EJ)ZAAIU-GENEES KRACnTIG

en door H. H. Doktorcn warm aanbevolen. Verkrijgbaar
bij aile langganu m; ; wnar niet het geval, ann te vragen
bij de firma Jagtman. Luan Holle No. 33, telefoon
L--________________________
Weltevrcden 1654.

ovei" twee w~p 'de ::iwoegets
van de -onderste sporten naar
hun rijsttafel spoeden in taxi's
of vehikels, die eens auto's genoemd werdell- Zegt mij hoe ge
na volbrachte dagtaak naar uw
lunch -en siesta rijdt en ik zal u
zeggen welke be9chaving gij u
zelven verworven bebt of welke gij mee gekregen bebt uit
het. ouderlijk huis.
Want er is dric-kwartier
lang een wilde race van, het
:.ijk weI eindeliJk vrijgelateD
. slaven, die in ZOO kort mogeli}
ken tijd het verschrikkelijk
oo~d van hun .slavernij probeeren zoover mogelijk achter zich
te laten. Daartoe ontzien ze
niets en niemand. Zij rijden met
zestig,
zeventig
kilometers
vaart om e1kander in te halen
en eventueele tegemoetkomen·
de of denzelfden kant uitrij·
dende auto's, deelemans, kreta's of simpele lieden op rijwie·
len moeten maar zien, dat ze
hun hachje redden. Koningsplein-Oost, Menteng. TjiJtini en
Oud-Gonda ngdia zijn de meest
gefrequenteerdc
I'acebanen,
maar Koningsplein-West, Laan
Holle,
Theresiakerkweg
of
Soedaweg met het lekkere snij·
punt van zes wegen in het vcr-schiet, mogen er ook zijn. Zij
l'OsseD en rossen en zij demonstreeren in de vaardigheid en
roekeloosheid waarmee zij rossen klaarlijk, dat ze nag al Diet
t e erg vermoeid zijn en nog
heel wat reserveS uit de plaats
hunner slaverij hebben medeA
genomen.
En de pret is pas goed, wanneer het geregend heeft en er
groote plassen staan op het
asfalt van ooze vet van vlekkc·
looze steedschc wegen. Dan is
het cen intens genoegen daar
dwars doorhecn te rijden en de
tegenleggers of hen, die zij achteroprijden, vol · te sprietsen
met heele schijven water. En
of dat fietsende dames geldt
in lichte costumes of beseheidencr collega's in vlekkelooze pakeans op hun stalen 1'05: het is
hun totaal onverschillig. Bij
ieder modderbad, dnt zij uitdeelen stijgt uit de auto cen homcrisch gelach op eo eenige,
niet al te wijze gezichten verdringen zich voor bet mikaatje
in de kap am te .tien hoe het
aan is gekomen,
Zegt niet dat dit am vijf of
zes uur, a ls de particulieren
nan[' huis rijden, ook gescbiedt.
Hct is niet zoo. Dcze menschen
zijn gewoonlijk te moe om zich
erovcr tc bekommeren of ze
twee minuten eorder of later
thuis zijn. Doch de ambtenaren
vaIr halftwee tot k'wart over
twec zijn de fJc hrik van den
weg voor iedereen , die zieh
daar dan toevallig genoodzaakt
is te bcvinden en hun beschaA
ving kan men afmeten naar de
snelheid en roekeloosheid waarmee zij rijden. Zij verhoudt er
zich nl. omgekeerd evenredig

~

. Fict:~er .

URAND A. 11. GNEIS}<}NAU.

In dien tljd cehter was de
ventilator baven dat ruim roodM{w i 1IiI.:rl. 1if/JI de braml- glociend van de hitte gewor1Of~(!rpl(J{:!I .
dell der ontsnapte rook en dit
Singapf»)'e. 28 Fcbruari. wcrd bcstreden met wat erstra-

Dc "CncbcnUl1" mocst hedon
om 1. uur naur Europa vel'trck·
ken. Om kW:J rt voor ecn wen!
de laatstc luoing, to Singapore
in het ruim ingcnomen, toen de
stc\'cdorc!i rook bcmerktcn uit
J'uim 2. Dc s irene gaf cen Ian·
gc waarsehuwing ten bcste en
telcfoniseh wcrd de havenhrandwccr
gewaarsehuwd.
'I'wce brandspuitcn begavcn
zic;h ijlings naar de kade, maar
het brand-piket nan board was
reed!! bcgonnen ecn ondcrzoel<
in tc stellen. B ct vond , dat ecn
voorraad copra·kockcn , die te
Manilla ingcladcn was, in brand
was geraakt in het ruim, onder
het ruim, wMrin men de laat·

~~hi~?~~g a:;~~:!lstu;e~~a7na;~

brandwecrliedcn der bemann ing
daalden in het ruim a f, gewapend met gasmaskers cn rookhelmen en spoten sehuim 0P
het vuur. Dit s chuim bestaat
uit 905i> Iucht en 970 water en
eeO procent chemische bestand·
deelen . Een half uur lang wcrd
h et over de broeiendc massa
uitgespoten terwijl de lading
van het ruim daarboven weer
weggehaa ld werd en in het
tusschendek werd geborgen.
Bet schuim Jegde een dikke deken over het onzichtbare vuur,
hetgeen de vonning van oxygeen belette.
De achttien mannen werkten
in· verschillende ploegen, iedere
ploeg een kwartier lang. Wanneer'de uitgeputte lieden bovf!n
kwamen ontving de sehcepsarts
hen met ij5:·thee c,n Zoo zijn er
geeD gew:onden of zieken-geko.
men.

~~~ u~~~a::tcrel'ujten duurde
De passagiers keken het
schouwspc1 van de bovendekken
belungstellend aun, am vijf uur
was het vuur in 1..ooverre bedwongcn, dat het schip . naar
buiten gebraeht kon worden.
waar het de ankers uitwierp
en waar men de lading kon los.
sen in lichters cn de schade kon
vaststellen. ~uw gesehat zijn
100 ton water in het ruim geM
spoten. De btandweer op de
v.ade hceft twce tlrCn zijn spui .
ten onder stoom gehouden, docb
behoefde geen dlenst te doen.
Kapitein Hengstenberg, van de
"Gneisenau," die juist van ,de
maidentrip naar het Verre Oosten terugkeerde naar Europa,

~:e~V:~;i~~ ~nZij~gi;:~ee:t:

dat zijn brandweerploeg het
v uur meester zau worden. Ook
de commandant van de havenbrandweer bracht hulde aan de
prestaties van de ploeg van
aehttien (Str. Times).

INGEZONDEN.
AiUBTENAARLIJKE
AUTOMOBn.ISTEN.
Een 2 !,ur n.m. el!ende
Eigenlijk~,duurt de ellende
langer dan dat eene tijdstip van
twee uur n.m. Welgeteld duurtr.
het verschijnsel van plus minus half twec, waarop de bovensten op de liierarchieke
1adder naar hun buis beginnC?
te rijd~n tot ongeveer kwart

.De Riloengbe-' "

modi.rnen stil'L •

e::r. ~ee~ h~=~~ I
t

I

beeld. Daarnaast stuit men op
Taote Betje-stijl, welke van
teInpo-<ioeloeh is. " Hoe kan dit
anders, waar h.ij zo bitterweirug liefde, eDZ" - "Liever wi!
hij er heelemaal niet meer aan
denken, waar hij hier zo rustig
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OPENINGS-UITVERKOOP
Alles goedkoop
Alles nieuw
Alle artikelen met 10% il m 80% kOrfing

zit ".

Elders lezen wij: - "Kees
Jacbtc dan me~ grote grijns ... .
ja dat deed hij" ..
Om u de waarheid te zeggen,
wij hadden eerst ook neiging
om te grijnslachen. Doch daar·
mede is niemand gediend. Wij
spreken liever de verwachting
rut, dat Wies Lon, a ls ze haar
scbrijverij gedrukt ziet en nog
eens goed naleest, daarvan veel
zal lceren.

Ald. Gramophones.

PRIJSVRAAG:

'"Storm , IJs en WalvisScherr" door Willem van der
Does, uitgave Ver. van Gezagvoerders en Stuurlieden,
Batavia-Centrum.

Boeveel PlateD z'f)n er op de standaard fo ODZ~ elalage 7??
Degene die bet juiste Bantal raadt, of er hd dichtst hi; is, kc.mt iD aallmerkini
voor de votgende prijzen:

Ie. Prijs
2e:...
3e.
'ie. "

Willem van den D oes is een
opmerkelijke
benijdenswaard
veelzijdige figuur. ]0 Neder-

land is eeD stuurman-schrij\'er
van niet gcringe verdienste
(P. Verhoog) , maar IndH~ heeft
een
stuurman-schilder-teeke-

AIleen zij die bij ons' iets koopen, kunnen
aan deze prijsvraag mee doen.

naar-schrijver. Wille m van der

Does, die in elk dezer vier
richtingen iets
gepresteerd
heeft. dat gezien mag worden,
schildert beter met het penseel
dan met de pen, doch het bovengenoemde hoek heeft door
zijn eenvQud, zijn getrouwe wede rgave

Ben Parlophone Masc~t Gramopbone* ter waarde van f 35.Ben Columbia Eagle Gramophone
" ,. 22.50
6 (zes) PlateD naar keuze
H
H :lJ.3 (drie) Foto's Kabinet formaat
" " " 4.50
en i troostprijzen, een plaat naaf keuze,

Komt, ziet en overtuigt U

Tan's Gramophone Handel

van de werkelijkheid,

maar weI bet meest door de romantiek van het onderwerp iets

tevens

:teer aantr ekkelijks.
Fcitelijk is het cen product
van een vijfde funetie van Van
det Does, welke hierbovcn nog
niet werd opgesomd., namelijk

TAN'S-STUDIO
70 Pasor Baroe -

die van avonturier. Het lukte
dezen avonturier, wat velen ervaren zwerf-journa listen niet
lukte. : - hij kwam in de Zuid·
poolstreken als een van de wal A
vischvaarders. Dat kon aileen
lukken, omdat Van der Does oak
zeeman is. Men had geen last·
post aan hem, doch een hulp.
Hij toog nit om te schUderen.
Hij bracht schilderijen, schetsen. teekeningen merle en het
mnteriaal vobr dit boek,
Daaman begon h ij bet laatst.
Maar tocn hij er nch cenmaal
aan zette, werd het cen boek,
zoo dik als een Stnten-hijbel.
Men moet dit bock lezcn op
een heel warmen tropen-dag.
Dnn baalt gij het ZuidpoolA gebied in huis.
Ondanks deze nfkoeling zal
niemand kunnen zeggen, dat dit
boek hem koud liet. Het boeit
U, het vcrkwikt u en brengt u

I

~~~!t. J:.~~~

OP 7 MAART A. S. 9 U. N. M.
IN DE BAT. STUD. SOC IETEIT

KORTING 1936 "BEATI SEMPER CORDE"
Wij hebben s' Zaterdags en's
Zoodags speciaal rec:lame prijzcn
met ± 20% kottlog voor onze
taattjes.
FormuHeren vooe beslelling kun.
nen gratis pet telefoon aao huis
be:orgd worden.
Bcleefd al'lnhevclcod.
Brood.A Beschuit-. (; BSDkethakkerij

KRAMAT 93.
De opbrengst komt ten bate van de Tuberculose-

I

~:~ ~!~ ~~~t~~~;'::' ~~: ~:~ pma~~ l'i7A!Le~~:. 2Si

verder springt dan zijn po13stok ~===i::
M~'.~Co~M~'~
I .==~
lang is. Op de plantsen, waar ;:

.......

A

~~ht:a~en d~a~~~:s~: l~~~:

bouwer zich verheft hoven de
groep van laaghartice, knoeiende menschen.
Kees is een verachtelijke figuur, slachtoffer' van een slech·
t e opvoeding, en aileen onder
moree]en dWaDg van anderen
tot iets g~s in staat. De mannen uit Nederland, die naast en
tegenover hem worden getoond,
zijn pioerten.
De strekking van het bock
Is waaarschijnlijk: . _ aan te
toonen, -dat er door verkeerde
opvoeding heele slechte Indo's
ontstaan. Maar dat is bij de _Nederlanders met anders, zooals
uit rut hoek ook weer duideIg'k
blijkl
· De sehrijfster schljnt Gost
Java goed te ken.nen. Sommige
Jandeli;)'ke tooneeltjes besch...-reef
tij v.lot. ~dere zoud!!U_ook
wei geslaagd .tijn. $ Zij - -met
bedorven waren door een ultra-

b estrijding in Nederlandsch-In die.

.

in de bovenzaal

~~~~~~~~~~~~§~~~~~~g

John Kappee-8eterWerk

II =~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiii~

Iii GEEN LOOPER

Td. W I•. 1369

GOEDKOOPER

annonce in ons blad onder de
.andacht van onze lezers. waarin de bekende Ananas-most van
Tjilandak wordt aangeprijOO./
Deze uit zuivere vruchten sa-

::~e:~~~:ks~:o~a~
:~:~~:
,onder alcohol of andere vcor

iK
P. ",w"

,

Op Zondag ~ Maart a.s. zal
het groote Jazz-Orkest van het
Touristenschip Empress of
B ritain, bestaande wt 12 persoDen oJ.v. Teddy WestfiE!ld, de
muz:ika.le Ieiding van bet Grand
Diner Dansant op ncb nemen..
Het diner, dat om Degen UUl'
anDvarigl, za) worden voorafgegaan door ee:q groot Vooravond-Coneert, waarvOOl' een
speciaal progra.mm.a is samengC$teld, onder leiding van Julien F'oorman.
Daar het -0 tred
een

AS ROT8

.

•

A'PO-rn~K

•

Noordwijk 6a --

ViRKR'JGPMA

=========;;:; I
BadhoteJ Boerderil Cramer
SDEiCABDEMI

Uw zt: nuwen ni~ t bedaten
balpt niah maer.
Inlkbtblgtn: telefooa 2100 Wo:l~
265 Soebbouu. I

van publielre belangstelling vee!
verwacht.
. H et reserveeren van een tafei is dan ook dringend gowenseht.
Z60als elk VOOl'- en najaar zal
!hans op Zatenlag 4 April a..s.
weer een groot bal worden ge-geven.
Dezen keer wOldt men verplaalst naar Budapest. Beide
ruen znIIen een indruk geven
VIiIl de impasante hoofdstad
·Am.erJlm8ris;.b~)m'O:K_::- een van Bonguije. De Rec1al:iie
'unicuDi -is ' 2n..~_i:mze' 8ttp. ~Ol'dt Studio die bekeod is QUl bur

W. J. J.' MUDERSLOOT
Ktrlo$O'Qo .... cg

kunnen een ieder dazen overbeerJijken drank: aanbevelen.
Ais in
DE A. S. FEESTEN IN
HOTEL DER NEDERLANDEN.

I......
,. ----------.

DAN BIJ

NEOH

het Iiehaam scbadelijke bestand·
deel~~ samen~esteld.

ju:~ei~ver:e~de:en::r~: :~

1. -

,:

~

M,,, <n Cnnf'~~;I\;:""~ R'pn"""
Stemvonn;ng

V,1O

Aanvang 9 uur n.m.
verder zullen de Hawaian Rhythm Boys. Miss Shoolbred.
the musical Rhythmics en de cab<lrl!tclub \'<In den: HeRr
J. Jacobs deD 3voud verder opluisteren.

~;E;~~~~~~~~;:t DCecOlamaBtiea~~ofo rdorarChtt
ANANAS·MOST.

I

K AMP I 0 I! N S F E I! S T

G ROO T

tegevendoordewinnaarsvanhetH;Iwa·ian-concours1935.1936
T H E HAW A II A N S Y NCO PAT E R S"
Up Zalerdag 7 Maar. il. s .

M A ISO N V E R S TEE G :-

boeken, welke de laatste jaren fUiaal Mevr. NETTO
zijn verschenen, een bijzondere Bcrcod rcchtslaan No. i9, Batavia-Co
plaats ;nneemt

Tell. 6ZS6 WI.

STUDENTEN-CARNAVAL

Haarolie tegen RODS.
F 0,20 p. flesch

te Van der Does een teeken;ng.
Corsetlen
welke hetzelfde uitdrukte, wat
Coseletten
" Kce8 de l'ndo" MOT hij niet onder woordcn kon Voorgezo nheids Bustehouders
brengcn. Daardoor werd ook
Goerittas enz.
Wies Lon
Ui tgave A . O. Nix & :'~e~oe:ege~!f~ -;:::;~~:ds:! Daac bet beste en bekende adces
S ando(mg.

Batavia-C. -

TEGEN OVER LUILEKKERLAN D.

BOEKBEQORDEELlNG.

(,'0.

BRfEF KAARTFN van film. Artisten S ct.
FOTO-ALBUMS. . . . . . i5 ct.
FOTO-LIJSTEN . . . . . . is ct.
KUNST-FOTO, Artlstie)c;e Poses
(Cabinet forma at) . . f 1._ (pro~ f)
fOTO-TOESTElLEN \'anaf.
f 1.50

BOEKBEOORDEELING.

~oo:~~s:~~{= gerr;~~ild~~;,r~:~ Dames

Dit is een boek geschreven
in een stijl, welke men meestal
aantreft in boeken voor de
christelijke jeugd. Het doet weI
grappig nan in dien stijl sorns
tooneelen en toestanden van
het platte land op realistische
wijze beschreven te zien. Want
dit is heelemaal geen hoek voqr
de christelijke jeugd. Daarvoor
is het oak te troosteloos. Er is
weinig hartverheffends in. EeD
pastoor en cen directeur van
een gesticht, die s lechts even
voor het voetlieht komen,
daargelaten, is er in bet heele
boek aan de Europeesche zijde
geen enkele nobele figuur, ter

FotoaldeeIing (Tan's Studio).

NAALDEN (Dultsch fabrikaat) 10 ct.
p. doosje
PLATEN: Dal1.s~. Taikies-, Klassleken Opera. vanaf. . . . . 15 ct.
PLATEN. SoeDdaneesch en MaJeisch
• • • • • • 90 ct.
PLATEN-TASCH .
75 ct.
TASCH·GRAMOPHONE . . E 6.50
TAFEL-GRAMOPHONE . . f 10._

Bat.-C.

TEL. WL. 123L
67 dm breed
per Mr.

~

::
f 1.25

bewonderenswaardige
knnde
van trnnsformatie, toont U de
meest bekende stadsgezichten
van de Donanstad.
Bet bal zal wordell vooraf~aaa.n door: een ooncert van
:het Roemeensch Hongaarnch
ensemble vUl Julien Foonnan.
Bet avond-feest z::al worden
'Opgclui$terd door bet Hnis-Orkest en doOr de _
dans-

2 Bat.-Co Ttl. WI. 'ZIi2

Beiasc zich

g<l3rn€ met:

lo.casso - AdministratieAss. buorging-WoJliag-

•

verb. {1 Verkoop. Ouk
Woningbouv;.
Vertegenw. vocr Batavia &
Omm. der N. V. Levens\'~rz. Mij. "Ons Be laDg".
Amersfuort.
Lage tarieven met " iostaandeel ; Premie-reducne;
geen keuring voot verz.
tim f 2000.-

Om de belangstelling er

TaD.

te verboogen zullen 8JUl de drie
ori.:.omecist geco.stum~e dames buitengewone pnjEEn wor--

den uitgereikt.
Voor de kleederdracht beeft
men

ceo.

~ooe aanwijziDg

in

de foto's en teeke0i.ng9. in .bet
prospectus "'" het Hotel ~
Nederlanden. dat gaarne Oil

_b and der_Brown SUoaer Babies. aan~tr=~
. .Voor de _
is de Hon- wij Diet &aD, aaI de ~
gaa:rsch .nationale. d:racht ge-. de - . , . . in hot bekende Hold
met eeo. retmeaduen..
..weD!Itbt.

