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ABONNEMElhSPRIJS :

I 7,50 per kw.

rr. p.p,

UITOEEFSTER:

f 9.-

I..'MiS:

N.-I. Drukkers- en Ultg.

..

buiten. Ned.-Indie f 12.50

BUREAUX:

ADVE'RTENTIE-TARIEF :

.Slutsbrugstraaj, 23

1-25 woorden f 3.75,

Batavia-Centrum,
,

\

elke 5 woorden meer f 0.75

EERSTE" BLAD

Hoofdredocteur : J. H. RITMAN

Regeltarlef I 0.50 per regel
dachtenls op verzoek van zijn nabe-I
staanden ontlast worden. van de tegen
hem uitgesproken veroordeellng.

De oude Zaok
------

De
Vrouwenhandel in, 't Oosten
.

..

TELEFOON: ,

Directeur : G. MOLENAAR

.,

• ~,..,: i·
.

Welt.

Het Rubber-ultvoerrecht ,

UIIS

2~86,

nummer

2887 en 28aS

;::.'
,

»an . heden

(Yijf Bladen~'. ,.
Uit betrouwbare bron vernam AnetaHaag, dat een verlaging van het ultBINNENLA.'fO
•.
voerrecht. op rubber in overweging is,
VeTlagir.g van het rubber-ultvoerrecht irt
doeh wanneer dlt pl"n wordt aangeno- overwegtng ?
;..
.
,.
I Regeering handhaaft haar standpunt i1\'
men, zal het ntet worden uitgevoerd voor . tmrusie.
I '.
'
1 Januarl 193'8.
"',
Candidaten voor het directoraat van Oil-

\ Deze interpretatle der bepallngen, die
wij thans niet nader zullen toelichten, werd echter van offlcleele zij,
,~ ·l
de met aan de desbetrefferide artikelen
"
gegeven : men meende da t ook bij reeds
'\
- derwds,
lIet doel uan de Volkellbdiulscolljel'elltie in Boruloeng
_-_-:~~ ..
ondergane straHen een herbehandellng
BUlTENL,ooi
Dit Is nlet [ulst : mr, Jonkman on- moest plaats vinden en dat blj vrtlDe inleidende enque~. sla'chtoffers Of. mogelljke slachtotrers
De
Koni.rghrte
Igls
RoO<ien
beweren
nationalfstisch offensieC
derzcekt nog altijd het oude spoor, dat in spraak de betrokkene bovendlen nog
te hebben gectuit, - Engoelsch admlraal door ,:
van den vrouwenhandel. Het rapport
Cabaliero ontvangen..'
I
, '
"
de richttng wees van wijlen den voor- eerherstel kon bekomen.
Morgen - 2 Februari - zal de i/:#'..t: beval eveneens de aanstelllng aan van
Uit 'Igls w'::rJ zaterdag aan Aneta
,Hitlers rede in den' Rijksdag. - De com- •
ganger .van Margadant, K, zijn schoongeseind,
dat
men
den
vorlgen
avond
voor
mentaren
der
buitenlandsche
pel'S
opde
vel'-'~
Dit standpunt werd ontleend aaneen kenbondsconferentie te Bandoeng (o~ vrouwehjke ambtenaren en wierp de
de Koningin een aardlge verrassing had klaringen van den. ~uehrer. -~ltwOOrd :van\
vader, een kraeng (volkshoofd) r n zijn
geval, dat zlch in 1931 heett voorge- [icleel .genoernd "Conferentle der cenv kwestle op van de handhavlng van het bereld Een lint van vlammen In de den Fra:nochen ml111stcr v~n Buitenlandsche
Zak'cn. _ V,erde \"~':Jaal'dag vall de
zoon.
daan met een Boinbayer, die zljn strat trale Autoriteiten del' Oostersche Ian- systeem der bordee'en, dat volgens de kleuren rood, Wit en blauw was ontsto- I Machtsergreifung.
_ Het groOM proces te ,r
Weliswaar worden daarbij nieuwe reeds had ultgezeten toen een del' ge- den") offlcleel geopend worden met een Commlssle een de-r voorlll'l.amste oorUl- ken in de nabijheid van het op 2250' Moskou. - De gratie-verzoeken van de tel",
namen genoemd, doch het . uitgangs- \tl1gen ;In Zijl\ zaak wegens n1f~need openingsrede, ult te spreken door dfl1. ken is van den nallonalen en interna- meter hoogte gele<1en topstatlon van. de dood veFoor~eelden afgewezen. - D~ ~ll~-:'
kabelbaa 1
dep.stakmg m Amenka.. ~, 25000 Zlek€!l, 1U
punt Is, tegen K Jr. voldoende bewijs veroordeeld werd.
directe~r van Justltle, mr. K. L. i. Uonalen handel In de landen gelegen
l.
Memphis
~
OnzekerC! toestand \ in Shensl..~ Hayashi
voor een strafactie te verzamelen.
Enthoven.
aan den IildWchen Qceaan en de stme
Dlenzelfden avond heeft de Koningin or.tmoet moellijkheden bij het vorn'lep van
Zuldzce. Deze opvattltl&, sloot geheel aan
Volgens onze opvattlng zou het Hot
' . ,
na· afloop van het diner de In haar ho:- een k~binet,
Het gerucht wil, dat K Jr. en de
De conferentie vlndt haar oorsprong blj de conclusIes van Yorlge enquetes' tel wonende Nederlariders bij zlch ont~
- daar pet meinerolge getuigenis blijkBIJBLADEN
kraeng later de achttlen mille, die ult
in de enquHes op het gebled van den door den Volkenbond op dlt gebled onbaar van. overwegend gewlcht op de Vrouwen- en Kinderhandel in. het <>Os- dunomen. Verder maakte net rapport vangen. H. M. onderhleld zlch vrlendeM.'s kas verdwenen zijn, weer van K.
Het! Derde Blad: Naar de hoo~vlakten
veroordeeling was geweest - toen 'zon- ten, welke in 1930/31 door de .F;:nquetj nog meldIng van de problemen Yoort- lijk met haar gasten, dIe haar door de,n van
de Ambato. door een specialen' con'e$~ ,
Sr. gestolen zouden hebben, die het
adjudant werden voorgestcld,
pendent. - Allerlii uit het Buitenland.del' verdere tormalitelten den man op Commissle van den Volkenbondzijn ge'~vloelende ult de posltle der Russlsche
geld begraven had in ;den, ~uin van
Buitenlandsche
t'C!legramme-n;
- 'Houwelljke emlgranten in het Verrezijn verzoek in zijn eer hersteld moeten houden.
Nailr Zell am See
Het Vierde Blild: Hi·tIers' reele in den
, ()osten.
•
~Ijn optrekje in de bergen.
hebben bij speclaal arrest.
Rijksd'cl.g. - BUitenlandscpe comm.entaren
De' Commissie, bestaande uit drle leh
t II
d
d' d
Ult Weenen wordt nader aan Aneta op Hitlers reele. - Sport"en V(edstrijden.;'den van Amerikaansche Zwee<ische en
~Ij et ops e en v~n e Agen a er
Bij het opgraven en in ;,velligheld"
- Personaba. - Ra~io
Oit gebeurde echter nlet: het Hot Poolsche nationalitelt h~eft in October rConferentle, welke zes punten b~vat, Is geseind, dat de Koningin gisterenmid- SCheepsberichten.
pr()gram1Pa'~.. .
" •
.
brengen van de buit zou ook een chauf,
.
.
.met
al
deze
onderwerpen
rekemng
geda~
halt
vijf
te
Zell
am
See
Is
aangevernletlgde het vonnls, gelastte een 1~30 Europa verlaten om zich nallf houden. Het spreekt van zelf, dat het
Het Vijfde Blad: Memorte vaJl' antwoord
t'eUr betrokken' zijn.
komen.
Op
verlangen
van
H.
M.
werd
van minister Colijn inzake de' Indische beherbehandeling en de mf;l.n werd vrij- Smgapore en, Bangkok te begeven. Va~ eerste de~er' punten: de samenwerking haar geen bijzondere ontvangst bereid. grooting,
- Het Kleir.e congre;i van het
Dit verhaal is niet nieuw, want drle gesproken. Men zel dus "de klap die daar he~ft Zlj zlch h~gescheept na(\l' ·tus.3Chen centrale en anrIereautorltel- Het verblijt der' Koningin aldaar zal l. E. V. te Djokja. - Sportnieuws. - FoWjaar geleden heeft de kraeng zlch ter- wij U de$ltijds (in den vorm van Ind~-Chma: waar enquetes, werden 011- ten, het· belangrijks.te Is. Het meeren': vermoedelljk ongeveer een week duren. pagina.
dernomen 111 versch11len~e deelen van d~el der aanWljzlngen om tot een verzake al voor de adatrechtbank te ver- UW opsluitlng) gegeven hebben, gaat het land. Vervolgens Js 21j naar Hong- ,~erlng in den toestand te geraken,
antwoorden gehad, doch hij werd vrij- nlet door. Wij hebOOn hem U elgenlijk kong vertrokken en verder naar Ua- welke!den Volkenbond zoowel door de
De Soeuull te Bllitenzorg
gesproken.
noo'it gegeven", lnstede van: "wij heb- kao, ~anilla, Kanton, swatow, Amoy en~nquete Commlssle als door mlddel van
'Veer eell 'jachtollgeluk
ben U destijds ten onrechte een klap Nankmg.. Hierna heeft de Commissie m.ededeeli l1gen van andere zijden heb';
Noord-Chm~ bezocht, b~nev.ens MQuk- ben bereikt, hebben dau ook op dit punt
Audlelltie en galadiner
Naar Aneta uit Pamekasan seint, heeft
Het Is welllcht mogelijk, door den gegeven".
den, Kharbm, Da:lren en Keljo, en zien betrekking,
Z t d
h ft d C:O~' h
een jachtongeluk plaats gehad te Lemkraeng (die weI nlet meer vervolgd zal
.
i vervolgens naar Tokiq. begeven: Van Ja.- .
a er agmorgen ee
e o;JVeS0e o e - .
. .,'
Blijkbaar had de Bombayer meer gf ~ ll i,s zij scheep gegaan naar Nederkunnen worden omdat hij reeds eenI'
nan zljn opwachtlng gemaakt bij' den' boeng ll1 het Madoereesche district BoeP"
Dee nemulg aan de Gouverneur-Generaal in het palels te I I ay, waar bij een 't wm
. tl g j ar Ige grassm'j
maal voor het feit terechtgestaan voel voor logica dan zij, die meendeh landsch IndIe, waar enquetes werden
Conlerentie
Buitenzorg.
der levepsgevaarlijk werd gewond.
heeft> en den chauHeur als getuigen te dat hij zlch uu ook nog eens tot het gehouden te Batavia, S~marang, Djokja':'
Van do twaalC re&eeri~lgen, die veronIIet gevolg v~n den Soesoehoenan beNader wordt gemeld, dat de gewonde
hooren, voldoende bewijs tegen K Jr. Hof kon wenden om "eerherstel" en karta en Soerabaja. \fervolgens is tij
aan te voeren, in welk geval M,'s on- dat dit college b'ovenop de vrijspraak naar het schiereilandMalakka vertrok- dersteld werden belang te stellen in du stond uit de Pangerans Hadiwldjojo, grassnijder, die door 'den onvoorzlchtlken en is· daarna ove'rgeswken' naar Conferentle, hebben negen zich hereld Poerbonegoro en Arlo Mat:lram en den
j
h t lekenh is
erd
schuld aan den diefstal natuurlijk dus nog eens moest verklaren ,;de Sumatra, waar verschlllende plaatsen verklaard aan de, werkzaamheden deel Regent Kraton.
.,
gen ager naar e z
u
w
klap, die U nooit gegeven Is, werd ten werdel) bezocht. Op de terugrels h~efP t~ nemen. Het zijn de regeerlngen der
overtuigend is aangetoond.'
De vorst werd plechtlg ontvangen door getransporteerd, aan zijn kwetsuren Is
onrechte toegebra<:ht". De onschuldig de Commlssie enquHe$ingesteld~~. j~~volgpl1de landen: Vereenlgd Konink- den Alg.emeen se
.. cretarl.S en. d.e .a.djUda.n- bezweken.
Men beschouwt de veroordeeling van veroord£elde yond zlch voldoend~ in Rangoon, Calcutta, DelhI, Madras, ~l!r J~kJvoorde straIts settlements en Oe- ten van den Gouvern~],lr-Oeneraal en
_. ...,c--_ . ~:' -.-.,..
en in, ye~'schUlende' plaatsen'in h~t"
'(edeltel'de Malelsche Staten en H9ng- door dezen naar den nthdvoogd g~leld.
een of meer' anderen als. de ' ware zlju" eer herstelden Uet het 'erbij:"
1
bije OOsten.
' 1 kong), China, Frankrijk, Britsch.,.Indle,
D,e Oouverneur-Generaal heert zich
Eeu H. B. S. voor )?adang
daders' n1. onmisbaar voor een ontlasOe Comrillssle heert dus volop ' gele- Japan,
ting van M.'s nagedachtenis.
Wij vernemen t h ans van
V
INederland,
d
t t Portugal, Slam en de verYolgens eenigen tijd met den Soegenheld gehad het :vraagstuk van den ereen g e S a en van Noord-Amerika soehoenan onderhouden.
,.
N
t. ('keer van burgemeester OuZaterdagavond heeft tm palelze te
a erug
De vIer melneejzaken waren, naar b e v 0 e g d e z ij d e, d a t t w ij- Vrouwen- en Kinderhandel In het Oos- (deze laatste zullenvertegenwoordlgd
tel g er e zen I s
a a n d e ten in al zijn geledingen te bestudeeren, zijn doo~een waarnemer).
Bultenzol"g een groot gaIadiner plaats, werkerk te Padang, van een bezoek aan
men meent, op het bewijs van te gej u I s the I d van h e t
d e s- waarbij zlj zlch echter, ingevolge de
Van den aanvang at was het de 00- gehad, door den Landvoogd aan den! de hoofdstad, meldde het plaatselijk
ringen invloed om hierop aIleen tot een
t ij d s d 0 0 1" h e t II 0 t I n g e- grenzen gest:ld door, haar mandaat, al- doellng, datbehalve de officleele gede- Soesoehoenan aangeboden.
blad, de ;,Sum. Bode",' dat Padang een
andere uitspraak te komen.
nom e n s tan d p uri t, m. a. w. leen tot den mternatlOnalen h a n gel had lcge~rden ook afgevaardlgden van parHlerbij zaten mede aan de Ratce He- H.B,S. zou krijgen. Dit I~ tegengesproEen ding blijft er intusschen, dat Ide d 0 0 ron s v e r d e dig d e te dbeperkke~l. Het h resulltadat vaIn ho~art ticuhetre ..~rganlsatlelsk en van z:ndlngs-, mas, de Ratoe Alit, de Ratoe pembajoen , ken door het AJ.D. daar ten departeon erzoe IS een arer e en a s v, g genoo sCu~ppen, we e zich op mterna- en de echtgenoote van Pangeran Poer.'
.•
volgens bevoegde. bron nooit ten gunste 0 p vat tIn g b eg I n t. vel d samengevat:
tionaal terreln bewegen, aan de vetga- bonegoro.
'
mente van Onderwljs van ?:u!k een plan
van M. zal ktinllen worden opgehelderd. t e wIn n en:
dering zouden deelnemen.
Verder namen verschillende BUl.ten- nlets 'bekend zou zijn.
'
.
I
"De voornaamste felten in het Rappo'n
M. glllg op cen Donderdag op re s,
vermeld zijn d'C! volgende: er bestaat een
Na. te dlen opzlcht~ het advies te heb- zorgsche autoritelten aan het .diner deel.
Inderdaad heeft mr. Ouwerkerk tijkwam Zaterdag terug, ontving dlen dag
dat een rechtst~eeksch eerherstel,.
internationale handel in Oostersehe vrou- ben lngewonnen der deelnemende Re,
zonder herMhandeling del zaak, de
wen en jonge meisjes in het Nabije- . I 0"
• d
dens zijn verblijt te Batavia geen bezoek
pI. m. f 200 aan belastlnggeld, opende
In de strMvordering a.angewezen weg
Midden- en Verre-Oosten; het aantai geer l1Joen wer en de navolgende orgaaan' da t departement gebracht c'n ook Is
'sMaandagsavond zijn brandkast en
geweest zou zijn.
vrouwen en jonge'meisj'Cs bij dezen han~ nlsatles ultgenoodlgd: De Heilige ConOuderwijs~directoraa~
geen correspondentle over de zaak geoQtdekte toen' dat deze leeggeplunderd
\.
del betrokken is over het geheel aanzien- greg'aUe "De propaganda. fide" de Interwlsseld. WeI heeft ,hij er terloops ten
was. Hij boekte het belastingge.:d ech- I Dit kim voor de zaak-Margadant van
f~klzi~~i;c~t;e:;u~~~t~~~~~neegzi~t~~~~1natlonale ~ndingsraad, het'Leger des Men weet, dat dr. De Kat Angelino, departemente B.B. oxer gesproken, doch
I~nde.n; het gl'ootst:~ aantal Slachtoff.ers Hells, de wereldbond. van Chrlstelijke dlrecteur van Onderwijs, tegen eind Mel' daa'r kon men uiteraard geenerlei toebehoorttot het Chineescheras j in IIlU- Jon'gemannen Vereenl:glngen, de Wetel' als voor zijn idienstreis ontvangen, groote beteekenls worden.
.
\"uardoor e indruk werd 'g.evest.igd ,als
Slaagt mI'. Jonkman erin, K. Jr. als
merieke volgorde komen daa.n1 il de dvrol,l- reId bond van ChrIsten Jon<Te Vrouwen a.s. ont.slag gevraagd heert en dat als \ zegging doen.
/
"
wen van Japansche nationalltelt .w.z.!
.'
.. .
' zljn opvolger genoemd wordt dr. P. Idenzou dit zich onder het lgestolell geld de ware dader aan te wijzen en hem
uit Japan zelC, uit Korea en uit Formosa de Wereldbond. van Chrlstehjke Vrou- burg, thans hoofdambtenaar ter beschlkHet sChljnt mogelijk te zijn, de Pa- een veel kleir.er aantal is tenslotte ar~ wen voor Geheelonthoudlng, de Ver- king van den heer De Kat..
dangsche Mulo te wijzlgen in eEm onderbevonden hebbell, terwijl hij het in veroordeeldtekrijgen, .danZ"Ullen M.'s
komstig uit 'Malakka, Annam, Siam. d~ eenlging van Vrouwen der landen van
Wij vernemen thans, dat in verband bouw voor een 5-jarlge H.B..s., zoodat
zijn bezlt had. Dit punt vormde het nabestaanden kans hebben dat het Hot
PhiJiP'P.~.nen, Britsch Indie. Irak,Perzle !l,e Stllle Zuldzee
en Syrle.
. '
eenige rechtstreeksche bewijs tegen een verzoe~om ontlastlll~ van M.'s
Wat den handel in Westersche vrou~
Men heeft het eveneens nuttlg geoor- met de komende vacatures nog twee an- deze' school dan aansluiting zou geven
hem en a1 gaf M. voor, dat de verkcer-. nagedachtenls nlet' a prIori afwijst,
wen betreft, die naar het Oosten. worden deeld om de Internatlol1'ale Commiss1e dere namen genoemd worden en weI die I op de 4de klasse, maar afgezlen van
g-evoerd ra'pporteert de Comm1ssle dat de~,
.
.
.
van prot. Zeylemaker en van den heer ' p~actische bezwaren Is het de vraag of
de boeking aan zljn sloidlgheld gewe- .maar In behandeling neemt met gun#!e handel, welke eertijds zeer belangrijk der Cnmlneele p<>lltlete Weenen ult te Kerstens, het Volksraadslld.
"
dlt nu weI zul,ke groote voordeelen op.
tl
1
was aanzienlijk is verminderd. Behalve noodlgen, wIer medewerldng gewens~ht
.
levert.
ten moest worden, wat deze post be- s· ggevo g.
eenige u.i.tzonderings~vaUen. die men Scheen ult hoo!(,Ie van haar specIale erDe heer Zeylemaker, hoogleeraar 111
treft houdt men hem in leder geval
'voornamellJk aantreft }n het Middelland..
.
1
De leerlingen der Padangsche Mulo,
In dat geval. behoeft men' ook nlet
sche . Zee-gebled van net Nabije-Oosten, varIl1Jg op het bed van polltle-maatre- het handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Rechtshoogeschool, en pre- , dIe bij het e~ndexamen in de hootdvak-'
voor schuldig aan verduistering.
behoort de c.lientele del' prostituee's. die gelen-.
te wachten op het rapport' van prot.
zich naar vre!cmde Oostersche landen be~
sldent van het bestuur der C.A.S., heeft 'ken goede cijfers behaaldell, kunnen
geven. uitsluitend tot hun eigen ras. Pit
Dlt daargelaten: er is weI in ander Van Kan, waarln welllcht wijziging'
op onderwijsgebied oOk in andere' func- reeds tot de 4de klasse eener H.B.S. worDo.el
der
Cenferentie
t:
1ge1dteveneens voor Westel1SChe prost4tles zijn ,sporen verdiend (hij werd ook den toegelaten en voor de minder goede
verband een nleuw gezlchtspunt op de van de desbetreHende procedure wordt I't -tuee's, die zich naar het Midden- of het
De Conferentle heeft nlet tot taak als a.s. directeur genoemd bij ete vorlge leerlingen Is het wellicht toch nlet momogelijke afwikkeling vandeze onver- aanbevolen,. maar dat weI nlet v66r de
verre.oost/nbeglCve~.
.r
eenlge Internatlonale overeenkomst op vacature), terwijl de heer Kerstens als gelijk, het eindexamen der H,B.S.-5 met
kwlkkelijke zaak geopend. '
penslonneering van mr, Jonkman in
De pubHcatle, tegen het einde van te stellen. Zij zal haar voornaamste doel g.ewezen leeraar op een veelzljdIge prac-, goed gevolg at te leggen.
1932, van het omvangrijke rapport der berelkt hebben, wanneer de leden, na
Men herlnnert zich dat men destijds Indie zal arriveeren. '
De, Padangsche 'plannen schijnen er
Commlssle heeft in bijna aUe landen Ie- van gedachten te hebben gewisseld, een hjk kan bogen.
van offlcleele zijde algeheele afdoe- .
Nochtans zal naar alle waarschijnlijk~ dus niet zoo heel gunstig voor te stllan.
vendige
belangstelling
gewekt,
en,
voorZoolang geen ander voor den dlefstal
zekere overeenstemming zuBen hebben held de hoor Idenburg, die ook de can-I
nlng onmogelij)t achtte,. a1 zouden oo~
namelij~ in die, waarop het rapport beberelkt eenerzljds met ootrekldng tot dldaat der huidlge departementsleldlng
,
v.et;QOrdeelli
is,
zal
een
verzoek
van
de
nog zooveel \ OOwijzen van M.'s ontrekking heert. Van de voornaamste de algemeene gedachte, dIe ten grondis,
In
aanmerklng
worden
gebracht.
INDt~ IN DE TWEEDE IL\",'\IER
natestaanden
weI
geenkans
hebben.
daarin verrrtelde stel)ingen Is geen en- slag moet l1ggen aan de in ditgedeelte
schuld worden aangedragen.
Hoewel het zonderllpg lijkt dat men in kele ooit bestreden. Hoewel het onmo- der wereid te ondernemen offlcleele en
Een ultvoerlge weergave van de me·
Volgells
on~
strafvordering zou dcze geruchtmakende z,aak begonnen Is gelijk. Is met nauwkeurlg,held vast t~ nlet-offlcleele actle en anderzijds met
DE SNELIIEID DER N. I. S.
morie van antwoord op het afdeelings.
etellen,
weHce
d~
practlsche
gevolgen
der
daartoe een geheel nieuwe behandeling aan een vIer tal meinee<i-processen, dIe
verslag van de Tweede Kamer over de
enquete zijn geweest, kan men veilig betrekking to~ qe practLsche maatregeop het traject Semarang-Soerabaia
der oude zaak noodig zijn en daartoe, van welnlg ot geen invloed zouden zijn aannemen, dat een aantal maatregelen, len ter bestrijdlng van den handel In
Indlsche begrooting-1937 vlndt de lezer
In ons vijfde blad van he den.
2;OU M. opnieuw in staat van beschul- op de vraag, ot M. Inderdaad ten on- welke In verschillende landen zljn ge- bepaalde streken aan den Indlschen
Oceaan en de StIlle 'Zuldzee.
De "Loc." vernam, dat de N. I. S. opdlgi~g moeten worden gesteld. Dit f\U rdchte veroordeeld is, dlent men reke- nomen sedert de verschijnlng van het
nleuw verkorting vanden rijtijd over..
was onmogelijk, omdat door iemands ning te houden met de opvatting dat rapport, geheel of gedeeltelijk te danDoor de Conferentle te Bandoeng weegt. Reeds zijn proeven ingezet naar
DE POSTVLUCIITEN
ken zijn aan de publlcitelt, die het rapdood elke daad van vervolging gestuit zij van de 0 n s c h u I d van wijlelll M.
}:ort aan verschlllende felten en toestan- wordt een nleuw bewijs geleverd -:.- in- de technische mogelijkheld hlervan In
dlen dit nog noOdIg mocht iijn - van verband mf't materiaa1, baan enz. Donwordt.
•
Uitreis·
nlet doen blijken, een term, die inder- den heeft gegeven. .
de actlvitelt waarmede de Volkenbond derdag heeft, zooals ree<is kort gemeld,
daad nog wat verder gaat dan aIleen
De "KieVIt" is glsteren te Rangoon.
Men 'weet dat wij ons tegen dit
Doel der' besprekingen zljn werkzaamheden op soclaal en hu- een proeftreln het traject Semarangmaar het verelschte voor cen vrijmanltalr gegled voortzet. Ook blijkt er- Soerabala. afgelegd volgens het ontwor- aangekomen.
standpuht verzet hebben. Onze straCDe ,.Perkoetoet" Is Zaterdag van
spraak : dat geen voldoende bewijs van
Het rapport der Enquete Commissie uit, dat de Bond, in strijd met hetgeen pen schema, ter verumellng van de
Yorderingswetgeving schrijft lwei voor
Schiphol vertrokken met. 376 kg post,
kort geleden werd beweerd, niet van noodige gegevens.
s c h u 1d aanwezIg is:
inzake
dell
Handel
In
Vrouwen
en
Klndat tot herzlening van een vonnis een
Wanneer deze gegevens zijn verwerkt, 55 kg pakketpost en 86 kg vracht aan
deren in het OOsten bevatte een aantal plan is zijn bemoelingen aIleen tot Eunleuwe behandeling der zaak rlOodig is,
Een argument, te meer mlsschlen aanbevelingen en wenken met ootrek- ropeesche aangelegenheden te bepalen zullen ongetwijfeld nog meer proefritten boord, benevens een passagler voor Ba~
tavla ~- genel'aal Boerstra, wien nadQch ,dlt geldt klaarblijkelijk slechts de voor de meening dat het in 1931 door king tot de aanneming en toepasslng ot, gedreven door kortzichtlge opvat- volgen.
mens
minister Colijn door! kolonel A.A.G.
nog nlet ten uitvoer gelegde vonnlssen. het' Hot Ingenomen standpunt nooit door de Centrale Autorltelten in die tingen, zijn werkzaamheden te beper..; I Leldt dit onderzoek naar den technl- Feullletau de Bruyn uitgelelde werd geken.
schen kant van de zaak tot gunstlg re- ciaan - en er zijn acht passages gestreken
van
veischlllende
internationaVoor ons staat vast dat veroordeelden, juist kan zijn, omdat in dat geval de
Ie maatregelen. Hierbij werd vooral g'e•
sulta-at, dan llgt het in de bedoeling boektvoor verschillende tusschentrajecdie hun strat reeds hebben ondergaan, vrijspraak na herbehandeUng der ,oude wezen op de noodzakelijkheld van een
andere voorbereldingen te treHen, ver-' ten.
De sneldlenst-boot van de K. P. M. band houdende met de practlsche 111op verzoek door het Hooggerechtshof za~k nlet altijd door eerherstel gevolgd versterking del' samenwerking tusschen
Thuisreis
bij ,speclaal arrest in hun eer' kunnen rou behoeven te worden, hetgeen weI centrale en andere autoriteiten en tus- bracht zondagmorgen weer een aantal voering.
deelnemers aan het Volkenbondscongres
schen
de
overheld
en
de
partlcullere
orMen stelt zich voor, de rijtijd terug
De "Rietvink" is gisteren te Mexanworden hersteld in.dien "van hun .on- een zeer z(jn~erlinge positle zou schep- ganlsatles, alsmede op de noodzakelijk- te Band<>eng aan.
te brengen van 5% uur tot vler-en-een- drie aangekomen.
schuld mocht zij1) gebleken". ZQo de pen!
held van de bescherming der vrouweDe ge<ielegeerf::ien zijn naar Bandoeng half UUf, dus weer een verkortlng met' De "Edelvalk" Is gisteren te Rangoon
.weroordeelde overleden is, kan zljn nag,e"
K
lijke emlgranten, vooral minderjarigen, doorgerelsd.
nlet minder dan een uur.
gearrlveerd.
I
•
Een der bladen bevatte onlangs
het bericht dat mr. Jonkman, de offlcler van justitic te Makassar, een
nleuw spoor zou volgen in de zaakMargadant.

Meeste slcchtoffers' uit China en Japan
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Kplonten ,heett zlch ,bereid ve'rklaard ten ;
'~e~e ~et ,zjjI{ .umbtgenoot van Finan'clen in overleg ·te treden.

.De· FUSjl~'. tier Titl-belaHg8n

.Allerlei nit Padang
De "doos"·tarleven

Geen vieemcie i~~i()'e~l

'Pit Padang schrijft onze corr., ddo. 26
het
be'
Jan:
I
denkelijk achtten dat de Bllllton MaatEen elgenaardlg mahiise-vl:ftschijnsel
schappij, die, naar zij verwachtten, weI is het volgende. Iedere huurkar . ( deelesteeds tOy eenlg l1~., van: de" directie z11 man"; 'hier: "t100S:'1 of "blmdi~'''1 sew~:den benoemd, geinteresseerd is In de noernd)
b~zi,t een officieel tarter, dat
mljnbouwmaatschapplj ".stannum", wel- o.m. als mlnlrnum .vocJ'f een lit' in een
In haar reeds nu verschenen meWaardeverhoudillg der bedrijven ke partlcipeert in buitenlandsche tin- kar met gummlbanden
vermeldt :
merle van antwoord is de regeerlng
T
.
d t
d
belangen, kan de Regeering niet onder-' f 0.20; terwijl men in werkel1jkheld
h ·~r ~an~l~l van e h w~de door blvedr- schrljven. De Interessen in, de tlnexplot- ,I reeds voor f. 0.05 2'00'n ritje kan doen
uitvoerig Ingegaan op de critiek,
sc t~k e:1 e e e~1 aanhge da~ e ag a - I'ta.tie van de ,6.i1litonmaatschappij in I Het tarter Padang-Emmahaven bepaalt
welke in het afdeellugsverslag van
ar I €92en'8 wlaann .ver 0l~'kmgend van, 15.: I Nederlandsch-Indle met name na de f 1.- karhuur : dcch de kcetsler verden volksraau betreffende 'het voors aanneme IJ wor en voor";."
",
.
'
I
l ent ld : a dt
h tid
'kt totstandkomlng der fusle, zlJ11 dermate voert U over dat tralect voor f 025 en
stel .tot samensmelting van de tinges e. ' wer
e vo gen .e opgemer . aal?_:enl~jk, d~t. deze verre overwegen, ~erek.ent 1 0.30" als ,er, personen 'pl~ats
belangen op Bangka en Billiton ill
De, in h~t Ba'~avIa~~ch Nteuwsblad ge- .boven hare buitenlandsche relatles. Het new-en. J{oudt. de vervoerder zIch aan 't
volgde b~IekenmgsWlj~e van de waarden Ill~, derhalve uitgesloten te .acht~n dat I o~~fcieele. t~tjef" dan loopt hl] gevaar,
een particulier bedrijf tot uif Ing
der bedrijven, n.1. door vermenigvuldl- ,~ut ,dezen. hootde. ~e Nederlandsch-Jndl- r als reget geen huurders te krijgen; en
werd gebracht, maar tot' wijziging
glng van de bedragen der ertsreserves ~ ~c~e tInbe!~ngen in h~t ~edr~n~ sullen hij neemt. dus genoegen met de lagere
van haar eenmaal Ingenomen standm.et gloo~al aangenomen te v~rwac.hten kunt:,e.n ko.men.. tnf~gendeel is van een l prljzen. Desondanks schijnt, he~ bedrijf
punt heeft zulks in geen enkel opwlnstbedragen . per qulntaal tm, vormt deelnernfng in ti~exploitatie van de Bil- ; te rendeeren, gezlen de talrljke hutirkareen m~nder jUIs~en maatstaf voor de l~ton ~aak~,hapPlj in d~n vIeemde voor-l J;en '. op &.qmtiliban.den, pie men bIer
zicht geleid, zoodat wij in de weer~ave van haar ve~dere bes~houwin. v~S'ts~elhng der wlllstaandeelen dan die, ~4e~1 ~t,e, v.~rwa~ht~n, omdat zlj aldus be- 'Iang~ de, wegen. ziet ,rjjden. Enkei de
,v~~~.m,~.eliri..g~ii,. ~c~ij~e~ . ~oniel)te~I nog
welke wordt ~erkregen door de ook in, ter georlent~erd IS.
geil tamelijk kort mogen zijn.
Kijltje lit eer{ der btirea'ui ~~~l het Kad'aster, welke' Dienst h~dei)Jriorgen redpieerde ler
h?t
ra~port .Llmperg toegepaste be~eke~
volgens de offlcieele tarIeven te betalEm.
herdenking van zijn hondeidjarlg Msfaan.
ge- nmgsvVljze der contante waarden van de
Personeelsbelangen
dak de tarfeven der autobussen' iijn,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . H~r v~gen ~~n~e grepen uit de
in de toekomst te verwachten. w~nsten.
~
hi de'ze tijden, verwonderlijk I"'ao" ,' voor
~
. ~~emde meinorIe:
Bil den ove'rgang naar het gefuslo"In het aangehaalde artikel in de Ja- neerda bedrijf zal .geen. ondersche'td f 0.65 of goedkooper rijdt men per. auI
"
H~ezeer .,de, Regeering erkent, dat Zij
d . , va~" Pa(iang
" d . naar
,, Fort de Kock.
, EV~ligeJii1e Booth op totlriiee l,itclitlijti iuiar. W e~t.Il1die· o'p betrekkelijk korten termijn een uit- va-Bode wordt erop gewezen. dat de al- worden gemaakt tus~chen het personeel toqu.s
dus in het Batavi~asc~ Nieuwsblad be- in dlen~t v~n ~e a.M.B. ,en het Bang~a- ',' ~~~ ..wo'p>~el\: . at ~e.. ~poortiehi zijn
spraak
vgn
den
Vol,ks:raad
heeft
ge. '"
'.r'
L,augs lIeilsinriehtingell vail
. Een vertegenwoordiger valt de K.LJ\f. y'raagd ,omtrent hert onderwerpelljk I'ekende verhoudlng 15: 1 een voor personeeI. Zooais In de Memorie van Toe- vrachtptijzen heeft moeten' verlagen.
Bangka weI wat te optimistische aanna- lichting reeds Is vermeld zal aanvanke~Iiddell-.java
~~ ~aterda~ te L~ssaboh' aangekomen \ye~voorst~l" k.an Zij d~ m~el1ing nlet
me Is en wordt voorts zonder verdere l"k h ,.
l'
.
D'e Iluw'elijksfeesten
~e,elen.',.
da~
ZiJ
den
Volksra.ad
voor
de
, if
=,. .... _ { VOpr het, voeren van in(or"ma.tieve betoelichting vermeld, dat, waar een ver~ IJ. ~y per$o~ee del. Bangkatinw~nning
bestudeering .yan dit voorstel ~l a u w- houding van 92: 8 voor het Land zeker t~r. b~schH{king van de Venit worden
Zaterdag bracht Generaal Evangeline
N"" h . n' I' e d, age vi e sen
gesteld, dIe nader zal kunnen besUssen '" . 0 C..... ~. "
Booth een bezoek aail de Legerlnrich- s'prekingen met den secretarls. van I, ij k s tijd .?:ou hebpen. gelaten. In
den Portti'geesehen Luchtvaartraad. De dit oordeel is Zij gesterM.. door het uit- aanvaardbaar zou zijn, door Billiton een welk. personeel. definitlef J,Jij haar ill ,v?Or Padang was, tijdens de brulIof'ts'." tingen te Qengaran en Sem1arang.
·K. L. M. heeft
tges'temm.ing noodig om gebiachte omvangrijke afdeelingsver- winstverdeeling wordt gewenscht va.'n (li~nst. k,an komen. In veroand met de feest-en ,dat aap. den groo.ten optocht,
I ... ~
..•
'.,
" ..
,
circa hal( t~~n v,eJ:t~ok~~'n d;~ ~tt
01llst~~diglleid, d~t_ bij ~e Ban~katl~- op. 7 ,gez~F,.~ .~~ar ~e ~esid~ntsw.oning,
over
Portugeesch
grondgebled te vUe- slag, dat van een gedegen, studie der 88: 12.
, to's naar het. tehli~s ·YQo~. ~p~IaJ~9~ AAZooals reeds is opgemerJ<:t steunt de \yhgling thans geen overcompl~et be- log'~ ;<}le (.EU~9'pe~~che . pollt~eke " veree~i
materie doet blijken.
gen"
ip.
verband
met
het
plan
voor
de
I bMd te, Oengaran~ ~ .1d,pd~r~Q. sf(?ngen
Regeering Hare opvattlng, dat blj een staat, doch de personeelsbezetting eer- gingen dee~~am~n, t.w'j ~e, I.I~.P. ;, .l~et
! (>,pgest~ld
aan, den Ingang en zongen instelUng van eoo luchtlijn AmsterV?ordeelen der fusie verhouding van 90: 10, w'elke de BHUton der krap is, mag worden aang'enomen, I.E.V., annex de 1.M.v.v.o.; de N,S',B.;
j haar eeri welkolll toe. De ~efieele i~ricjIi dam - Lissa-bon - POl' to Praia - WestI
.
Mij. tenslotte als uiterste grens meende dat de d aar wer
. k zame goe d e k rae'
hten' en ,.de\ V',.
C ., ,,". ' .'
i trng werd ge·iris~cteerd·. In ~eij ~~o9teil Indie.
'~''''~'
De, meenr~g van een 'deel der ledeil, te kunnen aanvaarden, het Landsbelang Voor definiUeve overgang In aanmerkin~ " 'y?~r. 't ~er.st ,~~&'. ~~n ~e.ie veteenl} kr1ng speelde" de Oeneraal met· de kjri•
dat de Regeering ter verdediging. van bij de fusie naar redelijkh~id Is verze- zullen komen.. De voorwaarden, waarop glngen opmarcheeren,' waarbiJ het
f d~ren "in Hoiland sta~t eeli, .huis", wat
••< •• " . , .
• , "
het fu,sie-plan den nadruk legt eener- keiq, op de door de firma Limperg op- ~e~e,: o.v~rgang zal, geschie.den, .zul1~n I.E.V., voorafgegaan door de lE. V,~.,
'f iia~~urlij~. grbb~,e~. bij~a~, v,~~~ .. ': .:;' D~illzig'8 IIoog'e Coii~lilissarls zij~s. QP de. &trC?efheid van het ambtelijk gestelde berekening.
t~n/.mill~te even g~nst1g ,zij~ .als· die, de .. g,roo~te~., " .
.
Voor het vertrek werd nog e,e.n, ,at.. .
: .
. beq~ijf.op Bangka, dat door zijn afhand'•.re··ct·iez·e.'t·e'l' weJk~. ~,oo..r dep I~,ndsdlenst,gelq,e:.n.,~",., ,JJij he~ ,p~·~$e/eien. va.~. de.p .Re.-s!de~t
s~h~ids,lied ge~ongen, waarna de qene, ,
..
,keIljkheid van de landsbegrootlng- en
De
-, "
..
,
d
bi di
d'
,
In sommlge Engelsche. bladen ,is de 1 van de landsadminlstratle te veel be.
. : . , ffet p~rso~~ee), da t niet. d'ooI:, de Venit wer . eer .~ .. g
.e v~andeIgroet geraal de kindereri toespiak, zich' gelleel
• aanpassend bij haar gehoor. Onder· het bewering ge~it, dat de Ned~rlan~sche lemmerd wOfdt en anderzijds op de . Hoewel de Regeerillg. het belflng Va,ll word.t, overgen()inen, or dat tegen, d.len "bracht, .. waarna,~ door. de I. E. V.-~rs een
gezwaal der vlaggen en l\et ~jJ1$~ti van r~geering vlce-admira~H J. de Graaf! J grootere efflcie.{cy, den: commercieelen vestiging hier, te lande. van den zetel overg:ang bezwaar heefit, zal zoo moge. q~~ew~Xf\>"h:oera op h~t bruidspaar werd
HOod zij met U tot ons wederzien", re- ZOoourhebben geadviseerd om te bedanken opzet, van het Billiton-bedrijf en de van mijnbouwmaatschappijen", welke IljoIt, elders ·In 's ·Lands dienst wordell Ultgebracht.
deQ. hem .aangepo<;teu. post van Hoo- meerdere deskunqigheid en ervaring haar arbeidsveld In Nederlandsch-Indie geplaatst, en overigen.t ,oy.ereenkomst!g
Ook trok nag de aandacht, dat het
den de auto's weg naar Blo ega n - v
ge Commissaris te Danzig.
van zljn leiding, doet Itekort aan het- hebben,. onderkent, is de vesltIglng van de ter zake geldende voorschriften,; voor ~alabal, PI? ~. ~e~.er in de ver~lerde, sogan.
~a;~' ,... l'j Idl ; hi'
ld . r'
geen door de Regeering in de memorie ?en zetel der, Venit in Nederland, be- zoover het personeel in vasten dIenst 9~e~~lt.. !,~((, ~e~qracht", ~e.~ev.en,. opge,!iier s'tond .het fltlitkorps opge&t~l?,
n'd,3I ~e, ir~. ;rl~l. e .~ het van toelichting ter motiveel':ng van het paald aangewezen. Waar .de wereldtin- betreft, op ,wacqtg~ld, ~orden ·g.es~~1d en IUisterp wercJ..doo~. ,g.r ~ ~. ,0 ~ 0.0 nt.. t.erwijl d~ meest~,.P:1ti.ente.n, met vl.ag- fr ~~ a d':I t d'~~ u,~, .s~ fn" t1!e kUlt .Den on twerp is aangevoerd.
' 'mal'kt zich te Londen bevindt, dient de v?p,r, z'Jov;.er. he~ tIjdehJk per~onee~,.P~- m. u ~. f. e f(~ ~~t gell:lidverster~ing' ...
• gen . ~en lange 'h~ag vormq,e\.l, .w~~rtl}~
aag a e regeer ng er~' e ge~n
directie zelve in het centrum van het treft, worden ontslagen onder toekeh- Het mede, dUm avo'~d hi "de Club" geschendoor de Generaal schreed, sa- 9.y.erJ~g... he~.~t . ~epl~egd met ~en vfce~ Bij herlezlng van genoemde memorIe, Europeesche
handelsleven It.e zetelen, ning van onderstalld of een uitkeering gevep.-,Or~nJ~bal' bad· .de. oUde, gebruiiiteerend en grootend. De, nieuwe : pas ~dPiJr~~)~ <,~iE}~., v9iko.m~n vnje keuze ,zal deze laden bIij-ken, dat naar het oor- teneinde zich in het bedrijfsbeheer ~n in eens. Deze wachtgelden, onderstan- k.~1ij}{e 9,~~~~tmuziek. l:lle.r:tqe had, het 16
geop'ende vrouwenzaal werd Qe.z~~ht .~P '!V..~F, ,,~ela~~~~ D~ 'y9tkenJ;>Ond hee,ft hem deel , van de Regeering een der voor- de, verkooppolltiek snel aan de interna- d~n ,en, uit~eering, welk,e ten l(}ste ~~n man ,.st~r,ke.. ~~.,y.-orkes~, ~:m<Jer. den
e~~~ rond~ang ~~.mruak.t..' I Waar ..pa- tevoren, nlet gepolst, evenmin als de naamste ,yoordeelen der, yoorgeste!de tfonale verhoudingen te kunnen aanpas- de Bang~atinwinjng zouden moeten kO- h.e~! :~lei'l, t ziJn med: Jerking oelangetlenten waren werden deze tnegespro- Nederlandsche regeering.
fusie hierm bestaat, d~t ,een· contll~u se·n. Verder. is een voordeel, dat e~n m.en, zullen door de Venn worden be- loos verleend.
keri, terWijl voor het vertrek Ook nog
o~gaan ,wordt verkre.gen, bestaande uit- "~rootere continu'iteit in de bestuursor- taald.
..;....;.......~.....--een toespraak gehouden werd door de
sll!.ite~d uit deskundlgen, die zicl1: voU.~- :·~~nen wordt bevorderd. "
.'"
internationale ·leidster..
JlET K. N. I. L.lU.- VERVOER IN 1936
ARSCIIEID REV. l\lOORF,}
.!..f.
dig aa~ e~n bepaalde t~ak kunnen w~j-:" '\ ren ,:1anzien van de opmerking betref~ :
~.
t.... ~
~ .,'
~: ~..::.
:; .
~ ~ _ '... _ '
. ~
Onder luid gejuich vertrokken de audel~ ~n voortdurendl ,tntensle! contact lende het financleele nadeel voot het
JAi\R3IARK'.FEN IN INDIR
. 13.714 Passaglers en 68.611 Kg. 'vracht
-: tp's om 'naar het, 0 0 g 1 ij d e t s· .:'?Olid~gaVOfid~ he'eft ,d~ Britsch,e pre- ond~!nouden ~Iet de ll1'ternatIonale til}- Land bij een vestiging der vennootschap
dikant alhlerj Rev. R. C. Moore afscheld markt,. waardoor een zoo economisqh in Nederland moge. het volgende worden .Alhi,er. werd geh9uden d~ ,-jaarlU~$ch~
. Ii 0 s pit a a I te gaan.
Aan het vborfooplg versIag dei- KnUm
van de EilgeIsche gemeente. moge.lijk~ productle en verkoop wordt medegedeeld.
v.e!g~derlng van jaarmarkten, waarover
,
1n het Ooglijders-I:lospitaal st<>uden genomen
" ,:
".
verzeKerd.
.
.
:;
..
.,
I
over 1936 ontleenen wij h~t volgende:
.
",
Wanneer men, gelijk .in.net atdeeJings- WIJ mo~ge? vers, ~g zullen geven. ,
"J de Padviridsters opgest~ld en bracht(~n ....t!,aar.,nlen , weli!cht we.et, vertrekt de
Th.an~ kunnen ·w~ va.st ~ededee,leJl, Over Iiet al'geri\eerl genomeii kan het
I . ~1i. aallkomst het. gro~t ~~IUl.J.~. . ~~ ~ p~.er ~Qore op 6 Februari a.s. naar En- ..De. in. het afdeelingsvers~ag .aange- verslag is geschied, het Landsaan~eel in
voerde argurn.ent~n ten gun~te van de de WhIst der "Venit" stelt oi>. r:>,~d dat Bandoeng en Soerabala zi)n ,uitge- vervoer in ,193(1 lets" beter genoemd wor." ~~geti.n.g.- d90!:.dr. ~llon wer~ het. H.-?sp~ geland.
zeIfst~l\dlgmakin~ van het ~angkabe- f 16.500;000 dan wordt de dividendbehiS-' tre-den; De uittreding van Soerab'aia"dat
~.' t~al bezi~htlgd. De Gel~eraal sprak in
f~
den dan dat ~n''''9~5.
, deze zOowel als in de reeds gtmoemde ,'..~~ p~'n. a,v.on9dienst" III de ~ngelsche drijf llebben de Regeering n!et kunnen ting ingevolge artikel 27 van de wet QP nlat vert,egenwoordigd was ter verga,Op de, regelmatlge lijn~n werden verovertutgen
van
de
wenschehjkheld,
tot
de
div~denden
tantiE~ni.ebeIalSting,
In7
,d~ril1g,..is
defil)itief,
,~erwijl,.
Bal1doel}g,
r~ rntichtrnge'n haar bEnvondering uit over k~r.k !Ve~9 ,hi, ~e p!edikantswbnlng aan
de re.lnhel<:\ en doelmatlgheid. van ,elke den Engels'chen Kerkweg een receptie practisc.he verwezenlijking vap, dit denk- berekend over het 1/3 gedeelte .Van dat weI. ~anwezig, mogelijk weder zal toe- voerd 1~'i!.{ passagiers (voilg Jaar
12245); 68647 kg. goederen <vorIg hiar
van de veniloot- treden.
'. 'plaat.s afzonderlijk.. z'ij was ook sterk gehouden, waar vele vooraanstaande fi- beeld. Zij blijft van meening dat, al zo.tt bedrag na aftrek
69616)
,. en. 27102 kg. lucntpost (votlg
men
in
Indie
voor
een
~oodanlg
bedrijf
schapsbelasting
,ad
20%",
derhalve
over
.~' bekoord door de 'uitstekende Jigging en
u,l t de, Engelsche were1<t hier ter
jaar 22836).
)~ ~~ Vfijze w!1af9P ~~, arbelQ werd yeq~cht stede . van deli binnenkort vettrekken- gesehik~e l~iders 'kunnen vinden, daar- rond f 4.400.000. De, gemeenteliJke OP-:med~ .vQortdurende i.nternationale sa- cent-en ten getale van, 48~' zijnd~' 2.4%
_: in ~1k. dex tehuizen. H~t enthouslaste den dominee afscheid namen. •
; De bpl)ame van· net gebfed van 10
men~erking niet berelkt w~rdt, a.ange- van het bedra~ der hoo{dsom. ad.. {5%
W~iKOnj. dilt, haar overa! ~ belli-t· viel,
mUl~Qen ,lI.-!\. to .N.-GllI~ea, h,ad e~p be." i~iaakt~, d~ie'ri ton!i~ang tot een zeer Aanwezig.waten o.~.,de heer Fitzmau- zien ne~i branppunt der. bij de tm-ln- van het belastbaar ,be<lrag bedragen De Landraad te Kel1ldal heeft- de'n ioe- ,!r~9~~en9 y~rlo~l? z~9gat .~ipq, 19.36 onaangenani"e tAak voor de Gerieraal.
rice, de consul-generaai en de opvolger dustrle . be~fo~ken vraagstukken In Eu- dah 2.4% van f 4AOO.000 ~, I 105.600, rah van Karanga.joe In het district We- geyeer .% van het werk g'ereed was.
r
Y~J!:"R~Y'j Mpore, , ~ev.. C~non : R. J. ropa ligt: Dit bezwaar kan oak niet wor- welke bedrag dus het· niet voor rest~tu leri . tot 3% jaar gevangenisstraf ver~ , )lefRer ,werd 1.n Zuid-Su~atra ruiJU
oorde~ld
wegens
verdulstering
\ran
besOO.ado. Ii A. iil k~att gebr~cl1t, t~rwljl
<t
I~I~~'T' R·'-,lol·DJ:~ y;.ii' V"IS'
l'homp~on,.,dJe .re,~ds ~it,Austral1e ter den on~el:vangen door aanstelling van He va.tbare gedeelte. der dlvidendbelas'.'
JJ
U
JJ n
overname van d~ fu~ctie Is aangekome~. e,en vertegenwoordig.er ill Europa, aan- ting uitmaakt. Hoewel di't bedrag, be-:- lastinggeldenJ' knevelai'ij van de bevol- v~rdere oPdrachten werden verliregen
~ezien daze wat zi~n bevoegdheid be- langrijk lager is dan het In het afdee- king en leiding van een dievenbende.
vooh een~gebie'd vah .150.000 H.A. op Ja:" Na~r wlj ,vernemen, zal do?r 4.e pl~at- ,':
receptle had ceri geanimeerd ver- tre~t, te, zeer zo~ zljn gebonden.
llngsverslag genoemde ad ± f 400.000 _
v~. l.OQO.OO.O"lI.A; ,9pJ~umatr~ e~ een be,.Hoewel het Julst Is, dat' Bangka over waarbij, echter opgemerokt dient, te worselijke, afdeeling van het Rood,e Kr~is 110~P.
..+ <~, ~ .. ,
langrijk t, gebied
In NQord-Borneo.
t'
,.
,..
,
..
ilADJI
SAtll\t
SPREEKT
een veel grooteren e'rts-rijkdom d~n den, dat de raming van het Landsaan;'" 19 APt:il ,a.s. ter ~elegenheid van; 4en
,~ ..J n 19.~~ .kon.,.~~l\ dien,s.trege~p)..af\t v~n
Bipiron beschikt en het product op deel in de winst der Venit o'p f 16.500.000
__ j~a.rlijksche.n Roo d e K ~ u \ ~ d ~ g
..... """ ~ .• , .. ; ,,}~..
'..,
I:langka v~el ~makkelijker en t~ge'n la~ zeer aan den.lagen :kal1'~,Is en velIlg op ·Het gentraa.l. G9~1te "Bepjedar Pari- ,p)Jna ~P'O%.. W~f>d~~,., ~eh~~ghaa'd. pe
~, een, verk90p van sp:eldjes \V,ord~.n g~EMIGR1\TIE NiL\R DE LMlPON<1S
~eJen ,k~stprijs '~an. ;Norden gewonnen rond' f ·25.000.000 kan worden., gesteld, san P,S.I.I.~' ~al. Zondag 7 'Februari ~.s. K N. I..L,M..-vUegtulgen Iegd~n In 19~6
'" hOll-den, evenals. elder& in. vrijwel, ~l.le
~~ti ~tstand
1.100.odo k.m., de
~ .. grOQtere plaatsen van Nederlandschin de regeA~'ch~p'p~ri ~adiceri e.,u Po- qa~ .op 'Bi~li~on! beteekent dit- geenszins, waardoor het nlet voor restltutie vat~ een .veiga,dering houden in het I.E.V.- productie
~QP ·de, r'egehiiatlge lijnen be~t'.. Jndie.
norogo best~at vee1 belangsteIling voor dat d~, voorgestelde fusle· meer voordeel lSare q.edrag der. ,belastlng tot, fond clubgebouw aan den VriJmetseiaarswe'g,
dioeg i.439.401 ton/km.
/'~' ..BQven.dien Hilt" het, in l).e.t, v"Q~r.n.em. en, eritlgtat!ti <.'n~ar de kolonl~a\leg~bleden v.ooJ;,Billlton da~ vOQr Bangka met zich f 160.000 'st1jgt - zoo Is ook de:·Regee- aanvangende 'te 9 uur ·v.m.
('
.
9
,va~~. ,ZUidt;Sumatra. Naar Aneta ult sa.. Qr.engt. I?it ~angt ,at. yap ,de yerhQuding ring van· oordeel, dat deze consequen1ie
Als sprekers zullen optreden de hee-:t' 2Q .Ap-\"U; '~!lv9p.dsL deq
x({or~von~ .v~Jl ma~ang.t~jntl zljnln .dlG t~gentschnp- waarin de bij de fusie betrokken partij- val?- de ves~igi11g vail den z~tel. van, de ren II.' A.· Salim' over de ·"Petltle Soe~
no'h1N~.INKOSi§tEN i'itfbit
:~~.,q~~ v~rJ~,~rdag v~n H.. IS:.:~. "r~ns~s .pen. reeds;elf.honderd, ,g,ezinnen vo'or en in de winst deelen.
,;"Venlt" 'in Nederland ZQO mogelijk dient t-ardj',)1'., en, A.. M. Sangadji .over "De
" .f~Ha,paJ. een ,spe~la)~ soiree It} H9~~ q..e.s emlgratle ooreld gevortden
Hoewel erkend wordt, dat de Lim-: te worden ontgaan. De MInister van politieke houding en de non-cooperatie".
.(! I
In.des te Qrganiseereu. De vele v.rlenden
.
'D~ ,40iiaite-lri~bms!en te Tand1ongburgsche mijnen zeer kundig geleid
.,.
.,
,..
'
:yer.e~nlgi~g ,kupnen cius reeds ,riu '
., .. , ....
prlok
·iil de .e=e"tste Inaand van
e
wo!~en, If) vergel1j,king, van deze kolen,~ dien avond reserveeren.
dit
}aar
j,i.936.019,3:J,
tegefi A2.664.243,16
mij;nen nwt de Indische, tinbedrijven,
In Januarl 1936,
we1j{e :uitslui-tend het karakter van
. ,Pi~ mindef~" t~ta~lbedrag beteekent
Het ~ol~sraadslid ~onammad ~o~r Is winsibedrijven dragen en., als zoodanig
~iE'.r DOGCAR IN BOTSINi!
i11~ts ve.ro·utnistends.
geheel
los
moeten
staap
van,
alle
Lands30- jan,uarl 'JI. afgettedefi als·l1d van het
iihmers· fs, de belt\i1grijksfe re-den er
Naar Aneta uit semarang seint, Is het 'C"o~le~~ . Vgn- OedeI(~geerdel1." 'Iil /zijil aQIPinistratie om !>p gezonde commerv~n~ datAn .Ja~tiari· van. l}~t. vorige jaJlr
eieele
,
basis
te,
kunnen
worden'
geleid,
dertienjarige meisje Jacoba Hagen giS- 'pl.aat~~za!,i1u,zijn.fr::Wtlegenoot.. de heer
v~et ~tlrd9~.1,e w~r~ In~~vo~rdf .terwijl , ~e
niet mogelijk en is. een Pfoefnemlng In
termorgen op den PaJemanweg te Ma.. Wiwoho in het college iittlng nemen.
uitvoer daarYr.~ :dit jaar in een andere
d~l). ge~st, ,van,. het, staat~mijnQedrljf,
gelang me~ groote vaart fietsende tegen
periode zaI \fallen.
zqoals d~or ~enige I~de.n wordt aanbee~li, flogcar opgereden. Een der dogc'a.rf~'J:W~~, . h~t>:~~t.~~-ui~YA~rrecJJ,t i~,' de
voten,
:dan
ook
nie-t,
aa.n..
te
faden.
"
0:; qoomen Brait en drong in haar licha~m,
m~~n:? ,.J)e,c~~ber:, v~,n h.et, }ori.~e
De. door zeel':,vele leden uitgesPfok.en
," zoodat het meisje' levensgevaarlljk· w~rd
Jaat J 169.00<J, Iil Janufiri jl. was net
twiHel of bij eell verhouding. der ,winst~
,:;.. ge*otid. Zij is in het Zeridiiigsziekeilhtiis
be (ici"rs't1s :,He't scfip.tsen
pbtlo'od" a,andeelen van 90: 10 aan, het Land. weI
J 160:00&.
.
,
H' opgenomell. o.fn dogcar-besttiurder tre{t (werkcursus 'teekenen) die wegens zlek"' 6()ft .dlt.,ls v.erklaarbaar:, -in .verband
de volle voordeelen word~n ,toegekend
geen schuld.
te va'l1 dC' ~ursusiiHdster ,nt'evr. J; J. van wAarop het aanspraak heeft wordt door
plet,.de v~~chte~v~~~~99gJ~gen.pe.~,:l J~LOokerel~,"---'
Na~rsseJl ultgesteld de Regeerlng niet gedeeld. Zij baseert
',i;etd ,~ ;.;( hedeii~vorid bej>iilnen ont 8 zlch daaroij op d~ in he~ .rapport van
DE ZELFBESTUURS·DEPUTATIES
:~~~ 31~,.hitJ".i.~§9.q~: v~Ji .Iie~ ·Batavfaaooh ~e acountan~tsfirmUt,Limpe.rg .neergelegLyceum, Kohingspl. Oost 14.
de . ,berekening, waarpij gepruik, is ge'~.
p~ .dep~tatie yan ...den .,Sult~n?.van
maakt van zakelljk~, gegevens, ver~ ~ DJbkJa heeft Zaterdag afscheid.. KenO"\'~~~~'f
:l~' :.;\1 ) . 1 ' . , ,
.tirr;.
,t.•.•• ( . . , '-':':
:. ~ ) ,', ..., .. ,., ":Tou;,i'e
~ameld door ,een commissie Qestaande uit
~I. lll~n y~n. den mlniste.r e~ den secr~W.,::,i'!Tfrf::::}j I'i~~'~~h<, ~!j ,~~i)~. bUi~, ~esta~n~~ uit
BOnd voor EV<lngeUsaUe
2.
door, het ,Opuverneme,ut, en 2 door de
.,. r.1s:ge~~r~~1 van Kolonlen" en: verh:e~t ~
¥Ht}l?:.fl\,i ~o/t:aV ..gr~~e ~,i~t~~ ll!s}f~rs, wel~e h.ij
G., M. B. aangewezen leden.
,
l~ 4 Februart naar Bru.ssel om, vervolgens
. '.; '..>:. '.,
"
':tJ gestQ!en· had ult, de goodangs van de
.~ vi~ P~rijs, Laus.anrie, Mllaan en' N~c~ ,D.e. ~<?nd, v~r gv,~~ge~is.~t~e ald. 13~-. , lntgegaall' is daarbij, van ~e.n voor belJJ
M.V. ·:({.T.L.· 01> Oe'dong-Paildjang in de
de
bedrijven
practisch
'aanvaardbare
'-.~, naar Marsellle te', re~zen, ~ar zlj zich ~,v~a-C. za~ DI.n~,da%, 2 Febr~ar.i te .a u.
b~pedenstad .vervoerde . langs den. .w~g
'. 10 F~bruarl zallnschepen aan boord van 30 n.m. een. evangelIsatie-same~~?t.Ust productieverhouding, de normaal in de
'~~i£ ~~,~r:.~AI!g~~, ·w~r,d een,:Il).I~ndet. door.~e
"DempO".
}\W\,l~e)l t~~ l).,lJ..ize yan ~e f~\m! Va,.,n ~nt- toekomst te verwachten kostprijzen en
,'::1::1 .p.9HP~! ~e~.~~i~~~(~' ,.~~~i~l het. ges£?. , .. , .. '
!rtel~~.La~i) ~o.rllel1~s .6, alhie~. r~~ga.n- een voor het i.andsbelang v~ilig aange:J) . lene, plus de grobal{ waarln het verstopt
k~1iJ~ .. v~r eer Jc~er. ~n waa.rop' z~l nomen. gemiddeld restrictiequoturri, n.1.
"!.::i
iii beslag genomen werden.
~,~Qrg~.an
als
spreker
de
heer
P.
R.
de
60% van de stand3lardproducties. Het
l\iATROOS VERDRONKEN
«"~ ,..Oe,rnan.liewe'crt, '~eheel,aileen,a~ Inresultaa,t van deze berekening is dat de
TYssbnsk.
'xj braaIr, dogr 'nHd'lel van, inldlmming g~
verhouding 90: 10 der winstverdeeling
Een matroos van de "Mayang", een
p-~~>e.$~6~ t~ ~~PP~~. : zap .st:e rk fll~ d!lt
geen na~eel v-oor het Land oplevert, inK.P.M.-boot, die' in de haven van Priok
kYl}~b~sJ~~t eC9~r ~i~t, 4aa~ zulks Z~
G~ileeskUllciige
iio(.:geschool
dien
gerekend
mag
worden
op
een
op'f/ lag, is tij'del1S werkzaamhed~n over.boord
!er~4.gfula~.~~,; wa:nil'~e~ d~ ,o'}urt. qaar
~ . . .
. ..
, ~ .\
brengst
vall ten mlnste f 170.- per
gevallen. .Hoewel, zooweJ doot de.. beEcn groep vali de gasten .oP de ;,cocktail l)arty" aan boord van de "Dorsetsl~ire" geheel verfaten is, moet heboel1 plaats
,.
Oeslaagd
'\roor
het
Iste
deel
attsexa..
qutntaal
ltin
(£
192~
per"
long
ton),
manning als dOOr de politIe; ollri).ldd~l..
welke In vergelijking lpet d~ gemi<;ld'elde gekiekt VOOl' een der, geschuttorens van dc'n Britschen kruiser. Op den voor- gehAd,.,., ,.' ·
lijk pogingen in het werk' gesteld zlj'n men de heer' L. Iridorf. .
De waarde van cje lucifers bedraagt
Bevorderd
tot
arts
de
heerell
Sie
Tjoan
opbrengsten
over de laatste 25 jaren een grond, iets naar links, de Duitsclu~ consul-generaal en mevr. Vallette, ge0'~ om hem terug te vinden, is tot dusver
f
150.
beel
recbts
consul-generaal
van
Groot
BrittanllH~
en
Ierland.
Po en Tjia Soe Piauw.
. veilige marge inhoudt. ~ ~J(\t:.
net I,ijk nog- ni~t gevonden.

Het Regeetlngsstandpuht gehCihJ~d8f~

.iiei 6Qrd~ei .vati' de leden die
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De Sultan van Djokjti
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BATAVIA

jii~'l"'e

Gisteravond, met den eendaagschen /'
Vlllt
.41 •
.,
Dioscope,n hedenavond.
exprestrein uit SOerabaja, arrlveerde I
'" :,' ,'. . .
'~j b
' ..
• I.
•
r:
G, lob e : "De Tweeiingbrc.ers".
van Djokjakarta Hamang
d S It
e ~ an
, IIET Ki\i>ASTElt lo(J 1(i{0
t "P~:. t~spec,teur-Gener~~,i
Motkd' ,¥atte f It, e x-'l' h e <t Ii e r : I,Ve ttegen~akers".
koe Boewono VIII, te Batavia.
.,.,;{,.'. /, :.. ',:' I, .: ~1~:~~~K. ,il!~k aan ~e~I:W},i in ~87g een ] D' e c a- Par k: ,,,My M;m Godfrey".
.
Het kadaster, dat he,den zijn 10Q-jarlg l mgenleue en twee landmHers ultkomen,
C i. n, e 11\ a-: ..It:~ ~o,ve, again".
\ Evenals biJ de ontvangst v~n den, bestaan vlert, heeft" de,~'el). ged~hkw~*r- ~ dfe l}~~ t<~d'iister werRefijk geed o~ poo-: Cap i t· 0 I: ..Helsses Blu!'''.
Soenan . waren thans ~p het s~atlOn ~er digen dag nlet .ongernerkt Iaten voor-I tci} hebben ~ezet.
l e i t s : ..De blonde Carmen".
begroetlng aanwezig. de asslstent-re- bl" aan
.,f,
1'-'" .. '
. "r"
' ..j
;
•
id t dr Lette narnens den Gouveris
.
- '". ,,'
..q~. ~5 .kwamel~ .er a ge.n~~n~ t,:~hnl- ,
,VA'f IN DEN AETIIER IS •
~e~~ van' West-Java en de assistent-' In het kantodr a~~ ~.e ,~ijS\v.ij,~$tr~a~ ~~h~( ~qqr~,G~l'i~te~;',bettt~!~e~d~, }adas- 1
MAANDAG 1 FEBRUARI
resident Van Haeften en de Regent van reclpieerde he~e;?rr<{r~e,n h~t ~oqfd, van t!.al~,·m~tl!1gf~n lp', ~~e~~! ap.~'Jn~i1;". doch :
.
, '
Batavia namens c'en Rssldent Verder den ~adastralen Dien~t":efe,hee~I_J.,,,M. ~e..o'0u~~! o~_~.et van .18~1".b~e~!,;9QIt t6e~1 -,Phohi
19.25 {_gPO Rc~en-h;~rd'c~; ta!tljk \v}1~ep de ~Z<?~k~~~, ,vdq:~, teen..t ~root Q~e( ~,~})a~.dhaafd.
i
ni~ter dr
miware n in de speclale wa~htka~er aan- Beckrnann
'.:"';;'" l'I 1"'t;':"
Weer "0.
een "groote
verbetelmg, van het it
"
,~wamcn 5 e u wen- :. <I
";i 1::;' , I
21.40 Overzicht. .v,~n ~ren.
wezig Panseran Poerbonegoro en gema- d ie d en" 100- j ~~ Ige "l;;'"
o
schen, onder meer zagen wij, den .~Ur.ec":' ,~~qa,~t~~~er:~e~~ ,J\w~m..t9~I.s,t~nd onder I
vostbatwedstrljd .
lin, beiden behoorende tot het gevolg teur van het 'DeparteIiient vart Justitfe, de enetgiek~~ t~idfilg' viiti 'tJetstijiif!li, die
Duitsehlan?, - Nedozrvan den scesoehoenan, het lid van den
. K L J E tt'.. ' ,
t
st
van 1876 tot 1889 den dlensb leidde
land door den heer
VoIksraad Achmad Djojohoedojo, dr. fir. . . . .''11 ~loven, overs evan a,;
' :
Qro,othoff.. :
Poerbotjaroko en een aantal studenten veren en ma~o~r Platte van den TopoIn 1902 ~wam de KaarteeringscoifimiS'- Z'e'e sen
23.15 Du.~t~h overzlcht van
van de Geneeskundige en de Rechts-, gl'af1sche~ DAel}st, de A.Igemeen. ver~e,- I sie. ~t _,de cqnelusie, aat, 9.~ )~nd~ellitemib~l~~~~~~~~
hoogeschool afkomstig ult Djokja ter- genwoordioer ,~~n. de 'N. K. P. ,M., J,l:J.r. t m~t)ngen, aan den Topograflschen.
wijI de sta~t<;:spoorwegen vertegen~oor- ; H. A. van KarI?-ebeek, de, di~ect~ur van" Djenst behooten te worden opgedra- ~~~":!.~.~n~I-~~e~~~~~~~~!!-U!
diglj waren ~oor den Chef Exploitatle I d~ Posts~'aarb~l}}{ a. C. A.: ~rotjohann, gen, daar deze het vlugger en goed.
.
~ mI'. C. C. J. Maassen, .a~vIseur van, de kooper kon. De overdracht van daze
'
der Westerlijnen, Ir. den Hollander en! Agrarisch~ InsnPetie verschillende no- ' 1; " h d
h d I' t . 1'905
If'ei!tlieflcltt
de Inspecteur van Vervoer, de heer ....
Ai;, ., . ' ,
wern.zaa~ e ~n
a p aa ~ l~
.
Van Schaik.
; , (tanssen, en J .
B~rt~ch, gep. hootd van
Sinds~fen heeft het kada$t.er zlch
(VAN ~AANDAQ 1 FEBR. 1937J, .'
,
,
~en Kadastralen, Olen,st, terwijl O?k b~~- voor a.lIes ingesteld op de funette van
op het perron en voor het station gemeester Voornlilman .vers~)Qnhjk zlJn eig'enjoinsk,adasrer en of~choon het nog
toonde voorts eenig Europe;sch en In-, gelukwenschelt kwam aanbfeden.
steeds de noodige ,gegevens Ievert ten
In de beide ajgeloopen dagen heejt de
landsch pubUek belangstelhng voor de
benoeve der bela;stingen is d~ j-listltiE!e- q.ru1kverdeeling zich ~oeer 'snel gewijzigd.
Fraaie bloeql~tukken waren geionden Ie furtctie de hOofdzaak aeworden.
ov~r Noord eli Centiiiat~CIi{na, Man-,
o~ Sultan van rljokja, ge\Tolg(l. door een drager met den gouden pajong, stapt komst van den Djokjaschen vorst.
door het adminlstratlef personeel van
, ,..
.. " ,9, ' .
'isjoerile en Noord-Japan f$ de dr.uk ge~ nit het direetferijtuig de~ s. s. en wordt begroet door den assistent-resident dr.
Evenals voor den Soenan had de S.S. het Kadaster, de'n heer knouw Kim An, , In }925 ging het ~ada~Wf, ,over naar ste~en. Ten ZUidwesten van 'Japan ont·
Lette.
ook ditmaal den directiewagen ,ter 00- den heer Bertsch, het Kadaster te Soe- het Departe~e.~~,van ,j~~t1tte. " "
wikl'elde 'zi~h een nieuwe 'depressie. !let
schikking van den hoogen be2joeker .en }'ctbaja, de officieren en burgerambteHet voornaamste doel va~ het kadas~ cen,trum wiJfdt ij~meld oP 128 0., 28 N.
zijn gevolg gesteld, waartoe oohoorden naren van den TOPQgrafischen Dienst, ter, .w~araan het zijn be~eekenls on~- Hef drukverval over Zuid-China ,is. eeer
de zonen van den Sultan ,Pangeran de N.~. P. M. en vele anderen.
leent, is de beschermtng dar grondrecIi- ; groot. 'De bov~n Sia.m ontstane 'depressie,
Hangabei, Bandoro R. M. Moenodjatl
ten.
.
die gisteren riiet liaG:; 'centrum in 'Toftkin
en Bandoro R. M. Moehljaoen, en de
Rede van mr. Entftoven
Naast d~, Wsehermln¢ d~t~ gi'?ndl"ech:~ l~{j~ 1ieett.~tch po~tU?~arts qJJgel~.s~~ Over
broeder van den Sultan, Pangeran Djo- 'N d t d h ' B k
d
ten mogeIj 60k andere belangell riiet Jlongkong is .de, wltHi.rNoord. Over gejokoesoemo.
I
Zige~ a wel~O~e~ha~c g~~~~en,e ::n~:~ won1en v~twaarl~d. zqd" ,woldt sa- It~et N~~.-lif.f!.ie is d:~ drtlk gesiegen. Een,
t
~,:
mengewerkt met h~t depa.ttemcl1t, van vtak" rhtiii1ntlni 01iif)c!t flt't de geheele
Vieie ' j'ai·~li
ei:(l~
machtlge rijk van Bismarcksche staatsDe asslstent-resldent dr. Lette bege- directeur van het Depa.rtel!1~.~t van FlnancH~n tri net bfjroiidet ten b,ehoe- 'Od.stheljt vdn 'Ned.-In~{i!, de ZUidelijke
manskunst was een staat onder cura- leidde den Sultan naar' de' wach' t~nde Justitie in het bijzonder,., hield mr.
d
db I t·
" , ''''t''~t b' t~ f~
"i;, 'Ii
i~
N
d A t Ii" (Me
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teele geworden.
Ehthoven een redevoerlng waaraan wiJ v.e van e gron e as mgen. J.YJ./C e' Len.- Prii pp nen en
oor - us ra e. . j lerdenklilgsavond ,der DUl sche
.
,
~erde;r, uit lDjokja gezonden a~to,.' en h t I d
tl.
kingen rot fiet ve,r,ia~elen van gege- 'dan '15 '.1 irifn., .Slttgq,pore lSg.4 thin.,
, V--"
kolonle
Hierop schetste spreker de perlode van voorafgegaan door eenige politie-amb- e vo gen e o~ eenen.
yens voor den vetporidingsaatistag bij- ,Bdtavia 759.3, inm., 75fJ..2,; mm.., Kgeparzg
ellende na den oorlog, gevolgd door de tenaren op motorfletsen ging het ver:1 Februari 1937 trad in ,werkIng. de r voorOOeld eli mutaties ,te dien Opzichte, .758.~ mm., A,mboJi 757.9 znm., Da~U?in
:' z~te~ciagavond waren vrij~el alle zege der naUonaal-so~ialis~~sche partij. volgens naar het Hotel des lndes.
eerste lnstructie voor de Oouvernerilents wordt door· het kadast~t ,In belang'- 758.4 mni., Datil ItViite'i's 758.1 iiifh., Alice
.'.~ Duits,~h,ers, hi¢r t~-r }te~~f ',woOnachtlg, Door de "Mlachtsergr~lfung vaq Hitler
.
landmeters te BatavIa; Semarang en rijke mare biJstand verteend.
spring 758.7 mm.). Daar ook (le diu'!, in
". ver~ame1d in het ~ebo.uw der Dultscl}.e werd ,ee~ oude penode afgesloten en
Hedenmorgen om 9 uU,r .begaf de Sul- Soerabaja., Nog ste~ds is die instructle
Ten aa~zferi ,jat.- 'agr:i'riscile aahg~re- stam ddli den lagen kant is; heerscht
.' V~teeniging aan Koningsplein "West ter een nieuwe ingeluid.
ta~ ~ich met zij~., gevolg per. auto naar I ~e grondslag voor het Indlsche Kadas:' genhe,~eri; weijte £qt, d~ ,be~stth!ts~~a,k no.d .~_~~e~~ ;ee~." ken,te~~nqs,t?~~~.an~., ..
vlering Y:an, den \ vi,~fden ~etioortedag
De fundamenten van den huidigen BUlten~org om zlJn opwachtmg te ma- ter.
\. , '.. 'c-: .,' ',' ,/'
b~hoOten bestaat ~veIieeris een v'rl;lchtl{oogtewlnden: lJ~z~ ,Wd~t,en,y~ overvaIi het Derdej.Rijk. Dertlg Ja~~ari 1933 staat ~ijn de N.S.D.A.P. als draagster der ken biJ den Gouverneur-Generaal.
, Voordien was het vol.le,dig'p~O!ijttrek~ bare. s·~ili.eriWerkinl~ ,~e,t ~~t p,eparur- ~etzst~'m.i1!(ng n~et iteri. kente~i1tgstoe-.
kwaIl1 Adolf Hitler aan. de. ,~l:1-cht, een nieuwe. idee.
(
ken van de landmeetkUl)~~ge. msJ,antie ment. van BinnenlaJidsch Bestuur, ter- $land' mt rlchtirtrjen die gelieel be'. datuni die zoowel in Duitschland als
ten behoeve ~et aIgemeen belang wiji voor <;Ie naaste toekomst een nog In-' neerScht, word~n ,door. d~ g~r.in~e plaatoveral' waar Duitschers WQ~el1~ tot een
Spreker schetsw vervolgens in· den
ONTVANGST OP "DORSETSHIRE"
zoo goed al~ 0
oge1ij~. ZeUs i~ InditFs niger contact en me'ai" eHiciente ge- Selfjke., ~~u,~verschill~!1- i~ ?nFen ~~~~i. natlonalen feestdag Is geworden.
breede de veranderingen welke in de
" ) . r',
..
'.'
hQO:({r:s~a.d ,l3a. avia was ,het op.land-, meenschappelijke ar1>eld wordt ver- pel., ~~l1ila., z~ak. ~~, onYllst, Ba11:g~,ok .
.regen kwart over nege~l m~rcheerde,afgeloopen vier jaar tot stand zijn. ge- ,Zeer vele ~atavianen hadden z~~er~ llteet.. ·en registr~tle~ebled een de~niate wacht.
'
.
zwqlc~U3ak Z,uid, ,Me~a!t tot. 250.0 meter
de vaandel-atdeeling orider eerbiedigen bracht o.a. het verminderen der werk- dag gehoor g,egeven aan, de,uHn'Jodlgipg ~'$olate en chao~ische toesta!ld gewor':
Tenslo:tte had mr. Entho'Ven nog een T1ta~ig N.N.lV. daarbove.n Z.O. Smgapore
groet van aIle' aanW~zig'en, t9~ vo~r he,t loo~held,. herstel der weerJuacht en van ~om~andrant en .off.lc.i,~re~ van ~~ (ten, dat ,v.~rQ~termg niet 1anger mocht verheugende mededeellrig liafuelijk dat zJj)ak, Palembang matzg W. Z. W. Over
niet het Hakel1,kreuz-embleem getooide herstel van het aanzien van Duitschland in Pnok Uggende "DO,rsetshlret voor de worden uitgesteld.
nog julst \voor deze.n ja~rdag het be- J(lv.~ ~wak tot matig W." Darwin matig
.·pQdium.
. , .
ten opzichte vall het buiwnland.
"cocktaUparty" aan boord van den krulDe eerste instructJ~, .br~cht in meer ~luit Is, ~{g~~Q'~~n :w~~rbiJ ~~<. he~r O.N.O.
".
.
De Duitsche lieciere~, die voor ~e.n
"In de verre toekomst zal een vrij ser.
. '.
, "
dan een opzicht belangrij~e ~erbe.tering. B~c~man, defInit1et W~, R?o(d .van den . ~erw~9~tz.kfl.· In de O?~theljt ~at~
a~nvang achter. de cou~iss~n; gespeeld Yolk ook aan onze graven staan en het
Ond,e,r scl~ltte:reIljde rweersomstandig- op het gebiedf der grondboekhouding en KadastnUen Dienst wordt benoemd.
Ned.-I7!'~ie enter.ingweer", t.n de Wes
· wetcieil waren verkfonRen e'p in plaats uur zegenen, dat dit varandel omhoog heden, genietend van de pracht der l'e-chtsbescherming.· Zlj is te beschouVerder, ook aan het Kadaster als heZ!t oplevende Westmoesson.
daa'rva{1. hlef een manilenKoor een Duit- steeg over het De~de DUi.tsche Rijk", ondergaande zon, begaven de gasten wen als de ge~orte van het Kadaster geheel bOOd spr. zijrl gelukweIischen aan!
J.
AW
sche hymne aan.
<
aldus'. beslo?t dr. \T.oigt ziJn rede, die zich in motorlaunches aan boord van ep dus het begin van waaruit ons hui€"~'?All!- ~
door' nartehjk' applaus werd, gevolgd-.. r den- Brit,. waar Zij.· hartelijk werden ontl : \i\g~ Kadaster z.ich· ontwikkeid. h~eft tot
' Rede van Beckmallll .
samenwerking mogellJ'k
Iiierop betrad.' dr.. Voig~, ,O.rt.sgruppenvangen door commander Murray en zijn h~t thans bereikte hooge peil.
een vruchtbare
· leHer van Batavia" het~ sprekersgestoelte
llierop herdacht spreker, terwijl aIle Sltaf, terwijl de serveerende jongens :; 'De landmeters werde1~ ampt~na~en' ,De, volgende, sjj~eKer Was qe ~e~,t #1n.
, '.'
", A"
"
, . oPl iijri herdehkingsrE!cle' iIit te spreken. aanwezigen zich van hun zetels verhie- nauwlettend toezagen dat niemand met zij \kregen een soortgelijIte pOsitie als d~ Beckmann, die in. net biiondet den h,~:e~
De neer B'ecl{rrh\:iin elrldi5d~ trlet l1et
Na eert welkomstgroet aan allen en in Yen, de pntslapen strijders Oustloff, Qe- leege hal~den bl~ef.
pO,tarissen nu hebbeil. d.w,z. slech,ts shP- Bertsch; die
Qan ~o ja~r geleden tii,t~preke'n vah de hoop, zijn gast~n erhet bljzonder aan den, Duits.cl1en, con- neraal Von 8eekt en admiraal Behnke.
~
~
l"V
hoofd van de~ Di~nst was, voor zijh aari':' vad te bebbEm overtutgcl, dat het KasUI-~ehe:raat, die' in~tie iegeunoordig
Vele autorlteiten waren onder de gas- ciaal aangewezen personen mochten wezigheici op dezen dag, dank z~gde.
dastel\ Jt~hl;llve h~~ moei)ijk )~ed:l:iH van
was, begon spreker met te wijzen O:l het
De bijeenkomst werd besloten met het ten.
~;etinger Uitv~~:r~~twelke verband hielDe heer B:eckmann b~gOI1 met zicli t.e de ,m~etprlevenfabdek, ook ~og ~at ~,n· feestelijk karakter van dezen dag.
zingen van het Deutschland-lied en het
Er hee~schie op het, fe'esteiijk vetsier~ cen me gron rec en.'
excuseeren, dat ~ij gee~ g¢deilkbOek dar's In het maatschappelijR oestel 1Je· Vier jkreri: geleden \verd' eeh ~mme- Horst Wessel-)ied. '.
de en verlicl)te achrter:dek een gezeI1lge '!-Er werd een. aanvang gemaakt met uitgegeven.heeft. Dit wa~ v06t nero dot( hoort te zijn.
· ke~J; ,il1.. he,t lo~. vall h,et PiIit~che Rijk I
--'--_.- drukte, terwijl de scheepskapel zich on- cc~t "Kadastraal werk'~ el). da~ ,v.: as qan in zeer bezwaarlljk, claar hijzelf pa9
Rede van J. Bos
in17oeluid. D.lt feit stemt tot nadenk"'n,
vermoeid deed hooren.
o~k de reden, qS\.t qe lan<;lmeetkantoren acht~ maanden bij a,en Kadastfal6n,
"f
IIET JAPANSCIIE Sl\IOKKELSCIIIP
dc naam kregen van "Kadastrale bu,
· en . tot her:innering, aan den, bloeitijd
I
Omstree~ halfnegen begaven de reau's".
Dienst werkzaam is en bov'eildien de
),."
, v~n, pult~htan,d tijd~n.s, he,t"eerste e n . .
eerste gasten zich weer van boord, met
~
ontciekking van de geboorte-aete van
~erVOlgens sprak de heer J. Bos, als
tweede Keizerri}k. Doch tevens reall~
Naar WIJ vernemen, zal de zaak be- de aangenaamste he'finneringen aan ' In 1859 werd het oppertoezicht opge- het Kad~st.er. pas eeiiig~, niaanden ge- vOQriitter van de "v~teeiliging van
, see~~ .mel;l ,zJch .d~l1', d~t in qie, glanspe- treffende het ~apansche smokk~lschip het, geslaagde vooravondfeest op den I dragen ~an d,en.I,Resident, v~n Batavia, leden plaats vond .. Hij s})r~k echt~r de Landm~ters van !tet. Kadaster"l die in
:riod~n, tacl). ,imm,e,r door .d~. Duitsche "Ya,mato Maru , dat naar men ziCh, zal Britschen krulser
1maar dat wa~ geen verootermg aange- hoop uit, n:~~~ een <fer doTlrgewihterd,e 'eeq ~qt~e b~~~,houw~ng li~t ,Kjl!l_a:ster ills
, ges'chiedenis de roode d'raad der ver- herlnneten zijn lading heulsap eerst op
.
zien heJ techriisch toezoeht nil ophield. kadaster-ambtenaren binnenkort tljd eeq dienst, die, daar hij o.a. geen "tast" deeldnefd b1eef ·loope'n.'
het eiland Toewan had gedeponeerd om
De arltsch~ kruiser "Dorsetshir~", ~al
In 18B7 kwarri, he.t ka.daster opder q~n en lust zai mog~n vindep, om aan ~e 8a~r, grdo~, w,e!k" ~p~ey~r~~. in het alTevens denkt m~n dan aan den tijd, 'aan de speurende oogen van de politle he-denavond te halfzes uit Priok vertrek- Directeur van Financien, maar werke- hand van .de. vete beschlkbate bronnen g~rheen niet die waardeering van het
, .,..
. t' . d
. 'J'
d
te ontkomen, eind Februari voor den k~n en de reis naar Singapore, waar hij lijke verbeteripg kwam eerst nadat het de geschiedonis van het Kadaster te publieR ~eni~t; die men WeI zou wenw~arm geneug en ,wer. en naoeJa,ag en Raad, van Justitie te Batavia worden be- z<ll deelnemen aan de groote manoeu- in 1872 naar Binnenlanrlsch Bestuur w a s ' "
h6t is ongety.,ljfeip, iIitiers yerdienste,
boek te stel1eri.
'sclien.
" weer in eere 'te hebben herstelct de op- handeld.
vres, voortzetten.
' T o c h is de geschledepls: van het KaMen, verwijt net, ~~9aster soms, dat
1 o~~rgebracht.
· vatting, dat de idee boven de materie
daster spreker nlet 6ribeke'nd, daar deze he~ traag Is en daar~90!", .een ,s~~~~le
.: uitgaat. Vierhonderd btoedoffers zijn
weI zeer noodig .ls Q1l1 den tegenwooidl- handel J}1 ortroerende, goed~r~rt .zou Qe'. gevallen voor Hitlers beweging zege- ' . .
N~
a~ I~ U
gen toest~ri,d t~ begrijpen en J1ie~ t~ ~eriu,nereri;d~h me,n verg~et da~r~~j, ~at
\" vi~~d,e.
,
."
~
vervallen in de lout, ailes weer opnleuw z6nde.r ~a,~'.kad~,ster,\a.a:p. die~.ha9.-d~l eep
. .' ,Vervolgens wierp dr. Vo~gt een, terugII
op te wi,i~i1 ie'tten. Aan den op,zet en het det ~r6ndsl~gen, namelijk de .r~chtsze,~, ii(if{ iri,het veriecten. Duizend jaar ge1eovergroote d.eel der ultvo-eringc, v~n rtet kerheid
het 6nto~ren<r goe'd, zou
:, den ontstond het eerE'te Duitsche Rijk.
! J'
J
- {'
.:
~. ~
kadaster karl en mag rilet get6trld wor- 'w6rden 6iitrtomeri {}'rt dat ju!st d(! nauw, Dde eeuwen l,ang Was het de leidende
perSpectleven.
xport
den.,
'geietlietd, Waari'rt~e die rechtsiekerlield
· m~Q.ht van het Europeesche ChristenJ
I '
•
•
De ta~k v~n~het Kadaster Is, popuiail' w6rdt beiH:mdeld, de Q'orzaJtk vorill:t fan
~ dom. ,Hl~tna werd het e~n statenpond (;iJeli~ Dillie .j! rieiuJschllJ) ~elutlullulllld, otttliutks EiJoluties
gezegd" het vastleggen .en i'egis~reer~p. die traagfieid.
van 250 s~uvereine staatjes. Vele van
~
.
op wetenscfi:1ppelijke oaSis van rechWh
\vat er nQo~ig i$ (1)1 d~ze rechtszekerOuitschlands beste ZQnen hebbel1: hicr;1a
op 'grond: zooow. e:l ,n.'l,a"", Nen aar,d af.s, nad'r p.~ict blljvJend te v'erschaffen en wat voor
.' ri' ,,'
'
Ter versteviging van het persoonlii·1l'
dat 'Ned
-Jndie een . gron~~r
aandeel
~
~ + ...
pog,nge,n
on' d
ernomen,
de een held te
1]>0
.
I"IIC'
den omvarig,
voorzoover
deze steun vln- bi(
. J;zon d ere ~ Isc h en d a~u.d oor aan h,et K alierstMien; doch imnier tevergeefs. Den contact en uit,wiss.ellng van gedachten krijgt in de leverIng vanr1>roduct,en en
den in, de We.stersche wetgevlng.
, d~ast~,~l?'eJ:"~p.n~~1 l.~ .het ~a~getpeen en aan
frontsffij'ders van 1813~1~U5 ~elukte met de betrokken instantles en perso- artl.kel~~,.welke on~er de contl~enteeEen b61...i:riiir~ijk yr'a'g'stu'k is da't. v~' n flat fl..e "La,ndmefers In het 'blJzoI\der, moe~n
nen, ambtenaren en partlculieren, ver'"' ring vaPen
J
o;;;!~ 6
'
het niet, eeri nieuw· Rijk'te grohdvesten,
'. .
,
I n 1 a n.d s.~ he K a d as t e t.
, wprden"
.~~s~~~, .is i~.ts.,w~~ . aan zeer
t
toeft hierterstede de heer Dan 1 e 1 s,
Bi
d
htb
bl'jkt d
b id
.
0 'it' 't· d .. l5ek !i<t i
~
IntegendCf~ef, zij ~werden v?or.~i.I~Cfstre- ~~ N~d,erlail~sche consul-generaal te
zon er vruc
at'lr l e a r e
Het rapport d~r Co~missle S~lt. he~ft we.inig .,:j1.1;~'rs.,~an .,e~s.. .~~... ' s'~
~~rv.olo.d . Eer-::!t de ver;::.chlJnin o van ,Sl'noCfapore, die aldaar en' voorts op te zijn van onzen alqaar werkzaam zijnde kwesti~ van eeIi ii11aiidscH Radaster) $pr; aoopte dat h~t Kaddster; blj het
.' ve.n~-,
k b,r~cht verJan4erin~:", .oJ? de ~et gehe~le Maleische SehiereHan~ en den tuinbollw-consuient: de' markt t.e
. het
..
,. a'n van de tweede eeuw.
van zijn
be
opnieuw hi
brandpunt del' belang-!'i nga
.:~ ~1Jrl:~r~:;
slaoveIden van de~ ~~a~sch DUl.ts.ch~n Britsch Noord-Borneo de Nederlartdsch- Singapore VOOl onze vruchten en groenI stelllng . geplaatsf,. en het_ zal ,welUcfit .,s;a~1) .zl~~ il1. ~~p _s~e?s. ~~.~Jgende waar<:?9r~pg yaq 187l\-~~.7_1,beze5e~de dt! DUlt- Ihdis,che' handelsbelangen behartlgt.
~~lk~oOrodrt.J:~~~fr~,nd~e:~o~e~:~~~~
~Flnbev~itng;verdienen, om voor de 'gron- aeerlng zal mogen v~rheUge'n." '
sche ~oldatenkameraadschap, gesta'lld
den, dIe ev~ntueel ~~n <,len. Europeaan- t Namens de Vereeniging van 15t~~unctdoor bfoed en iher: op 18 Juni 1871 het
Zijn ressdrt is eep voor Nederlandsch~ vCBr iorgt" ~et€ekent .dit geen onbelangblijver ,~uI\en 'Y0t~~i\:qj(~~'~even, een landmeter.s bood de heer Schon.l1~!~ ver-. tweede Duitsche KeIzer Rijk.
Indie zeer belangrijke markt. Men meet rijke inKomste. Van het bloemenvervoer
Kadastra~e tegistr,att~.J~, s~li~~n, die in volgens ziJn gelukwenschen aa~'~ ~ypnals
'... .ongekende
t'.< .'...
• ;'1'.'1;' ,'.
naar
profiteer~ de, . ~
. nilm.'
: de to9kom's"
Een peno'd'"evan
opb
oei d-an export uit "Nedetlands'ch-Indie
.
' .
.
.
v za i..,,~'ii.nii.e·'n· uitgroeien tot ", de heer Mardjo, met ee.n vlotte .r~tf,
' 1'';.e voevolade. Duitschland werd een wereld- I den "Overwa~ onders,cI:ielden in drie
De geweldige' uit.1;),reiding van de
,,,. ,
een lnl~I)dsch ~a~a~J~r. '.J ..
I ring, namens de mantn's bij het' Kadasma~ht. He~ zuiver militaire geboorte'- von:nen: de producten dle daar .worden ananas-industrie is ook voor ons van be' <J . :~.·.7:\·;*
Een tW'.ee4e, (jri,~,e~w~rp, d~,t m'omenteel ter.
..
.'
feest in ,de spiegelzaal van. Yer~alii~s 1s yerede~d, zocals rU~OOr, peper, nQtemu~- 'lang) d.aar voor het CbliSei'~~~ren een
.... ;Jt.';:·S:i:3~2t{i:I ( ~an d~ drde is, fjetref~ de.; p .a r t '1-. t H!er~,e~~ w~s, .n~t off1cie,ele}J~e~eelte
nimmer goed in de volksziel ingedton- ~~~~, coprah, etc." de zl!iver doorvoer- behoorhj~ quantum Java-sUlker wordt
••.;)~\".:,::': i:'i.:·./;;;:~;:?:? : c u: lIe .r e I and }l~.' ~,~ e r lj.
: van de .I(~se)ltle &~~1ndigd en tev~t,\~s een
I?q)J!\l.ct~n, al~ a~rdolleproducten; de g·ebezigd. De ananas-cultuur 'wordt
JJ& '" +. .. •
Het I1QOfd van den Kadastralen dienst
i
\.
i h t b ta
_1 u t K
g en
.
p- rodueteri \Toor eigeh g,ebrulk, ·vooral thans veel serieuzer h~dreven '." p'lantte
W'@iii;:ii.:···! '.~ ':'(:}'<:..../'"
"
n e\1w e eeuw n elf es an van ue
a:'
~
'<": .'.
.' .... ··..·;.:'.:·,<H !s reed~, ~er~imel\ tlj..d, g~le,~~~ be~?l),nel). da~fer Ingeluld.·'
,
': De d~g,. va~ 2 Sep'~~mber }~?q, d,~ .?~g vr:uch~en, groenten, bloemen"en dan - men, d~ vru~ht.en vroeger in' rubber"
'. '
met p~glngen, om)~lertn or<l~ te sJ~\}~~,- .
, de\" cap!tulahe van Sedan; werd 'gevleld, wat van belang is voor onze industri~ -:. tulnen, thans bestaan er onafzienbare, De heer Daniels, conslll-generaal van
pen en te trachten, een betrouwoaar
._~ _ .... J ~;k":U. - - - - · do~.~ n,let ,de d,ag van ,18,AanlJ~rlJ !~7~: sar,oll:tts.
,
goed verzorgde ananas-plantages. De I'
Nederland te Singapore.
levenskracht!g ,par,ticuUer opname-bE!KRONT/oN'G-CONCERf
;S
Men.
dach£ en voe.fele
n.o.kg ,PflUSISC"h,
Thans is er, aldus d,e heer Daniels in vrucht is er zoo Q'oedkoop,
da.t de Su.,'
.
d rl'jf t e 1a t'en gro~i~n., ('
kI
. t
its h
<;>
, ,','. "
~ SlSC 1 enz. en n!~ "RI} suu c " , 'e~~ q,n,~erhoud dat wij met h:m hadden, matra ananas er geen kan~ maakt.
Ook met de leiders ..u lt ~e handelsweVerder ,sp~ak de he~r ,a:ecknian over (Ie
I~ het geb'ouw v'an het Queefi-bteater
, N:l. enkele docennien van bloei dreven een' algemeene oplevi!1g; er IS veel verDe, bevol~ing wordt van gouverne- reId zal de heer Daniels gaarne van ge- sam e n ~'eo r k 1 n g t u sse ~,.e ,n 'alhle:r werd, Zat(erCIagavond e~n kron~ haat en nijd Duitschland in den we- anderd en vele dingen moeten nu in een mentswege aangemoedigd, zich hoe lan- dachten wis~elEm, hetge'en vroeg of laat d e Gem e n t, e n e ~ den K a- tj<?nk-tOi'1~ert ,g~eyen door Jvet~chillenreld-·oorlo~... ~~ _doqr: d,~n 0l)1I~lUk4igeIl gansch ander licht word~n ge~ien, het ger hoe meer onafhankelijk te maken mogelijk zal leiden tot iets deflnitiefs. 'I d a s t r ale ri Die n s t.
de bekende, krontjon~-zahgers err zan,~ afloop ging welis.'~~~ar het Keiz~rrij~ .~e,!~ d~ tijd om nieuwe ideeen uit te wis- van 'rubber en tin; er wordt heel wat ,
"
Practisph alle gemeenten hebben,op- g~iesseh, \tan Java"'l .
"
gronde maar wat 13 Janua~l la71 selen, een contact, zooals vraeger, ~lk I ged~an om den landbouw te bev.orderen;
Ten slotte gewaagde .de heer Daniels nemers, me~stal niai\~rles in di.e,rtst,,, do~h ,.', ~a~ q.'( ~~d'~wer~e.~s ~oeme4., ~iJ Abmet de wapenen gesmeed was, gmg nie,t jaar w~rd onderhouden, 1$ noodzakelUk. irrigatiewerken, worden aangelegd en nog v~n het i~n~ge medele>v:en van de I daadwerkelijke coritrole Oil ilet we~rK van dol(ah .v,an SoerabaJa: Peh R~~rJo uit
te gronde.
I,
I ,.'J
IL" ~'
".In het algemeen kan gezegd worden, vooral de rijstbouV:' breldt zich uit en Nederlandsche kolonie te Singapore met dit lag-er personeel, wordt in lang niet BatavJfl, Miss Am~ai1 van M.~Hirtg en
Bitter tragisch zal het echter immer dat de oude vriends,chap ook voor wat onde~gaat verpetermgen.
"
. d~, gewichtige gebeu~tenissen in het aBe gevallen, qitgeo~fenq".,
, '..... '.' Hal1al}I van Bat.:tvia.
In' de : Du1t~che historie .blijve~lt .dat ill de. handelsrelaties betreft tusschen InNogmaals verzekerde de h~er Dapiels, M:o,ederland, waarvan de viering v~n
Het meetwerk d~r Geme,ente is velerlel
dezelfde Spiegelzaal van Versallles, waar die en Mal,aya, ondanks enkele eVOlutieS'1 dat zijn ,bezoek van zuiver informatleven het Vorstelijk Huwelijksfeest w€'l een bi- en zal, nimmer door he~ K:ada'ste~ kun7'
in 1871 de kroning van den Kelier plaats cii~ zlch nu eenmaal 'onherroepelljk vol- aard is. Natuurlljk zal hij zich in de z.ondet goed bewijs was.' Daarblj 'is ook nen worden overg.enoqlen. BeV90gdi,ng
vond, in 1919 het puitsc~e Rijk en Volk trekken, i~ ,blijyen bestaan, terwijl ook eerste pklats verstaan met mr. O. ~. C. weer duidelijk gebleken, dat d~ vriend- I op dit g~bied is niet wel1-schelijk~ doch
door het "schandelijke dictaat van Vel'- v60r de toekomst niet anders is te v~r- Hart, dire,cteur v~n het pepartement v~n schap met onze Britsc;he buren niet samenwerking is zeker mogelijk.
tn 'de opgs;af van het 1et'terraadsel vall
sallles" in den ban werden gedaan.
wachten.
Econolllische Zll~en .. Ru~ber en tin zijn dechts, een.phrase,,is.. Die vdendschap
.Het ka(la~~~r heeft weinig geld. maar Zaterdag j.1. voor 46 horizontaal te bDe inzet van twee millioel1' mannen
Het verandel'de koersverschll tusschen onderwerp·en, die natuurlijk vooral de blijkt dagelijks In de vele vormen van weI voldoende goed geschoold meet-tech.. zen in plaats van "evenzoo (afk., lat.)" :
was tevergeefsch geweest. Het eens zoo Strait~dollar en gulden geeft goede hoop, I aandacht hebben.
. ,'. '.. samenwerking.
,
nisch personeeI. Op deze basis moet dus
"g e h eel d e U w e (afk. la t.) ".
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Indien Uw oogen niet goed meer Iunctioneeren, raadpleegt ons" voor een
goede en passende bril. Oogonderzoek
gratis. Wij maken ook brillen op
dokter s-r e cept.

LAFAYETTE SEDAN
Model 1934/1935
Zoo goed als nieuw
6 eyl. 4 deur, 5-zits
Met aangebouwden Keffer en
2 reservewielen.
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Eenige overjarige nieuwe rkoelkasten aangeboden tot een speeialen prijs.

Ad v e r t e n t i e n
Vedoofd:

~

KOELKASTEN

-

Rena

en

Tanah Abang West 14
Batavia-Centrum.
Tel. WI. 417.

______________-------.u.-----..;II

Telf. WI. 3600.
2553

.

T. E K 0 0 P

Ook op afbetallnqen,

Verkerk & 00.
Kebon Sirih t

EERSTE BtAD -

1937-

Vuu.:tI\laandag 1 Fehruarl

2546

I

2503

BILA GIGNOUX
en
J. P. NIEBORG .

Een zeer zvrer« en nieuwe kwaliteit, Leent zich uitstekend voor
ai'ondjaponnen. Dubbal . breed. in schluerende eHen kleur en,

A. TER 8 RA AK
Rijl<s·Ur:;~. Utrecht

MEN TEN G 38

Amsterdam

SrOFFIEN

>NI£UWSTE

Telefoon t383 l,velt.

,.30 Jonuorl 1937.

krachtige nleren :djn
GuwEZONDE.
zekerste bevel-,":":<o:

. U vlndt blj ons niet aileen prima kwaliteit tegen lagen pr ijs,
doch tevens elka week de

Tandarts

Soerabaia, Baudstr. 14

I

Voor demes-tolletten en voor Uw race-toilet koopt U stof bij ons

:':')04

"

Geen ontvangdag.

-,
Ondertrouwd :
PASAR

pm iJiWU ¥

DEKKLEEDEN

75000 Gulden
voor onze geacht·e cllent.ele en
TATARAH - JUWEELEN.
. NIEUWJAARSCADEAUX. . • &7JWI"'M~~~jIJII~.rII.
Bij aankoop van· mmstens 10 Old. •
cent. geven wij U gedurende de maand
FEBRUARI 1937
1/10 let in de nteuwe Geldloterij
CADEAU
M. WITSENHUYSEN.
Rijswijkstr, 28 111. Tel. WI. 4803
~

2548

2513

Uging tegen rug·::":""'
pijn. urinestoornis-/,"
sen, onophoUdelijke"i:' i
"<,:":
aandrang, water- f:'i:, ii
.):ii
zucht. rheumatische pijnen en tschtas
Deze kwalen vangen aan, als de teer~
nierf1lters erin fa len om de schadelijkQl
onzuiverheden u1t het bloed at te voeren. Verwacht nlet, dat de n1eren van.
zeIt betel' worden. Verboedt ernstlge
kwaJen door zonder u1tstel aan te van-i
gen met het gebrulk van' Foster's Rug~
pUn Nleren Pillen.
sedert 50 jaren heeft dit speciaal ntergeneesm1ddeI de gezondheid van dank~
bare mannen en vrouwen in alle deeten
der wereld hersteld, Eisch FOSTER'S.
11.-. I 2.- en f 3.25 per flacon.
2508

ps

--

-'N2529
JQiiII

HEDEN ~IJKAVOND

MORGEN VENDUTIE
ten hulze v/d WelEdG. Heer
J. DE GROOT,
Nw. Tamarindelaan 50
\

Mevrouw SOEPARTO VEREENIGfNG THEE EXPERT'
Bctovlc-Cv, 1 Februari 1937.
BUREAU
. 2534
te ..
BATAVIA
Aan allen, die hun belenqstelling hebben betoond bij het
overlijden van mijn Eehtgenoot,
wijlen
MAS SOEPARTO
betuig ik hierbij mijn hartgrondigen dank.

Heer

J. F. VAN DE WETERIN,G
met wederzijdsch goedvinddn is
ingetrokken.·
2552
Gijselman (, Steup

rustbank

met KLEED, ELECTR. KOELKAST (GIBSON), RADIOrOESTEL PHILIPS 331A,
mooie TAPIJTEN, lampenkappen, DUITSCHE PIANO,
IJSKAST, NAAIMACHINE,

Nederlandsche Handel-Mij. N. V.

ls de maatstal voor
echte Scbotsche
Whisky. Daarom
heelt Grant's een
naam op te houden.

Opgerleht 1n 1824.

:, "~'( Hoofdkantoor te AMSTE~[)AM. .
! .:
.'

HET BESTUUR.
Batavia, 29~anuar11937..
2554
i.

AMH

-

Imitatle-Leer
zwartifOod

21

"VERBU RGT"

Si

(v /h f

DAMES - HEEREN ~ KINDEREN

tv!

I

Tandartsen
Tel. 950 WIA
2505

R'ii'R"#fY'

H. J'U S T ~ A N)
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LOSSE
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NUMMERS

,
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. .

"og heden

uw~

2~02

bestellingen bi)

.,d' eTA B A K"S P LAN T

.

II
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w bur gl

Morgenavond 9 uur.

.."..,

w·

,

PLAATST .

,
U

is onaanvechtbaar. Daarvoor s(aan
U de Glenfiddich dislilleerderijen.
."
:de beste in Schotland. borg.

, I,d eTA B A.K S P jL ANT II

"'

S tad sse h 0

heeft zijns gerijke niet .
tit"
.
Z06 kan aileen _de allerbeste
S c hot s c heW his k y 9 e ur e n.

II

WAAR
geeft men de beste Service?

aroma

~j~Wij~l~a~2~~RB~I~~ I GRANT'S zuiverheid

a 9 a z ij n

iutQvia·Centrum, Noordwijk 38b, Telefoon Welt. 349tJandoeng, .
Brogaweg 39,
Telefoon 1183
WELK
.
SIGARENMAGAZIJN is het best gesorteerd?

2549

is tot nader aankondiging
NIET TE CONSULTEEREN~
2537

g"a r e ", -

"DE TABAKSPLANT"

onderklaeding voor

NOORDWIJK 42.

Prof. J. A. VERBUNT

eb'esd 4.50
5.50

Iblauw g .

J. M. VAN BAARSEL
G. BUYN

BEGRAFENIS· ONOERNEMING Menle~g

GRANT"'S

MI'PM!'@i'.jIIW··. . .

WOLLEN

5.

den

eetkamer-ameubl.,

whisky

111;' . '
;, . ,

VOOR DE HOLlANDSCHE KOU .

3.
2535 4.

van

MODERNE SALON-, SLAAP-,
KINDER-, KANTOOR- en

~~l~~~~~~~,Ne~~. M. V., ~~~5 Hoofdkantoor voor hat Ooston: FACTORIJ BATAVIA.

Batovia-C., 1 ·Februari 1937.

procuratie

GRANT'S

Speeltleatle :

JAARLIJKSCHE ALGEMEENE
LEDENVERGADERING te houden
op Donderdag 18 Februari 1937,
des mol'gens te 8.45 uur ten kantore del' Firma oeo. Wehry & co.,
Batavia.
=,

1.
Mevrouw SOEPARTO 2.

H ierbij deelen wij mede, dat de

De Hcndelsvereenlqinq te
Batavia.

133m 2536

i

MIS SPA NOVA
met haar

Russischs

. ' '.,

Ballet~ School

Klassieke en Moderne dansen.r· '
• Muziek van PAUL SCHRAMM.. .
Entree f 2.- en f 1.-" inel. Gent Belasting.
Kaarten morgen aan den Sehouwburg
van 8-1 V.m. en '5 avonds vanaf 8 uur.

"

,.t . .

\

~

PROVISltiN

Elf

DRANKEN

Telefoon No. 7 (zeven)

l-"

....

.I

HOUDT U VAN EEN OPWINDENDE, GEHEIMllNNIGE FILM 7.~ ....
dan is de aa"gew~ze~ film voor U

If< laat me niel nog ,ns ompraten met: ,,'t is
net Pet s II" of ,,'t Is beter dan Per s II "1

I~deren keer, dat if< een ander waschmiddel dan
teleurstelling.

I)

~~f ersil probeerde, was het een

hestaat nog slechts eenfge· -maanden en
heeft toch reeds vele relaUes _

CHARLIE CHAN UP DE RENBAAN •

cfoordat Bad I s k a goede servIce geeft
en fn de allereerste plaats - - - - -

Ik heb het ondervon'den:

PERSIL IS NIET TE VERVANGEN.

betrouwbaar Is
Laat

Uw

drukwerken

door 8 ad i sk a bezorgen I
•
Bad I's k a faali nooit f - -......- - - - - - - _

S I u I s b rug 5t raat 23 - Data vla-Ce~lt·rurn
2507
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Madrid:

Heyige nationallstische 'aatlvallen hij
Slecht weer belemmert operaties
Ccbollero ontva'n,g't ~ cdmirccl -Bcckhouse
Bespreklngen.

'V(ln

SCIIEIDING

'Spaak en Del fayo

Mad rid, 30 Jan. (Havas). Volgens her cornmunique, dot hedenmiddoq 12 uur door de M<:Jdri'leensche Junta por 10 Defense werd uitqeqeven, hebben '~e
reqeerinqstroepen 'een uiterst hevig offensief der notiona listen, dot de hEfrove'ri'ng von het Moncloa-park ten
doel had, afgeslogen.
' \
De no tionolisten 'trokken no een drie-urigen strijd
terug onder ochterlcrirrq van een groot aantol dooden
en ge'Nonden.

Duitsche vrHwfl'l'igers

VA~

31 Jan. (Trarisocean). lIet laatste conuiuiitlijiu~ '"(Iooir
bet nationalistisc'be boofdkwartler 'uit:.
gegeven betre'ft den stilstand der opera'ties aan diverse lronten. IIet aantal
Roode deserteurs ileemt volgens 'bet
C'Ollununique 'voortdurend toe. Sonl)ni'gep hunner verk'laarden, dat de Rodde
terreur te Valencia en Alicante de laat'ste dageil. ,talrijke, slachtoffers eischte.
Te Vaiencia 'is 'eeil groot 'aali'tal landb'o'uweriJ ,dood gesc'hoten, terwiJI nie't
in'fl\der dan 21 familieIede'il 'van pQlitiemalllltm, die met de ,\ViUen sympathlseerden, door het gepellpel werden gedood. III de straten van lUadrid hadden
vemheidene 'sc'hletpartijen plaats.
3,

len opvallende recep't'ie,
AD,MIRAAL BACKIIOUSE BIJ'
CABALLERO
L 0 1\ d e, n, 30 Jan. (Tra'us..
ocean). Niet weinig verbazing werd
te Londen verwekt door het lferlcht
dat de Biitsche adlniraJ,:ll Sir Robert
Backhou:se en diens staf gisteren
met groote praal door Fr.inc'isco
Largo Caballero, den Premier der
Va,hmeia-regeering, in dfenS olfl..
cieele woning te Valencia werden
ontvangell.

van Mola

KERI{ EN STAAT

S. a I a man c a, 29 Jan. (Transo,cea11). Gen.'eraal Emilio Mola, de opper-,
bevelhebber van het Noordelijke nationallstlsche Ieger, deed in een redevoerlng
via Radio-Salamanca een hartstochtelijk
beroep op aIle katholleken in de geheele
wereld om te ontwaken uit huh onverschiIligheid voor den strijd van, het
Christendom tegen het marxtsme.

I

oeneraat Mola verklaarde een trouw
Kathol1ek te zljn en een voorstander van
verdraagzaamheid op het gebled van
godsdlenst, doch hij bepleitte een schelding tusschen Kerk en staat.

De gener:rtal voegde hieraan t9'e, da~
zulk een scheiding geen vervreemding
zou beteekenen, doch dat de lptellecLon den, 29 Jan. (ll'avas). De tueele betrekkingen tusschen Kerk ell
·Berlijnsche corres1?0ndent van de ,,,News staat hlerdoor nauwer zouden
Chronicle" meldt <rat het bericht, dat hij
dezer dagen aan zijn blad zond, voigen's
DUITSCIILAND EN DE NAriO~A..
hetwelk Goring aan Mussolinl zOU hebLISTEN ;,
ben voorgeswld 80.000 man Duitsche e~
Itallaansche troepen naar Spanje te
8 a I a man c a, 29 Jan. (Toons6c
ze'nden, in de Duitsche hOOfdstad grOo"te
Volgens welingeUchte kdn'gen te, ~fa';'
verontwaardhiing heeft verwekt.
manca zuBen binnenkort in deze stad
Een welingel1cht diplomaa't bevestigde onderhandellngen worden geopend. tus':
hem, dat men hem' (den correspondent) schen economische experts van de Duit':
bij wijze van straf goon toestemmlng sche en Spaansche nationallstische re':
heeft verleend om de zitting van den geeringen met he't doel de nandelsbetre~kingen tusschen Duitschland en het
Rijksdag· bij te wonen.
nationalisti~che Spanje aan te passer!
Ove'rigens verneemt de corr~sp6ndent, aan de ,huidig'e situatie. Verklaar~ wpr'dt
dat de Dultsche pol1tiek zich tha'ns de- dat in de eerste plaats een nieuwe cleannitief orle'nteert naar een wfug't,rek- ring-overeenkomst zal worden gesloten.
king uit het Spaansche avontuur, het:'
Aangezien de bestaande handelsover':'
geen volgens hem verklaart waarom zijn
bericht omtrent het voorstel van Goring eenkomsten tusschen Duits<;hiand en
Spanje met de vroegere Madrile~nS'ch~
zulk een woede heeft opgewekt.
l'egeerlng gesloten zijn, werk~ iHe't langel' door Duitschland wordt e'rkend, zal
Spook ontmoet del
het in d~ eerste plaats ~oodig iiJn ,d~
situatie van een juridisch standpuilt, ~e
DE MOOR.]) OP DE BORCIIGRAVE
beschouwen.
CORRESPONDENT'G~srRAFT

word'en:

f

Jean)'.

Vayo

a r u $ s e I, 30 Jan. (Havas). De
Belgische minister van Buitenlalidsche
'Zaken Spaak is hedenmorgen naar
Saint-Quentin vertrokken voor een ontmo~ting met Alvarez del Vayo met het
doel het geschil tusschen de Belglsche
I:ege~dng ell de >Vale,ncla.,.regeering naar
aanlelding van den moord Op barOl'l
Jean de Borchgrave te regelen.
J-:J

Admir~al Backhouse werd voorgesteld
door den Britschen zaakgela.')tigde Ogilvie Forbes en werd volgens de be'richten 'uit Valencia op hartelijke wfjze 'begroet door de yoornaamste leden vail
het kabinet-Caballero,

I

Er wordt echter op ,gewe,zen, ·Cta.'t ci+
onderhandeUngen voorl06pig Slechts ten
doel hebben de situaHe, te Verduidelij:.
ken, daar van het resultaat del' ond~tr
hand~Ungen zal' ~fhanger of de, ~ljd'
reeds rijp is voor een definitleve ov~r..:
eenko"mst.
'
'~'" ('-; !

-------

Duitschlalul

B r u sse I, 30 Jan. (TransOcean).
Tijdens het onderhoud, dat heden te
st. Quentin in Noord-Frankrijk plaats'Machtse(g'r~if'uifg
had tusschen minister Spaak 'en minister Alvarez del Vayo, verlangde de Bel:'
Viering 4den vef"j<Vo'"dalg
gische minister opnieuw, dat een geder
tailleerd
onderzdek
zal
'worden
ingesteld
Na "deze receptie bracht 'Sir Robe'rt
Be r I ij n, 30 Jan. '('Transocean)'.
naar den moord op den Belgtschen dl:'
ee'n 'bezoek :ian den rboden commissafls
plomaat.
baron
Jean
de
Botchgrave.
viering
van den vierdeit Verjaar'da~ :it.e'r
van borlog.
'.
.
. ~Iachtsergreifung werd he'denavolld be'_VOlgens een speciaal telegr~m aan de
Later brachten Largo CabalIer6 'Em 'de
"Sqir" stemde Del Vayo hierin, toe e~ slaten met een reusachtigen I~kkelop'"
commissaris van Oorlog Sir -Robert
verklaarde, dat het kabinet ~ Valenchl. tocht, \vaaraan werd deelgenomen doo).
Backhouse 'een tegenbezoek aan boord
de kwestie Dinsdag a s. in behandeling duizenden personen, a"ile organfsilties de~
van het vlaggesc,hip van den Britschen zal nemen.
.
nationaal-socialistische partij vertegen'. admi,raal, d~ ·"Nelson".
Minister'Spaak sprak de hoop ult, da't woordigend.
N~ar aanleiding van de verZoeken om hij in staat ial zifn Woensdag. a,s. In
De lange stod kronkeide zic'1t liuig"fnllchtingen; welke van vele zljdEm wer'- 'den Senaat een positieve verkla'ring i11zaam door den ,Br'ande'nburger Tor naa~
den gedaan, verklaart de Brltsche ad- iak'e het incident af te leggen.
miraliteit met kleni, dat deze ultwisseWilhelnistrasse, \vaar k~iiseUer Hitler h~t
ling van bezoeken van elke poIitieke
defile vanaf het balc'on 'van de kanseia'..
ITALI~ EN BURGOS
beteekenis ontbloot is.
rij gadesloeg.
S a I a man c a, 30 Jan. (TransDllizenden trotseer'den ,de reUe koud'e
Largo Caballero is het offleieele hoofd ocean). ,Tusschen de Spaal'ische natio_~er s'p~ia:nsche regeerin~ e'n V,~lencia Is naIistische regeering en ItaUe is een ell 'verzameIden zich o'p het Wilhehh
mo:nellteel de hoofdst'ad van SIni'rije.
vdo'rIooplge handelsovereenkomst to't Platz voor· de kansefa'rij, die met IloodligIi'ts schitterend verlfcht was en juicliIn'verband hiermede' was de admiraal stand gekomen.
geiloodzaakt ee1'l offtcieele'receptie aan
'Voor aIle transacties zullen" voortaan ten den kanselier luide to"e, tOO'il 'deze
boord van het vlaggeschlp te houde'n.
i.n- of uftyoervergunningen n6ddig zijn. op het baicon 'v'erscheell.
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De' toestcnd in Shensi

•
(Telegrammen van he& Air. Ned. facl.
PerSbur~au

,

S a I a mall c

11

Duitsc1l11llld en de
, belpriis

aile fronten
Een bercep

I

~.

e.

S h a 11 g It a I, :U Jan. (Reuter).
De rebellen trekken zich uit Shensi te: rug, hetgeen een teeken is vall onderwerping aan de regeerlng, weik~,e..r in
...·
I toes t ~llld e de kI ac ht en der ops t all,d enngen ih. beschouwing te nemen mits de
I dlselpline eerst hersteld zou worden. DeI

'

I
"
klachten zullen

it

I

v

DUISTERE SITUATIE

Het b e s l u i t is eeil
rJ e vol g van Ii e t v e rleenell. van den Nobel'prijs voor den Vrede
aan d'en Duitschen
iJ a c i f i 8 tis c hen s c h r ij-

L-~.e r

Vo" 0 s s

1.~.t"S ~.Y',
_

o.p

r:

a

-in

../":

onderzocht worden 111
I' Cen plenaire ~rgadering van' den Cen: traIen ultvoerenden Yuan.
15 dezer.
De regeerlngstroepeircberelden zleh voor
de rebellen in Sianf -,t b 't '''d
D
, ,,;..
u e es rtJ en.
e
gedragshJn .ten opzlchte van de communlsten.: die in de atgeloopen weken vasten voet kregen In Noord- \Vest-Shensi
is nog lllet bepaald.

'n

n

Aneta).

Bestrijding der rebellen

.8 e r 1 ij n, 30 Jan. (Reuter).
K a n s eli e r Hit 1 e r v a a rdig d e h e den e e n b es lui t ti i t, to a arb ij h e t
aan n u tt e e ti e r s ui o r ti t
v e r bod e n Nob e l p r ijzen' tea a 11, v a a r .d e n.
H, e t b e s lui t v e r k 1 a art :
"T e n e i 11, d e i n d e t 6 ek 0 m s t a l 1 esc han 'd e1 'tj k
g e b e r ten iss e 11.
t e v 0, 0 r k 0 men, gel a s t
ik: d,e s t i c h t i n g van
~ en
u f t s c h e 11. Nat i 0':'
ale' 11./ 'p r ij s v 0 0 r K u n s ten
e 11. Wet ens c hap p ,~ 11.".
Elk 1 a r z ale e 11, p r ij s
van' 3 0 0.0 0 0 nt ark 0 hd er d e dr ~e
e est e rit i ens tel ijke DUitschers
to 0 rae 11, v e r dee 1 d.

_::s

Nan kin g, 31 Jan. (Reuwr). De
sihiatie in Shensl is nog zeer duister
Officleele kringen houdeh vol, dat de
rebellen zich slechts teruggetl'okken
heb}j~n uit Chihsul. De regeeriilgstroep.eh kwamen ,in botsing met Chang
HsUeh-liailgs I05de ,divisie onder Liu
Tc-chan. Het is niet duldelijk of deze
botsing aan een toeval dient te worden
t~egescht~ven dan weI het· gevolg zou
zijn van het weder af.bteken van de
vredesohdtH.. handellilg~n,
waarbij
de
RoOden st<>rend louden zijIi opgetreden
ten aanzien van de regellng der vredesvoorwaarden.

Ellgelulld
ON'GUNSTIGE VOORUITZICIl'fEN

8tGROOTING VAN gtJa'INAME
Den H a a' g/ 30 Jan. Verschel1cn
is de memorle van antwoord op h~t
sectle-verslag vail de- ·Tweede Kamer
over de
Surin.aanlsche pegrooting':'193'1.
,.r':-~
.
Dt!..dnffilster merkt hlertn op, hoe de
~rvaring heeft geleerd, da t de, landbouw
111 Suriname steeds hoofdbedrijf Is geweest. Ten behoeve van de ko(fle is een
sunnaamsche koftle-centrale in het leyen geroepen. Ook de cultuur van rljst,
bacoven en citrus heeft de a~ndacht
van het bestuur. Den minister. sijn geen
gegronde redenen bekend om aan te
nemen, dat Suriname een belangrljken
goud-rljkdom zou bezltten.
Een onderzoek .naar de mogehlkheld
van Europeanen-kolonisatie acht de
minister overbodig. De eers1te financleele
resultaten van den Landsvaartulgen..
dienst zijn gunstig.
UIT DE

Red'e
Chamberiain

h a i,

t
t

j
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LUCHTVAAR~

1

D, en H a a g, 31 Jan. De bckende
zweefvlieger Van Neyenhoff .verlaat den
dienst der Fokker-fabrleken om: weer 1111
zijn vroegere zaken te gaan.
r ( ... " . ,.

r
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u, 31 Jan. (Reuter).
_Het gratieverzoek dot de 13 ter
dood vetoordeelden in het hoogverraadsproces, hebben
inge..
diend, werd door den Centralen
uitvoerenden road afgewezen.
De veroordeelden zouden derhalve iets voor midderna~ht op
Zondag zijn gefusilleerd.
0 S Co

31 Jan. (Shanghaivan N~ville
Radio). De eerder gekoesterde vooruitzich wn Inzake een vreedzame oplo'ssing
van de impasse van Sian-fu werden heden weer versomberd doordat nieuwe
obstakels in den vorm van nieuwe elschen der rebellen onder Yang Hucheng de situatle weer eens vertroeL 0 rt'd e n, 29 Jan. (Reiit'er). 'Tlj,belen. 'De onzekerheid van den poUtie'ilens een redevifeHllg iJfrtmngham
ken toestand wordt bevestigd door het
verkl~'a'rde de kanselier vail de
'bericht uit Tungkwan, dat de telegraafSchat'kist Neville Chanlberlain o.a. :
dienst tusschen Tungkwam en Welnan
;,lVanneer niet iets wordt gedaal\
weer eens verbroken Is. Ml1itaire de'6in de vreeselijke last, der 'be\vape:' pec·1).es melden, dat ofsehoon Yang Hsien Frllllkrijk
en de verbonden rebellen zouden tooge:ilillg 't'e verminderen za! -de~e 'het
stemd hebben iI?- het terugtrekken van
'1evenspen gedurende cell' geile'ratle
hun troepen uit Weinan, zulks nog geen
Delbos
omlaag drukken.
concreten vorm heeft aangenomen. GeI
. De ._(Q·e'».~mende kosten 'voor de, meld wordt, dat een del' nieuwe eischen
GEEN UITSLU;1TING DER U.S.S.n.
zou', zijn;· dat Chang JIsueh-liang perh"3ndhavlng vall deze reusachtige
sopnlijk
de
rebelleerende
troepen
moet
'bewapet'lflig weersplegelt 'de ongeC hat e a il r 0 u x,
31 Jan. (R4!u..
toespreken alvorens zij. zich zouden te.'Ioofeliik'e dwaasheid der ·1)esehaving.
rugtrekken.
ter). De. verzekering aan Duftschland,
dat Frankrijk :aIle pogingen tot toenade.
\
'De tOekomst Is.. ecl1t~r .nl~t zon<;ler
. BUITENLANDSCIIE ZAKEN
ring
ht'U'telijk verwelkomt, 'zoolang zij
li~htpUliten: De Engelsch-I~Uaansche
iliet gericht zijn tegen eenig volk, weld
.9yeree,nkomst hee'ft er veel toe bijgeS han g h a.l, 29 Jan. (Shanghai door den in;inister van :Buitenlalldscho
dragen de animositeit. welke. was ontstaan aIs gevolg van Engeland's pogin- Radio). De geruchtep, dat generaal Zaken, ¥von 'Deibos, gegeven in een -he..
Chang-Chun door den vroegeren am'~en, zijn v~~pUchtingen als lid .van den
bassadeur te Moskou W. W. Yen zal den alhier gehouden rede. Het 'ZOll b.v.
Vol~enbond na te komen, ult den weg
worden opgevolgd als minister van BUI- gevaarlijk zijn, aldus de minister, flo
te fuimen.
teillaridsche Zaken, werden heden door Sovjet- Unie uit te sluiten van de illter~
officieele kringen te Nanking tegenge- llationale gemeenschap. Er bestaat in
Er b'estaat goede hoop dat '.men
sproken.
Duitschland een zekere neiging zich ge ..
-a.¥n Spa'hje-zelf de beslissiiig zal
Men wijst er in 'deze kringen op, dat
'overla'fe'll \velk soort regeerlng ne't
Wang Ching-Wei in een dezer dagen belgd te toonen als Frankrijk spreekt
krijgcll. Deze 'b'eslissiiig zal
afgelegde verkl,aring op duIdeliJke Wijze over beperking en controle der' bewape..
iieeft verklaard, dat er geen behoefte ning alslilc(le den 'economischen weder'waarscl;ijnlijk evelunin ten gunste
bestaat aan welke wijziging ook in het OpbOllW van Europa, doch Frankrijk
Vail de Ia.~cistell als vail de cobunu, adrilinistrateve mechanisme der regee- vraagt niets van Duitschland, wat bet
n1sten' f'lifivallell.
: ring.
zelf lliet van aIle anderell, incluslee
}l~ onze, tlezorgdheid gedee'ltelijk is ge. T '
Frankrijk, vraag't. W;anneer Frankdjk
w~k~n moot het mogelijk zijn onze aan-'
:i.{acht te wljden aan een alge'meerte 'Eu-.
verklaart, 'did het bereid is samen to
'ro'~eescfte iegeling.
'U. 'S. S. R.
wC'rken inzake de lIitwisselillg van
grondstoffen, wellscht het slechts, dat
.. ,Irtdien lIitler in zijn Rijksdagrede een
de oorlogsvlammen niet zullell gevoetl
b.ijd.'rage daartoe aanbiedt, zullen zijn
TROTZKY S'PREEK'r
woorden in 'Engeland op oortelijke wijworden. ·De minister zei niet te twijlelen
ze worden begroet.
1\1 'e x I c '0, 31 Jan. (Reuter). "r. k aail 'de oprechtheid van (Ie plechUgo
Wanneer 'de Europeesche 'problemen, .0 e 'n bel' e 1 d m ij n bun -' verklai'il1g'en, afgelegd aail gene 'zijde
van zuiver economischen aard zijn, :zaJ '.0 e I s e h d U Ii zen den a po - van den Rijn en de ,Alpen. Het meeoilie taak 'oneindig veel geinakkelijker der'c d '0 cum e n ten a a n
zijil en onie bereidwilllgheid Om ons'de, e'e n
i nit e r 'n a t Ion a lee 0 m _ ningsverschil tusschell de EurQpeesche
'Iioodige offers te getroosten duldelijker 'm Iss 1 e 'v 0 O' r t e l egg .e n staten, betreft niet ZOlYleer het doel als
zijil dan zij ,thans -Is".
ten e i n d e d e a t m 0 S -' 'Vel de lllethodes ,toe te passen om
De minister spra'k ae :ri1eenlrig uit, 'da.tj e e ,r t e , z, u i v ere n
van dool te bereiken.
de voorultzichten van de Britscne in- d e z I ~ k t e k I e men
van
Gustrie in het jaar 1937 beter zijil <fan, !J e d r 0 g, 1 as t e r e n v e :r'OOi~ tevoreil.
'
, z Ins e I s", a 1 .d u s z e i '1' rot z ,k Y I 11'. e en. per s g e s pre k, Straits Settlenteilts
Slit PERCIVAL 'P}juXips t
',w a a ~ 1 n
h 1j e e 11.. f e I len, ---'-0-'-----'--.,;..._ _
I
~.an.val
deed op de or'Lond'ern, 29 Jan. (Reuter).OverIe- ganlsators van de recht·VERS'.rERKING VAN PENl\NG
den is de bekende speciale correspondent z a a k t e M 0 s k 0 u.
Sin gap o·r e, 30 Jan. ,{Reuter)'.
vah ~d'e 'Dally Mail, sir Percival PhllU p
'
;
'BLUECHER NAAR ULAN BATOR
De bouw van mUitalre defenslewerken
en kazernes te Penang Is de volgende
Phillips :hee'tt he:l
'geteisd, illr
0 s k 0
• 30 Jan, (Transocean) , stap in Engeland's . dete~ie-plan In
heeft 'zoowat aile landen van '(Ie we'teld ·Maarschalk ,Blucher, de opp€rbevelheb-, het Verre Oosten.
bezpcht, al~ qorlogscorl'espbrident of om bel' van het Sovjet-~ussische leger in, Tot dusverre ~ .een "oppervlakte "van
stUdies te mal{en van v~rschilleride po- i het Verre Oo8ten, zal 111 Maart a,s" ver- 120 acres gereserveerd voor 'de oprlch..
HUeke "stroomfrfgen. Zoo was hij In :1927 ,gezeld van een grooten ~taf, Ulan Bator: ting van ,/artilIerle-emplacementen en
oak 'oi> Java, wailr hij vee1 belangsteiUng I ~ZQeke~, Qm de troep€n van Bulten- -g~bouwen.
aaQ den dag legae voor :het co'mirtunisme', Mon~oUe te insp€oteeren.
'OnnHddellijk nadat de accoinmodatie
in dez'e gEiwe'sten.
gereed Is zullen de artillerie- 'en ,g6nietroepen te Penang worden gedetacheerd.
l ,Palestillu
Te Penang zal 'ook ·een 'eskadrilIe der
R. A. F. worden gestationneerd, die
eigen hangars en een elgen reparatic'1
DE KONINKLIJKE COMMISSIE
werkplaats krijgt.
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DE EX-NEGUS P~OTESTEERT

De e~a~uatle Vall de b~rgerbevolki~~, uit i\1~dl'id is 'liog 'nie't zc10ver gevOrdel'd" of melt ziet'da'gelijks
het ellendige beelfl van hav'el4)()ze ~h~((ere't\', dre tussch'en '4e r\(ines zoe ken naar alles, wat als brandsMf
dienst kah doeit. TW'ee kinderen !Wet h'nn "btdt" ; 'de voo:rste heett zich van een' autoped mee&te\"
maakt.
'

ge-

Lon den, 30 Jan. (Reuter). De
koninklijke commissie voor het instelBel' n, 29 Jan. (Trans~~eanJ., De len van een onderzoek naar de oorzavroe~ere ~eI.zE:r, ~<ln . Ethiopi.e Haile s~-: ken van de onlusten in Palestina is he,lassie heeft door tusschenko~st van het den te Londen teruggekeerd.
'yolke~bon<lscommissari~ateen nota gerleht, aan dEm Zwftserschen Bondsraad,
De voorzitter der commissie Lord Peel
in welke nota wordt geprotesteerd tegen verklaarde tegenover R e ute r, dat hij
de. erkenning van rtal1e's soevereinit~it nog niet kan zeggen, wanneer het rapover Ethiopie door Zwitserland.
port gereed zal zijn. De commissie heeft
De Bondsraad heeft kennisgenomen een reusachtige hoeveelheid bewijsmatevan d~ nota,' doch zal geen verdere riaal'bestudeerd en meer dan '100 getuistappen doen. .'
gen ~ehoord.
,

.

Tsjeclzo-SlouJlikije
GEEN 'RUSSISCIIE VLJEGVHIJ>EN
L 0, n. den" 29 Ja:q. (Hava's). De
correspondent van de ·T i me s in ,Midden-Europa verzekcrt in 'een uitvoerige
studle over Tsjechoslowakije, dat In dit
land g,een Sovjet-Russische mllitalre.
agenten of vl1egvelden bestaan.

.,.J

•
lJATAVW·SCII NIEUWSBLAn
J1ere Staten

Japan

Tiedeman & van' Karchem

J1AYASHI ONDERVINDT lUOEILfJKIIEDEN

NAAR EEN REGELING

San F ran cis' c 0,
31 Jan.
(Reuter). De lelders van de Vakvereenl'1' 0 k i 0, 31 Jan. (Reuter). Er is een
ging van zeelieden hebben last gegeven, kink ill (Ie kabel gekomen in de vormlng
dat thans zal moeten besllst worden van een nieuw kabinet door lIayashi en
ten aanzien van een regeling van de
.
.
zeeliedenstaking aan de Paclfickust. wei III verband ll~et de portefemlles vall
Zij bevalen den stakers aan eveneens: Oorlog en ~(al'ine. Generaal Sug'lyama,
voorloopige regellngen aan te nemen ter I dlrecteur van het mllitalre onderwlls,
beelndlglng van de staking. De goed- welgerde candldaat voor het lege! te zijn
keuring van dit voorstel door het mee- voor het minlsterle vanOOrlog. Eell
rendeel der stakers wordt als vaststaan.. .
..
/
.
de aangenomen.
zclfde sltuatie se hljnt tyolltstaall ten
nanzlen van de portefeullle van M.:.\San F ran cIs C 0,
31 Jan. rine.
/
(Reuter). De werkgevers treffen voorIooptge maatregelen voor het weder in
dienst stellen van de schepen, die mo- Stundpunt van het leger
gelljk vanat 4 Februari weder zullen
uitvaren.
T o/k i 0, 30 Jan. (DomeD. De
woordvoerder vall het leger legde hedenmlddag een verklarlng af, waarin hij
De overstroomingen
tasclsme en dlctatuur, alsmede radlcale hervorrnlngen veroordeekle.
25000 .ZIEKEN
New Yo r k,
31 Jan. (Reuter).
Spreker verklaarde dat het Iegel' de
Wee n end c
v r 0 u wen w e r - uitvoering van een krachtl:J,e politiek,
den
U i t d e b 0 e r d e r ij e n zoowel binnen- als bUitenlandsche, verI n d e MIs sIs sIp p 1- val - langt, alsmede een zuiverh!g del' poUl e i gee v a cue e r d,
t er - tle,ke partijen ,ten behoeve van hat verw ij I d e III ann e ri a c h tel' - volmaken van de natlonale defensle en
b 1 ij v e n o m h e t
vee e n de' stabiliseering van het nationale le11 u n
p e zit tin g e n 1 n ·v e 1 Yen.
I i g h e i d
t e
b r e 11 gen.
\
D a a r d e s n :e 1 s t Ij g end e . De woordvoerder verklaarde dat het
r 1 vie r
d e s tad' . d rei g t, leger - de geruchten van het tegendeel
t e v e r z ,weI g e n, beg 0 n ten spijt - geen voornemens heef,t om
11 e n d u i zen d e 11
11 e m p 11 I seen fascistisch regiem of een dictatuur
(T e nne sse e)
t e o 11 t r u i-in te voeren.
,..
men, w a a r,
11 a a r . v e r - ,
'
.
lui d t,
25. 0 0 0 m, e n rs c 11 e 11
Spreker kwam op tegen· het denkbeeld
a a n i 11 f, I u e n z a
en
Ion g... van radicale hervormingen en verklaaro n t s t e k i 11 g 1 ij den.
I de, dat het leger aIleen' die hervormingen wenscht, welke in overeenstemming
HErr \Vi\TER STIJG'r NOG STEEDS
zijn met de ,tijden.
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New Y 0 l' k, 31 Jan'. (Reuter).
De v e r d e r d r e i g e n d e
r e g e n s zijn een
bro·n
vain toenemende onger U s It h e i d,
d a a r
h e twat e r v an d e M 1 ss I ss i p P I
t e g e n
h e t
1 2 0 0
m ij I
1 a n g e d ij ken s tel s' e 1 t u sschen
Cairo
en
New
o r I e a n s o p k r u i p t. H e t
Ie g e r
b ere i d t z ic h v 0 0 r
om 2 a 3 maanden: daar
door
te
brengen om bij
d e d iJ ken wac h t t e h 0 ud e 11. D e dIs t rIc t e 11 I n d e
V. a 1 I e I
z u I len,
1 n die 11
11 0 0 d i· g,
0 11 It r u 1 m d
w 0 rden.
D e s pan n i n g
t e
C air 0 11 e e m t toe, n a :a r mat e
h e twa t e t
s t ij g t.
Het water overstroomt
r e e d see n
g e dee I t e v a·n
den drie voet hoogen
bovenoouw op den 60
met e r h o 0 g e 11 Z e emu u r.
Men
hoopt echter nog
s t e e d s,
d a t
d e s t a, d
v 0 0 r e. e ,n cat a; s t r 0 r e g e spa a: r d z a 1 'b 1 ij v e 11.
I

•
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CIIINEESCIIE CADETrEN

Nan kin g, 29 Jan. (Shanghai Ra.dio). In heden uit Japan ontvangen telegrammen wordt melding gemaakt van
discriminatie ten nadeele van aan de
Japansche militaire academie te Tokio
studeerende Chineesche cadetten.
Vernomen wordt dat de Chineesche
cadetten niet langer het voorrecht genieten tezamen met de Japansche cadetten aan practische veld-oefeningen
deel te nemen.
Voorts zijn de Chineesche cadetten
thans nlet langer in de voor de· Japansche cadetten bestemde gebouwen
gehuisvest, zoodat zij vee I van de voordeelen van een geregelde training hebben verloren.

••
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DE

,,~IORGADA"

Rom e, 29 Jan. (Transocean). De
duikers van den Italiaanschen bergingsstoomer "Artiglio" zijn erin geslaagd de
ligplaats te ontdekken van het wrak van
het Britsche S.S. "Morgada", dat in 1917
in de straat van Messina gezonken is.
Het weak -ligt op een diepte van 350
meter.
.
Ondanks den sterken stroom, welke in
de Straat van Messina staat, zal een poging worden gedaall om het schip te
lichten.
'
'De bergingsstoomer "Rampino", die
eveneens met een duikinstallatie is uitgerust, zoekt naar een ander Engelsch
schip, dat aan de Siciliaansche kust is
gezonken. Dit schip had een lading koper aan, boorQ.

•"et aftreden vein Vandervelde
B r u sse 1, 28" Jim. (Transocean). In
politieke kringen wordt gemeend, dat
het aftreden van den socialistischen leIdel.' Vandervelde als miqister van Volksgezondheid vel'antwoordelijk is voor het
verzoek van den minister van Buite'nlandsche Zakcn· Spaak om het debat in
den Senaat over de Katholi~ke interpellaUe betreffende de houding van de Valencia-regeering ten aanzien van den
moord op den Belgischen diplomaat baron Jean de Borchgrave uit't.e stellen.
In dezelfde kringen schrijft men het
aan de invloed va!"l VanderweIde in het
kabinet toe, dut Belgie na de eerste onbevredigende nota van de Va'lencia-regeering de. diplomatieke betrekkingen
met het roode Spanjp. niet heeft verbroken.

De officieele verklaring," welke doer
minister Spaak werd gegeven voor zijn
wensch om het debat over de'Katholieke
DE STOR~I
interpellatie tot de yolgende week uit te
M I I a a n, 30 Jan. (Transocean). stellen is, dat hij nog meer bijzonderDe hevige storm, welke langs de Liguri- heden over het geval verwacht, welke
sche kust woedt, he~ft enorme schade hem in staat zullen stellen een volledigel' uitlegging te geven.
aangericht.
Te Lavagna werd de zeemuur door de
hevige stortzeeen vernield, terwijl de huizen aan de zeezijde onder water staan. SPAAK ZAJ... DEL VAYO oNTM0E'fEN
Op verschillende plaatsen langs de
B r u sse 1, 29 Jan. (Havas). De mikustzijn de booten door den storm vernister
van Buitenlandsche Zaken Spaak
nield, terwijl zeUs de spoo,rwegverbindingen op de Hjnen langs de kust zijn bevestigde ' heden het door de bhiden
gepubliceerde bericht, dat er sprake is
ontwricht.
Volgens een bericht uitPiemont werd van een ontmoeting tusschen hem en
een afdeeling Alpenjagers tijdens ma- den minister van Buitenlandsche Zaken
noeuvres in de bergen door een lawine der Valench~-regeering Alvarez del Vayo.
overvallen.
De plaats waar de besprekingen zuBen
Een luitenant en twee soldaten verplaatshebben en de datum werden echter
loren hierbij het Ieven.
nog nlet vastgesteld.

J1olkellbolld
'EEN BENOEMING

Handel en Nijverheid

(Zie verder 3e en 4e blad).

Bevolking van Batavia
•

Bui·
tenzorg
4% ObI. O. Band.
5% ObI. G. Band.
4% ObI. Gem. Bern b.u 5% ObI. Gem, sem:
.
.
4% ObI. Gem. Boer.
5% ObI. Gem. Boer
5 th % ObI. O. P'ban'g
5%% ObI. Gem. 'r. en
Pekalongan
6% ObI. Hotel des

Nabeurs

a f 200
: -,,- a f 100
Llndeteves a f 300

Escompto

S lot k 0 e r sen

196%
163
116';4
494
81Vi
159
413%
115
98
128Y-l
84Y2
31(jI/4

307
189
153
201

S lot k oe r sen (Aneta)
29 Jan. 30 Jan.
1Q{)S/ul
4%% Indie 1931
4% Indie 1934
100%
4% Judie 1934a
100Vt
5%% Young (m. verkl.)
29Y4
'156
Amsterdam Bank
Javasche Bank
300
Koloniale Bank
,81Vi
·191%
Ned. Bank Cert.
N. I. Escompto Mij.
116%
164
Handelsbank
195
N.·H.M.
A. K. U.
540/a
Calve, Cert.
91%
PhUips
312%
Unllever
169%
Cities Service
3%
Shell Union
21%
Shell UniOn ,Com. prer.
79
U. S. Steel
69%
399/ 16
Anaconda'
Bethlehem Steel
60%
Montgomery Ward
400/8
461 / 10
Intern. Nickel
463/ 11
General Electric
Standard Brands
12%
General Motors
50Ya
439/ 16
Kennecott Copper
189%
Borsumij
Internatio .
189
153
Lindeteves a 300 com.
166%
Alg. Exploratie
531
Bllliton Ie rubriek
415';4
Koninklijke Olie
Java-China-Japan-Lijn
9$ ,
160
Kon. Paketvaart Mij.
115.
Scheepvaart Unie
24~·'
Sem. Stoomboot & Pro
Cult. Mi!. Vorstenl.'
1~Yi
~99.
H. V. A.

430,'

Ar~ndsburg

Deli Bat. Tabak
Deli Mij.
Oostkust
Senembah
Malabar Thee
Michiels Arnold
Amsterdam Rubber
Bandar Rubber
Sumatra Rubber
Malang Tram "
Serajoedal Tram
Besoeki Tabak
Nisu
4% Nederland
3% Nederland 1936
Robaver
Incassobank
Javasche Cultuur
Waisumatra
Vieo
Gandasoli
Pasir Nangka
Continental Oil
Comm. Amer. Smelting
Chrysler Corp
Bengkalis Expl. Mij.
Corp. Tr. (mod. distr.
type)
Union Pacific (certJ
(gewone aandeelen)
Cert. 6% Cities Service
Cert. Hudson Car.
Jasumij
Pangheotan

282' "
329%
~6%

328
309%
188
307

293

2M

,.

232

235%
170

33%
66%
·91Y2
127

87
40%
16%
142

Javasche Sank
cert, N. H. Mij.

Handelsbank
Rot. Bank •
Amst. Bank
Rott. Bank
.Escompto aand,
H. V.A.

Arnst, Rubber
Cult. Mij. Norstenl.
Internatio
Lindeteves
Band. Kinfne
Unie
JapanIijn
Itott. Lloyd
1<. P. M.
St: MU. Nederland
N. I. Spoor
Qelt Spoor
Bern. Chel. -Tr.
8em. Joitna 1'1'.
Kedlri Tr.
SerajoOOal Tr.
Eat; Ve.rl(. Mij.
.Malang Tr. ,
Oost Java Tram
81ma.u
.
"
~ 100
Rroj. Lebong
Eml'll

Ie leening
4% obI. O.-Java
Jasumij
Tagal Pr. Veer
Vergde Pr. Veer
Bem. Stb. Pl'. Veer
II~d. BI. Vr. Veem
Fuchs en Rens
Java Veem
Nillmij n/o
StrOOhoeden Veem
I

39%
494%
430
285
3323,4
78
326Vi
310
189
307%
299
282'12
174
173
100%
9913/ 10

12.9a_

M

8.9'

8.91

993/ 4

99li/j

~.91

8.91

8.91
8.91

7.13
7.lJ \
1.82

7.13
7.13
1.82 .

32%

66
92~ft

127

_.

97%
40%
1613/ 16
55%
142

38%*)
217"''')
255*)

RlibbercollSUlll ptie in

1936

Lon den, 30 Jan. (Reuter). Het
st-atistisch bUlletin, gepubllceerd door
29 Jan. 3QJan. het I. R. R. C., meldt, dat in 1936 1.020.788
Cities 'ServIce
4%
4% tons rubber "door de geheele wereldl .zijn
Shell Union
28
28Ya geabsorbeerd. Vorig jaar was dit 942.924
.
96Y2 . ~w.
U. S.Steel
94%
Anaconda
52%
53
De voorraad bedroeg op 31 December
Bethlehem
81%
82% j.l. 429.7~9 tons ~v.j. 586.2~2 tons).
Corp. Tr. (Mondif. Sh.) 3.77
3.79
International Nickel
620/8
63%
A~~STERDAjU 'l'APANOELI
128%
Union Pacific
1~8%
General Electric
63%
63%
A m s tel' dam, 30 Jan. (Aneta).
Standard Brands
15%
15%
General Motors
68
67311 De nieuwe aandeelenemissie der N. V.
Montgomery Ward
54%
56% Amsterdam - Tapanoell Rubber CuI ...
Kennecott·
573,4
58Ys tuur Mij. is thans geheel geplaatst..
Standard oli
69.'Vs
69~~
21
Hudson Motor Cars
22
DE ~.tARKT TE BATAVIA
stem~ing :\ prijshoudend.

101

Alnerika's/ Suikei'verbl'uik

03
•

244%*)
1,\4*)
201%

102

103

98'/~ -

,9.61

993/4

99 3/ _

(Van IAneta-Reuter).

GEVESTIGD

7~.47

1.8·~

WI/a
99't./s

993/ t

55

llellrs te New-York

116%
238%
234
238

tQi

I

'I'. T. Amerika

W":'/t

wt,

,

-----,----

Reichsmark
Lire
Peseta

7.13
1.13

99 3/ C

•

gedaan.·
nominaal.
biedkoers.
laatkoers.

CLEARINGKOERSEN

T.T. A'dam
ZichtA'dam
3 mid A'dam
8 mid A'dam
4 mid A'dam
5 mid Ndam
T. T. Londen
Zicht Londen
30 d/z Londen
3 m/z Londen
'1'. T. Australte
zicnt Australte

Zicht Amerika
1.82
1.82
1.~2
rr. T. FrankriJk
'05/ 8
'll/)Is
83/ .
340
Zicht Io~rankrijk
Ba,s
8:>/3
8~/.
110
Zicht Belgie (Belga) 30.1/ 3 30 716
307/ .
300 JIO
243
J
J
73fj/s
73 / a
195 195·!/. 95
98 T. T. Duttschland 736/s
73>/'6
~~c.ht Duitschland 13 / 8
73~/.
135 150
16j'/4 163'/4 Relsmarken
"45'12
~OJ/t 81
100
Registerrnarken N;F. 45
44'/ 2
1:>7
16e 185
ztcht Praag
65/ 8
6'/2
G'''/.
60
1/
3
Zicht
Zwitserland
.
42
42'/8
a
" 111li
114';2114 / t 1
W~nen
34 / 8 .
31
4921/ 2 ,197
Cultures
Zicht Italie
9 3/ .
9.75
9:l/.
301 3073/ . Zicht Stockholm 46~/a
401/~
4&"'/8
40'/. 40'12 -3
Ardjoena
128 129 /i
157 Zlcht Oslo
45'/a
453/ 8
45'/11
I~~I/~ 189
Artana
180 225
~icht Kopenh,
40'/a
40'/4
401/ 8
15t1/4154
Gew. Boektt Lawang 172 172t/cZicht Saigon
86Jh
470 50\) BodjongDatar oew 140
T. T. Br.-Indie
67 1/ 2
67' /2
67112
Pref. BodJ. DatlU"
198 205
1/
T. T. Colombo
67'6/
67
071/'1.
2
8
BasHam
.
140 142'12 T. T. Japan
52
52
52
Daj. Manggoeng
230
Zicht Japan
52
52
52
160
G Hedjo \
~OO
Zicht Manila
92
9111 /j
!H~/.
Gandasolie
110 180
T. T. Hongkong
5f}18
55~/"
555/ 8
83 1/ t P.~lh Gedeh
165 170
T.T. Amoy
54'12
54lJ/ s
543/ 8
126 128 Goalpara
450 480
T. T. Shanghai $ 54 3/ 8
541/a
54:i/.
Juliana. '
30
36
T. T. Foochow
54318
Pre!.
1h
T.
T.
Swatow
1
46
92 / 2 96
310
1/
1
Malabar
T.
T.
Singapore
104
104111
2 104 / 2
:38
40
175
Mandaling
Reislires .
f9;19. f 9.186 .
Arnold
per 100 per 100
periGO
72
75 Michiels
Pasir Nangka
480 500
Haiderabad (Sind) 675/ 8
673' 4
16'l 110
Perbawatie
700
Papandajan pret,
t>7
760
Pasir Salam
150' 175
Batavi,a (Aneta)
30 Jan.
1 Febr.
Pangheotan
145
164
Pasir Randoe
63
laatk.
biedk.
Iaatk.
Pret. Pasir Rando~
120
112 1.04 1/
Tt.
~at.lSingapore
1.04
I~
--/2
4
Radjamandala
'60 ,I
Tt. Bat.lLond'en
R.9f
8.88'12 891
Rantja Bolang
138 .50
it. Bat./N.• York
1.~2
1.8t1/2 1.82
Sum. Rubber
218 285
Sltiardja
146
121
SOemadra.
122112
151
Boerowlnangoen
~erdam
2J5 246
Tjisampora
1281/ 2
Slotkoers'en
Tjisaroeni
215
Tjilentab
240
Mark
'13:46-73.48
Telaga Patengan
170 180
Pound sterling
8.94Ys-8.94¥1
Taloen
2~0
Dollar
1.829/1~-1.82u/t.
•
169 \ .Wanaweka
200
Franc
8.51-8.51Y4
Praag
Slotkoerden
Weenen
(T 0 t 1 2.55 . u u r)
(Aneta)
29Jan. 30Jan.
Jav. Bank
300
Prolongatierellte
I
1
Factorij.
195%-196
Koers
Amst.-B'via
N. I. Handelsbank
looth
100'/2
163%
a idem
lOOll/8
1003/ 8
A'dam Bank
1"58
b
idem
1005/
100'/8
8
Escompto
1143,4-115
Arnst. Londen
8.941/ 2
8.94'/4
Lindeteves
152%-153
NeW-York . 1.826/ 8
1.82i:J/s
"Vorstenlanden"
40%
" Parijs
8.51'/•.
~.51'/_
Aimem
; 145
Berlijn
73.48
73.48
S. C. S.
49%-49%
Alg. Erpl. Mij.
169
lAndeD,
Cities Service
3%-39/ 16
U. S. Steel
713,4-72
(Reuter-Eastern)
Aniem Nat. bez. '.,
252Y2
29 Jan. 30 Jan.
Gas Mij. Nat. bez .
219%-220
Tt.
Parijs
105.10 105.09
Kon.Olie
411%
..
Tt. Berlijn
12. 11;l/c 12.17
315 220.
Gebeo
226
Tt. Amsterdam
8.94 3/ .
8.941/ 4
Zd. Uantam
154
Tt. NeW-York
4.89 15114 4.89 1l1ts
3
Unie
115 11
30 Jan.
Ind. BI. Yr. Veem
97%
_i
1
Londen/Shanghal
sh.
2:!S/32 d.
Strooh.
Veem
56
45
Lo~den/Bombay
1 sh. 61/ .. d.
to Ardjoena
·130
80
Dajeuh Manggoeng
Londen/Hongkong
1 sh. 31/ lt d.
235
~O
2 ·sh. 41/ 32 d.
Londen/Singapore
Pasir Randoe
63
16'/4 Itj'/a Pret Papandajan
Londen/Japan
1 sh. 2 d.
57
Oedeh
167%
100
Sitiardja
8lotkoera.
150
"
121
Soemadra
(Reuter-gutern)
leo
246
Soerowinangoen
29 Jan.· 30 Jan.
(N a 1 2 5 5 u u r)
Tt. New-York/Londen
489 11hl 4.89'l1/u
47% Tt. New-York/Parijs
'
4.E631t6 4.663/ \ 8
1003/ a 1003/ . Int. Nickels
280
Tt.
New-Yorkl
AmsteTdam
54.76
54.76
Taloen

N. t. S.

•)
*.)
•• • )
.... )

103

6% ObI. Hot. Homann
6% ObI. Djocja Hotel

Af ,g e, d a a n t ran sac tie s
84%*)
128"''')
Deli Spoor
49·)
Sem. Cher. Tr.
Sem. Joana Tr.
Gasmij. Nat.
Aniem
'
Tarakan
Soerowinangoen
240 %"')
BasHam
144Vi*)
Redjang ,
202***)
De markt lag verdeeld.

102

Batavia, 1 Febr.
Fac- Escomp- Handelstorij
to Mij. bank

no

74%

176
176
1005/ 16
993,4
147
116
243

103

5% ObI. Java Hotel
6% ObI. Plantentuin

30 Jan.

Cert. Nederl. Handel-Mij.
Ned. Ind. Handelsbank
....
Ned. Ind. Escompto-Mij.
Handelsverg. Amsterdam
Koloniale Bank
Amsterdamsche Bank
Koninklijke Petroleum MiJ.;·
Nederl. Scheepvaart unre.
Java China Japan Lijn
DeB Spoorweg Mij.
Ned. Ind. Spootweg Mij.
Philips
'
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
Iriternatio
Lindeteves Stokvis
Mijnbouw Mij. Redjang Lebong

102

5% ObI. ProHotel

•

(Eigen Dienst)
"'.J': ... '

Wisselkoersen

102

Jndes

•
Beurs te Amsterdam

.:

DE MOORD OP DE ~ORCIIGRAVE

IIET WRAK

155m

5~ % ObI. Gem.

(otflcieele koersen, nadruk verboden)

.Gratis

AdviezerJ

tWEEDE :nUO

Beurs te Batavia

Aile Assurant,tts.

De Kabinetsvorming

De Zeeliedenstaking

Februurl: :1937,-

van 1\Jlaandag i

Bat a v 1 a, 1 Febr. (Elgen'dienst).
Palembang Robusta Febr./Apr. f 14.nom. Lampong Robusta Febr./Apr.
J 13.60 vr., f 14.- aanbod.
Witte Muntok peper Febr./Mrt. I.o.b.
Banka f 21.- vraag, f 21.50 aanbod.
Zwarte Lampong Febr./Mrt. (e.k. Bata.via) f 12.- nom. (e.k. Telok Betong)
Febr./Mrt. f 11.40 vraag, f 11.65 aanb.
Citronella Febr./Mrt. J. 1,45 aanbod.

Het Agriculture Administration Act.,
berekent, dat het suikerverbruik der
Ver. Staten over 1936 6.532.767 tons (v.j.
6.537.771 tons) bedraagt. Van 1 tot 16
Januari heeft Cuba 98.797 tons (v.j.
51..547 tons) naar de Ver. Staten en
5.811 (v.j. 15.125 tons) naar Europa
geexporteerd.
De voorraad bedroeg op 16 Januari
DE lUARI<.T TE SOERABAIA
309.234 tons (v.j. 515.125 tons) .
S 0 era b a j a, 1 Febr. (Aneta). De
De campagne Is medio Januarl begon(bleef voor
nen. In totaal zijn 48 fabrieken daarbij tweedehands suikermarkt
in werking gesteld, seint Anet-a uit Den superieur ell hoofdtsuiker (alle leverin·
gen) onveran'derd en stiI.
Haag.
De N.I.V.A.~. verkocht voor consumptle
566 tons superieur en 152 ton.s browns.
"TJILANGKAP"
Koffie 18.50 vraag, 18.75 aanbod.
Nieuwe oogst, 18.- aanbod.
A m s t e r dam, 30 Jan. '(Aneta).
De markt was stU.
De directie del" N. V. Cultuur Mij. "TjiRubberheet.s 38% vraag.
langkap" heeft een voorstel tot reorgaCrepe 40% voo.ag.
nisatie van bet bedrijf in overweging
De matkt was stil,
genomen.
1
'J.

•

':l

'\l.

BATAVIAASCH 'NmUWSBLAJ)'·,Lvan llIaandag .. 1: Fehruari

193"7

TWEEDE

BrAD

-_._-~---------------

Beurs-Oocrzichien

RUBBER,

beurs noteert lets 'hooger voor Chrysler
en General ll1otors

61ngapore
30 Jan. 30 Jan. 1 Febr.

Batavia blijft gunsv'g gestemd
Bat a v i a, 1 Febr. (Eigen dlenst) .
Een rustlge markt met goeden grondtoon.
Van ol1ewaarden stelden aandeelen
Koninklijke zlch 1 punt hooger,
Suikerfondsen werden verwaarloosd.
H. V. A. bleef opnieuw zonder afdoening.
Aandeelen Kol. Bank waren prijshou-

Aandeelen J{oninklijke lagan ' zeer
open
slot
kahn in de" markt en noteerden slechts
1
sneete
81>Q~
. 35 / .
op vorlgen prljs,
,
Maart
353/ 8
De scheepvaartrubrlek wist zich in
"
April/JW1l
.351
ruime mate te handhaven. ',.
,. Jull/SeDt.
351/ 2
" r.o.b, Febr.
De Amerikaansche .afdeeling viel te353/8
~ediuD1,blaItleti
gen. Staalwaarden waren vaster van
Febr./Mrt,
?47/ 8
toon, hetgeen eveneens bij koperfondsen
Rolled bark Febr./Mrt. 34
het geval was. De handel echter was
zeer gering. Tegen het slot brokkeldenDe markt opende nomlnaal.

zwakkeren aanbllk,
Aandeelen Twentsche Bank waren,
Rubbers bezaten een iets betere stem- ten gevolge van de verhooging van het
ming voor Amsterdam Rubber. De be- dividend, zeer vast van toon. Aandeelen A'dam Bank en Amsterdamsche
langstelling echter was gering.
Liquidatlekas noteerden beter.
Bankwaarden bleven over de geheele
Nederlandsche en Nederlandsch-Indilinie vast gestemd, Voornamelijk aan- sche leenlngen boden een vast aspect.
deelen Nederlandsche Handel Mij. werObllgatles Young-Ieening (zonder en
den gezocht.
'lip b d h
tit
d
met verklarlng) lagen flauw in de
Phl s 00
ers e en moneer e markt,
\, rulrn 3 punten.
..'
Dollarobligaties Koninklijke waren
Unileve~ bezat op vorigen PflJS een I beter gestemd
v~st aanZlen.
'
.
De scheepvaartrubriek bezat een iets
l\Iullttoevloed 01) Loudenbetere tendens voor K.~. M.
sche geldmarkt
De overlge soorten bleven onveranderd, waarbij weinig zaken tot stand
Lon d e 11, 30 Jan. (R~uter).. Op de
kwamen.
Londensche geldmarkt blijft de toeVoor sporen
ontwikkelde zich zeer vloed van munt voortduren.
geringe belangstellirig, waardoor ,de
De overlading is in het bijzonder
tendens lets matter aanvoelde.
merkbaar in de "non-clearance"-hoeOp de mijnbouwrubrlek brokkelden ken, waaardoor een schijn van geloofEmni en Moeara SipOlfgi af. Aimem waardigheid wordt verleend aan de hier
bleef goed gezocht.
en daar uitgesproken meening, dat de
De Amerlkaansche afdeeling noteerde Fransche fondsen den steeds vloeienfraction eel hooger voor staal- en ko- den stroom hebben verwijd.
'
I
pe~waarden. In verhouding tothet slot
Een gevolg hiervan was, dat gegadigvan New York viel de tendens echter den meermalen credieten verkregen tenlet mee.
gen gemakkelijker voorwaarden dan de
Leeningen waren prijshoudend.
clearingbanken.
De Amerikaansche afdeeling was
i\msterdam kalm nauwelijks prijshoudend.
A m s t e r dam; 30 Jan. (Aneta).
Driemaands dollars deden % ct. agio en
dito Londen % ct. disagio.
De markt bezat een kahn aspect en
bood hier en daal' een bepaald vasten
aanbUk.
Voor incourante industrieele waarden ontwikkelde zich eenige belangstelling, o.a. voor aandeelen der Ver.
Bllkfabrieken, Stoomspinnerijen en Weverijen: voorheen Spanjaard (Borne).
Voor Aku bestond goede vraag. Het
-fonds trok verder op koers aan.
Unilever bood een zeer kalm aanzien
en verallderde weinig.
Philips was"vast gestemd en sloot·op
het hoogste punt. Nabeurs trok het
fonds verder a'an.
1
De incourallte rubberaandeelen waren eveneens vast gestemd.
Aandeelen N. V. Bandar Rubber Mij.
lagen, evenals aandeelen N. V. ' DellBatavia Rubber Mij., ,willig iIll de markt.
Amsterdam Rubber was ruim prijshoudend. Winstnemingen werden op
vlotte wijze geabsorbeerd. ,
H. V. A. bood, tengevolge van winstnemingen, een gedrukt aanzien. Tegen
het slot wist het fonds zich te herstellen. Ook' de incourante suikerfondsen
noteerden lager.
. Aandeelen Nederlandsche Handel, Mij.
ontmoetten vraag en waren vast ge-·
stemd.
Vool' Aniem ontwikkelde zich goede
interesse. Het fonds monteerde 5 punten.
Koopers echtel' werden lliet bevredigd.
De tabaksafdeeUng bood een vast
aspect. Senembah bezat een aarzelende
tendens en stelde zich op vo~ig niveau.
~.

----- - - - -

open
35:J/ a
353/ t
357/ 8
357/ 8
353/ .

'a

dend. "Vorstenlanden" echter bood een de koersen in l1chte mate af.

35 1/J
351/.1

LOD<1en

(Reuter..Euurn)
29 Jan.

30 Jan.

open slot open 510\

not. not. not. not.
IO'ho 103 /16 101/ . IC'')!}o
105lte - lO'h6

Sheets spot koop,
verk,

103h6 - 1051t8

.. Febr. koop.
verk,
It
Mrt. koop,
verk,
.• AprU/JUOl koop.
yerke
~ JullJ8eo, kOOp.

t-

Suikeraandeelen

e~, !<{

Lon d
Jan. (Reuter-Eastern>. OpenmUf)~''p~~~js in staven fijn per
oz. 7.2.-.
."',

(Reuter-Eaa~rn)'

NeIV· Yorksche

GOUD·

Producten-markten

105/) 6

_

lO'l/s

101/ie - 1()5ltcs
1(}5/te - 107/ 18
10311e - 105lte
106/ 10 _ 107he

(Van Dunlop en tcottt).

(Van 'Aneta)

De hoeveelheid ready thee welke de
Onderstaand laten wij een lijstje volatgeloopen week in aanbod kwam was,
'rARWJl.
gen van den koers van enkele ter beurze genoteerde sulkeraandeelen in Febr, vergeleken met de week tevoren, ongeChi c ago, 30 Jan. (Reuter-East- 1936, toen voor het eerst de handel in veer gelijk ; de kwallteit bleef ten volle
ern). Mel-versch. 127%.
productte-aandeelen
aanvlng. voorts op pell.
direct na de deprectatle van den gulden
Er was een onafgebroken Ievendlge
_,KATOEN
en ten slotte van thans, nu wederom
vraag,. waarbij verdere prijsstijgingen
de handel
in productie-aandeelen is
werden genoteerd voor alle soorten, beNew Y 0
k, 30 Jan. (Reuter- begonnen.
halve kwaliteltstheeen : het gevolg was
Eastern). Maart-versch. 12.83.
een
omvangrijke hoeveelheid zaken.
Ter vergelijking geven wij aan het
, 'lUAIS
slot der rij de noteerlng voor superleure
Gewone tot goede mlddensoort gesulker voor Br.-IndH~. te Soerabaja :
brokens ontmoetten betere mededlnglng '
B u e nOS Air e s, 30 Jan. (Aneta>. Fair average quality (slotnoteeFebr. '36 Oct. '36 Jan. '37 met onregelmatlg. stijgende prijzen van
% ct. tot 'lY2 ct. De belangstelllng conring in papieren pesos) per 100 kg. Febr.
na de decentreerde zich in hoofdzaak om de
levering 6.18.
preciatie
bladsoorten, waarin eveneens enkele
C. M. Vorstenl.
46%
33%
40·
DE RIJSTMARK'l
Java. Cultuur
138
154%
238% termijn-zaken werden gedaan.
Lawoe
55
93
48%
De vraag naar Pekoe Fannii}gs en
twesseunt: & Dfjkhu(s).
Medarle
24
165
102Y2
Dusts
nam nog meer toe, waarbij ongeM<Jormann
15
23
37%
veer 1 cent meer bedongen kon worden
Rijstil0teerillgen van 30 ell Nisu
172
118
1261ft
31 Januari
Pradjek/Tang
169
263% voor de kleine beschikbare hoeveelheSulker Cultnur 40
74% den.
I
B a I\ g k 0, k : ,Ketan no. 1 e.k. Tjepper
23 ~)
154%
Bladtheeen waren wederom buitengeBatavia aanbod f 7.20 p.p. of f 11.66 per Tjoekir
153
205
145
woon vast. Gewone tot bruikbare mid100 kg.
Wonolangall
56
50
98
densoorten waren zoowel voor ready als
Java Ketan e.k, ,Batavia aanbod f 6.- Wat. Poppoh
180
294
176%
op termijn % cent tot 1 cent duurder.
p.p, of f 9.7111 per 100 kg.,
Sulkerprijs
4.4.20
5.30

r

1{ raw an g: fro wagon Krawangl1jn (naar gelang v. kwal1teit en
J
OCt./n:~rkkoon
lOll. - l05fto plaats V. levering).
:
p. p. of p. 100 kg.
~
101/1~ - I03!te
. "
verk.
103ft 0 _ 1'01/. PetJah ~. Boeloeh
Jan.lFebF. aanb. f 3.35/3.40 f 5.4211/ 5.505
De markt was prijshoudender. Vertolosan
Boeloeh
.koppers hielden zich gereserveerd.
JariJFebr. aanb. ,,3.55/3.60 ,,5.75/5.83
Huller Boeloeh
New-York
Jan./Febr. aanb. ,,3.80/3.85 ,,6.1511/6.235
SHJP Boeloeh
.
(Reuter-Ea"~rn)
Jan./Febr. aanb. ,,4.05/4.10 ,,6.56/6.64
29 Jan.
30 Jan. PetJah K. Tjeree
.
Jan./Febr. aanb. ,,3.05/3.10 ,,4.94/5.02
A U n moo, 4 '
Tjeree
.
~ ...
u.n.m. ~Iosan
Jan./Febr. aanb. ,,3.25/3.30 ,,5.26/5.34'
Crepe spot koop.
22 1/ .
221/ .
TJlandJoer:
Sheets spot koop.
2·
'
21
fr.wagon
Tj1an~
yerke
2J1/i
21'hs dJper:
" Febr,lMrt. koop
21
21
It
Apr.lJunJ koop..
Beras MachIne
21
\Vallstreet sluit onregebllatig
21
verk.
S. L. R. Jan./Febr.
211/8
2J1/8 .
It 7.61
aanb.
" 4.70
De markt was flauw.
New Y 0 r k, 30 Jan. (Aneta). De
~ras
Machine
.
New Yorksche beurs was kalm gestemd.
S. P. A. Jan./Febr.
De koersen lagen, onder leiding, van
,.
'aanb.,
I': ,,5... 8.09'
1
U. S. Steel, welk fonds 2 /4 punt hooger
~c~as Kepala
I..ondtX1
sloot, op een haoger niveau in de
'. V. F. K. J,an./Febr.markt.
. aanb.
" 5.It 8.09'
(ReuterEasum)
Aandeelen
der automobielindustrie
,:·B 0 e mia' j <> e :
lagen fractloneel hooger.
29.Jan.
30 Jan.
fl,'. ,wagon BoemlGeneral Motors (gewone aandeelen)
zijn % punt ingezakt.
Zwarte Singapore cif.
.
ajoe :
.'
Preferente aandeelen monteerden % J Londen Jan,lFebr. 371i6 aa~b 371 a~nb. ~liJp Boeloeh H:-'
punt.
\ . Witte Muntok .:if.
16
Jan./Febr. aailb. ,,4.10
" 6.64
Chrysler is 1ft punt opgeloopen.
Londen Jan./Mrt. 51/~ mldpr. 5 mtdpr. SUJp Boeloeh :Ke.;.
Hudson Motor Cars noteerden % punt ~'Wl\rte Lampong cu.
" " . _. '~' ::-11~8aJa H:. G. I ... ,
lager.
i
Landen Jan./Mrt.
3aanb. 3
&Inb.; ~J.an./Febl'. 'lanh. ,,4.50
Sporen boden een kalm aspect.
M'enil' A.
,,5.18
Oliefondsen waren iets vaster van
ZILVER
,'J~n./Febr. aanb. ,,3.20
toon.
standard Oil of' California Is 3,4
Lon den, 30 Jan. (Reuter-EastPoe r woke r to :
punt omhoog geloopen.
ern). Cash 201ft en termijl} 201ft. Br.- fro wagon poerW9~
De markt sloot onregelmatig.
Jndie kocht, terwijl China en speculan- kerto:
'~'
De oinzet bedroeg 1.190.000 aandee- ten verkochten. Demarkt Was prljshou- SliJp Boeloeh Ii.:
5
len.
dend.
·'Jan./Fe'br. aanJj. ,,3.90
" 6.31
"
",to.
Kleillhaudelsprijzen van rijst
,
te B'~tavia
'
iiW
rB 0 mba y, 30 Jan. (Reuter-East- Ketan Bangkok
f 12.145
ern>. Cash' 50. rupees 3 annas. Verr.
Jan./Febr. a~nl1. f 7.50
VRACllTVERllOOGING
Ketan
Java
'
..
medio Februarl 50 rupees 3 annas.
Jan./Febr. aanb. ,,6.30
" 10.20
Met ingang van 1 April verhoogt de Verr. medlo Maart 5() rupees 2 annas.
SHjp Boeloeh
Java-Pacific Rate-agreement de con- De markt was stU.
Krawang
tractvracht vaor zwarte peper met 33
JanJFebr. aanb. ,,4.60
" 7.45
COPRAB
dollar per 1500 kg. en vaor kpffie met
Huller aoeloeh ,39 dollar per 1800 kg. De niet-contractKrawang
L 0 'n den, 30 Jan. (Reuter-Eastvracht voor deze producten wordt resp.
Jan.jFebr~ aanb. ,,4.30
" 6.96
erri>. Febr.-versch. 20.5.- aanbod. Na
met 49 en 45.50 dollar verhoogd.aanvankelijk onregelmatig te zijn ge- Beras Kepala '
stemd gewee~t, zakte de koers geleide- . Tjiandjoer
PUIJS-INDEX VAN PRODUCTEN
9.7P
lijk in ten gevolge Van den scherpen , Jan./Febr. aanb. ,,6.Beras
Machine
Lon den, 30 Jan. (Aneta). Redea druk van .de zijde der producenten, hetTjiandjoer
178.0., Gisteren 177.9. 4 Weken geleden geen een oorzaak is van het gebrek
,) 8.50
JanJFobr. aanb. ,~ 5.75
consumenten.
- . 52 Weken geleden 141.9.
(Nadruk
verboden).
_ _ _ _ _ e-

lOlls

.
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K w

(ex claim, bij reorg>.,

Javasche, Bank

op den 30sten Januari 1937 des avonds
\

DISCONTO'S BETAALBAAR IN N~D. IND. (inc!. voorschotten in
I '\
(Rekening-courant) .
,'"
I
10.9 ~8 03:?7l
Handelspapier
,f 11.116.09fj.67 , .
15 '.ul:3.~5
Vendupapier
WISSELS BUITEN. NED. IND. BETAALBAAR
in dlsconto
1.957.613.39
Gekocht
Af: 'verkocht maar
voor de Bank Hog
" t.~57.613.39
', ... 1.957.613.39
niet afgelQ()pen

I

"

I

i

BELEENINGEN <incl. vOOTschotten in Rek.-Crt>'
Goederen en DQ3.30~ .421.15
cumenten
45.824.476.57
Eft. en Wissels
"
59.905 903.72
do: pro!. in Neder!.
"
10.780.000.- ,
134.058.20
Hypothecalre Vorderil1gen
Andel"C voor overdracht of beleening
vatbare en bij geschrifte aangegane
inschulden
319.516.74
Munt en Muntmateriaal
VOORSCHOTTEN AAN HET GOUV.
BELEGD KAPITAAL
4.449.457.21
Effecten
'
EELEGD RESERVEFONDS
Effecten
Hypotheken
4.788.520.17
NED. IND. MUNTSTUKKEN
Goud
Pasmunt
r 27.901.950.ZUver
19.100,096.Hypotheken
2~L5lj7.66
MUNT EN MUNTMAT.
Munt. goud
43.129.829.81'
. 60.660.700.87
Muntmater.. goud
17.530.871.06

It____

Munt. zilver
Muntmater., zilver
76.--------,
BELEGD PENSIOEN- EN ONDERSTANDFONDS
GEBOUWEN EN MEUBELEN" DER DANK
DIVERSE REKENINGEN
Beschikbaar metaaIsaldo

,

76.-

20.852.434.69

'

DIVERSE REKENINGEN

60.359.47866

__.~_..:_ III

---

t, 9.000.000.,
KAPITAAL
RESERVEFONDS
~
"\ 4.828.300.65
BIJZONDERE RESERVE (
2.916.172.62
PENSIOEN EN ON,OER,f
STANDFONDS
5.141.567.93
BANKBILJETrEN IN OMLOOP
• 176.580.630.BANKASSIGNATIEN IN
OMLOOP
fl.
414.810.54
REKE~ING-COURANT SALDI :
Van het Gouv. f
171.47094
Van ar.d·er~n f 39.85t'.058.97 " 40.030.529.91

4.449.457.31
4.788.520.17

" 3.231.256.13

Thans is echter de prijs belangrijk
hooger, hetgeen de rentablliteit del'
fondsen ten zeerste verbetert, waardoor
de dividendkansen stijgen, al zal voor
1938 weI geen coupon te knippen zijn,
tenzij bij enkele maatschappijen. De
suikerprijs belnvloedt ook den' handel in
productle-aandeelen.
Als men aanneemt, dat b.v. Wonolangan eens ertoe
over zou gaan om zijn productie-aandeel
voor goed te verkoopen, dan brengt dat
(eens en voor goed, volgens de 'jongste
inschrijvingen ad f 7.50 per normaal Q)
voor 370.000 normaal !quintaal op
f 2.800.000 en als men stelt dat er aall
reserves nog t 500.000
aanwezig zijn
(deels zitten die in aanplant. etc.>, dan
komt men tot een llquidatlewaarde van
circa I 3.300.000 op een kapitaal van
f 3.500.000, zoodat de Beurs vrijwel hiermede instemt bij een koers der aandeelen van om en bij pari.
Het lijkt weI dat verkoopers in vele
~eval1en beter af zijn dan koopers.
Neemt men b.v. de transactie van de
M'angkoenagoro-fabrieken; deze kochten vorig jaar Kartasoera's productieaandeel, voorts eel1 deel van Bangak.
Stelt men de taen verkregen norma alquintalen op 170.000, waarvoor betaald
8 ton, plus, onlangs gekocl)t Koedjonmanis en Djoewono218.000 q.
16 ton,
dan is dat totaal 2.4 m1llioen. Dat is
in 10 jaar af te schrijven, dus op de
oogst 1938 drukt hiervoor extra f 240.000.
De fabrleken hebben samen met al die
aankoopen nu rond 950.000 normaal
qulntaal, waarvan echter in verband
met de bepaling van oogst 1938 op
1.200.000 ton, slechts 37.60% kunnen
worden ,gebruikt (v.j. 44.65%), De
Mangkoenagoro-fabrleken mogen dus in
1938 maar produceeren 356.000 quintalen, waarop dus extra f 240.000 drukt,
hetgeen den kostprijs met f 0.68 verhoogt, terwijl voorts maar een fabriek
kan malen, hetgeen hooge sluitingskosten mee brengt,
zooda t
die aankoop
thans nag geen voordeel brengt, eerder
nadee!.

a

AtuerU<a's bu- en export

Uitvoer-excedent van $ 3(1.000.000
opgave van de producten-note~rln·
gen'der Handelsvereenlglng "Batavia"
New Y 0 r k, 29 Jan. (Reuter). De
en der Ned.-Indische Ver. voor den Rub- Vereenigde staten boekten in 1936 een
berhandelj Ioopende van 30 Jan. 1937 uitvoer-excedent van 34 mlllloen dol12 uur n.m. tot 1 Febr. 1937 12 uur n.m. lar, het.geen het laag3te is sedert 1893.
Afgedaan
laatste
Het uitvoerexcedent in 1935 bedroeg
zaterdag heden vl'aag aanb. 235 millioen dollar, doch zoowel de invoer als de uitvoer zijn in 1936 belangrijk
P l;\ Ie D1 ban g Rob.
toegenomen in vergelijking met 1935.
k 0 ttl e (pe1' picon
14.50 n._
E.k. Bat.. Jleady :
De Amerikaansche uitvoer bellep in
,
Febr.
'!
'36 2.46-3.000.000 110Uar tegen 2,.282.000.000
Fob. Palemb. Ready: dollar in 1935, terwijl de invoer 372
Febr.
millioen dollar hooger was dan in 1935
Z w eo r 1; e .L,a m P.
en 2.419.000.000 dollar bedroeg.
Pep e r <per piooU
E.k. Bat.. Ready:
Febr.
I'
Febr,fMrt. '
12. -no
ENGELi\ND'S KUNSTZIJDE-INMaart .
12.15 D.
DUSTRIE
E.k. T. B1"tong Ready: Febr.
11.50 11.80
Lon .d e n,
29 'Jan. (Transocean).
Febr./Mrt.
11.40 11 65 De productie der Britsche kunstzijde-inMaart
1 t.6~5 11.875 dustrie bereikte in 1936 een recordcijfer.
Witte Mu ntok
In het afgeloopen jaar werden n.1. 145
Pep e r' (per picol)
millioen Ibs. kunstzijde geproduceerd teE.k. Bat. Ready:
21.25
Febr.
gen 123.770.000 lbs. in 1935.
21.25
Febr./Mrt.
21.25
De productie in de maand December
Mrt.
21.25
1936
bedroeg 10.950.000 lbs.
C 1 t ir 0 n ell a-o 1 t •
(per K.O.1ncl. drum)
Contr. A. Ready:

It'

-\7.223.603.60;

60.660.776.87
5.131.213.71
6.21;6.071.41
" 40.253.436. ,242.146.267.18

Febr.
Febr./Mrt.
Febr,!Juni'
Juli/Dec.
Febr,lD<.C.

1.43

,

Java. Std.

araPt

'J

Java 21-1-'37: Goede tippy B.O.P. en
middensoort ·P. S. onverande,rd.
'
Ordinaire B. T. en middensoort O. P.
% d. duurder.
De andere soorten Y4 d. duurder.
Amsterdam 21-1-'37 : Goede O. P. onvel'anderd; andere standaardnoteeringen 1 tot 3 cts. hooger..
Batavia-noteerelngen per
inclusief uitvoerrecht.

O. P. Finest
O. P.'s good medium'

Opgaaf der opbrengsten van het vervoer over aIle Hjnen gedurende de
maand December 1936.

half Kilo.

46-47 nom. '

to good
44%-45
O. P.'s ordinary to
43~44
medIum
"
P.'s ordinary to
medium
42-43% "
P. S. & S. ordinary
to medium
40-41% "
Dust & Small FllgS.
37-38
ordinary to medium
"
44-47~
B. O. P. Finest
B. O. P.'sgood mediulll
to good
42 ~2-43
B. O. P.'s ordinary to
medium
40~2-42
"
B. P.'s ordinary to
medium
40-41
"
B. T. ordinary to
38-40
medium
"
B. F. ordinary to
medium
39-40

...
(Opgave van John Peet & Co.)
De standaard-noteeringen der Javatheevelling, op 28 dezer te Londen gehouden, zijn als. voIgt:
21 Jan. 28 Jan. verschil
1937
1937
G'ewone middensoort Dust
10% d. 103,4 d. + % d.
Gewone middensoort P. F.
103,4 d. 11 d. +%d.
Ordinaire B. T. 10Y2 d. 103!t d. + lf4 d.
Ordinaire P. S. 103,4 d. 11 d. + Y4d.
Ordinaire Pekoe, 11 %
11Y2 d. + Y4d.
Ordinaire B. P. 10~2 d. 103,4d. + %d,
Gewone middensoort B. 'r. 10% d. 11 d. + % d.
Gewone mid\ .
den soort P.S. 11% d. 11~~ d. + % d.
Gewone middensoort Pekoe 113,4 d. 113,4 d.
Gewone middensoort B.P. 11 d. 11 d.
Gewone middensoort O.P. lsh.-% d.1sh.1 d~ + %d.
Gewone middensoort B.O.P_. 103,4~. 10% d.
Goede midden\
,
i
soort B.O.P.
11 % d. 11 Vt d.
Goede tippy
B. O. P.
lsh.2%d. lsh.2%d.

..

Scheepsberichten
•
..STOOiUVi\ART i\lIJ. NEDERLANJ1'

Kustreis:
"J. p. Coren". 1 Febr aangek Priok
"Bengkalis", 30 Jan: vertr. Prlok..
Thuisreis::
"Tajandoen". 31 Jan. aangek. Sabang,
1 Febr. verw. Sabang.

DELI SPOOR\VEG

"ROTTERDi\l\ISCIIE

LLOYD"

,!

T h u is rei s:
"Tapanoeli". 30 Jan. vertr. Sabang.
Kustreis:

Reizigers
Bagage
Diversen

'

std.

Sheets

1.47~

1.47
1.41)0. 1.45 II
1.4jn......

Marktpr(Js ,ten 12.U~· om.
Jav~

1.45

I.t5

1.4'lf)

ContractO.
Jan.
RUb b e r <per %
K.O.)

a
1.45
1.45

l I t e It: Ten volle op peil.

,
Londen-veilingen :
Men ziet hieruit, dat de' depreclatle
t.o.v. de koersen in Februari 1936 over
Britsch Indie 18-1-'37 : Gewone B. T.
het algemeen weinig invloed heeft uit- en B. P. en gewone' middensoort B. P.
geoefend, hetgeen duidelijk is, omdat de % ·d. duurdel'. Andere soorten onveransuikerprijs na de depreclatie vrijwel even derd.
hoog was als toen.
25-1-'37: % d. tot % d. duurder.

OFF. NOTEERINGEN TE BATAVIll.

Verkorte Balans van de

a

38;~'8

'

f

"
"

61.180.45
381.485,43
9.800.37

f 452.466,25
Sinds 1 Janual'i, a.c. f 4.670.593,63
Gedurende Dec.' 1935 " 354.158.28
In 1935 vall 1 Jan. af " 4.280.009.30

"A~eland", 31 Jan. aangek. Pekalongan.
,.BUltenzorg". 31 Jan. aangek. Palembang.
"Rota B~r()'e". 31 Jan. aangek. Priok.
"Garaet· " 1 Febr. aangek.. Priok.

PACU'IC JAVA BENGi\LEN LIJN

"Salawati". 31 I<"eb1'. vel·tl'. 'f.andjong Ka.

mlli.

,

,

•
1M'

ODSWORTH
5I!W3kM

~

REX

R 'E:'X

AUTH CHATTERTON

"r,

·W'.'"

-'<c,

''''';ZZ&S

.:;g

Heden voor het laats'f:

9

----

~l'echts

Het Nieuwste Anif-Journaal.
Voor aile leeftljden.

,2551.

PREMIERE

*. .
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em-

: , Eesf.P,W

#

het

krankdnnige

JESSIE MATT~iEW$
Prachtige Enscene8ring

huishouden
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de groote Gon'g!"'s'chlager
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+DE BLONDE CARMEN +

'WJoensdag 1 Febr. 5 uur n.m.

van

'If"

-,.

cr_
'

REX

~
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»
.
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,

A'DOLFWOHLBRGCK
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AlJt~ony',+. A~verse
.,
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Speclaal Sigaren - Magazijn

'ne' ~'Gontg-sch'I'ager

-i;~'.''''''*'

a.f.

Dlnsdagav~nd

Premiere

BlUT
*..-

Sit MICHAEL STROGOFF, DE. KOEHlER, VA"N'· b'EN lSAAh
'....... . "...

AS EVER BEFORE! ~.

•. ,._ . . . . . . . . . .' "

Een film mat cnweerstaanbaer tempo en on'stulmlge 'Uoollj~heid
Vdortlf: 'Pox }.fews en 'Polygoon-Nieuws me't de 'o'peniri'g 'van:' de nleuwe
Moe'r"diJkbrug . e:n vertrek Hs, M~. "De Ruyter";
(Aile. leeftijden)

v&r

0 p

"P'

hat le~k'e tooneelstuk voor de jeugd

in de geestige Honqaarsche film

Woensdag a.s.

TWICE AS FUNNY

rilet IDA WaST - lEO .SLEZAK . HANS LIEBENEINER.
-Een acht-vroolljke lachfilm.
(alia leeHijden)

·MARIKA. 'RoKK - PAUL KEMP
.....

(OUR RELA liONS)
/

MARTH'A EGGERTH

Heden en m'orgen voor het laaht

.

...

O[YW[[[INGBRO[RS

HEDEN· EN YOLGENDE A VONDEN

~.

•

. . . . ", • . • •

=

MICHAEL STROGOFF., DE KOERIER
VA'N DEN TSAAR
fa

CAROLE lQMBA'RO

'Een New Universal firm z66 waanzlnnfq. z66 dol.
t66 goed opqedlend idet : "it might turn a sphinx
into a talighing hye"l1a",om hetin or igineel Amerika'ansch 'uit 'te drukken i U bent geen sphinx I 7'
. . , . . Hoe zult U zich dan wei voefen na
hat zien van deze

•

Yanaf Woensdag

de bercernde komieken, brenqen
lachstormen over Batavia door

Heerliike Muziek.

)

l'MY MAN GO,tJF:RE,y "I
;met

III R & ., ft

metEng~land's meest gevierde revue- en- filmster

•

de 'do(-geestige avontureh vail den correcten butler
in

twee avond sn, heden en morgen

11"$ LOVE AGAIN

"'~~

Haden en 'morgen besllst 'Vaor het laetst
'(Wiiilam Powell)
der Bullocks.

2 ' 30

S ,

AkMAiWW

,.j.e qrootsche, vroolijk s operette-Illrn -

-

~"'DECA PARK''''
'.

. . . .iiD&i&iI.w'"

CINEMA PALACE

~e'Rainmakers)
W H EEL E n& 'W '0 '0 'L >5 E 'y

met
Ext r a:

Ap_.itta1pwA

DEC A PAR K

. .~

. . . . . . ........"MQ4P£&P

RE(J·t:NMAKERS

IJ~

morgenavond

- -err'

VERWACHT IN

YIAlTER HUSTON

Om-at

QAAA

i

- •

",

'b
,-~

?

X

"DE TABAKSPlANT"
'(v/h F. H, JUSTMAN)

2543

Batavia-C. Noordwijk· 38 b
'rei. weu., 349
Bandoeng'
Bragawe r
Tel. 1183

39

'KUNY U N'IET SLAGEN
met een goede SIGAAR
of een prima PUP T'ABAK
of een smakelijke Siqoret,

Bezoekt onze ·Winkels.
,I
WIJ bieden U een ossortlment uitMEER dan 100

Fabrikaten.

~

g, .

<It.

Suggested by W. W. Jacobs' Story "The Money Box"

etro
til/t}Il-

Directed
by Harry Lachman
\
-

~er ~----'!-----------'lI1i

:J>ICTUM

De eersteelsch 'is

v06r een Slgaar
Dat men deze
.

Droog Bewaar'
Stopflesschen

-

/

De kroon op al hun voriqe successen

2~5

sinds 10 jaren van sarnenspelen.
Than's hebben ooze qrapjassen.tweel'ingbroers, en dat g~eft meer verwikkeling en en moeilijkheden dan ge-.
wO'o:'llijk . . . '.terw·ijl h~t publiek
zlch krorn Jacht qewoon I

. $IF"~

g~ v~n~ a.s,
R E X Dpi~Sd~
remlere

A,n(~,~~l ,~~vorse

·1

«

eN-'

..... -

sya

....-

2527

Ui.

VLUG! '
VLUGGER ! !
VLUGST ! ! t
De Maileditie van het Botaviaasch Nieuwsblcd gaat per
vliegtuig naar Nederland en
wordt tweernool per week veri
spreid.
Slechts f 3.- per kwartoaJ
lbuitenland f 4.-). .

....................................
.
Vanaf 5 tim 7 Februart
ook in de

CENTRALE BIOSnOPE
(Meester-Corne'lis)

Aanvangend: .
6.30 en 9,30 uur
pr ecies
. 2525
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REX

Hog nooif ~eeft Metro loo'n komischa
film oebracht, komt· dus allen kijken,'
deze comedie is YOOR DUO EN' JONG I
Extra: UET HIWWSTE ANlf·JOURNAAl:
van de Engelsche krulser ,jDorsetshire"
G. ,G. aan Tjililitan; de nieuwste Glenn

Opnernen

. bezoek

; M 31 tin-bqrnmenwerper.

Ontvangst van Gerleraaf
Evang3'line Booth, Herstel Zelfbestuur van Goa, enz,
2550
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nATAVIAASCII ;NIEUWSBLAD

vall llIaalldag - 1 Februari

"~.937' - DERDE BLAD

Sneeuw en kou aan den Evenaar
Naar de hoogvlakten van de Ambato
lawaai en geschreeuw op straat pas tegen twee uur 's morgens luwden, zoudenl
wij in om; derderaugs bezto hotel goed'
bad
aan
boord
gevuld
met
het
zoetwaeenlgc
uurtjes hebbcn kunnen slapen,
Het majestueuze landschap
tel', waarop wij varen; het is center indien de ontelbare musklcten dit niet
der Corrlillerus
lllin~er Ihelder dan het krlstulgcoene had-ten verhlnderd. Ecnige jaren geleI
,zeewatel' uit de, Oceanen.
I den
veer geen enkele Europee!chc"
Ult
het water steken nog kllometers scheepvaartmaatschapplj naar Ouaya;!.
REISINDRUKI{EN urr ',ECUADOR
verde top pen del' bosschen die door de qull, omdat het een haard van gele I
kunstmatige stuwing ondergeloopen zijn. koorts en typhus was; dit is echter vecl
van
\
Het Is reeds donker als wij het nauwste : betel' geworden, slnds een arts tot pre-'~
een specialen correspondent
gedeelto van het kanaal, de "Culebra"; sldent del' republiek werd gekozen en '
(slang), passeeren, Links en rechts is de 1 een leidlng uit ue 'bergen de stad van ~
waterkant met roode en blauwe llchtjes geed drinkwater voorztet.
gezoomd en op de stelle heliingen van'! .l?e treinen die van de overzljde der
deze diepe Inkeeplng d . h t ge ber t l nvier het verkeer met het blnnenland
A mba t 0
(Ecuador)
I dl
1
I
I 0 ~O'f. ~ t t~lg e, .onderhcuden, vertrekken slechts drle
.
e a een ge rna en. 001' ms or mgen Imaal per week (omdat het sp or 1a'
het kanaal versperd heeft, staan talrijke
0
1 ar
Veertlen dagen lang, slnds het ver- llchtbakens voor de scheepvaart.. Aan-I ~e hoogvlakte niet dUbb~~ Is) en dan
In Poalsoh Opper-Si!ezie is bij het sta tion Myslowitz dezer dagen een Iocaal trein In botsing gekomen met een aanta]
g
trek uit Antwerpen, had onze vracht- boord is leder overbodig licht gedoofd l'SS °dChtte~1ds alS het nauwehJkws .~oedi dda
goederenwagens; 9 menschen werden daarbl] gedood en 30 ernstlg gewond ;' de plaats van de ramp.
.
'
"
a IS zoo t egen zessen.
IJ re s en
boot, met een deklast van vier aware lang~aam varen w~J door de smalle eerste klas, bij gebrek aan een betere;
locomotleven voor de Chineesche spoor- geul, boven ons schltteren de sterren het was er stampvol, want gedurende de , " d e 1lee t s t e maan d en h ou d en de welgestel. h a 1seen I
og '
dler door den van den melkweg.
, ,
wegen, ZIC
stormachtigen Atlantlschen Oceaan een
Behalve in deslulzen, varen de sche- den hun verblijf ook liever in de bergen. den regentlld, van Januari tot Mei, is I midden een opening gelaten is waar het heel zutd-Amertka naar het Oosten te
w
b
d Z'd ..,'" t
d
d
pen op elgen kracht door het kanaal \Vij zaten op nauwe banken met de knle- df neerslag op de helllngen van de' hoofd door wordt gestoken, Zoo Is het stroomen eel' zij de zee bereiken, heteg ge aanc,
Ul waar -s, wars 001' en de geheele doortocht neemt ongeveer en tegen elkaar, de raarnpjes waren cprdilleras enorm en in dlen tijd ge-l tegelijk overjas en slaapdeken, hetgeen geen verklaart waarorn de Amazone de,
de AntUlen heen, op grooten afstand 9 uur in beslag. Tegen middernacht da- klein en gebrekkig en onze medereizi~urt het niet zelden da,~ zoowel de voor een volgende ~uropeesche mode grootste rivier del' wereid is.
Iangs Cura~ao, hielden wij koers recht len wij door een dubbel stel sluizen weer gel'S ontploolden hun geurlg ontbijt:
tieinverbinding
door het dal van den misschien
een
aanbevelenswaardig
---.
op Cristo-bal af, aan den westingang op zeepeil af en varen langs de dubbel- waara~htig, een Hollandsche derde 'klas
van het Panamakanaal. De volledige st~d Panamc/Balboa in den Stillen voor buurtverkeer is een Pullmancar Chanchan als het auto-verkeer over de nieuwtj~ in den crlsistijd is.
BLINDEDARi\I-OPERATIE OP ZEE '
naam dezer stad luidt Cristobal Colon, Oceaan; den volgenden ochtend stoomt hierbij vergeleken!
en$el~ wegen :doo'r de bergen (de oude
Zoodra wij het hooge randgebergte
naar den beroemden Genuees, die, deze ons schip reeds tegen den kouden Humkoerierwegen del' Inka's) gedurende et- overschreden hebben en wedel' naar de
Het landschap telijke weken geheel onderbroken zijn.llagere hoogvlakte tusschen de beide
De passagiers van de "stuttgart" va~
:rels, 3en1ge eeuwen vr<>eger voor het boldt-strQOm op lang.3 de kust van CoDan heerscht in de enkele groote steden bergruggen del' Cordilleras afdalen, wordt den Nord Deutschen Lloyd deelden blJ
eers); ondernam.
lum:bie naar het Zuiden; een merkHet eerste gedeelte van de reis ging op de hoogvlakte gebrek aan benzine, het warmer en eucalyptusboomen om- a~n~omst te Colombo mede, dat de ka..
Toen wij met onze 10.000 ton vracht ~~ardig feit Is, dat het in deze buurt
door zeer vruchtbaar, soms moerassig bduw-materialen, enz. en men leeft er zaomen vruchtbaar bouwland waarop pitelll, ~a het verlaten van Suez, draadala een notedop door uitloopers van een bIJna altoos regent.
laagland, begroeid met ~ananenboomen, wekenlang van de w"€L'eld afgesloten" vooral mais aangeplant is. Midden in de loos bencht had. ontvangen van "het Ne...
Atlantischen storm werden geslingerd
Naar het biunenlalld g~vOlgd door een prach~l~ stuk oerwoud, omda.t de postzakken uit Guayaquil niet hoogylakte, op 2600 meter hoogte ligt ~e.~landsc~e SChlP "R~ndfo~tein dat ~e
, aloof alIes van dek moest worden gerIJk aan bloeiende troplsche gewassen.1 vervoerd kunnen worden.
Ambato, het doe I van onze lange reis, e~lste off1cl~r van d~t SChlP gevaarbJk
zwaaid en de zee op ons inbeuk,te, kreDrle dagen later, na den evenaar Ite Overal onderweg werden ons vlnger~teeds
hooger klimmend bereikte de Iaan de gelijoknamige rivier die op den zl~k was. Hlj was lijdende aan acute
gen wlj het noodlge ontzag voor het
hebben overschreden, ankerden wij bij groote bananen en reusachtige ananas-I tretn bijna de 4000 meter. Door de ijle Chimborazo ontspringt en fulschend, bhndedarmonste,king.
taale volharden del' opvarenden van de
gebrek aan een aanlegstelger, in de ri- sen aangeboden. Het spoor leidde dan lucht werden eerilge relzlgers bergziek, do')r een diep erosiedal in de vulkanische
De "stuttgart" stoomde onmiddellijk
"Santa Maria" teen zij in 1492, na weken
vier Guayas voor Guayaquil en voor bergopwaarts door het ste~ds nauwer II e~( verschijnsel waarmede ook reeds de f?rmatles, n~ar het Oosten stroomt om i!l d~ richting van de "Randfontein" en
en maanden van slecht weer, tach beons lag Ecuador, het land met zijn hoo- wordende dal van den wIlden, berg- eerste Spaansche veroveraars, die het' zIch ergens 111 de haast onbekende oer- .zond een dokter met een verpleegster
sloten met die kleine schuit nog verder
ge bergketens, dat ons zou herbergen. stroom Chanchan, altifd in kronkels lalld te vcet binnendrongen, te kampen wouden van Brazilie met de Amazone te naar het Nederlandsche ~chip. De~e ope, naar' het Westen ,te varen, omdat hun
Guayaquil, een havenstad van een 150.000 haoger door ..een wild landseh~p, .totdat h~dden, en hoewel wij ons ,aan den eve- vereenigen. Een groot aantal zijriv~eren ;l'eerde met succes den z~~k~. en v~er uur
tanatieke gezagvoerder meende langs
inwoners van verschlllende pluimage, h~t onmogehJk lee,k dat de trem, ll1 een naar bevonden, was het op deze hoogte van de Amazone ontspringt op twee later kon de "stuttgart ZlJn relS verde~n weg het Aziatlsch vasteland te
kan er zich niet op beroemen een pret- dlep ?ol gevangen, verder een ~litweg verbazend koud, zoodat onze winterjas- I a driehonderd kilometers van den Stil- volgen.
kunnen oorelken.•
tigen indruk op ons' te hebben achter- zou vll:den en de stijging, vlak langs sell. waarmede wij in Guayaquil geen len Oceaan, maar worden door de wa':'
De "stuttgart" is op weg naar Manill~
Doordat een smalle strook van de Regelaten. Voor amper vijf passagiers, die een dlepen afgrond, in zigzag eenige raad wisten, hie1' goed van pas kwamen. tersch€iding' del' Cordilleras gedwongen met deelnemers aan het Eucharistisch
pubUek Panama aan- weerszijden langs
aan land wilden, verscheen zeker twin- honderd meters voor- en aehteruit rijeenige duizenden kilometers ,door ge- '.::ongres.
het kanaal dat de beide Oceanen vertlg
ambtenaren
van
politie,
immigratie
dend,
moest
worden
overwonnell.
De
Chimborazo
.
bindt, aan de Vereenigde staten werd
*W&C&Ii!fiSiI
G
Het ~ek wcl een bee~e gewaagd,
_~••_a~!~~~~~~~~~~~M~?~m!,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~
afgestaan, ,kan de haven van Cristobal en douane; desondanks verl~p de controle
g
l
a
d
.
.
.
maar
later
vernam~n
wij,
dat
dit
felteDeze
bergstreek
is
buHengewoon
mooi
'. oj> een voorbeeldige outillage bogen; de
D,e h~itte aal1 land wa~,Z9o~~l o~e~dag lijk het eeI)ige betrouwbare gedeelte in e~,doo~ d~ 'b~jzonder I heldere atmos-"
, stad ~~~~ met ~~.ar neg~rwiJken en lange
tij,en patmen tangs het ,strand maa~t als 's llachtS' ondnlgelijk en gezlen het I het geheele bergtraject is. Gedurende pheer, rij'k aan prachtige vergezichten.
Nog geen UUf later kwamen wij langs
wei een exotlschen, maar weinig karakden voet van den met eeuwige sneeuw
wrist,leken, Indruk. Het is hler een gebedekten vulk:laIl Chimbof3.Z0 ,vo')rbij,l
stadlg komen ert gaan van oceaanschedie zich t;it 0) 6310 metel" hoogte verpen. eli' vermOedelijk zau het niet van
heft. Zijn stol~pe, breede I{egel stee,kt
de hand te wijzen zijn indien men eens
I weI een 3000 meter boven de hoogvlakte
met de in een dag ge'inde kanaalgelden
uit en glinstert wit tegen den smettcmocht' gaan strljken. Tientallen water"Slechte ~dem komt vaak doqr slecht onderhouden tanden".
}f)'Js b!mlwen hemel; werkelijk een ver-,
vllegtuigen cirkelen boven de haven en
W.)arom
dit risico loopen, terwijl het
gemakkeMjk te' vermijden is.
rukkelijk schouwspel en een verrassing
een kleIn lager kampeert in luchtige bai voor wie niet, ancters dan broeikasthiUe I Hoe? Door Uwe tanden op de juiste wijze fe borsteren. Niet gewoon
rakken langs het geheele ,kanaal om dit
I verwacht In dit l~nd dat zijn na',1.m aan I
strateglsche punt ,pa~ excellence te beborstelen. maar borstelen volgens de COlgate MetfiQde waardoor
schermen.
I den evenaar . ontleent.
werkelijk aile voedselresten, het bederf Uwer tanden, uit de kleinste
Het landschap aan den voet van den
De Gatull-sluizell
Enccuwbedekten berg is cen nogal done
Colgate
groefjes ,worden verwijderd. Ga' nog vandaag tot de
vlakte, die den indruk l1nakt vroeger I
De doortoch~ door de Gatun-sluizen,
Methode over.
de bodem van een ~ergmeer te zljn ge- I'
waardoor de schepen een goode 25 meweest Op deze hoozte groeit slechts
ter opgetlld worden, Is voor ons HolBeschrijving
Colgatescl'aars gras en kruiden aJ:s voedsel
landers niets nieuws, behalve dan mlsmethode vindl U in elke
vaor de talrijke kudden schapen del'
~hien dat alles zoo tot in de uitel'ste
dOM
Illdianem De mannelijke bevolking dezer
puntjes geregeld is; de eenige commanstreek is in witte broeken en 1'oode pondo's die men hoort, zijn de korte belcho'::; geklee'd, een ronde wolhoed op hun
slgnalen der zes electrlsche locomotleplkzwart haar. Zij hebben seherpe neuven. die het 8chip volkomen in bedwang
zen en breede jukbeeiIde'ren, hun gehouden. Gedurende de vaart door de
zlchtshuid is donkerbruin soms geelig.
verschillellde kunstmatige meren, waarEen ponch') is iets typisch Zuid-Ameriult deze 80 knomet~r lange doorbraak
kaansch: €ell wolleli deken, die de InCactussen en sneeuw! - De slleeuwrugge.n van den CbimborazOl- (6310 111) In het
der landengte bestaat, wordt' ons zwemavondllcht.
dianen zelf weven en waarin in het
2512
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. Al ~ladden zi~ het gedurende dezen moesten brengen, alles meenemen wat
Den volgenden dag waren zij zoo goed
tljd Iller o.ok zooveel'beter gahad dan in noodig was, echter geen grooter vracht opgeschoten, dat het laatste ge1eelte,
Mosselbaal, t~ch was het Joh~n ~iet ont- ; dan zij goed konden dragen, opdat zij dat hen nog van het huis in Danskegat
ga"ap, dat 'ZIJn kameraden ZlCP; gedrukt zich vrij zouden kunnen bewegen.
scheldde voor hun lag nml de sQnd
voeltlen
bevroren
lijken die
daar li Den volgenden dag waren zij gereed t u",sc
<: h
te l
' en het
.
.
b't
I door de
A
B'
..f
en'1le tvas
and
e1land.
Ul en agen. up erne1) was de mvloed
. Men moest hier langzaanl ell voorzl'cllhet grootst geweest Gisteren ,toen Karl De zes dooden lagen naast elkander op t· t
Onder de zaken, die zij hier vonden,
. ,
de vloer deur en venster
e d
d' 1 t
Ig e werk gaan, want door den bijen Berner de sneeuw van de dooden
~ "k 'd
I
S w 1', enld~c 1 - zonder sterken stroom ontstaan daar
was een kistje met naaigerei. Het be- zouden verwijderen opdat als ziJ' hun ge.::.pIJ er - en we zeer zOlgVU 19'j- • d
d d
1
'
.
vatte alIes w'at noodig was voor het re- tocht gingen voortz~tten z'ij dez~ w~er: want van nu af kon men verwachten, fe uren e 1e~k ge lee!en wmter, af en
I pareeren van hun kleeding. - In Mos- in huis zouden kunnen b~engen was het dat beren zouden beginnen langs de' oe tO~~l~tP ~ en, die door de sterke
selbaal ha'1den zij niets gehad dan een hem opgevallen dat Berner er 'niet mee kust te dwalen, om naar buit uit te ,vors
c vneze.n, !dan we~r open gaan
d aarna opllleuw bevnezen en dan
spijkef en wat uitgerafeld touw van een '0t:,Jchoot.
<:
..'
'.
...
en
HIJ
stond er een beetJe
bIJ
ell I zien.
'
djkwijls
slechts met een dun laagje ijs
walruslijn. - Toen J0lJ.a n deze vondst wlerp de Slleeuw op .~en hoop, die Karl i De prima ski's die zij hier hadden ge- zijn bedekt. Daarbij alles onder de
deed" zette hij Berner ~adelijk aan het er ,af haalde. Ook blj Karl was de lust' vonden (Werden iaanaebonden. Zij waren sneeuw
werk, 01!L eerst diens el.gen ,kleedlng te niet groot. Toen dcze van dfte lijken de' 11 d ! '
d 0 d't'
h t
l'epareerell
_ natuurhjk kleeren
..
a e fle
goe keel',
e consinds
1 Ie en
e was
Versc h'll
d k eeren d ttrfden zij niet
. '
. van I sneeuw had verwIJderd
~n deze een voor thans
de 111
eerste
zij tm:schen
1 en e
reJldlerhuiden - en vervolgens dIe van een verder had gelegd gaf hiJ' het op I h t.. b kl d
kt d t J
verder gaan en maakten zij omwegen.
hem
h a dd en .ZI'j I Johan kwam "hem vragen of hij weer.
" han
e IJS
e em gelaat
waren een
geraa
, a had
0.. en Karl . Ollderkl e e'e
I n
op Berners
glimlach
Eell goed hulpmlddel waren de lange
bIJna niet meer. Hun onderbroeken en op het eind touw stond te wachten Hij'
t
"1 d
id'
ski's, met hun flink draagvermogen. Zij
h.~mden had1en zij gedragen, vanaf dat vervolgde:
.
"waargenomen, erwIJ
eze ze e.
kozen steeds de plaatsen tusschen de
ZIj in October tusschen het ijs w a r e n .
..
,
"Heden heb ik God gebeden en ik heb schotsen, die hun het veiligst schenen,
geraakt en deze waren tot op den draad
"JeIUl moet. weI begnJpen,. dat ~et hem gedankt, dat ik mij zoo ge~ond en terwijl zij 'zoo nu en dan op een hoogte
versleten.
Tot hun groote blijdschap moet worden mtgevoerd. Wege!1s klll- weI voel en dat wij van dit akelige kerk- van over elkander geschoven schotsen
vonden zij in een kist nieuw ondergoed, d~rachtlge gevoelens" kan ik dlt maar hof weg komen".
klommen, om een betel' overzicht te
en zoo ruimschoots , dat ieder van.hen
met
zeo
laten
lo-open
.
,
.,
.
ZIJ begonnen met over het pakljS te kriJ·!!en.
~
ee,n broek~ hemd en kousen k~n knJgen.
Uij dwong zijn twee lui )het werk te gaan in de richting van Deenscheiland
Ltd
d
h t
t6
~:en if:l~n~~~~~nt~~1~~gK~~;1 ~~:ege~~~= ~~~~;1 e~r~~~ l~~j ~~~~re~a~~n8~~r~i.t~ en in .?en namiddag..trokken zij' aall de 2 ~~ar~P- ~~re~~~~n zij d~n w:~der:~
beeI'd hem die ult te trekken, doch hij
J
~
~
,...
J . I WestzIJde van de Rodebaai, het strand oever en 'zij besteg'en de landt6ng, waar
gaf dit op, want het ging zoo moeilijk; ,,,Je z~.t leeren l,nzien, dat ik.. bruikba- lOP.
I eenige jar.en later,. Al~dre, wiens tocht
dat het scheen, alsor de doode weer- ~~ men~chCl~ wil hebben en jlJ Berner,' Ondanks het feit, dat zij zwaarder zoo dr~eVlg zou emdIgen, de hangar
stand bood.
JIJ vecral, kljk naar deze zes ..kerels. Je waren bepakt dan bij het verlaten ,van voar ZlJl1 luchtballon zou bouwen. Na
.
weet ,t?ch zeker nog weI, hoe Jlj in Mos- MG~.selbaai, gevoelden zij zich thans een korte rust, trokken zij op den heuZoo ging een week voorbij. ~ij waren I' ~elbaal scheurbuik hebt gehad - ~~d ik heel wat opgewekter, want niet aIleen velketen aan op zoek naar het huis. Het
in een beteren toestand dan sinds lan- Jo.n toen maar la~en .gaan, zo~alS JIJ zeU waren zij m.11 krachtiger en betel' ge- was pikdonker en zij gingen ieder in
gen tijd. De storm heerschte nog met wlldet, dan ,had jlj gl.nd,s preCles zoo ge- kleed, doch met iedere schrede verwij-I een andere richting, doch niet te vel'
dezelfde kracht. Ternauwernood kon- I legen, als deze zes h1er".
I derden zij zich verder van de zes doo-I uit elkan~er. Berner was de gelukkige,
den zij het zoo vel' brengen, na3r het! Voordat zij naar Danskegat vertrok- den, die, hoe zij ook hun best hadden die 'het na twee uren l'onddwalen Yond,
~chip te gaan om bral1'1stof te halen. I ken, werd aIles verrlcht, zooals dit door gedaan, toch een terneer drukkenden of schoon het onmid1ellijk aan de baai
Eindelijk minderde het en ten slotte Johan werd aangegeven. Hij had Berner invloed op hen hadden uitgeoefend. Met wa,s gelegen.
~i1!g de storm geheel liggen. 1Iij had en K~rll duidelijk ge.l!1aakt, hoe 't moest goeden moed ging het thans wet;r bergZoo waren zij dan weer onderdak. Dit
JUlst acht dagen gewoed,
.
sel:chleden, en dat ZlJ alles in gereedheid opwaart,s.
was nog' eens een verblijf! Nadat zij

FEU ILL ET.O N
Een Overwintering
01) sl)jtsbergcll
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LARS HANSErr
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Zij vonden verschillende soarten kruidenlerswaren. Bij het reinigen del'
koollen nml. lagen daarin diverse zakken. die de overledenen als hoofdkussen
hadden gebruikt; andere weer lagen
aan het v,oeteneinde. Deze kleinere en
grootere zakken bevatten: rijst, gort,
meel enz. ZeUs vonden 'zij nog een zakje
rozijnen. Verder bleken er acht geweren met voorraad ammunitie aanwezig te
zijn. Johan met zijn kameraden gingen
ernstig ove,fwegen, of zij. voor den overigen tijd kalmpjes hler wUden blijven,
totdat Lange Sivert met "De Hoop" hen
zou komen afhalen. Zij kwamen echter
tot ~e slotsom, dat het t6ch beter was,
zoo spoedig mogelijk op Danskegat aan
te trekken.

In dit huls, waar ·de dOOd) had geheerscht waren de gevonden levensmiddelen llU juist nlet appetijtelijk en bovendien werkten die lijken op hun' gemoedsstemming. Ook hadden zij de
kans, van Danskegat spoediger te worden afgehaalct,
/?iOU een schip

Daar

reeds in 't voorjaar kunnEm aanleggen,
terwijl het tot midden In den zomer
~on duren, voordat de ijsbank, hier in
Rodeba~.i, zou zijn verdwenen. Dlkwijls
zelfs gebeurde het, dat tegen den herfst
de kust hier nog in het ijs zat.

I..
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I

I

I

I

I

I

>

I

den volgenden ochtelid de vensters had~
den geopend, ontdekten zij hun l'ijkdom.
Ren fornuis in de keukcn, potten en
pannen, brandhont en cell kist met kolen, VOOl' gernimen tijd volfloende. Verd
. I
b
er prOVlam:
ussen met conserven,
korinten, pruimen, oak Inciters, een
lamp en olie, een waar ;paradijs voor
deze arme 1rommels di~ zoo'n moeilijken tijd hadden doorgemaakt.
Naclat zij zich vom" gocd hadden in.
do,gen t 0 t rus t
ge k war t'10fti en eelllge
waren gekomen, dacht Johan er over,
nu het voorjaar in aantocht was, dat
zij hun ti!d nuttig konden besteden,
d
'
t · t t e gaan. 'regen da t
001' op vangs Ul
"De Hoop" zou komen, kondell zij misschien een aardigen ve-orraad huiden en
vachten hebben, indien het geluk hun
eenigszins gunstig zou zijn. Toen hij dit
met zijn kameraden besprak, waren deze daclelijk hiervoor te vinden en met
dit vooruitzicht, voelden zij zich als herboren: Zij verkneuterden zlch bij de gedaehte \~at
berenhuidell met wl'nterpels,
..{
per stuk met 200 tot 300 Kronen betaald
worden. Dit was niet te versmaden.
De dagen in Dan~kegat vlogen· om. Zij
hadden 30 vo~senvallen gemaakt, die zij
op verschillende plaatsen op de landengte Igingen uitzetten. Zij vingen vogels, om voor de vo~,sen tot aas te dienen.
'
,
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DE WERELDTENTOONSTELLINO 1941:

Eenige beschouwingen over

Mussolml heeft groote plannen met
Rome. Van zijn uitbundige liefde voor
de stad heeft hij in den loop der [aren
n.eermalen blijk gegeven, zoowel in daden als in woorden. De groote werken
van de laatste jaren konden alleen met
zijn medewerking tot stand komen en
.
hebben het aspect van de stad aanzlenvlncle als Sjen.sl. De gevolgen daarvan lifk veranderd en . in vele opzlchzouden in het gebled, dat de, Jap~nsche ten ook verbeterd, meldt de N. R.- C.
mtlltairen wenschen te maken tot een
'I'hans .heett de Duce plannen goedgenleuwe "invloedssfeer':,.~,ongunstlg Zijn keurd, die berekend zijn op een gewelrter voorkomlng van een hurgeroorlog
voor de chlneesche n~»ubl1ek..H~t is dige'l uitleg van de hoofdstad. Rome za.
In.mers bekend, dat C.plneesehe troepen zich tot aan zee, bij Ostia, een afstand
die ondanks wat er later gebeurd Is, Is aldaar veehten tegen- door Mahtsjoerije van meer dan 25 lK.M., ,.ml()~ten' ultstrekne (iirisbihd In de p'rovlncie.SJeusl gebleven. Daarmee moet men te Nan- en Japan gesteunde Mongolen en tot ken.. De wereldtentoonstelllng van 1941
l'
,king zeker rekening houden.
nu toe met een bevredlgend succes, Wel-l zal daartoe den eersten stoot moeten
biljk& ~~ii muts te zijil met een IanAan den anderen kant kan men niet iswaar zullen de Japanners in mnnen- I geven, ?e gebouwen van deze exposit1e"
rei! sta~tt. itet Is alweer langer dan
Mongolle toch vroeg of laat wel aan I zullen ae kern vormen van de. eerste
~ei1 maaHd getedenj dat maarsehalk
over het hoofd zlen, dat een drastlscher het langste elnd trekken, maar voor het I' wijk van het vergroote Rorr.e. De "ten";Jlllil?ep~
~Jtat1" }(ttl ... sjek door de' rebellen
optreden van de centrale regeerlng ,te-I prestige vande chtneesche RepubUek toonstelling zal een oppervlakte van
6
gen Tsjang waarschijnlijk zeer ongun- is het toch betel' warineer dat ntet zoo bijne 500 H. A. moeten beslaan en zal
Hier helpen allerlei "middelties" ni~h.
\,erd geVati'ieri genoiiten, ell het
stlge gevolgen zou hebben, in het blzon- [dadelljk en openlijk gebeurt,
., een heel Eucalyptusbosch (bescherrnlng
Doktor en zullen U verlellen, dot in derqeeerste bedrijl Vall h~& drama te
der bij Tsjanga elgen soldaten, die hem
De kans dat de Japanners aanleldlng tegen'malatrlamuggen), parken en tUi:
liike gevollen haag "geocli,eerde keel:
Statitde, ddt ehidtgde niet de vtljlaterecht of ten onrechte, voor nlets min-, zouden vh~den zich rechtstreeks met' de nen omvat en.
uiikomst geeft. Carbovit il leer sterk ge·
octiveerde kool in gemakkeliik inneembofl!ll
tlli, Vall den itiaarscbalk en' zljll der dan een nat1~nalen ·held aanzien.! Bituatle in Swei-juan: te bemoeieil, WU Senator Vittorio Cit?I, de orga~isator
vorm. Onreinheden in Uw moag Irekken'
terugkeer te 'Nanking, is' al lang
Daar komt nog biJ, dat tijdens de ge- ~ door den burgeroorloO' in Sjensi zeer I van de tentoonstellmg beeft 111 een
snel IN het Corbovit en verloten doormee
vangenschap van Tsjiang-Kal-sjek door, vergroot worden. weiiswaar klinkt dit draadloozen oproep tot alle'landen der
Uw lichaam.· fen natvurliike gong von' loken,
voorbij. Het drama. bleek echter uit
of namens de centrale regeering naar I wat tegen:strijdlg, daar toch Japan Julst wereld .om aan de e~positle deel,te ne_
die niet kan folen.
meer dan een bedrijl te bestaan~ Op
alle waarschijlllij~heid beloften 2ijn ge- : wenscht, 9a t China met Japan samet}.. men, gezegd, dat ,zij de synthese zal wor_
~e~m -n:0t'Corbovit if! hvis. Onposseliikheid.
"
, Indtgeshe, "koter" en andere protest;act{es
't tooneel van Sjensl wordt ntl het
geven voor een m11de Qehandeling van, de communisten bestrijdt, maar. het, den van de Ital1aansche beschaving.
von maag en .spiisvertering worden snel
t,veede bedrijf vertoond. 're oordeerrsjang-Sjue-llang ~anneer deze of zijn . practi~ch resultaat van een of andere AUe vitale krachten .van den menscheverholpen I Doe 01 die narigheid over aan
len naar het gr90~e. aantal sllelers
last-gevers Tsjiang Kal-sjek vrij zpuden schikking n~et de z.g. communisten van lij~en g~eS,t ~ullen vertegenwoordlgd zijn:
wat (Zo'rbovit·dragees.
laten, zoodat men de stemming van de I Sjensi en' Kansoe' zou, wat dE\ 'boudlng .De ,const,ru~tle.ve en organlsatorische
en de onov~rzic'htelijke woestheid
noordelijke legers tegen Nanking' ze~e.r van Japan betreft, voor CIjlna tach lJ~kwaambeld .van, geleerden, ,kunste-:
waarmede het spet nu verder gaat,
nog slechter zou maken door, zulk een voordeellger uitkomen dan eeh oorlog, na.~rs ~,n tech,nicl zal ,op de p,raef geis het beSt mogelijk, dat er nog vermindel' tactisch optreden.':'
.' ,. .
die de Japanners well1cht weer rou ste.ld worden. ..Wij hopen, dat .de stijl
scheidene bedrljven zullen volgen
Een verdere en zeker ook nog belang- noodzaken .in die gebieden "hun belan.. V~,n den kom~nden' tijd dOQr deze tenvoor de ontknooping konlt.
rijker reden IS, dat de centrale regee- gen te beschermen" met al de gevolgen toonstel,ling bepaaid zal iW~rden". Het
ring om in Sjensi en eventueel in' Kan- van dien. Bovendien zou een min of plan .voor deze tentoonstelh~,g, zoo zel-:
V A:" ,0 I
H.Y.
'Intusschen Is Tsjang Sjue-Uang, on.. soe iets te bereiY~n van pacif1cath~ meer meer gunstlge vers,tandhouding van de Cm1 verder, toont Italie s vertrou2509
geveer tegel1jk met maarschalk Tsjiang hell zlet in een welw1llende medewer- Nanking tot de legers v~n Sjensi en \~en in het behoud van den vrerle. "Wij
iK~~~e~ In Nanking gekomen, waar hij ~ng van T~ang Sjue~llang dan In het Kansoe wclllcht de Japansche'milita~ gcla~en, dat de vrede z~h tot en in ,e(!F~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
weldra, .eerst voor een dag, later voor 1zenden van tel' plaatse onbekende be- rEn nog l:'!,ansporen tot. eenlge vo~rzich.. '1941 zal handhaven, .and~rs z?uden wlj
een week de miUtaire· gevangenls in vf:lhebbers Waarschljnlijk is dat men I tigheld in Noord-Chma en Bmnen.. geen t,entoonstelling op zoo n groote
,VERLOOFDE, DIE UIT DE Lt1Cll'r
DE WOEDE VJ\N, DEN SJJ\II
'glng. Hoe~el voor een hoogg.eplaats~ thans ct'oo~ zekere toezegging'en ·van de Mongolie. Door de tusschenkomst van schaal,()l1twerpen".
K\VAl,t ·VALLEN
offlcler 'de beteekenls van een dag of centrale regeering Tsjang Sjue-liang. Tsjang Sj';le-liang zou we1l1cht e~n verMen ,weet, dat er voor 1941 een tunl Of : ~hah en' chat
'een week m1litaire gevangenlsstraf na.. heeft kunnen overhalen op de hand van bete~lng 111 de betr~e.k~lngen tussehen nelspoorweg komt ,van het centraal staDe soldaat Giuseppe Tomassi, die tot
:tuutlljkweinlg mindel' is dan die van Nanking te blijven en dat hij weldra de njks- en de provmclale Iegers kun- Uon tot het telltoonstellingsterrein. Een het Ital1aansche luchteskader behoort,
.Men weet, dat de sjl1h van' PerzH~ of
.een veel tangere straf, Is het toch weer In een of andere gewlchtlge functie Inen worden verkregen, waartoe 09k de nleuwe autoweg, de Via Imeper1ale zal
was
van
·plan..
te
·.Gabice
aan
de
Riviera
lran,
.zooals, het tegenwoordig he€t, -h€el
vreemd, dat lemand, die het hoofd naar het Noordwesten terug zal keeren. I beraamde uitvoering van besta~l).de Rome met de ,zee verbindell en dan komi
in
het
huwelljk
te
tr~den.Da'tum
en
uul'.
gevael1ge
teenen heeft wat betreft· den
van het uitvoerend' gezag en. tevens
plannen tot verbetering van den ,eco- er ook een nieuwe groote weg ,van het
.het hoofd van net leger en ver..
De Japansche factor nomischen toestan~ in Sjensl met \lulp Vaticaan, door de stad, naar het ,ten- van de plechttigheld waren reeds be- onuitroeibarenlust 'van Frahsehe :jour..
ooheldene andere vooraanstaande persovan de centrale regeering het hare kan taonstellingster.rein.
paa!d. Maar op het laatste oogenbUk, naUsten om woordspe~ngen te pla:atsen.
'ntn ~O<) maar eens gevat\gen ne~mt om
De beweringen over communistischen bijdragen,
.
• ,toen de soldaat zijn verlof al in zijn zak Eerst toornde hij over een onjuiste me ...
aan' zekere wenschen kracht bij te zet- Russischen Invloed, die den opstand
Op den achtergrOlld speelt 111erbij .Het plan van de tentoonstelhng moe"
ten, er met· een soort van berisping at eigenlijk veroorzaakt zou bebben, be- look nog een 1'01 het onlangs gesloten dlt jaar voltooid worden en de bouw be: had, werd (lit ,plotseling ingetrok~en en dedeeling in een Parijsch tijdschl'1ft 'over
feit I anti-communlstlsche verdrag tusschen glnt in 1938 e,n zal duizenden m~nSCheI.L .de soldaat kreeg het bevel, om zlch, naal', den daar Ibestaanden t<>e8tand. Hij nam
t ' E en wee k gevang enLsstraf toeh rusten vermoedelijk vooral op het
k om.
,
'
werk verschaffen De journalist Gayda het vliegveld ,van Ancona tebegeven om den Franschen gezapt -in den' arm '~n
kan nlet anders dan als een eenigszins dat de troepen van Sjensi en n.Let min- Duit,schland en Japan. Dat verdrag vel'''
It d t d t t
t 111
11
~ symboUsche daad worden opgevat.
eel' van Kansoe vaak "rood" worden ge- andert aan den bestaanden tOestand,. Iv.oorspe b'
~
e' eil o~ns Ie ~g m - .er zijn exa,men als parachutist af. te ,deze in eigen persoon zette ze in 'een
volgende beschouwing recht.
noemd en op den nlet te ontkennen althans voorlooplg, natuurlijk welnig lOenen ezoe ers Ul t a e ee en er we- l,eggen.
.
Vooropgesteld dient te worden, dat de Sowjet-Russlschen invloed in Sjlnkiang. of nlets maar nlettemin kan het den reId naar Rome zal voeren.
Wat nu gedaan 1 On~~()edigd ging .de
.Water achter ,de schermen gebeurd
~rste beric~t1r vanK~: j:~va~::n~l~: ~en vergete echter niet, dat de pro- Japanschen militairen het gevoel ge~
arme
jongen
naar
~1Jn
c0!Jlmandant.,
was
kwam den. ntedewerker van een an...
ming van
s ang
.~ s
z 1
e v111cie Sjensi nog niet hetzelfde is ,als Yen, da~ zij nu in ,M9"ngolie nog~ets
Alles was V~?r'het I:uweliJk 1n aIde ge-, . ~er .orgaan ter,oore. Deze achtte,het sop
nauwkeurig geweest 21Jn. Zooa s h t Sjinklang, dIe elk op zich zeIt al hon- ~ meer kunnen verrichteif dan voorh~en.
maakt en z1Jn !nuid zou zeker door het de kool niet waard. En hij zei .het 'zoo :
thans wordt uitgelegd, berustte het heele derden kilometers breed zijn waartus:. Daarvan kan ondanks' China's blnn~n
dorp worden Ultgelachen.
,er was' waarlijk geen aanleldlng om Eel1!
fcit voornamelijk op het wangedrag van schen dan nog de vee I gro~tere pro- landschen st;ijd tegen de communlsten,
De commandant gUmlachte eel's~, ka,t ,te shlan, waarbij chat als chan
een groep soldaten en op een re~ks ~~: vincie Kansoe ligt. Naar schrijvers,' die toch aBeen'het gevolg ~ijn, dat Rusl~nd
mlsverstanden, die daarop .gevolgd Z \ ; perooonlijk het een en ander van de en China voor zoover zif beiden een be..
_1U~ar ,~~n gar bJj den .soJdaat ,den .raad, mocht gelezen -worden.
Tsjang Bjue-Hang zelf schlJnt door z~~. legers van Sjensi hebben gezlen, mee- drelging zlen van hun belangen in~ de
nlet tegeu den wil van zijn 9ver~ten in
Dlt grapje kwam den nauwelijks tob
n'l.ede-generaals gedwongen te zlJn deelen, moet het me,t net communisme Japansche aspiraties op het vasteland,
ga~n en he.t ,pevel op te ,volg~n.
kalmte gekomen PQtentaat onder het oog.
Tsjlang Kal-sjek vast te houden, het- en ook met de sterke behoefte aan het meer en meer op elkaar aangewez~n
,()P den vastgestel.d~n dag .van 'het Zijn woede kende daarop. geen grenzen,
geen hij overlgens op een zeer haUe- verdrijven del' Japanners elder& in Chi- raken
'
l)\lWeJij\< had het examen plaat-s. ~o- aldus de 'N:R. Crt. Of de gezant hem boki
lij~e wijze moet. hebben gedaan. Na de na, hetgeen dan de drijfveer van den
.
mass,i ging naar het vUegveld en ZQcht voorhield, dat in Frankrijk volle<1ige
vfljlating van Tsjiang Kal-sjek he~ft 'opstand geweest zau ziJn, nogal 108100Tsjiang Kai-sjeks verzoeken om ont..
zijn macl1ine uit. Alvorens in te stijgen, persvrijheld bestaat en de uitingen van
Tsjang te Na~king offl¢leel en ~penhjk pen. In zekeren zin kan er misschien slag aan den preslden~ der republlek
kreeg ,hij van zijn commandant ,~en zekere' Parijsche publlcaties nlet op ~n
getuigd van zijn berouw over zijn mis- toch gesproken worden van communis- zal men weI voornamehjk moe~en beb,rlef, waarJn stond aaI1gegev~n op .welke goudschaaltje dienen gewogen te wor..
<\rljl, dat al zei 11ij het er n.i.et'biJ, Weh tischen invloed op den gang van ~aken, s?houwen, tenmin~t~ zoolang ge~n poslplaats ,hjj met zi1n pa.rachute het vHeg.- den, hij riep zijn vertegenwoordiger teulet in de eerate plaats op z1Jn rek~nlng maar dan slechts indirect.
tleve berichten van het tegen~eel kotuig rv.oest verlaten.
'
rug ~n wreekte zich door zijn besluit
gesc,hreven moet worden, aidus de heer
' J men, als een concessle aan de oude ChiP. Oroenewegen in het Vad.
.
Met het· oog op den In Swel-juan (in neesche gewoonte, dat de: haogste autoiJe commandant .zelde er eehter bij, tot deelnemlng aan de a.s. tentoonstel·
Voorts moet men aan den eenen kant Binnen-Mongol1e) qestaanden toestand, r~teit in een gebled zich steeds persoonQat h,ij ~e:zeJ) brief met moch~ operien, ,ling ongedaan te maken.
in aanmerking nemen, dat de "jonge waar naar men. kan aannemen de Ja- hjk verantwoordelijk achtte voor ongealvo.r.e»s- h,et vliegtu~g in de lucht was.
De
achtergebleven
zaakgelastlgde
maarschalk" eind 1930 een bijdrage van panners bezig z1jn hun macht zoodanig lukken, zooals overstrooming, cpstand,
~.a ~~,nige oogenb11kke.n steeg q.e ~a':" sehijnt dit evenz.eer als de bevoegde over..
beteekenis heeft geleverd tot de vesti- I te vergrooten, dat er in de uaaste toe- hongersnood, die in zijn ressort mochchine aro~wog en de ontgQocl,1elde Jo.n- heid en het ·bestuur van de expositle w
ging van ,de eenheid In China, doordat t komst een Blnnen-Mongoolsche buffer- ten zijn voorgevallen, Z,oo verzoekt ~us
~~P.J.an ,()p,e_I),<,l~ de. el)Y~lop~~.Tot ~ljn betreuren. Zij spannen zich in,'den groo..
hij toen zijn legermacht uit Mantsjoerije staat tussehen h~t onder Rus~lschen in- Tsjiang Kai-sjek uu om ontslag uit z1jn
grpotst~ ve".wond~.rmg l~s n1J dat Gabi- ten heer op zijn beschikking te ,lat~n
deed oprukken tot ten Zuiden van den vloed: staande BUlten-Mongolie en ~ant- functies, daar de opstandlge beweging
C~, net s~Q,je waar ~ijn b~ui~ hem: terugkomen. Het zou zonde en jammer
groaten muur en daarmede ten voor- sjoenje komt te ontstaan, kan h,et VOOr in Sjens1 is losgebroken, terwijl hij chef
w~cl).tte,de vlaats was, waar hlj met zijn, als de sinds Lodewijk XlV bestaan...
deele van de Kwomlntang en de natto- d~ Chlneesche regeering gewenscht zijn, van het leger en hoofd van .het uitvoe..
~iJP par~c:nlJ..te ..uit ~et vllegtuig mO,est de diplomatieke banden ten gevolge"van
naUstische regeerlng een einde maakte geen burgeroorlog te do~n uitbrel<en in rend gezag was, en hi} dus bbjkba.ar zljn
~p,lngen. TegehJl$,ertiJd was In den b,iel zoo'n futil1teit verbroken werden. En dan
aan 'den burgeroorlog in Noord-China. een zoo dicht bij Swei-juan gelegen pro- ambten niet goed vervuld .~eeft.. Tot
,ten verlofkaart ingesloten.
al· het' schoons' te moeten' missen, dat
,
tweemaal toe heeft men Z1Jn ontslag
Twee uur later na,m Tomassi zijn reeq.s uit het naburige oosten voor ,de'
Welke beweegredenen hlj daarvoor t;!!! ·-:!!rOlil!!~.le;".IIIf~"~ nu reeds gewelgerd en men zal dat dan
ook gehad moge hebben, een felt. is,dat
ook den traditioneelen derden keer weI
,~propg 'en met kloppend l1art bereikte h~j tentoon&tellin? van kunst en' ~chni~lc
zijn optreden voor de tegenwoordige
doen, temeer nu tel' gelegenheld van
:den grond van het dorp Gablce. Hij be- aangekomen IS ••.•••
centrale regeering zeer gunsUge gevolzijn vrijlating uit Sianfoe heel China
Oacllera.al Anastacio A. SOlllOZO, Nirelkte de kerk op tijd om zijn bijna tecaragua's nieuwepresidellt, spreekt· leurgestelde bruid naar het altaar te
gEm heeft gehad.
bewijzen yan al1nhankelijkheid' aan zijn
•
Hierdoor heeft Tsjang Sjue-liang bij
persoon heeft gegeven als z~lde~ tevo- , ,?ij d~ aanyaardinp: van d~ fJl,llctie
kunnen le~den" ahlus fezen wij in de DE l\IOQRD OP CHARLES ~1ATTSON
¥sb.'
,
een re~e, u~t.
de ·KwQmintan..g 'n reputatie gekregen,
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Reeds 12 arrestaUes

J1et Geneesmilldel.'van, den Sergeant
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Bet aantal arrest-aties in verband me~
den 'moord op 'den' kleinen Charres
'Mattson uit .Everett :(Washington),
waarover ons reeds geseind werd, neemt
nog steeds toe. Thans bevindt zlch reed:!
e~n twaalftal verdaehten in hechtenls.
Op grond' van nieuwe getuigenverkla..
ringen heeft de politie vastgestJeld, dati
den ;aen Januari's nachts om kwarfJ
over een een kre!et van het kind, mis...
sehien weI een doodskreet, ten noorden
v~nEVlerett Is gehoord.
In dezelfde streek werd een hoI ont..
dekt, dat -nog kort geleden bewoond
mQet zijn geweest. De bodem van dlt
hal Is van klei, waarvan men 'spol"lan
Gnder de n~gels van het vermoorde
kind heeft ontdekt.
Voorts is de politite er achter geko"
men, 'dat de ontvoerders dr. Mattson
tweemaal hebben opgebeld van e'en
tankstation ,in Seattle uit, waar ziJ
's nachts hadden ingebroken.

Eindelijk is Mickey thuis en meldt zich aan bij
sergeant Oonderkop, die hem glimmend van genoegeri van top tot teen monstert. Het· valt hem blijkbaar reuze mee, of tegen, dat Mickey nag overeind
staat!
"NOll non", grijnst hij, "het is je werkelijk duidelijk aan te zien dat je je in het schieten geoefend
hebt. Een paar tlkken van het geweer gehad nog 1"
"Nou! En geen zulnig klein beetje ook! ", an twoordt Mickey.

/

IIet beva-lt sergeant Donderkop uiets dat
Mickey niet staat te,"huilen. Zoo zoetjes aan
had hij 'm toch al klein gekregen,' meende hij.
Maar zijnplaag-reservoir is nog lang niet
uitg€put!
"Hmmmmmm", zegt hij dan met een lange
uithaal, als om ~ich te bezlnnen, "met 200'n
pijnlijke schouder zou je moeielijk kunnen
slapen en misschien morgen je werk niet
kunnen doen
"
"IIa ! !", denkt Mickey, "een dagje vl'ij
dus ! 1"

" ...... Daarom had ,ik zoo gedacht", gaat
clan sergeant Donderkop verder, en' er speelt
een geheimzinnige, niets goeds voorspellende,
lach omz'n mond, "dat het beter zou zijrl als
je nlet naar bed ging (Mickey verbaasd), maar
wat ging doen om die opge:zwoUe,n schouder weg te krijgen (Mickey hoopvol> ; je moet
er iet-szwaars op hebben (Mickey ontzet) en
Ik weet weI wat dat zijn zal! G a j ij m a a l'
op wachtl!I"

Als Mickey het volgende oogenblik op de wallen der vesting heen en weer loopt met een
loodzware karabijn drukkend in zijn pijnlijke
schouder, weet hij maar, al 'tB goed wat dat
"iets zwaars" is, waar sergeant Donderkop op
doelde. Maar v~rbaasd of verontwaardigd is hiJ
niet. Aan ~mlke dlngen wen je tenslotte I
,,0, 0, 0,", kermt hij slechts, "en dat z.al ik
de volle vijf jaren waarvoor Ik geteekend heb,
moe ten verdtlren als ik niet gauw die blauwdrukken vind!"
.

. Ondanks zijn V1er kla rIng, dat hij niets
met het geval heeft uit te staan, ,wotdt
de voormaUge gedetineerde Haynes nog
steeds door de politte In hechtnls ge..
ho~d!cn..

•

Steeds meer teekenen wijzen erop, dat
d,e bevolking v~n' EV1&rett in bet geheim
roaatregelen treft, om zlCh van 'de da..
del'S meester te ma~en en ze te lynchen,
indien zij daar ter plaatse worden ge~
arresteerd.
I'
,

'"
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De verklarlug van den diplomatieken

medewerker van de D ail y Her a I d

falet Purollel-centrum- :
proces
Snmcnwerkinq met Duitsch..
land' en Japan

wordt bevestlgd door eBn T ran s e a n-telegramult Oslo, waarin wordt
verklaard dat door een door de Noorsche autoriteiten Ingesteld onderzeek een
del' ernstlgste beschuldigingen tegen de
'b'eklaagden in het Trotzkylsten proces
wordt wcerlegd.
'J'C

In verband met de sensatle, welke in
,Nuol'wegen werd verwekt door de bekentenls van Piatakoff, dat hi] In December
1\10 S k 0 u, 30 Jan. (Havus), lIet
1935 met een Du}tsch vliegtulg naar
"T~;'\'·-:lffnt~chapmeldt, dat in het
Noorwegen 'was gekomen en met Trotzky
vonn!s, urtsresproken over de bebespreklngen had gevoerd over de hoog- I
klaaguen in het "Parallel.centrum"verraadplannen tegen de Sovjet-regceproces w. rdt verklaard dat in 1933
ring, deelda bet hoord van de paspooralsg:v<.lg van instructies, welke van
ten-contrale, die verantwcordelljk is gelien vuli.svljand Trotzl{y werden ont- ' weest voor de bewaklng van Trotzky,
vangen, door beklaagden jte 1\'ros- ) mede dat hij zulk een bezoek zeer onkcu een anti-Sovjets Trotzkyistiscb
waarschijnlljk : acht, aangezlen Trotzky
centrum werd opgericht, dat ten
vcortdurand .scherp bewaakt : werd door
dcel had de Sovjet-regeermg omver
een groep bearnbten del' staatspolitie,
te werpen, het kapitalisme in de
welke strenge orders .hadden niemand
Sovjet-Unle te herstellen, door midtot Tl'otzky tee te laten.
, del van spionnage, sabotage en terVcorts .hebben de Noorsche luchtvaartrorlsme .de economisehe en mlfitalre
autoriteiten zonder zweem van twijfel
kracht der Sovjet-Unle te ondervastgestsld, dat in December '1935 geen
mijnen en militalre agressle tegen de
-,e nkel Duitsch vliegtuig in Noorwegen is
Sovjet-Unle te bevorderen,
ge'I an d .
Om tot <lit doel te gerakenvoer,den 'frotzky, Radek ren Soknlnikoff
onderhandelingen met Dultschlaud
Oekrajiene
en Japan. t
In het vonuls wordt verder ilOI!'
POGiNGEN TOT A..'SCIIEIDING
een plan besproken, (tat door Rudolf
: Hess en Trotzky zou zijn uitg'ewerkt,
War s c h'a u, 29 Jan. (Transocean). ~. ., ~ ,DlIln,!\o1lIl!!!'~!i;.t,._, ...... 'X
M¥.a';ri'~)i'F~.\ ~.,,;~! ,!.~?!=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
\ "terwijl voorts de bekentenlssen der
1'ijdens een rela door het Zuidelijk deel
beklaagden worden opgesomd en erHierop bedankte Premier Goring den Tf
S
van de sovtet-trnte werd door denh,',":tsAllI··aj tul
DE "SIT DO\VN"-STAKERS
'op wordt gewezen, dat elk bunner
Moskouschen correspondent van de r..l .. {;
Fi.\hrer namens het kablnet voor de r er. ~ taten
zijn antl-Sovfets-aettvltelt, de be"Illustrowanny Kurjer Codziepny" opvorderlngen, welke de laatste vier [aar
~--.
F 1 i n t <Michigan) 30 Jan. (Reu...
trekkingen met buitenlandsche mo-. gemerkt, dat de natlonale separatistt,onder zijn Ieldlng zljn gemaakt. be mlter). Maandag a.s. zUlfen gerechtelllke
,~ gendheden, alsmede de hem ten lassche beweglng ~n de Oekrajlene in den
ntster van Oorlog'·bedankte <len kanse- De Staking bij Gen, Motors stappen worden genomen voor de ver·
te gelegde sabotage·daden beeft erlaatsten tijd sterk in kracht; is toegelier namens het militaire departement,
wijd'ering van 130{) "sit d6wn"-stakers
kelld.
'
nomen.
terwijl mh'lister Von Neurath, die tevt)- \VAPEffliTILS'tA;.'JDSOVEREENKOMST uit de fabriek der General Motors Cor"
De correspondent voegt hieraan toe,
Blomberg over Hitler " ren niet aanges]oten was geweest bij
poration.
dat vele leden van de Oektajiensche'
de nationaal-soeialistisclie . partij, den
GROOTE IVERBAZiNG .
De O. M: C. verklaart, dat' ongeveer:
Was h f n g ton, 30 Jan. (neu·communistische partij zijn gearresteetd . B e 1'1 ij n, 29 Jan. (Transocean). In Fi.i(ner ,bedankte namenS degenen,. die ter). De President del' General Motors 80% van· de :'135,000 arbeiders, 'die wer..
"Heuter" meldt ,uit Moskou, dat de onder lJeschuldiging betrekkingen te ceil artikel in het orgaan del' natlonaal- even te voren als ltd del' pa'rtij waren Corporation .Sloan dee Ide aan de minis- keloos zijn geworden door de staking.
straffen, welke over Radek, Sokolnikoff; hebben oriderhouden met de ·separatis- sociallstlsch~ pai'tij,; de "VolJdscher ingeschreven.
ter van Arbeid; miss Perkins mede,· dat wedel' aan den arbeid wenscht te gaan.
Arhold en StroUoH werden uitgespro- ten Kociubinski 'en Boeksjovany.
bebbachtei''', weedegt de mhlister Van
hij had besloten de voorloopige wapen· I be G: 1M. Cl beschrijft in haa! verzoek
keil, groote verbazing verwekten, daar
.
Obrlog maatschalk Von Blomberg de be.(
stilstandsovereeUkomst, welke gisteren aan de autoriteitell om in te grljpen de
verwacht ,wenl dat aIle peklaagden ter
"Hun wordt ook ten Jaste gelegd in l'ichteh, \v~lke d~n laatste.n tijd ill de
tijdens niet-pfficieele bespreklngen met "sit down"-stakers als ontslagen em·
dood zouden ,worden veroordeeld, in' het contact te zijn geweest met kolonel I{o- bliitenl'andsche braden ziJ'l1 •verschenen v
k"k
de ~takers tot stand is gekomen, nlet ploye's en verzoekt, dat hun zal wornovaletsj,
die
er
vo1gens
de
Sovjet-Ru3,
.
j
I'rall
'r.}
den gelast een einde'te maken aan hun
te verlengen.
bijzonder Radek, die niet om c I emen ti,e 'sische autoriteiten naar streeft "de als ZO\.1 er stee<,ls oneenlgh~id hebb~h
had verzooht.
Oekrajiene van de Sovjet-U11ie af te bestaan tus,schen het Dmtsche leger
Gemeld wQrdt, dat nliss Perkins ver~ onwettige tegenwool"digheid in de ge~
De rechtbank was ivan oordeel, dat i n ' ,
'
, , ..
, aan den eenen kant en de politieke
steld stond over dit :besluit van Sloan, bouwen der maatschappIj.
het- geval van deze vier beklaagden ver- ~~~~~~~~" en onder Duitsch bestuur te l~achthebb~rs en de nationaal-wcialisDe nationale defensie
daar was otereengekomen' dat de Ge- ~ Tijdens de bezetting·, der gebouwen
zachtende omstandigheden in aanmer- 'De correspondentver\vacht dat bin- hsche partlj aan den anderen kant.
neral Motors Corporation de onderhall- zorgde de .0. M. C. voor 'verwarmlng en
BASES VOOR \VATERVLIEGTUIGEN dellngen m~t de Union of Automobile licht, terwij1 levensmldd~len ,~erden geking moesten worden genomen. Ofschoon nenkort in de Oekrajiene eell aantal
"KanseUer Hitler heeft de beteekenis
deze b~klaa'gden evena1s de allderen op politieke processen op touw. zill worWOl'kers zou; he:rvatten tijdens een door bracht dosr personen, dIe mat de staalle punten schuldig werden bevonden, den gezet, ten einde de'n Oekrajieners van het leger nietgemeten naar zijnp a r It~" 29 Jan. (Transocean). H~t den gouvel'n~ur' van Michigan bijeen te kers sympathiseerden.
:t
hadden . zij nlet deelg'enomen aan· e1- aaJl te toonen, 'dat, "zij devrijheden, kleine aantal soldaten (100,000 man) Of debat ovei: de Nationale Defensle werd roepen conferentie.
genlijk terrorisme.
welke hun .door de nieuwe Spvjet:-" zijn gebrek aal1 doeltreffende uitrusting, heden in de Kamer van Afgevaardisden
·omdat tiij eli de kenl van: een volksle'.l' .voortgezet.·
,
,
Aile e1gEmdommen del' veroordeelden grondwet zijn toegezegd, verkeerd heb- gel' in zag.·
UITV()E~ vim GRONDSTOFFEN
~yri(r
. )
zulfeh in \bes1ag wOl~den genomen..
ben opgevat".
Al hetgeen de Fuhrer de laatste vier
Naar aanlelding van de verklaring van
Was h i n g ton, 29 Jan. (Havas).
jaar vo'or het leger heeft gedaan plaatst een afgevaardigde, dat de Fransche olle·Het
ver1uidt, dat de Amerikaansche reENGELSCIIE PERSSTEM~IEN
hem ()~derde grootste steunpUaren yap eli benzine~voorradei1 In. geva1 van 091'e,nstige ,ontstefnmil'lg ,
Stalin en Worosjil()ff
de nationale defensie in de Duitsche log' voldoe,«~e zoudeii zijn voar ten hOO~ geering als gevolg van de besprekingen
"Tl'ansccean" meldt uit L:mden, dat
geschiedenis.
ste t\vee' of drie maanden, 'verklaarde tusschen de'n Engelschen minlswr van
VELEGATIE 'NAAR GE~~E
de doodvonnissen, uitgesproken in het
minister Daladier,dat de voorraden voor Handel Walter i Runciman en minister
EEN CONFLICT uI'rGE'BR()KEN?
Cordell Hull. tijdens de behandeling door
Trotzkyisten-proees te Moskou, bij de
Het opnieuw tot ontwikkeling geko- laligen tijd voldoende zijn.
!
Lon den, 29 Jan.· (Transocean)',
melt rhiitsche leger beloont het gel09f
Britsche per~ geen verbazing hebben gehet Congre~ van de neutrallteits-ont- Volgens te Londen on~val1~en,'berichten
War s c h a U, 30 Jan. (Trans- vatl den FUhrer in de weermacht met
wekt.
In antwootd, op de suggest!e, dati de werpen van 'Pitman en MacReynolds af- zijn heftige pl'otesten en de afkondiging
ocean)., De ,jIlIustrowanny Kurjer Cod- trouw, gehoorzaamheid en toewijding",
Frans-ehe
rivieren'en meten zouden '{lor- zien van het voorgestelde embargo op van een algemeene staking het antwoord
zienny" meldt dat eeh ernstig conflict vnklaarde de maarschalk.
.
'De ;,News Ohronicle" herinnert aan is ontstaan tussohen St:\linen: (l'eh c'omvan Syrie op de te Geneve tot stand
'den gebruikt als bases voor groeped wa- den uitvoeri van grondstoffen.
het beroemde 'gezegde van panton, toen missaris van ,Oorlog WorO'sjlioffnaar
gekomen regeling van het sanjak-vr~ag.
tervllegtuigen, de~lde de ,minister van
De
betrekklngen.
tusschen
het
leg¢r
hij op weg was naar het schavot : "Wan- aanleiding van' de arrestaUe van V'erPresident. Roosevelt, Cordell Hull en stuk.
Luchtvaart Fierre'Cot mede, Qat hij
Heer de tevblutie al haar kinderen heeft scheidene officieren van den Sovjet- ell de hationaal-soeblistische· partij be- reeds op~racht had gegeven voor de Norman DaYis hebben dit probleem de
In een redevoerlng tot 10,000 demon..
sprekend verklaarde de minister dat
verslonden, verslindt zij zichzelf"..
laatste dagen bestudeerd.
stranten
te Damascus verklaai'de de SYH..
vorming
'van
een
'eskadrllle
,ampfllbieRu~ischen generalen staf.
inen, wanneer men van den Fuhrer en
Gemeend' wordt dat, aapgezien het sche Premier Jamil Bey, (lilt 8yrie nlefJ
Het blad voegt hieraan toe,. dat van
Verklaard wordt, dat'Stalin zou heb..::. het leger spree,kt, de na,tionaal-social1s- vliegtuigell, "welke ztil worden gesttltionde groep bolsjewisten van Lenin spoe- ben gedreigd W9rosjilo~f t~ lat~n, arres- tis~he pal'tij niet. kan vergeten, aange- nee~d op debergmererI in de Fransche Britsche RiJk het grootste deel van de zal dulden, dat de Tltrksche en Arabl..
dig aIleen Stalin en rfrotzky nog maar teeren, waarop WbtOSjllbff zou hebben zh:u een pelangrijk punt van haar i!\- Alpen, aangezien de aanleg van lan- door de Vereenigde staten ingevoerde sche talen op gelijken voet :wOl'den :J)e..
2uIlen overgebleven zijn.
geJ.ntwoord, dat het roode leger op zulk 1920' opgestelde progra.mma, voorzag in dingsterreinen in de bergachtlge gebie- rubber, tin !en nikkel levert, Runciman handeld en dat het elke regellrtg,
zal hebben 'gewezen op de mogelijkheid terugwijzen, waarbij .<Ie 'haven van 'Aleeen eventualiteit voorbereid is.
de vorinihg vart een volksfeger.
,\ den uiterst moeilijk is.
De "Daily Telegraph" verklaart i dat
van
Britsche
represaillemaatregelen xandrette aan de Turken zou w6rd~il'
Het is dank zij de liatioilaal-socialishet resultaat van dit schijn-proces 'een
wanneer Amerika, ingeva1 Engeland in gegeven.
UJIBOETI'S TOEI<.Oi\IST
,
UI'l'VOER VAN EDELE METALEN
tische partij, dat de geheele natie thans
De demonstranten uitten, protesten
beleediging is voor elk begrip van ;geeen' oorlog i zou worden betrokken, den
M
' k d " 29· J' n (TrahSocean) I d~,n Fuhrer met soldateske discipline . P a to ij s, 29 Jan: (Ttans<;lcean). Met uitvoer van: bepaalde grondstoffen naar aan het adres van Frankrijk en den
!
reGhtig,heid.
o s , ~'.
a.
.,
voIgt.
:
Volkenbond en proclameerden een alge..
Engeland zou verbieden. •
Het blad wijst crop dat de beklaag(len OvereenkomstIg een ,nie~w ~e~lmt ~er ,'Maatschalk VOli Blomberg v·erklaarqe "Ag~nce ~conomique etFina'ncier~" verm€ene staking, waarop de winkelS 1il
sovjet-re~eering
zal
na
,de
mtvoermg
dM'de
beweetde'
on'eenigheid
slechts
de
khiart,
dat
in
Fransohe
kIingen
de'·nleumisdaden hebben bekend, welke zoo fanalIe Syrische steden werden gesloten.
der
.'huidlge
cO~ltracten
de
uitvoer
van
v1ucht
is
van
de
verbeelding
van
eini-'
we
Engelseh:-Italiaan~cha
overeenkbmst,
DE
!
N.&.A.-BEGINSELEN
, tastlsch ;zijn, dat ze1fs een ziekeIljke
In politieke kringen wordt vetklaatd.
Y
I
geest deze nauwelijks kan gelooven! en p.latma uit ~OvJet-Rusland tot de helft 'granten en van anti.;.Dultsche jqurn~- waardoor het transito-verkeerpaar
worden
teruggebra~ht.
lIstert
eh'
verzekerde
met
klem,
dat
de
EthiopH~
via
de
Britsche
havens
Ber'pera
N
e
'w
l'
0 r k, 29 Jan. (Havas). De dat een Syrische delegatie onder leidirls
die in een gekkenhuis lijken te zijn dnt,
Als reden voor dlt beslui~ ~ordt opge- soldaten van het Duitsche lelJernatio- en Zeila wordt geregeld, een gevaar "oor ,,,New York ITi~es" meldt, dat Roosevelt van Premier JamH Bey naar Oen~ve en
Worpen,
I!
geven, dat de voorraad aal1 edele meta- J I A:..·· l' t· .;, . d"
d·· 'de haven van Djiboetl, \V,()rdt geacht\,
binnenkort i een wetsontwerp aan het Parijs zal reizen om aldaar te prateS'.
' ,. 'd"e' ',' i't;Ve b'" "d . 'I" • 0'"
uaa ~svda IS zlJn 111 en geest en at
.
1.en moe t wor
n u 5 reI a ~ v 01''ub.
1"
, ..' '
I
'j
Congres zal voorleggen, waarbij de ar- teeren tegen de voorgestelde teg~llrts
De "Daily Mail" schrijft, dat dit sch;an- zorgsmaatregel ,tegen 'eventtieele on- de F re en volk~. ~a~tlj en .leger de
,Te'rwijl tot dusverre DHboeti de eenfge beidsuren en voorwaarden, de salarissen, tusschen Frankrijk en Turkije.
delijke :proces het Sovjet-regiem op ,de gunstige bUl·te ll1an dsch - 1""
nt"I11·t l·eke I"Ul,t- 'Z~viJe'ntgevers van het 11leUW,e Dmtschland t oegang van Ethi ople
... t 0 t d e zee wfls,
r
alsmede de: concurrentle in handel en
Ant i 0 chI e, 29 Jan. (Havas)'.
meest weerzinwekkende wijze aan de
Onder pressie van de extremistlsche A~a·
wikkelingen..
,
..d
it'
,
b'
.,
Id'·
b'
"
.f',.
.
D~
minister
besloot"'~et
de
verkla-'
zullen
als
gevolg
van
de
nieuwe
overeenindustrie worden geregeld.
kaak heeft gesteld en meent dat hierDoor die w~tsontwerp zouden de bische nationallsten, O.a. van de Lisa
door ,de oogen del' "Pink's" (roeden) in .Als gevol~ v.~~ e 1.!. ,~e r~ . e .ewa~e- ring: :,De opmtrs'ch gaat roort. Wij komst Zeila 'en Berbera zeer ernsti~e
.
concurrente~ van' Djiboeti worden.
\
N,R.A.-begi~selen, welke door het Hoog- voor 'Nationale Adie, bHwen de soukh's
Engeland zullen jworden geopend, die n~ngsmaatr~~ele~: n,~emt, ~e Invoer van volgeh den FUhrer"
metalen snel toe.
.
J
'Als gevolg hiervart wordt de toekomst gerechtshofj ongrondwettig werden ver- <winkels) heden gesloten. Er dedeh zlob
hierdoor het ware karakter leerell ken- lllet-edele
In
de
laatste
~wee maa~den, van 19,36
Djib t l ' j
l,.
1·
I
kl
d
'ti h
d
h t Id
echter geen incidenten voor.
nen van de door ,hen bewonderde 'blaed- werd aIleen ihz'uid;..Ainerlka v6'o1' ~~n
van
oe VEl soml,Jer:
Ingez en.·
\
aar , pra1 se wor en ers e .
dorstige demagogen.
bedrag van 7 millioen goud-roebels aa'n
!R,
,Het ,blad voegt hieraan toe, dat eyen- koper ~n lood aangekocht.
als' in' de Fransche revolutle deze einZUIVEIUNG.; BIJ DE
delooze terreur ten slotte :moet lei~en
HITLER DEELT ONDERSCIIEIDINGEN
. G. P. O~.
o
~ViT
':,
tot een wanhopige reactle.
M 0 s 'k 0 u, 29 Jan. (T~ai1sdeean).
,
De door Stalin. gelaste zulveringsactie
Be r Iij n; 30 'Jan. J(Tranrocean). :De
PI~TAKOFF ,\VAS INlET IN OSL~
bij de G. P. Oe,'; ,ais' ge'yolg, ;waarvan het leden van het buitsche kabinet kwaLon den, 29 Jan. (Havas>': De hoofd der d. 1>:6e: Yagoda door Yeshoft men heden op de kanselarij bijeen voor
een 'kabinetzitting.
diplolllatieke medewerker van de D ai I y werd vervangen, wo,rut, voortgeze't. '
De tweede assiste'dt v~n ¥agoda, Ag- . Na t,e lheb1)ell ,h~rinnerd aan de pollHer a I do ,verklaart; dat min\Stens een
.,\
/- ddt wonder ve",i~ht;~o'or
belangrijke verklaring, door een del' be- ranoff, is thahs 'van' iljn '.' arnot 'olithe-' "tieke gebeurtenissen .'der Iaatst'e jaren,
:&oo'n doosje Wybert tablettert.
klaagden tijdens het Moskousche proces Yen, terwij1 de val, van het hoofd der welke een bijzondere historische ,beteeWybtrt
Oekrajiensche G. P. O~. Bali~ki even:. ket'lis h'ebben verJ,{regen, :bedankte de
;Wat 'n verkwikkend gevod
afgelegd, valsch is.
:.\.',
eens wordt verwacht.
.
.tabldten
FUhrer
d-e
inhlist~rs 'Voor hun samen,<,
; g~~ft het, ~annttr U enkele
"Piatakoff verklaarde tijdens zijn verDe ins telling wordt ':thans overwogen werki,ng.
:1
.I
" ' Wybertjes in Uw mond laat beschermen
hoor, dat hij in Decelhber 1935 van aer- van een speciale opieidin'gssehool voor
;.oplossen. en de dorst U niet , de ked,
lijll naar Oslo was gevlogen om 'l'ro~zky G. P. Oe.-agenten, tel)einde llleef ~ beNadat hij verklaard, had dat· de . res~
,den heelen dag kwelt. Doordat
te ontmceten.
trouwbaar 'personeel 'vooi.' (Ie G.' P. 'Oe. tricties op het lidmaatschap van de
en
zij zoo verzachtend werken
Ik kan met den meesten nadruk ver- te krijgen.
nationaal-socialistlsche. .partij binnenvtrdrijvtn
'op de slijmvliezen van mond·
klaren dat Trotzky in de geheele maand
kort zullen worden opgeheven en nieuen keelholte en deze desinfecd01St
December geen enkelen Rus en geen en- \ \V..;DUWE VAN LENIN GEARRESwe leden tot ,de partij zullen worden
teeren. ondervindt U mindel
TEERD
kelen anderen buitenlander - met uittoege1aten, s~hreef Hitler de Jeden van
;last van hitte en stot. ." ", '
·zondering van Noren - heeft ontvangen.
h~t kabinet;, die nog geen lid der partij
War
s
c
h
a
u,
30
Jan.
(TransBovendien werd hij tijdens zijn verblijf
waren, als zoodanig in en overhandigde
in Noorwegen nooit door Piatakoff be- ocean). Ret PooLScfie Nieu\\'sagentschap hun het insigne ,der partij In goud.
"P. A. T." meldt, dat te Moskou geruehzocht.
Een .gouden insigne werd ook nog overDit is sIechts cen punt, doch van dit ten de ronde doen ({at de weduwe van
,Aileen in"orig. blauwe d~ozen
Imporlt~Ts: Ceo Wehr, &
belangrijke punt der bekentenis kan wor- Lenin en de vrouw van Piat~koff zijn handigd aan versch1llende andere leden
van het kabinet, .zooals kolonel-generaal
•
a 25, 45 en 65 ~t.
den aangetoond, dat het een ·'zuiver, ver- gearresteerd.
Hieraan wordt toegevoegd, dat deze Von Fritsch, admiraal-generaal Dr. Widichtsel is, zoodat de door Piatakoff; af2510
ge.1egde verklaringen haar waarde ge- geruchten tot dusverre niet zijn tegen- der en :de staatssecretarissen generaal
Milch, Lammers Funk en Korner.
gesproken.
heel verliezen".
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Vel"wissel
niet

oOI~2aak

en

,-p gevolg ! .
Pijn Is een gevolg van zlekfe.
Het is een waarsch.uwing dat
er lets ntet In orde Is.' Niet
de pljn moet.bestreden worden
(ma al de qor,t<iak. ..ASPRO", het geneesmiddel in de meest hygl~•.
nlsche verpakking, tast het kwaad In den wortel aan, neemt de.
pljn,ep weg en brengt direct verIichting. Neemt "ASPRO" ~

be6ft

geen anaangename rtawerkirtgen 'zal oak
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-De in--iieilaar;-'1936 voor d~ eerste keer gemtroduceerde MADY ROYAL ZEEP is een doorslaand .succes gebleken, te wijten aan de schitterende kwaliteiten, het aangename parfum en
. het economisch gebruik van deze zeer laag geprijsde zeep. Dit succes heef~.fte_~~b~l!!-a!1ten
~ aangemoedigd _ook voor 1937 weer een
.,..
.
. .
-

~

.... - . .

•

~

r- ••

.·-,MADY··ROYAL ZEEP WEDSTRIJD

,.
..F.. .., ~
.'
",
lot ter waarde van flO. - uit de door het Gouvernemsnt goed-'
I gekeurde loopende geldloterij als prijs, dus dagelijksch een kans op f 75.000. -.
'.
De voorwaarden van de wedstrijd zijn als voIgt: .
. , .
. 1e. In het wedstrijdfonuulier, hetwelk in elk stukje MADY ROYAt ZEEP bijgepakt is, is
....... , door het publiek in te vullen (onverschillig in welke taal ): een korte slagzin, geschikt
voor de verdere propaganda van MADY ROYAL ZEEP of een naam geschikt voor een
nieuwa, nog in Neder-landsch-Tndie te introduceeren toiletzeep. Tegen de wettelijke
. daponearing van deze naaru nlogen geen bezwaren bsstaan. .. ... - - ....•' .
'20. ,Onl voor een prijs in aanmerking te kornen , is het.voldoende, ~f een slagzin voor MADY
ROYAL ZEEP', 6f een, naam VOOl' een nieuwe zeep in te zenden ..: ...30~ Elke inzending moet vergezeld gaan van 3 complete ornhulsels van MADY ROYAL ZEEP
en is voldoenda gefrankaerd te richten aan MADY ROYAL ZEEP, Batavia-C., Postbox
,
.
. '
.
No. 60.
ledereen beeft het recht zooveel keeren in te zenden als hij wenscht, mits elka inze\l4ing
. vergezeld gaat van 3 c01j.plete on~huiseis en separaat wordt ini?ezonden.
.
4,e. De jury kent dagelijks au'n de heste inzendillg als prijs 1/1 lot tel' waarde van f 10. -uit
i,::e;~:t.;;:';~?;l'~~e E~d!?terij toe. De !,rijs"wordt f~anco pe.':. aang~teeke~d SChr~'yen
'te arrangeeren..

.Wij geven elk e d a.

•

f 0.75

·SCHOENE~f

E e n p r o:d u c t van
NicholA.Si PROprietar y~ Ltd.·

':.

v.a.

~I

.

•• .-; ••

. :....(.::.:,.l": '~.,
. ·fie.De beslissillg van
.. :·:·.;~~'~:·:1;i:,:>·<. '.. ..,) dentie betreffende

'-

·~if~~~1.!~~~Z.;'~;i:,

.·./h:~'~,

•

Moppen

'.

,5e ...Koluen voor de' dagehJks toe te kennen prus meerdere
, ".
:'illzelldhlgen in aanmerking, zoo kan de jury de prijs
'. .als voIgt verdeelen: .
{. .' 1e Prijs 5110 Lot; 2ePrtjs 3/10 Lot; 3e ~;Ijs 2j10 Lot;
:,'- . ';'. 4e "
1/10 Lot; ,-4-"
~.>~
' • • •' ,

•

"

de j~r~ is ~nh~~r~~PE!lijk~' Correspon..
deze wedstrijd wordt niet gevoerd.
::::;\0~~:::~.!· 7e. De auteurs-rechten voor aIle nlet een prijs bekroonde
;~:...::, ( ' ; inzendingen gaan kosteloos over in het eigendom van <;Ie
. ·;·;:~:/,-;
':I" N. V. Parfmnerie- & Toiletzeepfabriek , ,Georg Dralle'· .

Batavia-C.
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HONG

--: M'n vrouw zei vannacht geen
boe of ba tegen me, toen lk thuls
kwam!
-- 'De mljne ook nlet, maar weI
een heeleboel andere woorden !

.-.
Professor <tot struikroover, die
hem zijn overjas atneernt) : --.-.:.
Klrijg ik nu geen nummer voor de
garderobe ?

.*.
Professor: "Hebt u mI~schien
ook zeshoekige zakdoeken?, lk
!noet vanctaag aan cen heeleboel
dingen denken".

Aan Rockefeller werd eens door
sen ~medewerker 'verwet-en, dat hij
een employe cen hoog salaris be~
taalde, die niets anders deed dan
in een stoel ronddraalen, en uit
het raam turen. "Wanneer. de-z-elt..
de gedachten in je opkomen", ant-'
woordde Rockefeller, "als bij nerl1~
als je in een stool ronddraait en
uit het raam ktJkt, krlJg je ook
een draaistoel en hetzelfde salarls".

.

•*.

.

- Och kerel, wat een gedoe m~t
m'n vrouw, ze w€et niet, wat z6
wll.
';
- Je weet nlet hoe gelukklg je
b€nt , man; de mijne weet het well

~.,

t..·

'~

BA'fAVIAASCII NIEU\VSBLAD

van ~!nu~ulng ·1 Februnrl
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Wat de zinspeling van kapiteln Eden
op den volkenbond betreft verklaarde
de kansel.er dat het voornaamste kenmerk van (lit llchaam is: "Waorden,
geen daden".

Hitlers rede in den Rijksdag

De

, Kolonicle eischen blijven qehcndhaofd

In <tit verband herhaalde de Fuhrer zijn plechtige verzekering, dat
tusschen Frankrijk en Duitschland
geen .redellen meer bestaan voor oneenlgheld en verklaarde, dat de
Duitsche regeerlng Belgic ell N e d e r I a n tl heett verzeker9 de Integriteit van die staten te allen tijde
te zullen erkennen en waarborgen.

"De tijd van verrasaingeu is voorbij"
B e r I ij n,

Jan. ('fransocean). De straten der hoofdstad
waren hedenmlddag 1 uur bijna geheel verla ten.
De eenige ultzondertng was het
plein voor bet Kroll Opera-gebouw,
waar de zitting van den Rijksdag
zou -plaatshebben en waar zieh on'dauks de lelle koude, ~elke ,.. "1derden in de sneeuw opgei3tt 1..Ie
open vuren llauwelijks wistell te
'verzachten, tienduizenden zich hadden verzameld in de hoop een blik
te kunnen werpen op Adolf lIitler
en zijn voornaamste meUewerkers,
wanneer deze in den Rijksdag arriveerden.
Toen 'de auto van Hitler naderde,
steeg een donderend "heil" op uit
de wachtend.e menigte.
Toen de Fuhrer het Operagebouw
binnentrad verhieven aIle 'aanwezi~ gP..ll zich als een Ulan van hunne
zetels en meer dan 2000 rechterarmen werden in den Duitschen
'groet omhoog gehevell.
30

Behalve de leden van den Rijksdag,
die voor het meerendeel in zwarte en
bruine uniformen waren gekleed, werden opgemerkt het bijna voltallige di,plomatieke corps, aHe Rijksministers.
alIe natlonaal-socialistische gouwleiders, alle staatssecretarissen en honderden hooge s.taatsambtenaren.

,~

I

De perstribunes, zoowel die voor de
binnen- als voor de buitenlandsche pers:
waren tot de laatste plaats b.ezet.
Aange~ien dit de eerste zitting van
den 'Itijksdag na de laatste algemeene
verkiezingen was, moesten allereerst bepaalde formaliteiten worden vervuld.
De wederiui)·telling van den algemeeIn de eerste plaats herkoos de Rijks- nell' 'di~nstpI1cht, het o~bouwen,van de
dag Premier Hermann GOring tot voor- Duitsche weermacht, alsmede de herbezitter.,
zetting van Rijnland 'behandelend, verklaarde Hitler met grooten nadruk, 'dat
Vervolgerts diende de minister van al deze maatregelen ongelukkigerwijs
Binnenlandsche Zaken een voorstel in nlet door middel van vriendschappelijke
tot verlenglng tot 1 April 1941 van de onderhandel1ngen 'konden worden geremachtigingswet van 23 Maart 1933, welk geld en ·vervolgde: "De eer van een
voorstel met algemeene stemmen werd na-tie k:1n nimmer worden verdedigd
aangenomen.
door middel van marchandeeren, doch
Ten slotte werd de wet inzake de i~ een inhaererlte eigenschap, welke elke
reorganlsatie van het Duitsche Rijk l1atie voor zichzelf moet regelen".
vail 30 Janllari 1,934 tot nader, order
lIitler wees er vervolgens op dat
ongewijzlgd van kracht verklaard.
de z.g. periode van verrassillgell geToen deze formaliteiten vervuld waeilldigd is. Duitschland is thans een
ren stond de kanselier op om zijn redestaat, welks gelijkheid van rang is
voering, welke niet alleen in Duitschvastgesteld en die zich bewust is van
land, doch wat de buitenlandsche pozijn
Europeesche taak. lIet zal op
lltiek betreft ook in andere landen met
loyale wijze medewerken Ollli eell opbelangstelling werd tegemoet geziell, ult
te spreken.
lossing te verkl'ijgen van die probleIn het eerste gedeelte van zijn redemen, welke Duitschlan(l en de anvoering gaf de FUhrer een overzicht van
dere landen aangaall.
de fenomenale verrichtingen yah het
Duitsche volk in de laatste vier jaar DVITSCHLAND ISOLEERT ZIClI NIET
in zijn strijd om de plaats te herwinnen, waarop zijn geschiedenis en culIn dit verband ging de FUhrer .over
tuur het recht geven.
"
tot de bespreking van de opmerkillgen,
Zijn bl1k op de toekomst werpend welke onlangs door l<apitein Anthony
verkl=l3rde kanselier Hitler, dat de nieu- Eden in het Lagerhuis werden gemaakt
we Duitsche strafwet voor immer die en wees met nadruk op de noodza,kelijkbeginselen zal vaststellen, waarvan het heid om het ·misverstand, du·t daaruit
behoud van het Duitsche yolk als groote sptak, uit den weg te ruimen. In de rede
van kapitein Eden werd n.1. de meening
nationale eenheid afhangt.
uitgesproken, dat Duitschland voorneDe redding van een natte
riep de mens zau zijn zich van de andere landen
kanselier uit - is geen kwestie van fi- te isoleerell, de rest der wereId op onnancien, doch aan den eenen kant van verschillige wijze te behalldelen of zelfs
het benutten van aHe beschikbare ar- de gemeenschappelijke behoeften van
beidskrachten en aan den anderen kant ·het menschdom Ite negeeren.
van het op een zoo intensief mogelijk
benutten van den bodem, en van aI, wat
Oeen staat - verklaarde Hitler - kan
ciel,e inhoudt.
ziclf op politiek gebied onverschillig tooDe gemeenschap van het yolk leeft nen ten aanzien van, de gebeurtenissen
n iet van de denkbeeldige waarde van in andere deelen de~ wereld ~n vooral
het geld - zeide de kanselier - doch niet wanneel' die wereld zoo klein is als
v.an paar wezenlijke productie, waaraan het hedendaagsche Europa. •
het geld aIleen zijn waarde ontleent.
Deze producUe en niet ·kluizen vol met
De verklaringen van kapiteill Eden
gcoud 'bezorgen het geld zijn dekking terweerleggend wees de It~ti:hrer erop, dat
W ijl omgekeerd een afname in productlviteit in beteekenis gelijk staat met Duitschland de laa:tste paar jaren zijn
politieke petrekkingen met een groot
een daling van de inkomsten.
Het is een gevolg van de erkenning aantal landen heeft verbeterd en met
vian dit feit, dat de Duitsche productie, verschUlende staten z-eer nauwe betrekzoowel op het gebied van landbouw als ·kingen heeft aangeknoopt.
van industrie, de laatste vier jaar zoo
buitengewoon is toegenomen en thans
Met aHe naties zijn. de betrekk.ingen
culmine~rt in het Vier-Jaren-plan, dat normaal en ,met somml~~. staat D~ltsch
permanenten arbeid garandee1"t aan de Ila,nd .op vrlen~schappehjken voelt. De
arbeiders, iuzonderheid aan die, welke vIOegere spannmgen tusschen. Duitschte zijner tijd zullen terugstroomen van land e~n P~l~~ ~n t~sschen Duitschland
de bewapeningsindustrie naar indus- en ~?;stenrlj~'\. Zlj~ mt den we,g ~~ruimd
trieen van vreedzamer aard.
ter~ljl de betrek~~gen me~. Italie, Hongarlje, Joegoslavie, Bulganje, OriekenDE SCIIULDVRAAG VAN DEN
land, Spanje en ee~ aantal ZUi~-:,A~leOORLOG
rikaansche staten vnendschappehjk zljn.

,

De Duitsche buitenlandsche handel Is
sedert 1932 niet afgenomen. Hij is integendeel oelangrijk in volume Itoegenomen.
Een permanente ec,onoInische samenwerking tusschen de landen is echter
ondenkbaar op een andere ,basis 'dan
op die van een uitwisseling van goederen. Crediet kan slechts een tijdelljke
verlichting brengen.
'.
De economische wereldcrisis is het
gevolg van de ontwrichting van de eCQnomische systemen der industrieele landen en van de ondel'linge betrekkingen
tusschen deze .landen. Dat dit het geval
is, is echter niet de fout van Duit,schland',
Wat het Vier-Jaren-plau aangaat v'erklaarde de FUhrer nog, da,t hij de toekomst van het Duit.,s~he v·olk· niet kon
opbouwen op .de verzekeringen van ee~
enkelen buitenhindschen staatsman betreffende internationalen steun, doch
slechts op de concrete basIs van. wez~n
lijke producUe, welke- pt9ciuctie in, b\nnen- dan weI' buitenland op de marl<t
mo~t worden _gebrach~.
DE VERDt;ELDIIEID IN DE
, ~WERE"D,
, ..
'

I

Vervolgens overgaalld tot de vraagstukken op het gebied van buitenlandsche politiek verklaarde de Fuhfer; ~,Ik verklaar hierbij da,t dat

De overeenkomst met Japan ter bestrijding van de ondergrondsche activiteit del' Komintei"n heeft aangetoond,
dat' Duitschland geen isolatie-pol1tiek
voert.
f

~

".\

Hitler herinnerde eraan, dat hij
reeds vele, pogingen had gedaan om
te komen tot een Europeesch ve.-gelijk eit' ill het bijzollder 'om tot -oprechte, vriendschappelljke samen..
werking Ite geraken met het Britsch~
volk, doch hij meende, dat er t~n
aanzien van een punt onoverbrugbare meeningsverschillen schijnen te
bestaan tusschen den Britschen minister van Buitenlandcshe Zaken en
de Duitsche regeerillg. Minister Eden
spreekt n.l. van het gevaar, dat Europa zou kunnen worden verdeeld in
twee kampen, terwijl de Duitsche
regeerillg van oordeel is, dat zulk
een scheuring reeds een voldongen
feit is. Deze scheuring nam een
aanvang met het Verdrag van Versailles, dat de lalldcn verdeelde in
overwil1naars en overwonnenell, doch
wat Dllitschland betreU is deze breuk
door de llationaal-socialistische reyolutie hersteld.
De tweede scheuring kwalll tot
stand door de verbreidillg van bolsjewistische leerstedingen, welke de
scheppers daarvall aall de geheele
wereld wilden opdringell. ,
(.

Frankrijk neemt ofwcchtende houdinq con
LOll dell, 30 Jan. (Reuter).
De algemeene Indruk van Hitler's
redevoering was hedenavond te Londell, dat zij eerder is bedoeld 0111
dell pas te markeeren, dan dat de
vraagstukken nog geen stap verder
in de rlchtlng van een oplossing zijll

srscu

'.'

Bij het opbouwen van zljl1 ko!onlale riik heett Dultschland niemaud beroofd doch deze beziUin"
,
'.
gen werden Dultschland later onder een ondeugdelijk voorwendsel
afgenomen.
De duurte der grondstoffell in
Duitsch~l~d recht.vaardigt de handhaving v;u~ Du:tschland's koloniale
eischen.

'fELEVRS'fELLING 'IE WASHINGTON

Londen teleurgesteld

Wat Spanje aangaat verklaarde Hitler, dat· Dultschland slechts de economlsche betrekkingen met dlt land wiI
aankweeken, doch geen koloniale aSPi-1
ratles heeft.

Wat de internationale sarnenwerklng I
op economisch terrein betreft verzeker- I
de Hitler, dat ook OIl di,t gebied geen
neiging tot isolatie bestaat van de zijde
van Duitschland en verklaarde dat l:
Duit~chland de laatste jaren zijn uiters,te best heeft gedaan Oln betere handelsovereenkomsten met zijn naburen
tot stand te brengen en daardoor een
levendigere uitwisseling van goederen te
bevorderen.
.

deel V~Ul het Verdrag van Versailles,
wa'ardoor het Duitsche yolk van zijn
gelijkheid van rang en van zijn
recht op gelijke behandeling, dat
door aIle beschaafde naties wordt
genoten, werd beroofd en waardoor
, het tot een yolk van nunderen rang
werd gedegradeerd, zijn llatuurlijk
einde heeft bereikt. Ik neeln daarom de Duitsche handteekening terug van de verklaring, welke toentertijd tegen haar betere weten in
.
aan een zwakke, regeerll1g werd afgedwongen, n.1. dat Duitschiand de
eenige _schuld draagt voor den wereldoorlog".

Hitlerls rede

kanselier

DE KOLONIALE

ECONOlUlSCIIE SAlUENWERKING

Adolf Hitler.

Buitenlcndsche commentcren op

zelf had drle concrete
voorstellen gedaan betreffende de beperking del' bewapenlng, doch deze
werden zonder meer teruggewezen door
het sluiten van bondgenootschappen,
waardoor de reusachtige Macht van
Sovjet-Rusland in Midden-Europa In
het veld weld geworpen, zoodat het
voor de andere landen noodlg was de
bewapenlng van het roode leger als
-maatstaf te nemen voar hun militaire
sterkte.

Duitschtand en ¢e oorlogsschaldvraag

-- - ----------.!!!'!

Uit Washington wordt gerneld, dat de
redevoering van Hitfer aldaar met groote
,belangstelling werd gelezen, vooral in.
verband met de jongste bespreking.en te
I Washington tusschen Walter Runctman,
PrcsBent Roosevelt en Cordell Hull,
tijdens welke een hervercee'tns der ko....
loniale grondstaffen tar sprake werd
gebracht.

I

In otrtcteete krlngen is men terughoudend, doch in Internatlonale
kringen wordt de redovoerlns over
het algemeen teleurstellend geacht
en het feit, dat Hitter, Blum en
Eden klaarblljkefijk nlet in staat
zijn dezeIfde taal te spreken en nog
veel mindel" ecu gr meenschappelijke
basis van samenwerklng te vindell,

gekomen,

De verklaring ~3~ het tijdvak va.n verrasslngen voorbij IS wordt op slchzelt
I uiterst bevredlgr n l geacht, doch opgemerkt wordt da' het tijdvak v.an sarnenwerklng bli)~,.)aar nog niet IS aangebroken.

Opgemerkt wordt dat Hitler op een
ietwat vage wijze de specifieke punten
van ,de jongste Lagerhuis-rede van kapitein Eden betreffende een algemeene
Europeesche regeling heeft behandeld.
Zoo schijnt de verklaring van kapitein
Ed~n, dat aIle landen als eventueele
partners moeten worden beschouwd te
DE WERI.:LDVREDE
zijn beantwoord door een nieuwe bevesTot slot $omde de FUhrer acht pun- tiging van Duitschland's onveranderlijk
ten op, welke naar zijn reeening' niet antagonisme tegen het bolsjewisme.
aIleen tot het tot rust brengen van Europa, doch van de geheele wereld zouden kunnen leiden.
Toen de Fuehrer een overzicht gaf
Deze punc.en zljn :
van hcitgeen hij in de laats.~e vier j~ren
,
• 1
•
verricht had, verkla,arde hlj, dat hlj al
1. . Sta.ble.e en geordende bll~n.enland- zijn beloften had nagekoll1en. Hij wees
sche pohtieke en e~onomische toestan- er op, dat het de eerste maal in de geden, welke n00dig zijn voor perma~lente schiedenis van het menschdom Is geen duurza~le economische en pohtieke weest, dat de natie besefte, dat haar
~.etr~kkingen tussCh~l de landen onder- grootste en heiligste Itaak is te zorgen
hng ,
vool' het behoud van het ras. Dit zal
niet leiden tot vervreemding tussohen
2., Eerbied voor de - levensbehoeften landen, doch tot onderling begl'ijpen, en
der individueele volken schept de mo- zal voorkomen, dat het Jo,odsche yolk
gelij'kheid voor het voorzien in de le- andere volken tracht te ve~splinteren en
vensbehoeften van alIe volken ;
te domineeren.
3. De Valkenbond moet worden verHitler verklaarde niet zoo optimistisch
anderd in een orgaan, van evolut.ionnair te zijn als Eden omtrent de economische
gezond verstand instede van een van Itoekomst van Europa, omdat als Europa
reactionn'aire indo~entle;
de bolsjewistische infectie niet bestrijdt,
'4. De betl'ekkingen tusschen de ver- de internationale handel zal achteruitschillende landen' zouden op bevredigen- gaan.
de wijze kU11l1en worden geregeld op
De Fuehrer zei met generaal Franco
basis van wederzijdsch respect en abso- te sympathiseeren, doch hij is bereid allute rechtsgelijkheid;
les te doen om den vreedzamen ltoestand
5., Het pl'obleem betreffende de uit- i~. Span!e te herstelIen. Hij herhaal.de
,breiding of. d,e ,beperki~g d~l~ bewape- tZ:IJn }~ng~~l w~nsch om met het Br~t-:
'nrhg moet van het·. stan:ctpu'nt \vorden sche 'volk-'" s~men te werken. Tot. drle
bezien, waarpij niet ~e~ der natles op keel' deed hiJ co?crete voorstellen lllzawillekeurig'e wijze verantwQordelijk wordt ke de bewapemngsbeper,king, doch op
gesteld, doch ciat, overeenkonit met de alle punten werden deze verworpen \litdringende levensbehoeften van elk land; I gezondel'd ten aanzien van een Engelsch6. Het tot rust brerigen 'der naties' DuH.sche vlootovereenkomst.
is slechts mogelijk wanne~r een einde
Hitler herinnerde er aan, dat Eden
wordt g'ernaakt aan, de' voortdurende vart meening is, dat de bewapening moet
agitatie 'vai:t ol}.veraritwQordelijke inter- beperkt wor~e~ tot de behoef!en der
ilaWmale'groepen die de openbare mee- defensie en ,hiJ vroeg met een Ifonisch
nin Cf opzetltelijk ~ergiftige .
~ebaar of Eden contact, had gehad met
o n ,
Moskou nopens de verwezenlijking van
7. Een ~,ging, tat oplossing van het deze schoone gedachte en of hlj ginds
~uropeesch,~, vraagstuk, is sleGhts moge- bepaald'e verzekeringen dienaangaande
hjk binnen bepa~lde gtenzen;
had ol1'tvangen. Duitschlan'd aIleen is
..8. De Eur0:t>eesche vrede zou ermede bevoegd te bepalen wat het voor zijn
ZlJn gedie \1.9" wanneer de behandeling defensie behoeft. Niemand meer dan
der mind~,~h~.den, die gedwongen zijn Duitschland juichte de Engelsch-Itaond~r vreew.~~ volken t~ I~ven, zon w~r- Ilaansche 6vereenkomst too, waardoor ide
d~~ geleid d.~or de wed~rzljdsche eerble- spanning in de Middellandsche Zee verdlgl,ng van elkande:s gerechtvaardigden minderd is. Duitschland heeft geen· be-'
natlO~lalen ~~ots. Dlt z~u' le.iden tot een lang in Spanje behalve de bevordering
vermmderlng van de spannmg_ tusschen van de economisohe relaties. Duitschd~ ~tatep, dl,e door. het lot gedwon~en land wenscht geel.l koloniale eischen Ite
ziJn n~~t- ~l,~a:ar ~e leven, doch weh<er stelIen aan landen, die het geen kolo~
pol1tle~e gre.Qzen met overeenkomen met nHin ontnomen hebben. Het bestaan van
de raClale. grenzen.
den Volkenbond hangt af vall den omDe ,FUhr~r besloot zijn redevoering yang der noodzakelijke hervormingen,
met het betuigen van dankb"aarheid voor welke hij weet te verwerkelijl<en.
de samenwerking der natie bij de ont- Duitschlands eisch om kolonien zal
wikkel1ng. van het nleuwe Ouitschland. voortdurend naal" voren gebracht worden, doch zijn koloniale behoeften zijn
Ni\DERE BIJZONDERJIEDEN
economisch en niet mllitair.

wordt betreurd, evenaIs Hitler's halsstarrige 110uding nopens het kololliale vraagstuk, terwijl hij weigert
in ruil hiervoor ook maar de minste
concessie aan de 1"ransche en Ellgelsche standpunten te doen.
VITSTEKENDE INDRVI{ IN I'rALI~
Uit Rome wordt door T ran s o c e a n gemeld, dat de wJordvoerder van het Italiaansche ministerie van
Pel'S en Propaganda verklaarde, dat
Italle bereid is elke opmerking van den
Duitschen kanselier te onderschrijven.

I

De redevoering van kanselier Hitlervervolgde de ambtenaar - heeft op uitstekende wijze uitdrukking gegeven aan
Duitschland's vredelievende bedoelingen,
alsmede aan haar vastbeslotenheid
slechts vrede te aanvaarden, welke in
overeenstemming is met zijn eer.
"Wanneer het Europeesche probleem
in het algemeen op dezelfde openhartige
wijze zou worden behandeld, zou de wereId er belangrijk beter aan toe zijn".
I

I DIEPE INDRVK TE PARIJS
Par ij s, 30 Jan. (Transocean). De
verklaring van kanselier Hitler voor den
Rijksdag wordt op opvallende w·ijze door
de Parijsche avorldbladeil' geplaatst, ofschoon slechts het eerste gedeelte der,
rede tijdig genoeg werd ontvangen voor
publicatie ~n de vroege avond-edities.

I
I

Onder reusachtige koppen verklaren
de Par i s - S 0 i r en de I n t ran s i,g e ant, dat Berlijn "een
dag heaft doorgemaakt, welke in de geschiedenis zal blijven voortleven".,
Of schoon nog geen commentaren 00schikbaar zijn toonen de uitvoerige verslagen en de daarboven geplaatste koppen duidelijk aan, dat de redevoering
van den kanselier en de enthousiaste
wijze, waarop zij door zijn gehoor werd
ontvangen, €en uiterst diepen indruk
hebben gemaakt op de Fransche journalisten, die de gewichtige gebBurtenis
bijwoonden.

I

De Par i s - S 0 i r legt bijzonderen nadruk op de passages van de redevoering, waarin de kanselier verklaart
dat Duitschland zijn handteekening on- ,
der het Verdrag van Versailles ongeldig
verklaart, wat de clausule betreffende
Duitschland's verantwoordelij kheid voor
het uitbreken van den Wereldoorlog betreft en dat Duitschland thans bereid
is op loyale wijze samen te werkeil, teneinde een oplossing der wereldproblemen te trachten te verkrijgen.

I

Wij ontleenen aan de Reuter-telegrammen over Hi~lers rede nog de volgehde bijzonderheden :

iLofrede van Goring
lIONS LEVEN I100R'r V"

'1

B e l' I ij n, 30 Jan. (Reuter). Na
zijn zinspeling op de herbezetting van
Rijnland verklaarde Hitler, da't nu de
30ever0initeit en de rechtsgelijkheid van
Duitschland zijn hersteld nimmer meer
een verdrag zal worden onderteekend,
dat in strijd is met de eer der natie en
daarom op den lallgell duur niet zan
kunnen blijven bestaan. "Vr€de is ouze
liefste wensch".
De herroeping van de oorlogsschuldclausule van het Verdrag van Versailles
en Hitler's zinspelingen op de interna-I
tionale politiek en de Duitsche bewapening werden met wild applaus, dat bijna
een minuut duurde, begroet, terwijl den
FUhrer na het beeindigen van zijn redevoering een langdurige ovatie werd gebracht.

Uit Parijs wonlt aan Transocean gemeld, dat de redevoering van Hitler aldaar over het algemeen vrij lauw is ontvangen of,schoon zij, als een klaarblij ...
kelijk antwoord op de jongste rede van
Premier Blum, llauwkeul'ig zal worden
bestudeerd.

I

Definitieve voorstellen voar een herziening der ,li~l'ansch-Duitsche betrekkingen, waarop men in ,li"'rankrijk had
gehoopt, zijn u~tge~leven, doch Fra.nkrijk
is verheugd mt HItler's redeVael'1~g te
vernemen, dat de Fransch-Dmtsche
twistappel beg raven is.

Uit Parijs wordt gemeld, dat Hitler's
verklaring, dat er geen verrassingen
. Hitler's gebaren waren zeer levendig meer zullen komell en dat Duitschland
toen hij zinspeelde op den Volkenbond thans bereid is met Europa samen te
en toen hij op Eden zinspeelde trok hij werken te Parijs het meest frappante
herhaaldeli~k ~ijn we?'kbra.uwen op' en deel van Hitler's rede wordt geacht.
haalde op lrolllsche Wljze zljn s.chouders Oemeend wo:dt dat dit mogelijk beteeop.
kent dat, evenals Duitschland Frankrijk
Na den FUhrer nam Premier Ooring I na de teruggave van Saarland verzeker,·
het woord. Hij maakte het verbod op j de, dat het geen verdere territoriale ashet aannemen van den Nobelprijs door piraties ten aanzien van Frankrijk had,
Duitschers bekend, waarna 'hij uitweidde het thans de verschillende landen verover het proces te Moskou, dat hij een zekert, dat hun integriteit niet zal wor"dlJorges-token kaart" noemde.
den aangetast, zoodat b.v. geen inval in
Vervolgens hield Ooring een lofrede MemelIand of een bezetting van Danzig
op Hitler, welke hij besloot met de woor- behoeft te worden verwacht.
den': "Ons leven behoort aan U. Duitscher en Hitler, dat beteekent hetzelfMen is van oordeel, dat deze passage
de'''.
'
een duldelijke straal van hoop vormt.

I

Generaal Goering heert te Rome een krans neergelegd.
aan den vQet van het mOllument voor ~ den
Onbekend_e'u Soldaat,.

De redo wordt gematigder genoemd
dan vroegere redevoeringen en gemeend
wordt dat zij <::al leiden tot een verheldtring del' intel'llat~onale situatie.

I
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Het blijkt hoe langer hoe ~eer juist
te zijn dat deze Stadsmenschen zullen
Oliveo tuiee sporten gesteuen moeten
teren op de punten in het begin der cornpetltie vergaard. ' , ,
U. ar, 8. - V. I. G. S: ,1-8
Men vraagt zlch at Of de tegenstanders z66' zwak waren te dlen tijde dat
Dat deze ontmceting op Zondag vol men het gescoorde doelpunten-aantal
vartatle geweest is behceven we, gezlen zoo hoog heett kunnen opvoeren ; want
de ultslagcljfers, wel zeker niet te be- dat mag er wezen.
toogen,
'
Het volgen van succesvol optredende
Of is 'de voorlinie del' T. ~. H.-ers
voorllnies is wel het meest aangename zoo in verval geraakt, voorar wat de
bij een vootbalwedstrijd, althans wan- afwerking betreft'?
•
neer succes bekroning is van goed werk.
O. r.,. 1'. V. E: O. bevocht Zondag in de
Dat was bij deze gelegenheld echter eerste helft een zeer nuttlgeh voorlang niet alttjd.het geval. Kioe Sen had sprong van 2' - 0, doch dit Z9,U nlet hebzeker de helft der punten kunnen en ben kunnen baten Jwan~eer de Groenmoet'en voorkomen.
hentden, in de tweede helft, o~k ma:ar
Doch ook HaUl' was liiet op dreef. Het eenige notie hadden gehad van afwerwerk gaf geen vertrouwen.
king.
I
"
Voor Boelaal'd van Tuyl was het een
De Wit-zwarte kool' Is toen z66 vaak
partijtje om te s'mullen, en V. 1. O. S. in onmiddellijk gevaar gewees~ d~t ~;en
dankt aan hem - gelet op het aantal niet kan beseffen het bij slechts eene
tegen-goals - zeer zeker de overwin- c.oorboring gebleven is.
ning.
Met dat al heeft O. L. I. V. E. O. twee
Uit dit aantal is ook af te leiden dat, kostbare punten mogen b<>eken e~ is
al~ geheel, de Vios-verdediging lang niet :twee plaatsen op hettranglijstje gestezoo op dreef was als tegen S. V. B. B. gen ,; de laatste plaats overlatend
aan U. M. S.
verleden week.
Gezien het druilig weel.' was er nog~l
De U. M. S.-aal1val kwam' er veel te
gemakkelijk doorheen. In die periodes belangstelling. H'et veld wa,s uitstekehd
zou een schutter bij de Stadsmenschen bes~eelbaar, doch d'e bal glad. Een
een nek-aan-nek-ra'ce gehouden hebben' handicap van belang voor de Indische
spelers di~ daarmede maar niet over
met v. TUy~.
De opstellillg weg kunnen.
Scheidsrechter Zinnemers had
zeldzaam gemakkelijk, floot over:

het

Scheidsrechter: Hans Prins.
opstellin~en :

U. M. S.

O. L. I. V. E. O.
Kioe Sen
Isnaenl.
Soen' Liang' en Oiok Sen~ ,
,
Soetarto,
,Haar.
B>ng Lie, Llollg r:f911g S~n~ Tjoe
de Casenlbroot, Badaroedin, Llem,
, Tek Oel\' En'g Slang Kim Hay
de vi'migen,
Belle,
Eckhardt
Tjiam Lie
Kwal Sun. Han,
Soemarmo.
V. I. O. S.

T. N. H.

Holland, hcndhooft tijn record l
~

, Sterk-gehantllcapt Uranje-teum speell-met [renetleke

'verbe t enIl eill
DUITSCHLi\ND -

NEDERLAND

~2

In een bultengewcon spannenden
wedstrijd heett het Nederlandsch
elf tal gisteren te Dusseldorf tegen
het team del' Oosterburen gelijk gespeeld.
Beide partijen gaven in deze kamp
hun volle krachten en van het,be~in
tot het einde verflauwde ~~9n moment de spanning en de 1}evlgheid,
waarmede beide' parti1en ; elkander
bestreden, getuige mede het feit, dat
d'e Nederlandsche gelijkrha'Ker e~rst
in de laatste oogenbl1k~en werd gescoord.
Het Nederlandsch elf tal speelde
met drie invallers en gezien oak de
omstandigheld, dat ~e Dultschers,
wat vO,orb~relding betren, in v~l
gunstlger conditie verkeeren dan'
ooit bij een Nederlandsch elf tal het
geval kan zijh in verb and met de
maatschappelijke p,ositie van vele
onzer spelers, is deze uitslag voor de
oranjehemden zeer zaker een fraal
resultaat.
I
Over het geheel genomen waren
de Duitschers wat meer in den aan..
val en ietwat sterkel'. .Aan nuitsche
zijde werd wederom z'eer sterk de
W-formatie toegepa;st. Voo,ral in de
eerste halft paswn. de tegenStanders een kort spel ~~, doch dit
samenspel was zoo snel en sluitend,
dat d1kwerf zeer gevaarlijke,sltuaties
werden geschapen.
~r deze draw Is de ~ed.strijd..
balans tu~chen Nederland en
Duitschland, die met vijf Ned~rland
sene en v1jf Duitsche zeges tegen vijf
gelijke s~leil met een dOell,lem~ddel
de van 31-29, lets in 911;S voordeel
was, in deze tendens, ge~a~~ha~fd.
Ook gisteren weer hebbeu dus onte
oranje-hemden ondanlp$ bun handicap zich trouw betoon¢· aaf:\ h~t
devies "Ie maintiendral" en ~n
ied~r, die ook maar' een .ntoment
heeft geloofd aan een op zi.fn retour
z1ju. van het Neder1~ndsch elf tal,
zal bij dew weI van Inzicht, veran..
derd zijn. De onzen streden'met een
ehlll, dat bewonderensWaar~ig was
dat teve'l1s een van begin: ,tot het
ehide attractief spelbeeld schlep.
. Bravo, Hollandsohe jont?;ens, het
waren weer twee uurtjes, die het
hart van tienduI~endenNederlandets
in ~uropa, In de Oost, in de west
en op aIle wateren del' wereidzeeen
hebben verkwi~t.

moedlgderi.
Nadat de belde elttallen het greene
tapilt 'betreden hadden had de toss
plaats, die' door Dultschland werd ge-

wonnen.
Hfi'khuys <verrlchtte hlerop den aftrap.
.
Dadelijk krijgt Heetjans dan het leer.
En het is Van 'Heel, die een moment
tater de zaak imaar dadelijk onvervaar,j ,aanpakt eo den bal naar den
Dultschen doelmond' dirigeert.
De Nederlandel's zetten reeds van den
aanvang at al hun krachten in.
Van Nellen bemachtigt het leer, geeft
door naar WeIS, die zich wat meer achteiwaarts bevindt. Wels krljgt den bal,
geeft een through-pass naar Van spaendanek, doch deze kan et juist nlet meer
bij. Szepan ontfermt er zich dan over,
maar moet al spoedig den bal weer afsta'a'n. ' ,
Samenspel tusschen Heetjans en Van
Nellen. Van Nellen snelt langs de lijl1,
fiij wordt evenwel gehinderd. Even later geeft, Van lteel ee~ voorzet naar
Bakhuys, de laatste wll op zijn beurt
Wels in de combinatie betrekken, doch
de kleine Wels kan den bal niet meer
beloopen, zoodat deze over de out-Hjn
gaa~.

, Na een doelschop van Jakob krijgt
Guenther den bal vrij en geeft door aan
Kitzinger. Van Spaendonck weet evenweI het leer even iater weg te trappen,
zoodat de Dultschers voorshands geen
kans krijgen.
" We hooren dan, hoe Bakhuys vervolgens een through-pass naar Van Nellen
geeft doch iets te hard, zoodat de laat~te er niet bij kant
'
Een straf~e wind

" De onzen sp~len n.1. met een vr}j straffen wind tegen en dlt maakt het jnist
Etfmeten der schoten en voorzetten nlet
gemakkelijker.
, ,Weer een Hollandsch offensief. Van
Spaeridorick en Wels trekken er tusschen
uit. Wels geeft in zijn ren een throughp~-ss naar Bakhuys doch lets te zacht,
zooqat de Duitschers een momen~ daarop hun ~rachten kunnen bepr~even.
'Van Ue'el blijkt echter Friedel wat te
vlug,: at ,Hij geeft een scherpe pa~s naar
Van N'ellen, doch tastbaar resultaat
bllH~ uit:
Hl~r9P' k0lll:en de gastheeren in den
aanvat De'Duitschers geven een staaltje sa:n1~n'spel te zien, dat er zijn mag.
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In de eerste minuten na de hervatting
kwam een der l,T. M. S.'ers z66 ongelukkig te vqllen dat een ongemak zich tegen verder meesp~len verzette.
Een irivaller werd toegestaan.
Even hebben de Stadsmensehen dan
nog he,t groote woord waal'na, geruimen
tijd, 'slechts V. I. O. S.-klanken worden
gehoord.
Voorsprollg vergroot

Keerpunt van

,

zig, die allen voor den aanvang en ook
gedurende -'het verloop van den strijd
met 11,11de yells hun landgenooten aan-

Zaterde Romer B. v. Tuyl Tolib Delmaar Eng Ho,
lIan Goan.
Anw'ar Soleima'n Brouwer'
Chen,
Tony wen,
Sioe Lam,
Moehoflo en Sheilds
Tek Tjoo, Tjeng LOk, Keng Hwa,
HaUl'
Hian Gin, Soen Tjay.
Kim Hoat.
Bij het starten reeds was' te ~emerken
dat de U. M, S.'ers er alles opzetten om 'In het begin hield men het Spel geuit de achterbuurt .weg te komen. Kan- ruimen tijd verdeeld, met eell, klein ver,.
sen kregen Ze bij de vleet, doch met de ,loop ten gunste der Wlt-zwarten.
afwerking was het droevig gesteld.
Een "trough-pass" naar ~el1e ~rd
Eenluaal losgewerkt kreeg Romer een prompt achterhaald en kon hij daarzeldzame kans voor open-doel, maal' 'me'de zijn club de leiding gaven. De bal
ook hier' een falen van je welste.
was goed geplaatst in den hoek 0-0).
Dat afwerken kan men Van Tuyl toeDe gastheeren bleven letwat dom!vertrouwen. Een voorzet van verren af- neeren. Pech ha(\den ze bepaa1d met
stand' werd onberispelijk in het hoekje €en schot van de Willlgen tegen de lat,
ge~:opt. (0-1>.
"
buiten bere~k van d~n ke~per.
En' andermaal ~leden de gastheeren
De belooning ~ou toch komen. Men
veel t~ g'emakkelijk door ~e vi~sveide- kon den bal maar nlet weg werken die.
diging he'en el~ goed was het maar dat eindelijk door Eckhardt hoog in den
tenm.ihste Sheilds er zoo bizonder het hoe~· werq ges~h9ten (2-,~).
oog In: had.
Het leek ons dat Kim Hoat het s~hot
Weer werd het eerste het beste op- verkeerd beoordeelde. Hij de,ed althans
dringen der gasten een succes.
geen moeite om het te houden, waarop
v. Tuyl wist zich, omringd door heel tach 0.1. kan bestond.
,
,
\Vat verctedigers, vl'ij te maken en te
sco~;en. (0-2L
Overigens was de· voorsijrong van
~\~nen enkele min~lteil had Romer 2'-:"'-0' absoluut verdiend en ~oeht men
reeds den voorsprong vergroot, via den uit het vertoonde ver~chte,n dat de
Wit-zwarten veilig stonde~l.
pa~1. (9-:-3~.,
,
aad n:en daarop mogelijk te vee] ,
ten der U. M. S.'ers werd verv~ngen.
rxnl een belo9,nln~,voor U. l\t S. voo'r vertrouwd?
Want na een vrij goed h~l'beginnen
het goede veldwerk. De linkervleug~l
bnlcht moo,! op eil hoewel Halh.. de zakte het pell der gastrieel'en aanmereerste iniet al valleild nog even kon kelijk.
keeren was <iit tach onvoldoende om
In die eerste periode had 9. L. I. V.
Toen tegen negen UUf gisteravond
verdere afwerking te beletten. (1-3).
E. O. de over winning vast kunnen leg- ons 'd~ weil5eken<1e
van' Han HolDie afwijzing bleef slap zoodat een gen.
lander - hi 'dell tieginne ietYiat onduidevolgende voorzet maar net er naast
Belle kreeg een uitgelezen k~ns voor lijk door de sterke fading - door de
dallste.
een plaats-kopooal doch inlkte in de aether tegenklonk, was het eerste wat
De derde herhaHng. 'Opbrengen van handel' ~an K;im ~oat.,
"
wij vernamen, het berIcht dat drie in- I
v. i. o. s. lilet rilOole afwerking van De \Villigen kwani er nog gunstig~r vallers
in de Nederlandsche ploeg zou- I
Zaterde. 0-4).
voor te staan maar schoot, op,3 M. a!- den medespelen. Bmit, die op de Un~
JulSt in de laatste momenten nog een stand, tegen den wal,{er ~p.
binnen plaats was opgesteld, ward vee. succes voor U. M. S. HaHr werkte weer
De half-linie bleef voottt'~ffe~ijk oponvoldoende weg waarop de straf volg- stuweh, de doelpunten bleven echter vangen door Iteetjans en voor Weber,
Glen links- back, versefieen wllders 111 he~
de. (2-4).
uit.
veld.
'
Rust.

In laatste minuut

Opwindende karnp in Dusseldorische stadion

teoen' S'J.stemIl iek
Doelpuntenregen stort over V.M.S.· Strijd van elan lc"tS
Oliveo klopt T. N. H~

•

Zij stulten echter op d~ hechte comblnatie, gevormd doon Caldenhove en
Wilders. Van Nellen presteert dan een
voorz it, waarult Heetjans een" schot
lost. Hij kogelt echter net naast,
De Invallers blijken hun mannetje te
kunnen staan.
Ben Dultsch offensief houdt hie rna
allen in spanning. Leo Halle loopt stoutmoedig uit en p1kt jtlist voor de voeten
van den aanstormenden Guenther het
leer wes.
Janes, de Dultsche recuts-back, stult
dan een Hollandschen aartval~. geeft
door aan den naar voren snellenden
Kitzinget, dach ver brehg~deze,het nlet.
De laatste komt kort daarop weer op
den Nederlandschen doelmond aanstormen. Puck van Heei komt hler tusschenbeide en maakt er een elnd aan.
Vah Spaehdonck geraakt in duel met
Szepan. Van Heel tikt evenwel het leer
handig terug op Leo Halle, die er weIll
raad mee weet.

I ~~th
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Luttele 'oogenblikken later is szepan
weer terug. Van Heel is er echte~ sn:el
Uij en dirigeett den bal schitterend terug 'naar aas Paauwe... een goede l:)al..,
een misverstand in de Dliitsche l1nies...
maar Gellesch weet nog bijtijds deze
hachelijke situatle fe redden.
Guenther snelt dan langs het Hjntje.
Szepan komt voor ons doe!. Maar dan Is
Bas' Paauwe weer aan het werk, hij
geeft een pass naar B~khuys, een voor~
zet, doch Jakob stompt het dreigende
leer weg. '
In deze eerste tien minuten heeft Nederland eel1ige kam:en meer gehad dan
de gastheeren. Dan zijn Lehner en Hohmann ervan door, keurig samenspel.
Een ver schot Van Kitzinger, die mede
betrokken wordt in dit offe1?41ef. Maar
Halle stopt gemakkelijk.
Weer zijn de Duitschers doorgeliroken
en goed. Doordat Hohmann echter niet
zag; dat Lehner buitenspel stond, loopt
deze poging op nlets uit.
Szepan heeft daarop den bal, geeft
door naar Friedel, van deze gaat het
naar Hohmann, van Hohmann weer naar
Szepan. Friedel heeft den bal. Een puttsche doorbraak. Guenther komt te vallen en Anderiessen trapt het leer van
de'n Hol1andschen doelmond we;g.
Guenther krijgt nog een mooie' kans,
hij st~at goed vrij j~m te schietep, doch
Caldenhove steekt hier <£en red<;lenden
voet tiil
\

-s.

{$f.

' " -,

Bardhlys.

De Duitschers stormen toe, doch Hall~
laat het balletje kalm loopen, over de
Qut-lijn.
Meer en meer komen onze tegenstan~
ders in het offensief. Bakhuys trekt, wat
meer naar links. De Duitschers krUgen
eenige oogenbli.kken later ~en vrije schop
te nemen: Jakob, die uit~loopen was,
werd voordat hij nog de bal had aangeraakt, aal1gevallen.
:
Bas Paauwe begaat eveneen~ een overtredirig door h~nds te maKen.

Een vrije schop voor ;Muenze~~rg.'
Szep,an krijgtJde bal en hlerna Friedel.
De laatste scniet. Halle kon ,nog juist
met de tappen van ?ijn ~ln~e~s,d~ . b\\l
over de hit wippen. E~n zeer gevaai'ltJ!~
oogenblik voor de Nederlanders.
Het samenspel der Duitschers is KoH,
maar wordt door zijn gr09te snelheid
zeer gevaarlijk voor de gas\en.
\. '
An<ieriessen ~n Van #e,el, blij~ep' oo~
wat meer achter, zoodat vriJ ,ger~~14
clile verdedigers \'(lor de Nederlandsche
zijn.
, ," <,'
Duitsclle olJellsieven doelpalen
Guenth~r zal dal} jU~s~ e~n ,~chl~ter~~,~
de vobrzet van Lehner m~~tten als ;3llS
Paauwe deri bal verdHmstelijk vi-I! h.o'tldt.
De Duitschers zijn thans meer in den
HOhman~ et\, Guenther ~on1eri da~ o~;
aanval. Hun oftenslevEm kenmerken zlch zetten. Guenther lost een hard sch6t,
echter door kort spel.
,
ciat vlak bij de hoekvlag belandt. '
Daaf is Guenther weer' dcorgebroken.
Een schitterend schot van Szepan... ' teDe DUltschers hddden ltl
gen de deklat. De bal springt w~g en d e z e s pel in 0 men t ri z e' Re'
een corner is de beloonlng jVoor de 008n: i g e' doe 1 pun ~ e 11, k ~ nit e.ri
terburen. ' Oit kan gevaarlijk worden. s cor e ri, was n i e t p. ,u n ~. 1? ~ ~
Halle toeh kijkt julst tegen de zon in. te kort en de Hollandsc'he
verdediging zoo hecht
g ewe est.

.
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Een mooi oftensIef Van de oranjeshirts is fe bewonderen als Wels e'n' Anderiessen in samenwerKing ko'men opzetten. Wels gaat langs' de Hjn,' een vootzet, een kopbal van Bakhuys, doch J:rkob, de D,uitscne doel~~n, tweet op verdlenstelijke wijze te stoppen.

I

W./otlltlltle
lIet blijkt dan hoe de Dllitschers
ill .sfert'te iliat"e het \Y -syste'Jni
tocpassell met de b~d~el:i~ig o'nze'
, verdediging ell luiddenlillies naar
voren' te 10kken om da~ plotSelhrt '
Cell o'vert6'nipelblg uit te v~reil
Doell- de ouzell zijll' 6ieriegthi ge\v~'ar
schuwd. i\ncleriessen ell
spel~ll meer defensief, :ii komell'
ook nu en d'au bij een geschikte' goe.
Iegellheid \vat meer nair VOr~llo

\Veer

va"Ii Ileet
ze'

'Voorts speelde V~ Sp~endonk~ ge..,
I1jk
men ,r~eds te voren bevroed~e-- ~n
Een dool'bl'aak van den rechter-vleugel'der' gasten was tevens .het keerpunt plaats van De BocK als rechtsblnnen.
in het Sljelbeeld. Een schamp-schot teDe uiteindel1jke op,swlllng was dus:
gen de la~ was als een waarschuwhtg.
Het spel bleef l\U meestal OIl de O. L.
Ned e rIa 11 d. .
I, V. E. O.-helft.
Dij e'en inzet v/d l1nks-ulterst een
Leo Halle
glijpartij \vaarbi; de Keeper den bal verWlldefs' 'd~ildellllQVe' ,
loor, die rust zocht til de kaol (2-:-1).
Bas Paauwe Anderie&s~n "Val.1 ~~e~.. '
Vlak daarop gaf de seheidsre,chter, op Van SpaendoncK' . Bakhuys
ite¢tj~J.1s:
aqvies vall de~l grens.rechter, 'een cor- Wels
V~Ii Nellen
ner wa3,l'vail' de inzet te~en d~ l~t
schamptc en ook ve~der op, raadset- . D u its chI a Ii d.
achtlg~ wijze ,buiten de, koot bleef. ,
b~qJelijke situatles deden ~ich meer GuentHer '
Lehner"
voor zoodat er een hardgrondlge zucht
szepan
Friedel
Hohmanl\
ult de O. L. I. V. E. O.-gelederen opging
Kitzinget Goldbnhlll(h' deilesCh
toen Prins het einde float.
Muehzenberg
Janes

Met Bakhuys aan het hoOfd konien d'6'
onzert weer eens op de vijandelijke helft.
Bakhuys is al g6€d' vOot het v"recl\\da'
doel, of daar' hreken onverwacht e'l\
imergiek de gasthe~ren' door: Eeii ge..·
,vaarlijke doororaak. De DUitschers' snEH~
\leQ' ih stormpas' over het' tEfrrein:
zen staan klaarblijk~lif}( ietwdt tiiteel\'.
Ooch daar is Cald~mliove. Deze grijpt
schitterertd'in eh weet de dreiglrtg oj) het
'nippertje te beZWerel1.
De OUit,s,chei's mis.sen d,an nog' e~n.lge'
kansen. Eel1ma'al grijpt, Jakob nog ver~,ielist~!iJk'i~: b.fj ~ei~' ~.cho~t va~i d~n, v,~~t
,va'n 'Bakhuys en ool(, ohze verdediglng
verricht verSClli1lelld'e malen K'eurlg
werk.

m'on";

Jakob

Optlmtstis9be ~fen\1l1h1g ,
Daar echter daze dabutanton zeIt vol
goeden moed waren heerschte er in het
Hollandsche k~mp groot optim,lsme~
Naar schatting wareh in het Ousseldorfsche stadion beh2ive ~().OOO: I?u~~-.
schers 15 a 20.000 Nederland~rtS, aanwe-

~~~r

Duitsch doel in gevaar 1

sp~lb~eht

Met een inzet op corner vergrootte
Vall fuyl den voorsprong (2--5).
ook eEm voorzet van Delmaar volgde
del1zelfden weg (2--6).
Eell opbrengen van Sheilds nan1 Tolib dankbaar over, en ook nu liet Kioe
Sen llet l1ggen zooals met aBe ballen
na 'de rust. (2-7).
,
Ventere uitslagen
De aftrap went, netjes doo~, ,de
U. M. S.'ers benut, ill eell doormarsch.
Da ve:rdere uitslagen in de V.B.O...
(3-7>'
'
Competitie
luiden:
En waal' meh dat binnen enkele mi..;
5-1'
Sparta 1 - V. V", M., 1
nuten hel'haalde werd het nog even
I)-I
Hercules 3 - S. V. B. B. 3
spannend. (4-7).
V.K.J.B. 2~C.R.C. 3
5-~
Solo-spel van van Tuyl (4-8) drong
Scheid's);'.
S. V. B. B. 2
V.V. 1
weer aBe hooii terug.
niet opgek.
Het maakte het dozijn vol.
I

L::::;l')::

~~i~f

Eetl" nt~)lnent voor bet Nederlandsche doel tijd.en~ dell' onlallgs op het
gp~r~a.ferrein te Rotterdam gespeelden oetenwedstrijd tusschell het
voorloopig Nederlandsch elf tal en Southend United.

Dan 11a' 37 rilinliten speleh kornt de
. verrassillg.
Plofuellrig' h'obreh wij Holi'ahd'~r foepen: een schot, e'en hard' scfiot, een
doelpunt voar de bUitschers.
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Duitsch doelpunt

Dertlg minuten na de her vatting plotsellng een doorbraak vanLehner, besloten met' een hard schot: Lehner heeft
met een fenomenalen kogel Dultschland
ten, tweeden .male de leldlng bezorgd.
Leo Halle wlerp zlch als een tijger op
het, leer, doch klaarblijkelijk een fractie
van een seconde te laat, zoodat de bal
onder zijn llchaam door in het Hollandsche net belandt,
Men hoort de Iuide julchkreten der
Duttschers. Er is nog slechts een kwartier te spelen en zij hebben de lelding op
hun g.~yreesd,e) Westerburen veroverd.
"Ret, ~;uel gaat' Intusschen al weer door.
Aan HOlianct'ers stem hooren wij de
leurstelling.
I

te-

Ja, wij zijn gehandlcapt. Maar het Is
en blijft jammer, dat van dezen wedstr)jd:
afloop ,zoo zal moeten zljn.
~fn opname V? 11 e',11~ele Ieden van het Dultsche : elf tal- of beter gezegdHollandsche aanvallen, Janes redt.
van .de pI ',eg~ wa.trutt het elf tal" dat gisteren te Dusseldorf speelde, gekozen
J:akob is betrouwbaarder dan oolt en zoo
werd, tijelens de voorbereldende oefellillgen te Duisburg. Op de toto zlen
tikken de minuten weg, steeds dichter
'Yij,: .GO;'dbrl&llner, de, schaduw van BaJ<,huys, uit l\r'ueilchell~ Lehner de
midert het eindslgnaal, diat de l1ederP.tQfluctievespeler van Aug:sbmig el' Si'me'tsr~iter, welke iaat~t4! evenwel\
laag voor het Oranje-team d'reigt te
utet in (Ie definitieve opstellillg werlt opgenomell. De heel-eli (rekkeil jnist
brengen.
I
hun Sl)ikes aan voor het dagelijltsch baantje hardloopen.
Er zijn nog tien minuten te spelen.
Dan geeft de scheidsrechter, de De Duitschers zorgen meermalen voor
De enorme bijval van de tribunes
Fral1schman Le Clercq, dIe naar het out-baUen, wellicht om tijd te winnen.
maakt eeil oo'genblik den reporter
O:Jrdeel van Han Hollander een enkele
Een klein inci~ent. Goldbrunner moet
o\n~e"rstaanbaar. Als de storm wat
maal weI eens lets' Ite streng Is opge- het veld verlaten. Hij is in de beklemgeluwd is, hooren wlj het : een sehot,
treden eil andere keereif w~~r ~en h~hlds m,ing g'ekomen en heeft een hevIge neusbotspro,nkelijk van Guenther sprong
of buiterispel-positle over het hoofd ,z'a'g~ blQ,~dhlg opgeloopen.
.
hatd tegen de lat. Vandaar kaatste
al le~dde hij over het al~enwen o,Ok o'p
Daar ~ Bakhuys in het bezit van het
de bal terug naar Lehner en deze
verdienstelijke wijz~, het s~gnaal voar Ie~r,. ~ij ge~ft een I?ass naar WeIs, maar
maakte van de gelegenheid gebruik
de hervatting.
¥tl~n~e~l?~rg houdt den kleinen wan af
~oor in te schieten. Het was een
Friedel brengt den lo:H aan het rollen. en Janes kan den bal afgeven aan Jav~rd~end doelpunt. Doch Halle ht\d
Lang blijven de Duit&ehers niet in bet kobo
llet leer' ze~er kunnen stoppen. Hij
bezit van het leer. nakhuys maakt er
p,e, rilassa's van de amphItheaters blj
meende echter klaarblijkelijk, dat
zich meeser van. Op, zijn peurt moet het Duitsche doel beginnen naar voren
Caldenhove het leer zou spelen, doch
hij den bal afstaan aan Muenzenberg, -teo dringen. Orde-oowaarders beletten dlt
de laatste deed dit niet. Door dlt
die heml oV'~t d'e z'ijIiln laat r611eri'.
echter.
misverstand ontstond zeer, onverBa's Paauwe' breekt door" de' nulfsche· Szepan' en Muenzenberg attaqueeren.
wacht het eeFste doelpunt. De bal
verdediging' niaar' door'(l'~t: iieetfa'ns' op Van den laatste gaat het naar Janes,
roide met een vrij 'kalm vaartje
het· eritieke mom~'nt' ta~lt" g'aat hler een doch deze aanvalsgolf breekt op de Netusschen de Nederlandsehe palen.
verloten.
derlandsehe linles.
• •Dultsehers hebben d,e leiding en kansje
D,e I?uitSdl'e'l~n~sb~~~~' S~ep~~l b~~e~t'
Szepan neemt de funetie van GoldDe
zij sehijnen er alles op te zetten om ook dan door, een scherpe v,oO);"zet naar bru~n~r als B~kh\lYs' sehaduw over.
Van Spaendon'ck heeft den bal, hij
verder geen minder figuur te maken. Lehner. D.e h~a~te sp~~~t ~~.ru~ op
Dadelijk is tenminste de voorhoede er Hohmann. Lehner gel'aakt eel1 moment geeft Van Nellen het leer aan die vrij
Ne- staat.. :... een voorzet, een h~g sehot
weer tussehen uit. Een seherpe voorzet daarna in duel me~ Oald'~nhOve'.
van Lehner naar Guenther, d'oeh nu is d'erland'er zeg~viert- fIi' die tweeg'evecht van Van Spaendonek, doch ook dlt miswate'ivlug bij om den bal zeker- en geefot door ~'l;1"ar' Bakhuy~.'6,n~e m\d-' lukt.
voor wordt echt~r afgedrongen en Kit- 'Er zijn nog drie mlnuten te spelen.
heidshalve weg te pikken.
Neilerlandsehe en Dl,lltsehe aanvallen zing~i wii doo~~~tt~ri ri'~a£ ll9tirilann. H9llandsehe aanvallen, Duitsche tegenw)ss:elen e)k~nder af. Wederzijds dringt Caldenhove ondetschept echter deze offensieven. Guenther is doorgebroken
~
.
et;l schi~t. Halle Is ultge'oopen, we,rpt
me'ri om beurten op. De Duitsehers zit- po~ing.
Anderiesseli ni~~akt wat ratel" ha'nds zlch VOOf de voeten vap den Duitseher
ten er als dulv,els oj>.
en Janes krijgt eell' vrijc'il schop te ne- die hlerdo'or mis sehlet.
'
Hakhuys wordt aanhoudend geseha- men.
Bas Paauwe heeft nu het leer, hij
duwd door Goldbrunner.
speelt op Van Spaendonck. Van hem
Hohmann lost even later een sehot,
Ned~rhlnd~he voorllc)ede gaat het naar Heetja~s. Heetjans geeft
dat Halle juist uit den hoek weg kan
g~ls()(e¢rd
.
een pass naar Van Neilen, de laatste
grabbelen. Hij vo.rliest het le.er even
plaatst echter. te zaeht door naar Wels.
doeh heeft het, daarop safe en klem-vast
Het val,t op, dat oriz~' voorhoede
in handen.
ietwtl t ge'isoieer~ is t~ri behoeve van
de
afwe~rril,aatregelen tegen de'
Van ,Heel is er ~an even later bij.
Duitsc,he W-forinatie. Hlerdoor boe"
Een 'voorzet van Wels...... GOal I , I
ten de aallvallen varizeitsprek~md
~r~ehtlg,
K~udg, Bravo " Van
wat aan dWinge~d kar~:kf~r in:
Spaendonck, de debutant, h~eft een
halve minuut voor 't einde onver'Ya~~t en v~o~ den tegenstan~er
fUl}est, het redd~nde doelpunt ingekopt I 2-2 is de stand. Nederland
heeft gelijk gespeeid en weer eens
bewezen, dat een wedstl'ijd eerst ge. g~~p~~ld ~s als het ein<;lsignaal is
v~~kl<>'nk~~.
.
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'JjliioNi>~RHE~'ENriooit DEN KABEL' Laumtennis
Aan de Aneta- tel¢.g,l,"amm~n over den'
grooten strijd, w:~,.o~$!3eldo.i{ ontleenen
wij nog het volgende,
w~b~,r ~~~~ ~q9): w~14e~s. vervangen,
daar hij een pijnlijk~n schouder had.
,~p'l.lt ., moe,st, ,do~t ,g~etj~~s, v<ord,~n.
vervangen, ~l:\a:r hiJ. (a~~, h,ad van zljil
knle waaraan Oij onlangs, naar men
DE B. C. L. ,'}\ A.~COi\iptTI',hE'
weet, een blessure' o.~1iep., , '
~~ Ne~~rl~Q,~,~~"pe ~et~eqigi~lg, \y.as
Prl.~~: ,C~I~~~h9Y~ w~s hier d~ beste.
J)90~' een kllnkende 4-1 zege 6p
\~lldets had een zeer ultstekend cte-l ~:, T: C. ~, veroverde s, T. 9.. ~, het kambuut.
ploenschap ,ill de ard. Reserve Eer$~e

S. r. C. f v~rovett, kditipibenscltdp
Petie striJd"

t , ,

Hi tweede klesse

•

, D.e 'mlddenllnle was,go~~l. Spe.~laal An-I ~~r~p

~,~, ~~~g~;;~t. k~:~,~rt ~~h~~l1~~

<.~erIessel1 W,~el',~e ~!c,h Jl~er J~e~d~e.ns~e,- ~o\.lble op hun xnaam te ~e,tt~jl; in de
19 k, V~rt ,~~el t?onde, vooral 111 de twee- single )?a,~tij.~n waren qe _'~a.s~~e~f.eI\

de hel~t zlJ.n~r~cht~n,.

~y~rwe~~U4 ~ter~~r:. ¥oe9~s~'m en. Pleclt
~1~a~te~ ko~t~ m~tt~m ,wet ~,\r SI,<U

en

De' voorhoede der oranje-h~mde'n soettkno. aet. 2e, . en 3e team boekten
"r'iunmeIde," ietvlat' dbor ~e o~gewon~ d,?-~~e.~te~~n, meer .: su~e,~s ,= 'l#.et. ~~a
sain"el1st~'iUng~ ': '
w~~t:\en ze r.~sp.,." 'lap Ho,~~s. 1; el~ ~fp~~'
I:ass~ 5., 911.1 'b.~~ ~¢ ~ta~&e. kaJ1lpio~n7'
D u 1 t s c ~ ,1 ,an d, ~peelde. a\s eeti schap wetd a\lethevig&t gestteden;· de
duehtig en 1angdu~i,g' g~trairide p,lo/eg. vle~ ,opponeiitetl ve'rsehilIen'
veel lit
sterkte.
'
.
'
Szepa J.akob· en Lehner waren hier
de beste spelers'. '

met

n,

Het Rheinstadton was overvol. De regeling van een' en ander was keurig.

Wlllerpolo
------,fl.'
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Waterg~~zen . t sloat
"

Z·'.'."'V',~,~,1
M.

.

DE Bi\TAVIJiSC~I,~' Por.(jCO~ip~Ti'TI~

Gis,terenoc~.teiid werden tie polowed~

strijd~n voor de, ¢o,~p~t\~le

,van d~n

Ba~

tp-viasehen Zwembond in het' zwembad
~jikin~ voo~t~~z~t..
All~r~er&t:0rt~o~H~Jj\ 9}k~a,~ ~~ tweer
de, te.a~ms, va~ Waterge~?en en Z. V. M.
en om ongeveer kwart voor negim floot
se~elds~ec{itet'~~~~a!t1P' de '. v()lgend~
twee zeventailen te w~i.tet:
W ate r g' e" u z e ~l I I.

I

i

Reserv.e Eerste . .Kla~se:
S. T. C. l' - P. T. C. 1 4 - 1. .
, Burgman. ,
P. ~mi~3, V. Schotel~ W. Weyhenke.
K. V. d. Meer Mohr, A. H~lle,
W. Ver- ",¥o:~ksa.~ ,- Aqli~: ,sidl, 6......2, ,~i.
steegh. ,{lJeck - sae.tikflo, 6-2, 6---1. Tan Tfoen
ao_e~ > , - ¥~etoI~Q, ~71, \-;-6, 6-=-1/." ,.
Z. V.·M. If.
,Tj.~al1\ ~j,9a~ ~Ja~g/Cral~l r Am~r 814i/¥,~taUb 4J-tl, 5-7. 1e Douole W.o.
W: Ardas'eer; "1'1. ~tiyt",
j. Geerling. vbor S.T.¢.
J. de: Jong, J. V. Ol;lw~rk~rk, F. V. Seters.
Th. Cia~ner. .
'1" w ~ e d
1 asS e a t d. B.:

Banka 4 -

Khw~H

to 3
Tam,an Barie E.

'I'

e }(
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Na de thee hOQl"en we dan Han Hollander, die het vermoeden uit, dat de
Duitsehel;g tijdens de pauze weI mebige
giOede wenk gekregen zuBen hebben van
dlen !bekend€ll dr. Nerz, den grooten
Duits-chen spel-deskundige, maar daar
tegenover zuBen de onzen gesterkt zijn
d,oor de woorden van otto de Vries,
v'oorzitter van de Technische coni missle, of van den heel' Herberts, voorzitter
der keuze-conuhlssie.'

"

.p¥ .voig~'il~e

~~e~ z~l q~' ¢Q:rop'etit~e

wO,rden vOQrtgez~t en zullen Watergeuzen en Triton' elkaar oht~9~~~n'. Voo'r"al
voor de eerste klasse belooft dit e-en
spannende wedstrijd te worden.

=====
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Scheepsberichten
VA~~

TG.-,PRIOK

Aangekomen '30 Januarl
N.r. 8.S. "Plan~ius", gez. Stooker, van 800rabaia en semarang, Agt. K.P.M.
N,I .. 8.S "Mapia", gez, Oosllnga, van Palembang, Agt. K.P.M.
N.r ..s.s, "Van o uthoom", ge.. Sorgdrager,
van Smgapore en Toboali, Agt. K.P.M.
N.r. s.s...Speelman", gez. Raap, van Oosthaven. Agt. K.P.M.
N,I. S.S. 'zSilindoong", gez. Rohr, van Emmahaven. agt. K.P.M.
Eng. S.S. "Rh~xenor", gez. Williams, van
New- York en Sll1gapore. Agt. M. Watson.
.Eng S.S. "Nam Yong". gez. Christie. van
Smgapol'3. Agt. K. Gwan.
Ned. s.s. "Bengkalis", gez. Zwama, van
Amsterdam en Belawall, Agt. S.M.N.
Verf:rokken 30 Jalluarl
N,I. S.S •• !Blinjoe", gez, Keuker, naar Pemangkat. Slllgkawang en Pontianak.
N.I. m.s. i~iberg", gez. Bouman, naar Tg
PandaJl. Daoo. Riouw en Singapore.
.
N.r. s.s.• Gen. van Oe~m", goez. Dopheide,
l1aar Toboah, Muntok, Palembang en Soengei-Gerong.
N.r. 8.S. l!yan Outhoorn", gez. Sorgdrager,
naar Cherioon. Semarang en Soerabaia.
N.r. 8.S. ,.PI~cius", ~Z. Stooker naar
Muntok, Singapore en Bel.-Deli.
"
Ned. m.s. "Indrapoera"b gez. SChoehuizen,
naar 8'cmarang en Soera aia.
Ned. m.s. ,,salawaU", gez. Meijer, naar
Oosthaven, Colombo, Bombay via' Basrah.
Eng. 8.S. . .Nam Yong". gez. Christie, naar
Chenbon en Semarang.
Ned. s.s. "BengkaUs", gez. Zwama, naar
&marang en 8oerabaia.

~I.unudng; 1 Fehruarl

Rohrs".. L. A. H., Rombeek, mevr. Rombeek
en 2 Kllld'cren, A. O. Roos, mevr, Roos, dr,
O. ,F. BlaxalkO. Boericke1 mevr, Boortcke , W. Rothpletz, mr, R. N. de Ruyter van seeme], E. Boerie e, me]. B. a.
Boericke, ,mej,veninck.
A Forrester Lt. Col. H. p. Green. mevr,
Mevr. M. E.Sasse, J. SChipper. dr, W. F.
Gre'en 1 dr, ii. Hentrteh, mevr, Heritrtch, dr, SChneeberger, mevr, SChneeberger en kind.
J. Me~zger, mevr, Metzger, me], E. NaYlor, W.SChneider. mevr, SChneider en 2 kind.,
D. L. C. SChouten, mevr, SChouten en kind,
H. Seinen, Rt. non. Lord Selborn~ K:.O.,
N a a r ' Sue z :
Wm.
E.K1einsol'8e, mevr, Kle.j,l1so~, K.C.M.G., p.C .. J.p. Lady Selborne,' J. S.
' i
n J J A Sh
k
8meeman. J. Snoop, R. T. Soerjobroto, Ir,
Wm, P . K re
nsorge, 1 e. . .
ourex,
Mart. J. Stam, Lady Steel Maitland, mevr,
N a. a r P 0 r t~s aid:
Keith steel Maitland, H. J. Steensma, mevr,
steensma en 4 klnderen, J. W. Sullivan,
V. V. Lemberger, M. C. Williams, mevr, Rev. J. Summer", C. p. J. Suverkropp; mevr.
Williams.
I
,Suverkropp en " kinderen,
G. Tee rUng, mevr, 'feerling, W. A. TerN a a r G e n u a/Am s t; e r d a. m :
wogt, er., tr, W. A. Terwogt, mevr, I. M.
L. 'van Aken, mevr. Akken, mevr, 0 C. Th. den Tex-von Kessler en kind, C.
Akkerman-Pasv-eer, J. Assink,
. Touw, mevr. Touw en kind, mej. C. M.
W. van Baaren. mevr. van Baaren en 3 Touw.
kind-eren, dr. J. K. Baars, mevl'. Baars en
Mevr. C. E. Ure, J. M. Uytenhoudt, mevr.
en H.
kmd.
k'm,
d F . J . Bac ker, mevr. Bac ker en 2 k'111- Uyterhoudt
W. de Valko
A. Verduyn, mevr. Ver~
deren, mevr. W. Bakker-Bijl en 2 kindeIen, duyn en 2 kinderen. 'J. G. H. Verkerk, mej,
p. Bakker, mevr. E. 'M. Beach, A. M., Bell, M. E. Vernon J.P.• dr. p. 'A. Vis. mevt. Vis
A. E. van Berkum, mevr. Van, Berkum en
kind. Commander Bemacchi. pommissioner en 2 kinderen. P~ Voeten, J. Voorhamme,
A. BIowe~. A~ C. BockkQ1l1, E. L. p. J·Jev~·. X~M.v~~·de Weiden-Duller en kind,'
Boog-aart.
S.
W.
Boonstra,
GEneral
Evangeline Booth, H. van den Bos. mevr. mevr C. W11lebrand-v.d. Kolk. mej. G. Wil~
van den '~os en 2 kinderon, ,J. van de,n Hos, mink' F D. Wismeyer, I. Wisse, mevl'. Wisse
t
en 2 kh\deren, W. C. de Wit, mevr. d'e Wit,
mevr. van den Bos, J. S. BOlitenheim, mevr. L C. H.Worrell, mevr.Worrell en kind.
J. C. D. Bouwmeester-Hollauder, A. J· W H J. Wortelboel''' rilevr. Wortelboer. ir.
Braam en kind, J. Brendel,
J. van den
A. Wijga, mevl'. Wijga en kind, W.
Brink. mevr. van den Brink en kind, mej, van Wijk, mevr. van ,Wijk en kind.
O. A. Brooks, J. G. Buchanan. mevr. BuW. Th. Z,e venhek, mevl'. Zevenhek en 2
chanan. mevr. Oeo Bullock ,Willis.
p. Capello. The Rt. Rev. M.R. Carpenter- kinderen; ll1'evr. de Wed, J. E. ZLmmermanGarnier M.A., D.O. mej. 'Carpenter-Garnier, Baronesse van Rhemen..' '
p. Irwin Clarki mevr. Olark, mej, p. L. H..
CIercx, C. C<>enlo. mevr. E,. H. Coles, meJ.
E. H. Corporaal.
Mevr. p. Dahl en 12 kinderen W. van Dalen, H. Dallinga. meJ. H.·M. Defraipont,
J. J. Dokkum; D. S. van 'DQorn\_ meVl'; van
Doorn. J. Drenth, mevr. Itrentn en kind,
mr. Th. A. P. Duynstee, mevr. OUynstee.
H. J. Duyverman, L. van Pijk. I
'
"Mej. L. W. Ebing, m'ej, M. ·S. Engelhart,
BATAVIA
Ch. Ph. Erdtsieck, mevr. Erdtsiec~ en kind,
Chr. Eysink, mevr. Eysink en '\ kmderen.
I
G:e:bor.en
Ir. 'd. S. Gaastra, mevr.Gaastra elli kind.
Jan. p. F. Dahler -Po F. Wattiez (d).
mej, Gaastra, N.J. Oerharz, mevr. O~rhaTZ 2Q
"E. J. p. Vegter ~ J. de Jong (d).
en 2 kinderen, mej, J. E. Gerharz, N. Goed .. n
23
V. W. Tirajoh '-'- M. G(}1er (d).
blood, mevr. Goedbloed, m~J. E. M. Good- 24
H. A. Meelhuysen - H. Bakker (d).
man. J. F. H. de Graaf, T. A. Oriffiths, 25
H. Kooper - W. A. ,E. H. Brouwer
Lt. Commissioner R. Oriffith, R. V. Orim(z).
, ,"
,
wood, me-yr. Orimwood, J. 'de Groot. mevr. 26
G. v. Leeuwenkamp - J. Pelk '(d).
de Oroot ell 3kinderell. M. outtenta.g.
p. Chr. Ort (d).
J.
A.
Polak
Mevr. D. C. S. Harding, A. J. Hauer t 25
H. Pechler - r. Vodegel (d).
mevr. Hauer. ell kV1?J J. O. t'cr Heege, mevr. 26
C. A. C. V. Bochem - A.' de ~wart
ter Hrege en kind, n. tel' Heege, A. p. Hegi,
(d). .
,
mevr. Hegi en 3 kinderen. J. C. E. Heidsieck, 25 " J. M. Spoor - Th. J. M.· Eld'cring
i1'. J 'J. Heytillg, mevr. Heytingen 3 kind.,
(d).
W: Heyting, mevr. aeyting en k il1d" A. H. 21
J. G. Warnaar - M. Demmig (d).
aoek. H. C. Hoornweg, p. K~ Horner, meJ; 26 "" 'H.
V. van Lingen - Ch. M. C. de se..
"
I
H. Horner.
riere (z).
Mej. L. M. Jones, J. G. J<mes Pughe, 28
H. L. Tanahatoe '0'" M. Simauw (z).
E. de Jong, A. Jonkers, mevr. Jonkers en 27
L. D. Manuhutu - J. H. J. Sum2 kinderell E. 'Junker. mevr. Junket.
pel's (z).
, , '
J. Kiers: The Rt. Rev. Lord Bishop of
J' O. Hillebron - M. S. Patiwael
Kilmore. L. W. R. Kludas. R. p. 'Knicker- 28'
(d).
'
boeker, Z. Ko.?lewijn. ir. S. H. van Kuyk, 27
A. C. H. Boon - M. Andela, (d).
mevr van Kuyk en 2 kinderen.
2
E. W. O. Blohm
~. Th. J. von
Dr: C. van Lankeren, J. Lanting, F. Ch. 8
(z).
Lelde1meijer. L. Lens van Rijll. G. N. van 29 " Auwers
A. H. -Honer - D. M. Shoolbred
Leyden H. Lightbody, mevr. Lightbody. J.
(z).
C. Ligtvaet. mevr. Ligtvret en 2 kinderen, 28
T.
T. Tan - Liem Lies Nio (d).
C. D. van Loon, J. M. Lutgerink, mevr.
Ge hu wd:
Lutgerink.
Major Mrs. E. Mackl'ess, ,mevr. 8. M. 27 Jan. J. A. 'Visser - E. E. van dtC-r Hoom.
Macnamara-Round' en 2 kinderen, L. A. p. 27
G. E. 'lllijssen - A L. Hessels.'
Markmann, H. d~ Mars, mevr. de Mars en 27
F. W. nuitendijk - J. Chr.Vahl.
kind.
mevr. F. Martin-I3ekkering, A. E. 28
E. Philips - E. HUbner.
'"
Martin. dr. E., J. Mohr, mevr. Mohr en 2 28
J van den Berg - J.' L. Kegel1er
kinderen, mevr. p. M. Moore. F, Morton,
Latumanuwij,
.
29
O.B.E. L. Muller. mavr. ,Muller.",
L. Ch. L~ Londo - ' W. E. George.
J. F. Oorschot. L. A. p. van Oosterzee, 29 " A. SCheltens' - J. W. Cramer.
mevr. van Oosterz,ee en2 kindere.n, F. T ..29 " .M. Brandt 'Corstius - J. Smit.
Opstelten. '
I
Mevr. G. Panis. ffi-eJ. p. G. ,Panis. A.van
0 v e r 1 e d; en:
Pelt, mevr.van Pelt en zoon, G. C. Peter- 22 Jan. Ch. E. Hoff (v) 90 Jr.
sen. mevr. Petersen en 2 kinderon, G. H. 24 "J. Chr. Micola von FUrstenrecht (v)
Pittie.
'
75 Jr.'
D. W. H. van Ravenswaay Claasen, mevr. 26 " A. A. Cochloviu8 (m) 73 Jr.
van Ravenswaay Claasen, H. van Ree. mev.r., 2Q " D. E. Dadi (m) 44 Jr.
B. G. van Rhoon-Kan, H. Rodondl. MarvlU 27 "A. Maris ,(v) sa' Jr. '

E

P: C:

Forni· II·e- 8er.·c h'
ten
•

iungekomen 31 Januari
N.r. 8.S. "Oen. v.d. Heyden",gez. Hoeksema. van Pontianak, Agt. K.P.M.
Ned. m.s. "Kota Baroe". gez. den Hoed~,
van Makasser en Oosthaven. Agt. R.L. '
Eng. m.s. ,Raby Castle", gez. Harper, van
Manila en Cheribon, Agt. Milller en Co.
N.I. m.s. "Ophir". gez. Hes, van Soerabaia
en Muntok, Agt K.P.M.
N.I. m.s. ,,Manipi", gez. de Vries, van
Batavia en Kalianda. Agt. K.P.M.
. N,I. s.s. "BotIl", gez. Hofman. van Chenoon.
.1
Vertrokken 31 Januari
N.r. S.S. "Sibolga". gez. Thumann, naar
S<7cmenep.
N.r. m.s. "Mapia"4 gez. OosUnga, naal'
Pontianak.
N.I. s.s. "Gen. van Swieten". gez. Speelman. naar Semarang.
N.r. S.S. "Op ten Noort", gez. Hes, naar
Semarang en 8oerabaia.
PASSAGIERSLIJST

2'5::

It

"Jan Pieterszoon Coen"
3 Februari van Batavia naar Amsterdam.
C-ezagvoerd'cr J. G. H. Leffers.
Naar Slnga'pore:
Mevr. Louise O. Hill. A. J. Weggeman.
Sucosakaizumi. mej. D. J. Toby, mr. R.
C. Oiggins.
N a a 1" Bel a w a n-D ie 1 l:
Mevr.J. M. C. Buck-SChade, mej, H. C
M. Conijn. met S. W. Maas Oeesteranus:
Commandant J. W. de Oroot, J. Hermans,
mevr. Hermans en 2 kinderen, mevr. H<iedt
en kir.d. J. H. Nieberding. mevr. Nieberding
en kind. W. C. Smidt van Gelder, mevr.
Smidt van Gelder, I. 'J. Zijbering.

I

Radio-programma 's
•

misch overzicb~ - 20.50 Concert '21.50
Een lietdesverhaal - 22.35 Sportoverzicht
--.. 22.50 Nieuw8 en ecortomisch overzicht --23.05 Kinderuurtje - 23.20,Concert ~,j 23.35
Sluiting,
'
, ,
'\, '1"

B. B.

e,

Zenders: aSII 13.97, GSa 16,86, GSB,31.55
18.30 Big Ben. Henry Bronkhurst-Trio Niro-";} (~lalei8ch)
19.00 ,,1 was there", cawserie - 19.15 Haydn
met zijn Orkest - 19,25; ..Children of the
BataVia II 190.
stars" - 19.55 Tooneelherinneringen - 20.25
11,00 'Soendaneesche ga:melan'
17.iO Nieuws en mededeelingen,'- 20.45 Verslag
cricket-match - 21,05,'Dtlnsmuz).ek - 21.15
KrQntjong en stamboel11ed~ren - 18,30 Chi- Sluiting.'
,
ne'eoche Yang ~him-muziek.

l\IA.l\ND l\G
Nirom
Batavia. 1 126 AI.

18.03 Kinderuurtje - 19,00
Bandoeng 11 103. PLP 21
Persberichten - 19.20 Negro-spirituals _
1'7.00 Nieuwe krontjong- ~ll sta'mbool~lie
19.50 Gramophoon-intermezzo - 20.10 Engelsche conversatie-cursus - 20.30 Serieus deren - 1'7.30 Maleische muziett van Sinconcert; Nirom-Orkest -:... 21.30 Populaire gapore.
gramophooumuziek - 21.55 Amsterd. opeBandoeng 11 103, '~111 45
uingskoersen - 22.00 Oevarieerd program18.00 Soendaneesche l1ederen ..:- 18.t5' Ma:.
ma (aUeeu over de 5 archipelzenders) leische operal1ederen.
,
,
22.3~ Sluiting.
Bandoeng II 103 Batavia 11' 190
P~U l 4 5 , '
",

B. R. V.

Batavia J 157,89 ~L, Batavia II 61,66 1\1.

19.00 Nieuwsoorichten - 19.15, Elck wat
wiJ,s - 20.00 Oezongen proza - 21.00 Chi-

m~esch Yang Khim-Otkest; ..Toong Nam'"

11,00 Gramofoonmuziek . Bandoeng II 103, Ba.tavla II 190,
17.30 Persberichten - 11,15 OramofoonmuP~UI 45, P~IN 29
ziek ,- 18.00 Zigeunerklanken - 18.30 Johann Strauss composities - 19,00 Oeva22.30 Voortzetting Chineesch conee'rt
rieerd programma. - 19.15 Twee sympho- 23.00 Javaansche 'gamelanmuziek ~ 23.30
nieen - 20.25 Oramofoonmuziek - 20.30 Mu- ~Iuiting.
. ,
,
zikaal alleriei - 21.30 Phohi-relay: ,,Indie
ill Nederland door de film" causerie - 21,45
Gramofoonmuziek - 21.50 ' Phohi-relay :
V. O. ,R. O. I (~~ulei~ch),
Sportpraatje - 22.10 Gramofoonmuziek 22.15 Betty Boop - 22.30 Gramofoonmuzi'ek
105 M.
- 23.00 Sluiting.
11,00 Hawaiian - 11.30 Oambang Kromong-orkest - 18,00 Maleische l1e<leren Bandoeng ,P. 1\1.
18.30 Persberlchten - 19.00 Causeri-e wajang
orang - 19.30 Beantwoording luisterrappor58.03 ~J. en 90.63 M.
ten - 20.00 Krontjong-orkest' "Rex" - 22.30
8luiting.
' "
'fheemuziek - 18,00 Pablo Casals speelt -.:..
- 18.20 Dansmuziek - 18.-10 Persberichten.
Op 9Q M.: Muzikaal programma - 19.00 De
Phohi
heer J. C. Campagne spreekt over: Friedrich Handel. Met muzikale voorbeclden 16.88 M.
19.20 Lezing, door ,Generaal Evangeline 19.25 J. p. Coen-herdenking. ,Rede van miBooth. De lezing wordt in het Engelschge- nister dr. H. Colijn - 21.10Wilhelmus, daarhouden, doch zin na zin in. het Nedergramofoonmuziek - 21.15 ,Voororacht:
lalldsch vertaald.- 20.20 Leger des H'eils- naI
"Nederland's schoon en Iildie's pracht" _
marschen - 20.30 Alfredo Campoli enzijn 21.30
Persberichten - 21.40 Sportpraatje orchest - 21.00 Het Federoff trio - 21.50 22.00 Pola
Negri zingt - 22.05 Causerie "InKlassiek conc,ert - 22.30 Oramofoonmuziek die in Nederland
door de film" - 22.25 Or- 23.00 Sluiting.
gelbespeling - 22,35 Voordracht (vervolg)
- 22.55 Dansmuziek - 23,00 Slotwoord' en
sluiting.
R. V. 1\1.
(SeUUlrung)

\

YilU

Naar Colombo:

•
DE IIAVEN

lJATAVIAASCU /.~JE.uWSJlLi\b,

Y.

J. ;

161.29 lU. en 88,76 1\1.

Zeesen

Theemuziek - 17.30 KinderuurtJe - 18.00
Zenders: J)JE 18.89, DJQ 19.63 ,(van
Ambrose en zijn orkest - 18.15 Persberich, 20.30 uur)
ten - 18.35 Vervolg concert Ambrose 18.25 Volkslied -- 18.30 Lichte muz.iek: ~
19.00 O'evarieerd programma - 20,00 Dvo- 19.30
(Engelsch) - 19,45' Lichte mu:..
rak: 6ymphony No. 5 E-moll op 95 - 20,45 ziek -Nieuws
20.25 Oroeten aan de luisteraars _
Nonstop-dansmuziek - 22.00 Sluitfng.
20.30 Nieuws en eoonomisch overzicht _
20.4.5 Oevarioord programma - 21.30 Nleuws.
en economisch oV'erzlcht (Eng DJE, DJQ en
1\. Il. V. O. ;l(Soerabaia)
DJN, Ned. DJA en DJB)" -:-' 21.45 ,,: Radio..
journaal - 22.00 Harp- et1'f1uitrecital
109.89 ell 61.29 lU,
22.15 "Bastien und Bastienne", i1Uzikale
16.33 Orchesh'3 Musette - 1'7.00 Een Hol- klucht - 23.15 Sportoverzlcht - 23,30 Slub.,
landsch cabaret.liedje - 17.15 Persbetichten ting.
~ 11.30 Balalaika- en zLgeunerorkesten DJA 31.38 M. en DJB 19,71 1\1.
18.00 Viool- en piano-soli - 19.00 Buitenlandsch cabaret - 20.00 Orke8t -:- 21.00 18.25 Volksl1ed - 18.30 Lichte muziek
Argentijnsche klanken
21.30 Dansmuziek 19.20 Nieuws (Duitsch) - 19.25 Oroeren aan
- .23,00 Sluit~,
oDze lui:steraars - 20,~0 Nie,uw~,el\,,~;ono~

1937 .-VlEllDE BLAIJ

Off. Berichten

Herbenoemd tot ambtenaar 4de klasse en
Overgepl, van de: te Batavia naar de geals boekhouder te 80erabaja LAMSA..
Iljknamlge ' z.ekenrnrtchtmg te Soerabaja de gepl
~A 'HOETA SOIT, Iandsdlenaar op wacht..
tljdelijk wnd, verpleegster Iste klasse mej, geld
wegens ziekte, tevoren die betrekking
E. C. L. HE:8BENAAR.
Onderwijs
bekleed hebbende,
Overgepl, vande b:B.Z., te Boerabaja naar
Overgepl, van Djambi naar Magelang .'
Tijd'dijk werkzaam gesteld als Eur. hoofd- de gelijknamlge zlekenlnrlchtlng te Batavia als venttcateur R. R. MA-AJONG, ambt;
'
onderwuzeres
en ter beechlkking gesteld de verpleegster Iste klasse me], Z. W. 001- 4de klasse (ontvanger).
'
Overgepl. van Magelang' naar Soerakarta.
v/d N.V. lVlaatschappij ter exploitatie der MAN.
Pamanoekan en 'I'jiasemlanden, ten einde
Tijdelijk belast met de waarneming der P Chr. ARNOLD, ambtenaar 3de kl, (veri.'
' ;,
te Walden werkzaam gesteid aan de door betrekking van gouvernements arts en gepl, ficateur).
Overgepl, van Semarang naar Djambl J.
die Maatschappij ondernouden sur. school te Boven-Dlgoel de tijd. wnd, gouvernements
te Soekamandi mevr, W. p. OLIVIERA, arts K. VAN DER WAL, oHicler van ge- chr, BERINOOER, arnbtenaar 4de klasse
'
,
arnbt, van buitenlandsch verlof b.b, vId zondheld Ie klasse, van bultenlandsch ver- rvertncateur) ,
Overgepl. van Soerakarto naar Batavia.
Lande beschikbaar gekomen.
lof hter te Iande terugverwacht,

•

Op
verzoek, wegens overtolligheid, met
ingang van 30 April 1937" eervol' en met
recht op pensioen Uit 's Lands diellst ontslagen, P. DEN HARTOO, OOStilldisch ambt.
op nOl~activ1teit in Europa vertoevende,
laatstelijk dlrecteur del' openbare norma alschool' ,voor Inlalldsche hulpondenvijzers te
Salatlga.
Op verzoek met ingang van 30 April 1937,
ee:rvolen met recht op penslOen uit 's Lands
dlenst ontslagen 1'1. J. M. VAN DEN OUT.
Oostindisch ambtenaar op wachtgeld in Europa vertoevende, laatstelUk vakonderwijzere~ ,bij ae opel~bare Ambadlts::;.chool te BataVia. •
'
.
Met wijziging in zoover van het' besluit
waarbi.i aan J. M. SAARSLAG, leeraar bij
het Lyceum te Soerabaja, een buiten.ai;tlSCn vCf.ol is verje,<~nd voor den tijd van
acht maar.cen, te bepalen. at hij zijn betr.
den 16<1en Maart instede van den Isten Juli
1937 tal nederleggen.
Economlsche Zaken

Benoemd tot vakkulldig~, voor de steenpannenbakkerij bij de 'Afdeeling NUverheid met standpl. Bandoeng, belast met de
h~iding van het Keramisch LaOOratorium ald.
K. SCHIPHUIS, ambtenaar van buitenlandsch verlof terugverwacht, laats~lijk ,die
betr. bekleed hebbende.
, Be.noemd tot scheikundige bij het Laboratotlum voor SCheikundig Onderzoek doer
Afdeel1ng Nijverheld van het Departement
van het Departement van Economische Zaken ir. J. A. NIJHOL'l, ambtenaar van bu1tenlandsch verlof terugverwacht, laatstelijk
die betr. bekleed hebbende.
V~rleend wegens zevenjarigen dienst negen maanden verla! naar Europa aan H.
C J. M. VAN MEUR.S, ambtenaar op wachtgeld. laatstelijk tijdel1jk waarnemend administratief
ambtenaar met den titel van
adjunct-reCerendaris bij het Departement
van'Landbouw, Nijverheid en Handel, met
bepal1ng1 dat dit verla!, zal ingaan in de
tweed-e nelft van de m'aand Fe'br. 1931.
Tijdelijk, belast inet de waarneming van
de betre'kking van beambte voor de Nijverheid Iste klasse bij doe Afdeel1ng Nijverheid
van het Departement van Economische Zaken p. H. NGION, thans two beambte der
2de klasse.
er~

80schwezen
'Bepaal dat' de terbeschikkingstelling van
den mantri-teekenaar Iste klasse ALI MASCOER ,van den resident del' Zuider;. en Oosterafdeeling van, Borneo, instede van per 31
December 1936, eerst per ultimo Januari '37
zal worde~ ~ei,ndigd.
, P~ovincle West'-Java
Tijdelijk belast' m~t de, waarr.emin& del"
betr. vanverkeerscontroleur' J. B. KOLLE~
WIJN: O. H: VAN DER JAGT en F. C.
KRAK. met standpl. Poerwakarta, Bandoeng
en BandO?ng,
B'enoemd
tot landbouwopzichter de td.
wd. landbouwopzichter M. SAJIDTOEN.
TiJdelijk belast met de waarneming' der
betr. ,van adjunct-Iandoouwconsulent en
gepl.' te' Poorwakarta M. SOEDARDJD.
Eervol ontheven van de tljdelijke waarneming der betr. van adjunct-Iandoouwconsulent SAFEI,

B. R. V.

•

Batavia I 1$7.89 l\1•• Bata.via II 61,68 ~l.
'7.00 /Concerli - 8.30 Sluiting - 10,00 Gra:
mofoonmuziek. (Alleen op Batavia 1) - 11.00
Muzlkaal allerlei- H.30 Sluiting.
1'7.00 Oramofoonmuziek - 1'7.30 Persberkhten - 1'7.45 Oramofoonmuziek - 18.00
Hawaiianmuzick - 18.30 Accordeon bands
- 19.00 ,Wild West songs - 19.30 Orkestllmziek - 20.10, Gramofoonmuzlek '- 20,30
Bridge - 21.00 "Lohengrin'" - 21.35 Dansmuziek - 22.00 Luchtige gramofoonmuzlek
- 23,00 Sluiting.

Zendera: GSII 13,97. GSF ,19.82, GSB 31,~
Bandoeng P.lU. Y.
21.30 II3ig Ben. "John Londoner athoi,lte"
58.03 ~I. en 90.63 M.
- 22.00 Pianosyucopat1on~ op twee piallo's,--..
22,15 "Tales o! the sea", causerie'- 22.30 6.00 Oramofoonmuziek - 9.00 Lichte muHarp-l flult- en cellorecital r - 23.05 V'erslag ziek - 10.00 Concert - 11.00 Sluiting cricke~match - 23.30 Viool- en pianorecital
13.00 Lunchmuziek - 15.00 Slutting.
~ 24.00 Nieuw8 en moededeelingen ~ 0.20
Dansmuziek.- 0,30 Sluiting.
,
1'7.00 Theemuziek - 18.00 Boston PrometHule orchestra ' ~ 18.20 Gevari€erd programma - 18.4.0 Persberichten. Op 90 M. :
Paris·Coloniale
Muzikaal programma - 19.00 Dansniuziek 19.20 'Esperantocur:sus - 19.40 Concert door
Zender TPA 2, 19.68 'M.
de gebroeders Steiner en hun Wiener or- 21,30 Hongaarsche muz.iek - 21.50
18,25 Yolks-lied - 18.30 Concert (relay chester
Opera-aria's - 22.00 Dansmuziek - 22.30
Radio-Paris) - 19.15 Spaal~sche ktoniek Conc'€r~ - 23,00 Sluiting.
over het leV'Cll in l"rankrijk - 19.30 Nieuws
(Engelsch) - 19.45 Concert (vervolg') 21,00 Nieuws en. kolonlale koersen - 21.30
Il.V.JlI.J. ,(Seluurallg)
Radiojournaal - 21.10 Causerie: "Dingen
,161.29 1\1 en 88.76 ~I.
en menschen van vroeger" - 21.50 Dameskroniek - 22.00 "Le carnoeval et la musique" , 8.00 Concert - '11.00 Sluiting.
causerie met muzikale begeleiding - 22.3d
16.30 Theemuzlek - 18.00 Persberichten
Concert <Uchte muziek) - 23.30 Koetsen 23.35 Sluitil1Jg.
\
• -;- 18.20 Populair programm<li - 19.00 Medisch-halfuurtje - 19.30 Dansmuziek - 20.00
Concert door Wladimtr 'fanin's Oipsy band
~ 22.QO Sluiting.
ROUle (E. I~ A. R.)'
GoUlengte 25," l\L Azll-uJt;cendiD. '
:19.00 oevarieerd programma (relay)
20,35 Nieuws - 20.50 Kinderkoor, - 21,00
Causerievoor dames - 21.15 Nieuws ('Engelsch) - 21.30 Symphonie.!concert ~21.15
Orkest .- 22.00 Wetenschappelijke causerie
~ l2.15 Vocaal en instrumcntaal programma - ~2.30 Nieuws _. 23.010 Nieuws - 23.55
Gevarieerd muzikaal progmmma -:- 0.10
Itlal1aanseh proza - 0.20 jVocaal concer~
- 0.30 Sport en laatste nleuws.

DINSDAG
Nirom
Batavia I 128 lU.
6,30 Oymnastiek - 6,45 Luchtige gramQ.phoonmuzlek (all~en over de 5 archipelzenders) - 8.00.Sluitmg - 11,03 Kookpraatje 111.25 Populalr programma. - 12.00 '\Y€erberJ~h~ - 12:05 se~ieus programma -. 12,30
Matmee Nhom-~lkest -:- 13.20 PersberlChten
-: 13.30 Populal1e klanken - l~.~OPersbe
rlchten (herh~Ung) - 14.30 SIUltmg.,
18.03 Engelsche ta.alcursus v~r beginnenden 18.30 Vooravondconcert - 19.00
Persberichten -... 19.20 8erIeuze muziek 20.:JO
20.10 Avondwijding <I.K.R.O.S'>
Concert Nirom-Orkest - 21.30 Bridge 21.50 Populaire gramophoonmuziek -; 21,55
Amsterd. openi:ngskoersen ,- 22.00 Dansmuziek (aHeen over d'e '~c.aNhipelzender~)
- 22.30 Sluiting,
" :;:~
,

In- en Ultvoerrechten enAccijnzen

Volksgezondheid

l\.ll. V.O. (Soerabnin)
109.89 1\1. ell 61.29 M.
6.30 Marsch - 6.35 Oymnastiek. - 6.50
Oevarieerd programma ~ 8.00 Sluiting 11,00 Marsch - 11.03 Oramofoonmuziek 11.30 Mu~iek op ver~k - li!.30 Lunchconcert - l3.30 Non-stop gevarieerd concert 14.30 8luiting.
16.30 Marsch, - 16.33 Piano-syncopations
..:..:.. '1'7.00 Jack Smith - 1'7.15 Persberlchten
- 1'7.30 Karakterstukjes - 18.00 Oevarieerd
programma \ - 19,00 Foxtrots en ma'rschen
- ' 19.45 Sportpraatje .-: 20.00 8erieuze ttluztek - 21.00 Zangnummers' t - 21,30 Dansmuziek - 23.00 Sluiting. .

Nirom

(Maleisch)

Batavia U '190
1'7.00 Oramophoonplatenconcert van bekcl1de krontjopgzangeressen - 18.00 Javaansche wajangfragmenten -:- 18.45 tModeme Chineesche muziek.
'Bandoeng II 103, PLP 2'7
1'7.00 'Javaansche liederen - 17.30 Arabische gamboesmuziek.
Oandoeng II 103, Pl\IB 45 '
18.00 oambill1g-kron\ong ~ 18,15 Krontjongprogramma met. zang.
Band~ng II 103, Batavia II 190
".
Pl\llJ 45
19.00 Nieuwsberichten - 19.15 Soendal!eesch inWnll'e~zo - 19,30 Bijbellezing <0.0.

Benoemd tot Oouvernementsarts en gepl.
te SOerabaja dr. M. V. EICHHORN, ambt
van
bUitenlandsch verlof terugverwacht,
laatstelijk die berekkil1g bekleed hebbende.
Overgepl. vanPrambangan naar Taslkmalaja en toegevoegd aan den assistent-resident ,van Tjlamis, belast met· pestbestrijdingswerkzaamheden te Tasikmalaja, teneinde volgens diem~ aanwijzillgen te worden
werkzaam gesteld in zijn res.sort, de opzlchter
bij de woningverbet'ering van de
?estbestrijdmg R. A~DANI.
Justitie
Verleend wegens zesjarigen dienst acht
maanden verlof naar Europa aan W. F. H,
VAN RANTWIJK, directeur bij het Gevangeniswezen,. thans ter' beschikking gesteld
van het Boestuur der Vereenigir.g ,.Pro Juventure" te SoeraQaja,' met bepaling. dat
hij zljue betrekk.U1g zal, nederleggen op· 5
April 1937,

J. en. W. HARTMAN, ambtenaar 3de kl.
{verificateur) .
Werkzaamgesteld als ontvanger R.' R.
MAUER, ambtenaar 4e kl. (veriflcateur) te
DjambJ.
Verkeer ell Waterstaat

Tijdelijk belast met de waarneming van de
betr van klerk bij h'et Havenwezen, E. ,M.
DAVIES, tevoren daggelder, met bepaling'
dat hij wordt toegevoegd aan den Directeur
del' haven Tal1djong Priok.
Benoemd t~ houtvester bij de mijnbe.
drijven. B. JOHANNESSEN, two idem idem,
Verleend wegens zesjarigen dienst acht'
maanden verlo! naar Euripa aan ir. K. L.
VAN GEELEN, ing'enieur bij de Staatsspoor.. ,
wegen te Padang, ingaande 16 September
1937.
'
Mil. Geneeskundige Dienst

Blijkens bericht van het Departement van
KoloniE!n zullen de offlcieren van Oezond. ,
Pandhuisdlenst
heid 2de klasse J. J. FURSTNER enW~'"
NANNING met het m.s. ,,Johan van Olden..
Overgepl. van Batavia naar Medan dH barnevelt", dat op 24 Febr. e.k. vertrekt. ,
adjund-technisch instructeur bij den Pand- hunne bestemming naar Nederland~h-In...
die volgen .
huisdienst p. J. DEN HAAN.
Overgepl. van het Lapdspandhuis te 'PoerMarine
wokerto naar het op 1 Maart; a.s. te heropene~ pandhuis Wonokromo en belast met
Tijdelijk belast met de waarneming der
het beheer van laatstgemeld pandhuis de ondcrbeheerder
SOEMOWISASTRO
alias betrekking van opziener-magazijnen bij het
Marine Etablissement te Soerabaja, C~ J.
TJOKROWISASTR,O.
BEUSEKAMP, daglooner bij genoemd .r..ta·
blissement.
Binnenlandsch Bestuur
Oepl. in de ,provincie Midden-Java. d'a
benoomde assistent-resident M. C. VOORN.
Verleend, wegens zesjarigen diehst acht
maanden verlot naar Europa aan den controleur S. VAN D~R HARaT, ,met bepal1ng.
dat hij zijne betrekking zal nederleggen. op
een door den resident, van Benkoelen nader te bepalen datwn in de 2e halft van
de'maand November 1937.
Verl€el1d, wegens zesjari~n dienst acht
maanden \'~rl<)f naar Europa aan den Oedipl. Oezaghebber in de residentie Tapa..
noe11 Tj. H.VELTHUYSEN. met bep. dat
hij zijnebetrekking zal nederleggen op 1
Juli 1937 na afloop van den dienst.
Ont:slagen uit "8 Lands dienst op verzoek
lrlet ingang van 31 Maart 1937 eervol en
lllet recht op pensioen, de ambtenaar bUiten
werkelijken dienst... laatstelijkInspecteur van
politte Ie klasse oij de veldpolitie te M~tok L. DUINKER.
'

iO

413E STAATSLOTERIJ
Vijfde Klasse. -

Trekking van 21 Januarl

f

100 No.

15143,
243,
7070,
13283,
16779,

Vijfde Klasse. -

RoO.> ..,.... 19.50" Kerkelijke llede~n - 20,00
Ma,leische 'kluchten van Kwa, Toemboe 20,30'Oostersche Hawaiian - 21.00 Maleisch
programma van de M.V.•.Batang Arau".
8andoeng II 103, Batavia. II 190
.
P~UI 45, P~IN 29
22.30 Voortzetting 'Maleisch concert- 23.00
Arabisch intermezzo - 23.15 Javaansche
gamelan - 23.30 Sluitlng. '

V. O. R. 0" i (llIulelsch)
105 lU.

.

j

f 10.000 iNo. 1013.
f 1.0'00 No. 611, 19657.
f
400 No. 6336, 16168.
148, 6365, 12713,,13185,
f
200 No.

Topografiscbe Dienst
Bevorderd .tot. sergeant-majoor-topogr.•
D. LANS, than., sergeant topograaf.
Overgepl. van <le Herzieningsbrigade van
West-Java te Bandoong naar de 2de Opne'nir.gsbrigade: be Makasser' de mantti tekenaar Istekla$Se DWIDJOTANOJO.
,Overgepl. van de I{erzieningsbrlgade van
Midden-Java te Ma,gelang naar 'de Herzi'cning&brigade van' West-Java' te Bandoeng
dl" mantrr teekertaar WARNO:
OvergepJ. ,van de 2de Opnemingsbrigade
te, Makasser naar de Herzl'€'nlngsbrigade van
Midden-Java te Magelang, de mantri teekenaar IstE! kl~sse' R~DEN SrOIT.

Vierde Lijst

Trekkin~

15550,
418,
111:03,
13767,
18867,

19462.
6918, 7035,'
8121, 8599,
15044, 15946,

,Vierde Lijst

van 21 Januarl

~;

f 10.000 No. 1013.
611,
6336,
148,
15143,
243,
100 No.
7070,
13283,

f, 1.000 No.
400 No.
200 No.

f
f

f

167~9,

19657.
16168.
-6365,
15550,
418,
7403,
13767,
18867.

12713,
19462.
'6918,
8121,
15044,

13185,
7035,
8599,
15946,

match - 24.00 Nieuws en medcdeelingen 0.20'Dansmuzid< - 0,30 Sluiting. I

Paris·Coloniale
'.fPA2 19.68
18.25 Volkslied - 18.30 Concert (l-elay Ra.
dio-Pads) '"'"'"" 19.15 Japansche kwniek, ovet
het '!even in Frankrijk - 19.30 Nieuws (En..
gelsch) - 19.45 Concert (Vtervolg) - 21,00
Nieuws en koloniale koersen - 21.30 Radio.
journaal '- 21.40 Muziekkroniek - 21.50 "I.e
'mouvement social" - 22,OOOpvoering van
"L'instinct" - 23.30 Koersen - 2:3.35' 81~1.
hng.
..
, !'
;:! ,.;

,8.30 Soen,daneesch gamelan - 9.00 Chine~he liederen 9.30 Kwa Toemboo en
zijn orkest - 10.00 Sluiting - 12.00 KronI{ome (E. I. A. R.)
tjong - 12.20 MaleiXh'c liederen - 12.50'
Javaansche'1iederen - 13.30 Moderne KronGolfiengte 25.i ~L ibie-uitzencJ.iq
tjong -.- H,OO Sluiting.
t' ,
19.00
Gevarieerd programma (relay) 11,00 Arabische liederen, - 1'7.30 PadvinderuurVje -;- 118.30 PersberlcJ1~n \- 19.00 20.35 Nieuws -- 20.50 Concert (verzoeken..
Perso.verzicht - 19.30 Chineesche liederen nummers) - 21'.15 Nieuws (Engelsch) 21.30 Nieuws (Chineescn> - 21.15 Zang-trio
- 20.00 K.etjapi-orkest "Sekar Galih"
22.30 Nieuws - 23.45 Nieuws - 23,55
22.30 Sluitng,
"
~
Instrumentaal concert - 0.10 Vocaal con ...
cert (volksUederen) - 0.30 Sport-' en !aat·
ste nieuws.
PhobJ
I

16.88 ,~I.
Geen uitzendiJtg

Zeeaen
Zel1ders: DJE 16,89, DJQ 19.63 (van 20,30
u~r) DJN 31.45
18.25 VolksUed - 18.30 L1chte,muzi€'k 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19..15 Lichte muziek - 20.25 Groeten aan de luisteraars 20.30 Nieuws en economisch ov-erzicht
20"'5 De nieuwe maand wordt ingeluid! 2J.30 Nieuws en economisch overzichli (Eng.
DJE, DJQ en DJN, Ned, DJA en DJB) 21.45 Rad~ojournaal - 22.00 Boekbespreking
- 22.15 Voor de jeugd - 22.30 IConcert door
Omroep-Orkest 23.30 Sluiting.
Zenders DJA 31.38M. en DJB 19.'71 M,
19.20 Nieuws (Duit;ip) ~ 19.35 Muzlkaal
programma - 20,15.0r<>eten 'aan de luistera::lrs, - 20.20 Nioeuws en economisch ovel'Zicht (Engel~h) - 20.35 Duitschlal!d-echo
20.50 , Franz SChubert prog,ramma - 21.35
De ' nieuwe maand wordt ingeluid I - 22.20
Zangrecital (bas) - 22.50 Nieuws en economiseh overzicht - 23.05 Bookbespreking
-'- 23.20 Li'ederen van' Hugo ,Wolff (sopraan)
~, 23,35 Sluiting.
,

B. B. C~

AN,DERE ZENDERS

1.

Nflom: Buitenzorg 183 M., Chertoon
M., Pekalongan 92' M., Soekaboemi 193 ld..
Bandoeng 120 M., en de ~ AJ'chipelzenderf
Bandoeng (Y 0 C) 20 M. 2'l M. (P LP) eo
29 M. (P M N), Soerabaia I (Y D B) 25 AI.
tusschen 8.00 - H.3t) .en 31 M. (Y D A) v'an
6.30 - ~.OO en's avonds, TandJong, ~{ok
(Y 0 A) 50 M. tUSGchen 8.00 - 14.30 en op
99 M. (Y D A) 'van 6.30 - 8.00 en's avondS.
Nirom Oost- en lUldden-Java: Soeraba1a
II 100 M., 8emarang 122 M., Malang 191 M ..
DJokja 181 M.. Bolo 188 M., TJepoe 1M M.
B.R.V.: Buitenzor, 156.2a ~L. Soou*"
mJ 142.18 M.
Luyks Batavia (OJ 143.01 M., aIleen wert..
dagen 8V:J - 10 en, 6 - 8 llur.
,'.
Van WingeD, Peltalovgan: IH.1i M., ~
rabaJa 140 M., 8emarang 103.~ M.,' Ala.
gelang 91.74 M., Madioen 107.63 M.
'.
Radio DoIvast, SoerabaJa.: 169.6 M.
Penang, Z. H. J., 49.3 M.
Kuala Lumpur, Z. O. E .• 48.9:l en 11••1••
PhUips-Radfo, Eindhoven, elken Woen.s..
dagavond op 19.31 M.
Pitabur (U. 8. A) 48.86 M. V&nAt 6 UUI
I

30.

•

.

VQlkenbondszender (R,adl0 Nationa) 38."
en 31.27 M. resp. Zondaga 6.09 - 6,i6 eQ
8.15 -

9.45

uUJ".

GSC 3132 GSB 31 55
lIongkong, 31.49 M., 15.40 - 22.40.
Zen ders.• GSO 2553
. ~
',.
•
Rio de Janeiro (BrazlllID 31.68 M. 6.30 _
6.30 Big, Ben. Verslag crlcketmatch - 6.52 .6.15 uur (oW'egelmatJg).
Dansmuztek - 7,00 ,John Londone1" at hoMelbourne (Awtral1~) 31.55 M, Woens..
me" - '7.30 .,1 ,was th'ere", causerie - '7.45 dag, Donderdag, Vrijdag, Zarerdag 17.3. _
Harp- en crellorecital -18.10 Nieuws en me- 19.30 uur.
dedeel1ngen .:.....,. 8.30 Sluiting.
Rome 31.13 M, en 25.4 M. resp, Zonda,
Zenders: GSH 13 91 GSG 1686 GSB 31 55 Maandag, Woensdag, Vrijdag vanal 8.3' , ~
. ,
.
8.ot uur en dagelijk3 20.45 ...r. 2:Ua; 8.31
18.3b Big Ben. Verslag boksmatch - 18.50 1.30 uur,
";
~:: ~ ; J
Oramophoonmuziek - 19.00 "In the maBangkok 15 77 M Maandags van 20 30 - 4
kin{{"- 19.20 13.B.C. Empil"e-Orkest .- 20.25 22.00.
.•
,. •
NIeuws, en mededeelingen - 20,45yerslag
Madrid 30A3 M. 6.45 - 8.30 uur Zond!.t
cricket-match - 21.05 Dansmuziek - 21.15 1,30 - 3.30 uur.
8luiting.
'RuysseIede (Belgt~) 29.04 M. 3." - 8.at
"
. "
,'uur
zenders, aSH 13.97, GSF 19.82, GSB 31.55 Vatlcaan-sta.d 19.84 M. 23.M _ ~3.10 uut.
21.30 Big aen."World affairs", causerie Budapest:, Zondags van 21.30 ,tot 23.3G
21.45 Geiger met zijn Orkest - 22.13 Ver- bP 19.52 meter. Mlandags $.30 ' tot '1.3, oQ
slag boksmatch - 22.30 Concert Torquay 32,88 meter. '
Munlclpa;-Orkest - 23,40 Ver~Iag ~Ticltet- Saigon, 25,50 W,30 - 22,OQ

)

BATAVLUSCH NlEUWSBLAD

van l\'Iaandag 1 Fe}lruflrl

1

1937

VlJFDE JJtAD
2::zez:

beglnsel den Iaatsten tljd onder de inheemsche intellectueelen gaandeweg
terreln heett verloren. De meenlng, dat
de volksbeweglng door toepassing van
het vergader-verbod en het optreden
van Justitie en Politie zou zijn lamgelegd, strookt niet met de werkelijkheld.
De exorbltante rechten kunnen ~oor
looplg niet worden gemlst, evenmln als
de haatzaal...artlkelen uit het Wetboek
van Strafrecht. Noch kan worden overgegaan tot, afschafflng van de doodstraf of opheffing van de Digoel-kampen en vrijlating van d~ aldaar geinterneerde personen.

lndie kan niet ongestraft IIPoli.

tiek potverteren"

Beqrootinqs-aspect
Geen soloris-verhooqinq teo verwcchten
/

Ilitspraken van :Colijn

/ 415.000 verkregen ult de crlslshettlng op de koffle in Nederland, terwijl het restant biJ~ suppletolre begrootlng zal worden .aangevraagd.

verschenen Is de rnemorle van antwoord op het sectleverslag van de Tweede Kamer over de tndtsche begrootlng1937 en Aneta setnt hierult hat volgenDe minister meent, dat· door:' de restrtctle overproductle van rubber in Indie
de:
kan worden vcorkomen, De export-quota
De minister meent, dat de oplevlng voor het bevolklngsproduct zijn niet voor
in handel en cultures niet zal nalaten, opvoerlng vatbaar,
de positle van de inheemsche bevolklng
De minister is van meenlng, dat het
te verbeteren,
terreln van de
De mlnlster verheugt zich over de
economise
sanl~nwerking
treffende wijze waarop, Indle getoond
heeft, mee te levenmet de vel'loving en
pet huwelijk van prins. es Juliana, en i.us~chen Nederl~nd en Indie niet anders:
neeft bijzondere waardeerlhg voor het dan. bePel'kt van omvallg\- kan zijn, doch
felt, dat de Indische zelfbestuurs-depu- tevel1S dat. daarop tast-bare en nuNige
tatles de huweliJksfee~ten hebbell bijge- resultaten berelkt kunnen wo.rden. De
reeds behaalde resultaten ,1)ewIjzen de
woond.
julstheld van deze, opvatoting. De depreOpperbeshmr en lamlvoogdij ciatle van den gulden heeft de omst-andigheden niet dermate gewijzigd, dat de
Bij de opmerklngen in het sectlever- contingenteeringen kunnen worden geslag over een te gr09ten Invloed van mist., ofschoon weI geconstateerd kan
den minister op de bestuursvoering in worden, dat de uitputting Van de aan
Indle is blijkbaar onvoldcende rekening Nederland toegewezen oontingenten door
gehouden met de buitengewone omstan- de depreciatie is vergemakkelljkt. Indien
digheden van de laatste jaren, waardoor wordt overgegaan tot instelling van een
het noodzakeliJk, wetd, de l.eiding te ge- commissie voor de ec.onomlsche samenyen aan den minister, die tegenover de werking, acht de minister het weI geE1ta~n-Oeneraal verantwoordelijk is. De wenscht, eenig verband te leggen tusminister meen~ het verwijt, dat hij in schen de oommissorlale werkzaamheden
zIjn bel~ld ,teveel rekening houdt met in Nederland en -Indie.
de belangen van het groot-kapitaal, stUDe begrooting
zwijgend te mogen voorbijgaan.

he

,Nauwelijks vier maanden geleden is
er een keer gekomen in de omstandigheden op economisch gebled en op dit
tijdstlp is de regeering nog nlet.lnstaat,
een eenlgszlns betrouwbaarbeeld te
ontwerpen van de gevolgen, welke hierTerugkeerende welvaart aan vaor de Indlsche begrootlng in de
naaste toekomst verbonden zijl1. De.
Er dient op gewezen te worden, dat mInister heeft genoeg aan het beeld,
de oIUstandigheden in verscheldene stre- dat de Indische financien than's oplesten van Indle, ook op Java, bemoedi- veren na zeven crislsjaren en de harde
gend zUn, en dat hier en daar zeUs van lessen del' geschiedenls, die de duidewehtand mag worden gesproken. De mi- Hjke waarschuwing bevatten, dat een
nister meent, dat de alaemeene ,toestand kapltaal-arm land als Jndie, blootgevan de bevoiking na de' doorgemaakte steld aan de wlsselingen in de wereldcrisisjaren nlet verontrustend is en dat I conjunctuuf, zlch nlet ongestraft kan
de productle-faetoren een goe(lebelofte .overgeven aan "wl1t1ett potverteren".
voor de toekomst Inhouden. Een spaclaal onderzoek Is naar de meening van
Aan de' hand van de over elf
deJl mInister ovcroodlg. PoOl' verschilmaanden beschlkbare gegevens zijn
.lende maah'egelen tot economi~che afde financieele ultkomsten van 1936
weer en steunverleening (de invoeroconaldus In mllUoenen te beschouwen :
tlngenceeringen, de bedrijfsreglementeerIng, de restrlctles e.d.) kon een deugGewone ontvangs~n-raming: 257,7,
c;leUjke, ba$ls voor het her:ste) van den
verwachting 268,2.
arbeld worden ver~regen, waarbij nu
Gewone uitgaven-raming: 308,1,
evenwel voorzichtlgheid moet worden
verwachting
301,4.
betracht, opdat er geen sohljn-welvaart
In het lev~n wordt geroepen.
Dat op de begrootlng-1937, die voor
Toegevende dat aan besplegel1ngen het intreden van de economische verhIe rover elke practlsche beteekenls andering ontworpen werd, het tekort
rr.oet worden ontzegd, meent de minister 7 ~~ mlllioen lager danvoor 1936 kon
c1at het van meer belang Is, wanneer worden geraamd, s'temt tot groote volde regeering blijk gooft· van haar be- doenlug. De minls~r betwjjfelt het n1etl'eidwilligheid 'om het internatlonale temin·, of, de financieele roestand van
l'ullverkeer, waar mogeliJk, door vermin- Indie "aanmerkelijk verbeterd" mag
derlng van de invoer-belenunerlngen te worden geacnt. Juister is te. zegg,en :
bevorderen. De huldige. wereld-verhou- "minder zotgvol danhlj was", en voordingen zijn intusschen te ongewfs om zlchtlgheid blij ft in hooge mate· geboeen algemeen welvaartsplan te· kunn~n den.
ontwerpen.
De oosl1ssing, om at te· zien van de
Daar toezlcht op het loonpell wordt voorgenomen verdere salarlsverlaging.
uitgecefend, behoeft nlet te worden ge- lljkt hiermede in strijd, doch de verza..
dacht aan de invoering van een mini· melde gegevens - ook die betreffende
mum-Ioonregellng, waardQOf de over- de ~tljgfng van· de kosten van. level1sheidsbemoeienls te dlep In" het econo- onderhoud - hebben uitgewezen, da~'
mis~ leven zou Ingrijpen.
voortzetting van de salariskorting" een
ongewenschte psychologische uitwerking
Industl'iallsatie zou hebben.
.
Deregeering heeft jhr. mr. Tjarda.
van Starkenool'gh Stachouwer tot landvoogd benoemd in de overtuiglng, dat
hlj de rechte man op de rechte plaats
zou zljn.

Of,~choon de minister de meenlng. is
toegedaan, dat bevordering va.n de nljverheid op Java noodzakeHjk is, is hlj
er zich van ~wust, dat Indle niet wordt
gedlend met geforceerde IndustriaUsatle,
daar de geproduceerde artlkelen tech
lliet door de Indlsche samenleylng geabsorbeerd kunnen worden, mede omdat
een exportland "van tropenproducten
ruim moet blljven importeeren ult de
consumptlelanden. De Indlsche regecring heeft zich daarom bepaald tot lievorderlng van die takken van nljverheid, welke leiden tot mlnder afhankel\jkheld van de bevolklng.

Kolollisatle
De minister waarschuwt voorts tegen
te groote verwachtingen van de kolonisatie, ofschoon het belang van kolonisatte'voor dicht-bevolkte gebieden niet
mag worden onderschat. Ook de k():o~.
nisatle van Europeanen en Indo-Euro..;
peanen· heen de aandacht van de In..
dlsche regeering, en overwogen wordt
om ult de Nederlandsche .welvaartsbljdrage van 25 mllUoen een bedrag te
putten ter bevol'derlng van die kolonl..

satte,
Kolliesteull
De~ regeering is vel'der voorne..
mens, een bedrag van hoogstens
/. 780.000 beschtkbaar te stellen VOOl·
ver'betering van de koffle·-cultuur,
markt-onder~ek en
propaganda

YOQr dlt produQt. 111ol'van wor"t

De Indianiseering. van het' ambtena..
rencorps dlent aan ha~r natuu..lljl(~n
loop teword~n overgelaten.
1',
De· meelj'ing, dat een onredelljk klein
gedeelte v'an, de

ondernemingswin.sten
.aan Indle ~n goede komt, is ill strijd
1met de Werkelljkheld. De waarheld is,
dat de rente van )let in d~ Indische bedrijven belegde llapitaal"- een belangrijk
deel van de afvloelende ondernemlrtgs..
winsten uitmaakt, en dat het Westersche bedrijfsleven in de volkshulshouding een funette vervult, waarvan de
beteekenls vooralln de crisisjaren is gebleken, toen een groot deel der on4ernemlngen - met name In. de sulker met lamheid was gesiagen' j
\

van salarlssen en loonen, hangt at van
verschlllende omstandtgheden, waarbij
lntusschen geconstateerd kan worden
dat de waardevermlnderlng tot, dusverre
van gerlnge beteekenls voor het pell van
het levensonderhoud is gebleken, De opvatting, dat een verhooging van de kosten van levensonderhoud ondragelijk is
wanneer de Inkomsten niet in gelljke
mate worden verhoogd, v1ndt geen steun
in de berekenlngen van het Centraal
~antoor voor de statistlek over het Ievensonderhoud van ambtenaarsgezlnnen
'te Batavla. Het beheeft seen .betoog,
"dat de regeermg haar salartspolltlek niet
athankelljk kan maken van die der par.tlculiere werkgevers,

De zelfstandlghelds-aetle

De beschouwlngen over het bljeenroepen van eel~ conferentie tel' bespreklng
van het plan voor de geleidelijke hervorming van Indle tot een staat van
zelfstandigheid binnen het Rijksverband, geven den minister geen aanlelding, tat een uttvoerlge beantwoording,
en d~ ~ desbetrertende petitie zal nader
tel' spr~ke .komen wanneer aan de Kamer de gewenschte inllchtlngen kunnen
worden verstrekt. .
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:Pie.t Stam for ever
I

Naar Aneta
.nit Bandoeng
.~eint. heeft Piet
;Sfam het Indlseh' record op
'de tOO meter
vrije slag verb_eJerd. lIij
,bracht uen tijd
terug tot 1 ml.nuut en 10,«1
sec. Piet Stam
is thans houPiet stam.
der van acht
Nederlandsche en Jndlseha records.

Het oordeeJ, dat niet een salarlsRet feit, dat in Volksraad en pers een
geprlkkelde toon te belulsteren valt, Voetblll
kan naar de meening van den minister
intusschen nimmer een reden vormen
voor de overweging van een fundamenV. B.
teele herziening der staatsrechtelijke, en
staatkundigeverhouding. Ofschoon s!e
mini$ter de constructle In de· bestaande
wetgeving niet in ane opzlchten ge1\tkDe stand is
klg acht, meent hij Iloch dat het huldlg
'oogenblik niet gesohlkt is om hlerin wljzlging te brengen. De· minister meent,
dat Indie in de eerste plaats behoefte
heeft aan versteviging- vande pestaande en toekenning van nleuwe autonomle In voor de bevolking overzlenbaren
Jong Ambon
kring.
'
Hercules
De N. S. B. in Indle S. V. B. B.

verhoogtng doch verlichting van de
lasten voor het millst dl'a:lgkrachtige
deel van. de bevolking het noodigst
is, kan de minister geheel onderschrijven.
Indlen de omstandlgheden daartoe
:lOpen, zal de Indische regeering nlet
nalaten, de ontoerelkend geachte loonen
en salarlssen te verhoogen.'
De weermacht-versterking
De meening, dat het noodzakelljk is
Jm, rekening houdend met de finan~Ieele mogelijkheden, een krachtlge defensie voor Indie te bevorderen als een
:oeping van de eerste orde, kan de mi:lister geheel onderschrijven. Het g~
:prek van een Ne<lerlandsc.hen zee-of:Icler met een persvertegenwoordiger te
Jlngapore had geen.szins de beteekenis
en de strekklng, welke daaraan door de
:)uitenlandsehe. pers zljn toegekend.
Geenbuitenlandsche invloe- ,
den

De minister verzekert,' dat de organen del' Indlsche Fegeering· stee'ds
waakzaam zijn ten aanzien van symptomen van pogingen tot 'bultenland3che politleke beinvloeding. Er is geen
reden om' aan te nemen, dat vreemde'ingen, die met de N.S.D.A.P. sympathi'Jeeren, zich er niet van bewust zouden
zijn, dat polltleke organlsaties van buitenlanders in Jndle niet worden geduld,
noch dat zij de gestelde grenzen in dit
verband nlet zouden eerbiedigen.

De minister geeft de verzekering, dat
de regeering de vereischte aandacht
geeft aan de ontwikkeling van de N.S.B.
in Indie. De beweringen van ds. 'Van
Duyl, na diens ~rugkeer uit Indie geuit, kunnen. geheel veor zijn rekening
worden gelaten en behoeven niet al· te
ernstig te worden opgevat. Nochtans
heeft de minister, ter wegneming van
mogelijken twijfel, den landvoogd verzocht, zich te vergewis~en van de houding, die de 'gezagsdragers in Indie tegenover de N.S.B. aanllemen. De ordeverstoringen in· vergaderingen hebben
de Indlsche regeering aanlelding gegeyen tot het nemen van krllchtige maatregelen. Voor de vrees, dat het nationaal-soclallsme zou gaan postvattell In
leldende kringen van het Indische bestuur, bestaat naar de overtuiglng van
den minister geenerlei grond.

De inlleemselle volksbe-"'
weging I

De minister acht de veronderstelling,
dat het vertrouwen in de Indlsche regeering ernstig zou zijn geschokt, niet
julst, evenmin als de meening, dat de
heerschende rust in de Inlandsche wereId het gevolg zou zljn van geestel1jke
depress!e en moedeloosheld. De minister meent, dat het Z.g. non-cooperatle-

I

Versterkillg gedelegeerdeninvloed

Tenslotte deelde de minister nog mede, dat een wetsontwerp wordt voorbeleld tot wljzlglng van de IndIsch~ staatsregeling in diel} zin, dat de oohandellng
van wetsontwerpen, algemeene maatregelen van bestuur en suppletoire begrootlngen door. het College van Oede..
Iegeerden mogelijk wordt gemaakt.

Klein Congres van het I. E. V~
Zondagochtend had. In de bovetlZaal
.van de socleteit te DjokJa h~t zooge.naamde "klein congre,s" van het IndoBuropeesch Verbond, plaat.s, waarop
zooals" reeds ·eerder ~erd gemeld, door
het hoofdbestuur mededeellngen zouden worden gedaan omtrent verschUlend~ aangelegenheden met de' bedoeling, dat deze door de aanwezige afdee..
Hngen aan hare omllggende zusteratdeellngen zullen worden overgebracht..

In het vuur der redevoerlngen mogen
eens dingen zljn gezegd, welke op eell
dergelijk gevoel zouden kunnen' wljzen,
,doch in w~rkelljkheld hebben wij dat
;gevoel nlet.
, Spreker hel'innerde eraan hoe hij al
eens vroeger gezegd heeft, dat hetmakkelljker !s een steen aan het rollen te
brengen, dan hem te stulten. Zij die lid
zijn geworden van het Verbond van
wege de In de reactie-perlode gehouden
redevoeringen, zullen steeds van het
hoofdbestuur en, het I. E. V. een doorgevoerde actie in zekere richting eis~hen.
Wij denken daaraan lilet. Wij zullen met
billijkheid staan tegen
o v e r d e r e c h ten e n w e ns c hen van anideren, ook al komen
onze l'ecnten !n de eerste plaats. Men
h€eft de rede-De Hoog het verlossende
woord genoemd. Dit was zij oak in zekeren zin, doch zij beteekende zeker niet
het geheel wegnemen van banden. Wij
willen ons vrlj uiten, maar denken er
nlet aan eeu vijandige houding aan te
nemen tegenover de Regeering.

.

Van het hoof4bestuur waren' aanwezig .de heeren .D e H 0 0 g, m r.
B.la au w, 1 r. R a Z 0 U X S c h u 1 t z,
d r. Leu n iss e n 4f-~1 Van A rden. n e :
de afdeelingen BataVia,
Bultenz~rg, Cheribon, Bandoeng, Djoc"ja, Solo, Klaten, Sal.atlga, Ambatawa.
8emarang, Madloen, SoeraJJaja en Ma.lang· hadden vertegenwoordlgers gezonden, terwijl mede., de' kring West-Java
door zijn voorzitt~r was vert€genwoordIgd.
c

,

..

Om half tlen heette de voorzitter van
de atdeellng Djocja het hoof<;lbestuur
en afgp.vaardlgden welkom en spraK de
Hij vroeg de bijzondere aandacht der
hoop uit, dat de besprekingen In een
afgevaardfgden
voor het gebrek aan 0 fgeest van gemoedelijkheld zouden
fer
V
a
a
r
dig
h e i d,
dat !let
!Jlaats vinden.
.'
hoofdbestuur meende te constateeren en
verwa~htte. een: grootere act1vitel~ der atDe v 00 r z Jt t e r van het hoofdbedeeUngen inzakede jongeren- en jeugdstuur dank~ voor de woorden van weI- beweging-.
komen gaf een uiteenzettlng van het
ontstaan en de bedoeling van het
H~t tljdelijk ultvoerrecht op exHlj wees erop, da,t de taak, Val) het
klein-congres, waarblj hiJ er al dadelljk de aandacht op vestlgde, dat nog I. E. V. nlet binnen afziellbaren tijd. is
port-prodltcten heeft nlet de strekgeen richtlijnen als bedoeld kunnen afgelQOpen, dat er steeds menschen
king, de depreciatle-winsten te beworden ultgestlppeld omda t nag geen noodlg zullen zijn en wekte de, afdeelasten. Had de~. bedoellng voorge ..
deflllitleve inzichten op versch1llend lingen op. de Jon g ere n - en
zetell, dan zou een regeling. van
j 'u g d b e w e_g i n g, ondel' welke
gebled kunnen worden aangegeven.
laatste'de pad v In d e r ij, te steuanderen· aard. zljn voorgesteld. Het
Hlj besprak dan iil de eerste plaats nen.
uitvoerrecht heefteen beperkt fisde
teactle op de rede De Hoog, waar: caal karakter, en daarom Is de hetdoor groote 'beroering werd gewekt niet
llestuursmededeelingen in "Onze Stem."
fing hiag gehOUd~n, altha.ns: nlet
aIleen in tndH~ doch ook in Holland. beva:tten dl~werf opdra~h:ten 'voor de
hooge:r· dan n<>odi~. werd geacht om
De reactie ging op sommige plaatsen afdeelingen. Het Is derhalve noodlg dat
haar dgel te.. berelken.
zoover,. dat, men on8 uitgesproken to- deze met de gewenschte aanctacbt wortokhaat vel'Weet. De. he e r de H 00 g den gelezen en uitgevoerd.
' .'
De· salarls..poUtiek ontkende tel de beschuldlgIn g van tot 0 k h a a 'to In het
Meer en meer blljkt hat I. E. V. op zlch
De vraag, in hoeverre er aanlei<11ng I.E.V, zljn talrljke tQtoks, welk~ onze zeit aangeweten. Hlj waar~chuwde de
be~taat om overte i$~n tQt VOl'll00ShlB megei~an<1era zijn~
'I ':
:: atdeeJln~~n voor laol~erlnr.
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7 7 0 .0 14 36 - 16 2.8 5 2 1 12 30 -13 1.50'
8 4 2 2 10 26 -18 1.25
v.r.o.s.
95131138-371.22
T. N. H.
10 5 1 4 11 34 ---. 32 1.10
O. L. r. V. E. O. 8 1 2 5 4 11 - 20- 0.50B. V. C.
9 1 1 7 3 18-36 0.33.
U. M. S.
9 1 1 7 3 18- 38 0.33
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Strijd op Nederfan~l~ehell oodem?

rpe.

fra~lie

Zesmeter-wedstrij{t

Onze 1<. B. J. C.zeilers gaven glsteren-'
mo\,gende officleren van den Engelschen
Krul~e". "Dorsetshir~" gelegenheid hun
zenkun~t op de PrlQksche wateren te
toonen. De, vier beschikbare Zesmeters
(zooals ,men weet is de "Navaho" mast1003), werden alle bestuurd, ,door d'e
gasten en men gaf inderdaad een spannellcien wedstrijd" te zien.

Naar Aneta uit Den, Haag seil.1t, bestaat er" kans, I dat·. de door de Fila te
organiseeren wedstrijd. Midden-Europa.
contra West-Europa in Nederlalld wordt
gespeeld. De W;est~E\1ropeesche elftalien
zullen samengesteld, worden uit de be~te
spelers van Fl:ankl~ijk, Bclgle, DuitschHet weer werkte bizonde.r; meet het
land en 'Nederland. Vermoedelijk zullen was fraai.en droog,· terwijl e1' oovendien
2 of 3 Nederlandschc. spelers In· de een behoorlijke bries ult het N.'W. woe I.
kamp meedoen.,/
, Langen. tijd. had de "Nieuwe Braassemermeer",. gezeHd . door den, Lt .... Com'm~nd.er" B:rlster; d~ le~~Ung. op den teCricke.t
l'ugW~g, In de ,haven wis~echter de
"DOrls", g~zeild door den jongsten cadet
aan bQ9rd,. den heer RUS8ell~ gevaarlijk
D~ VIEaU}) T£&~IATOJI
,op teo ~Oll1e~len op het lange stuk langs.
{Ie strel<Q~.m, waar het vl'ijwel voor de
N'aar. Aneta uit Actelaide seint, he~ft Wind, g,lng, door afdekklng de leiding te
AtlstraUe,· de vlerde restniatch gewon- l1emeu.
nen. Australle maa~w 261 voor 7. Mc. , Toen llep "Doris spoedlg uit, rOJ;ldde
Cabe' maakte 88 en Don Bradman 26 het eerst de Oostboel en was met eenige
runs.
ietwat ,ruime slagen ook het eerst bijt.
de Westboel en daarna aan de finish.
....5
Jpmiddels had de Braassemermeer ongeveer dezeltde slagen gemaakt, maar·
Wanneer men de polltleke plaats van telkens veel hooger aanUggend, hetgeen
het I.E.V. beschouwt, hoort het thuls zeker geen voordeel braoht. Dit was het
blj de rechtsche, de Nederlandsehe, best te bemerken aan de Frieda II, gezeild door capt. Ruch Keene, die na de
vleugel van de partijen, die een spec1- Oostboei een fUnk stuk om de Noord
flek Indlsche politiek bedrljven, waarblj was blijven doorllggen en daarna met
hetI.E.V. een open oog heeft voor en een· zeer moole slag op de bOei aankwam
vollen stelln vedeent aan den~ band en zienderoogen inliep.
Beide schepen zeHden nu neus aan
Nederland Indle.
Daarnaast heeft het IE.V. in ziJn' et- neufS en het was met een verschil van
~lechts 5 seconden tijd, dat de Braassegen, de Europeesche, groep te zorgen n~ermeer nog net voor bleef.
.
V001' een behoorlijke plaats. Dit Is de
"Boekanler", met eell allesbehalve
reden, dat men vaak het I. E. V., doch
zooals hier uiteengezet ten onrechte, fraale fok" werd gezelld door den commandant van het schip, Commander
een weifelende ,houding ooeschrijft.
Murray. Deze lag achtel' en kwam het
Sprekende over de verhouding tot de laatst binnen, julst 4 mlnuten na· no. I~ Na· afloop verzamelden allen zich op
V.C., zeide hlj, dat nog cQrrespondentle/
plaats. vind-~ tusschen de beide hoofdbe- het clubgcbouw. Aan den prijswinnaar
sturen en dat de afdeelingen t.z.t. met werd namens· de club door den voorzithet resultaat in kennis zullen worden ter een aardig klokje overhandigd, be~
nevens een kleine clubwimpel. Ook de
gesteld.
tweede aankomende had zulk een· w:m.
Hij wees tenslotte op het feit, dat door peltje in ontva.ngst te nemen.
samenwerking als regel meer te berelken valt, dan door. lsoleerlng.
Tenslotte betOQgde bij de n 0 0 d z a a k . van g roo' t e r dis c 1 pline en het hoog houden van de elgen voorman n e n.
HiJ loofde den arbeid van de I. E. V.V. 0., welke veel doet in het belang van
het Indlsche meisje en achtte een goede
samenwerking, waar mogelljk, zaer gewenscht. BiJ verschil van meening brenge men deze· zaken blJ het hQQfdbestuur
voor doch t.9nthoude· zich van openIijke
polemieken.
Hij wekte de afdeelingen op zich rot
het uitel·s,te. in te spannen; naar verbetetingen Ite streven opdat van kraeht
blljve, wat. eens de regeering heeft getutgd: K r a c h t 19 e n z e 1 fb e w u s ~t s ta, a t d a a r h e t
r. E. V.
Naeen korw pauze werd over de In..
leidende. beschol\wingen van· den: B9ndsvoor~~ter van ged'aehten gewlsseld,
waaraan vele afgevaardigclen de~lna
men, terWljl bij de'r:ondvraag nog enkele, kleine onderwerp~n. ter sprake
werden gebrach~~
.
Het was halt twee toen met een leve
het I. E. VI dlt klein-cangres· werd gesl0·

ten. "

Wij kunllen voorts nog mededeelell,
dat de- jollenzeilers op a.s. Zondagmorgen te half Hen op het clubgeoouw
worden verwacht. teneinde een serle
oefenlngen te gaan meemaken in het
z,g. ,;tea,ffizellen".
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ZEPP,ELINDIENST OP Z.-Al\IERIKA

B e r 1 lj n, 29 Jan. (Tra.psocean).
De Zeppelin~diellst naar Rio de Janeiro
zal op 16 Maart a.s. worden hervat. Op
dien dag vertrekt de "Hindenburg" op
haar eerste Zuid-Atlantlsche vlucht van
dit jaar.
Het volgeJ;lde vertrek is bepaald op
13 April d.a.v., waarna de vluchten tot
het eiilde van het jaar om de veertlen
dagen zullen plaatshebbEm.
eerste speciale vlucht van de "Hindenburg" naar Nool'd-Amel'1ka (Lakenurst N.J.) zal.op 3 Mi a.s. aanvangen.
Onderhandellngen over den dlenst op
Noord...Amerika zijn nog steeds gaande
met de Amerikaanscheautoriteiten.
Verdere vluchten naar Noord-Amerika
rot het naJaar, welke met klelne tusschenpoozen zullen pla~tshebben. sta~n
op hetPfOarl\mma.
.~ __ ~
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Onder l}ewa-kjl1g van: politle-beanlbtell, gewapend met maehlne-plstolen, wordt het goud uit de J.\Iunt te rbiladelphi~
in W:)tell yerp~ktl in yerl}and met de Yer~e!ldh~ naar J\inerika's ,,~ch3tId&t", F9tt Knox.
I

/

Rotterdam, de l\Iaas en het tunnolplan, - Deze luchtopname van de K. L. 1'1, geert cen dn1d~lijk beeld van de huldlge verkeerssituatje over de l'Iaa.s in Rotterdam, De belangrijks!te oeven~'rbir(d;ngen tusschen de stad van het Ncorderetland met den Znl ..
delijken oever ;ziJn de spoor.. en verkeersbruggen over de lUaas en de Konlngehaven, die tot nu toe vrijwel alle verkeer Cook
en}(~{e ponten ell veerbooteu dQ~n dlenst) moeten v'lrwel'ken. De stippeUijn geeft onseveer de plaats, waas de tunnel, volgens
.
.
het plan vall B. en W., zou komen te llggen,
,i .
.
I

/

,
De KOl1ingin van El1geland heett onlangs in gezelschap van Konlngtn l\Iary versehlnende Inkoopen gedaan ill Louden, Onder zeer groote belangstelllng van

De muzlek-schrijfmachine, welke Ir. Gustav Rund..
statler uit Darmstadt na12 [aren van proernemln..
gen thans heeft geconstrueerd, Notenpapier is bier..
voor nlet noodlg ; de toetsen slaan de notenbatken
I
en de noten aan.

het publlek verlaat Konillgin ,Elizabeth een antlqualrszaak,

/

'I'wee voetballers van naam ult den ouden tijd ontmoetten elkaar op het
terrein aan de Spanjaardslaan te lIa arlem, Links dr. Jan .Thomee, rechts lr,
Uarry Denis.
' :
'.

,
"

~

.0

~'

11

:

:

>,'

lIevige sneeuwstonuen en telte kou heersehen thans in he] Nooflh;n vall Denemarken, Een "iJ~ig" aandocude haven nabl] Itopenllagen.

Reeds gerulmen tijl! is men nu bezig met de restauratiewerkzaamheden aan
de resten van het kasteel van de Graven van Eg111011d te Egl11ol1d aan den Hoef,
net werk is zoover gevorderd dat de onderbouw nagenoeg gereed

is:

Bet nleuwe gedeelte van he~ K~izer \ViI helm Instituut in Berlijll-Dahlem, dat thans zijn vOItOOH~lg IH\dert.- De Nobel..
I
pr.iJswuUlaa,r prof. Debye zal bier zljn onderzoeklngen kunnen vOQrtzetten! I
l

I

Uet jacht, dat voor het .f;finselijk

Echtpaar "in aanbouw is

