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·Onvoordeelige trans-

Overigens is het onmogelljk aan deze
De Rubhermarkt
retrospectleve cijferlljnen eenlge waarDe rubbertransactles te Louden
de toe te kennen: het tlnverbrulk iii
worden
ten zeerste gehandicapt
sterk vermeerderd in de Iaatste, kwart
•
door
het
feit,
dat sedert twee dagen
eeuw, een omstandtgbel-! ~ie handhageruchten
de
ronde doen, volgens
zooats wij zelden, heett Billiton bij de ving van een hoog prijspeil zelfs bij zlch
welke
tijdens·
de veretfenlng be·
, ruste onder de tegenwoordlge omstan- uitbretdende productie in de hand
paalde moeilijkheden aan het ·Ucht
c1Jghede.... direct 'voordeel.
werkt. Maar andere ornstandlgheden
zouden zijn getreden, De hoop, dat
" Laat ons eens nagaan welke gevolgen zullen deze ontwikkeling ernstig kunmen met veree ide krachten er ill
de fusle voor 'BHliton zou hebben gehad nen bemvloeden : er zijn talrljke nieuzou kunnen sln.. Jen deze moeilijkhewanneer zij reeds in 1934 was tot stand \ve vlndplaatsen ontdekt, De Congo, met
den te overwinnen is thans opgege·,
gekomen en er verder aan de exploitatie zeer lage kostprijzen, zal, wanneer de
Yen. Op 3 Februarf ' verwacht men
nlets was veranderd of verbe.erd.
re strlctte. die toeh niet tot het einde!
een . publicatie betreffende_ deze
, 'Het dividend van de Geme:','1"h3P- van de tusle zal duren, is geelndlgd, een
kwestle. lIet bedrag, waarvan hier
pclijke Mijnbouw Mpij. BHUton, v: virtn geduchte concurrent worden, om van
sprake Is, wordt getaxeerd op
het land voor % en de Billiton I\o~pij.1 China maar te zwljgen. Men zoekt naar
£ 5000 a 10.000, selnt Reuter ddo.
voor % deelneemt, bedroeg in 1935 3.2 j allerlel surrogaten en vervangsmiddelen.
gisteren uit Louden.
mUl1oen, waarvan dus de BHUton Mpij i Meent men, dat de Duitsche cherntcl
% of weI 1.2 mm, heett, gemcasseerd. beleefdheidshalve de tin zullen voorbijHet Banka-bedrljf bracht dat [aar 14.4 gaan in .haar poglngen de productie van
-Hltler weer helee.digd
mm, op; deze ctjrers zijn vergelijkbaar "natuurlijke" grondstoffen te vervangemaakt met het dividend van .de gen?
,
Weer heeft de Amsterdamscne JUSG. M. n. Indien de fusie toe n r e e d s
Keeren wij thans \terug tot ons uit~
title zich. bemoeid met een polltieke
een feit was geweest zou de nieuwe on- gangspunt: bij matige of lage prijzen
prent. welke voor Hitler beleedigend
dernemlng, de Ver. Ne'd.-Ind. Tinbedrij- is er een d ire c t vO~J;deei voor de Bilwordt geacht, en ditmaal Is zij verder
ven. waarin het land voor 9/10 en de liton, zelfs al zou in het beheer ge~r.
gegaan dan destijds in de affaire met
Billiton voor ~/10 deelneemt, dus een verandering k.omen. Maar in dat be"Het Volk". Het bezwaar tegen de nleuWinst hebOOn gemaakt van 17.6 mm., heer komt aanstonds weI een verandewe
prent, afgedrukt In het sociaaIwaarin de BUllton zou hebben gedeeld ring, die eveneen~ onmiddellijk tot bedemocratisch
orgaan "Vrijheid. Arbeid
tot ~en. cijfer van ~O percent, of weI 1.76 \angrijk groote,re winstt-voor de BHUton
en
Brood",
heeft
11.1. geleid tot beslagmm. Oit beteekent dat de Bil1iton t;l'1n 1Joert.
leggJng
op
de
\geheele
editle van 29 Ja-'
5..ton meer zou nebOOn ontvangen. .
Van de totstandkoming van de Venit
nuarl jl., aldus seint Aneta uit Den
Dit beeld kan zich intusschen eenigs- zal dadelijk gebruik worden gemaakt om
Haag.
zins wijzlgen:. bij zeer hooge prijzen een zoo groot mogelijk deel der producHieraan zij nog toegevoegd, dat de
ontvangt de B11liton (zooals die over tie van \BllUton over te hevelen naar
1936: tot 230 a 240 pond' per ton) Banka. waar de kosten nu eenmaal veel
eind-besUsslng in de affaire van "Het
rill n d e r dan zij uit het O. M. B. aI- lager zijn. dank zij de enorme ertsrijk,Volk" morgen valt. Het Amsterdamsche
leen zou gemeten.Dat de thans gelden- dom. INlet alleen is de uitgesttek"theid
Hot zal dan in hooger bero~p vonnis
de prijs zich niet zal handhaven staat der tinvoorkomens yeel grooter, maar
wijzen.
re-eds vast: tot de verruiming van het ook is de hoeveelheid tin per kubieke
'quotum is immers ongetwijfeld door het meter grondverzet veel grooter; dit
t. T. C. in de eerste plaats besloten om verklaart ook hoe het mogelijk is dat
een ,I age r e n prijs te verkrijgen, het- de kostprijs van Banka weinig meer dan
Eco,no Illische Vraags t nkken
geen weer verband Ihoudt met de 'vrees de h elf t va'n die op BHUton is. Wij
~at de ,productie h u i ten restrictle zal mogen aannemen dat zij op, Banka
De morgenuren op Economische 'zaKen
worden opgevoerd, en het zoeken naar thans beneden de- 50 gulden llgt.
thans ~ewljd aan algemeene. orlen...
zijn
e~n synthetisch vervangingsmiddel met
Ziet men deze cijfers nog eens, dali
teerende 'bespreldngen met de Nederg.r~oter kracht ter hand wordt genomen; ,Men mag aannemen dat het' I.T,C. wordt het nog eens te meer ,onbegrijlandsche consul~ te Calcutta, Singapore
streeft'naar een stabllisatle op rond 200 pelijk ·hoe een onder~~mer. welke ook,
en
ManUa, resp. de heeren VisSer. Dappnd'per tOll'. hetgeen dan vrijwel over- z elf s a l is' h IJ des t a .at,
':
'~
., - . .
n~els
.eIi~ Steenstra' TousSaint~"t -'
eenk6iri~ met' den critischen prijS van . el' ,too -komen kan dit bedrijf aan vreem~
De Sultan van Djokja ten Paleize, Buitenzorg. V.I.n.r. de h~er' Kiveron, ,
Qngeveer f 1'10.- per quintaal of iets de handen uit te leveren I
-De
conferentle ving glsteren aan,
alge1l1een secretaris~ Z.II. Pakoeboewono X, Z. Exc.' jhr.· mi.'. Tjarda van'Star..
lhe.'er. "
Thans echter terzake: In verband
kenborgh en een der Pangerans
.
werd heden vervolgd en zal morgen
, . Daalt .de tinprijs beneden die grens toch met het enorme verschll in kost-.
v90ttgezet worden.
-'-,---danwordt de overeenkomst in haar ~rijs zal het voordeel~ger zijn de prowerking steeds gunstiger voor de Bllli- aucUe op Banka ult te breiden en die op
,"Behalve de directeur van het departeNedel-Iunds i lleutraliteit
ton en onaunstiger voor het land. '
BHUton te temperen. H?t Indlsch uit- prijzen brengen Intusschen ook'steeds
ment en de consu\s nemen aIle hootden
_
0
voerquotum is, zooals Wlj teeds zeiden, meer outsiders in de markt. De BHUton.
"
_
.
van dienst en verscheldene andere amb, ,\Vij -willen dit nlet aanvoeren als een gezien de partlcuUer'e mogelijkheden van wier -ex~loitatie volgens de stat~ten der
De ·verklaring in Hitler's rade, ~an- 30 tenaren er aan deal. '
bezwaar 0 p z i c h z e I t tegen de fusie Banka, te laag. De verdeeling van het G.M.B. 111 1948· afloopt. staat Ul~raard J'
i
t· ff 'd'
' .. want dat 1s· nu juist de kern van zulk quotum tusschen Banka en BHUton en op het standpunt dat zij n u tracht anuar. be I e en e de verzekering aan
een transacUe: belde partijen zlen er de verhouding 00-40 is I,bovelldien voor ervan te halen wat ervan te halen is. de ,regeerhigen van ~ederland en Be,lgle
Secre1a.,.iaat "(Ouderwijs
voordeel in en rekenen er op dat de Banka nog eerst ongunstlg. Een tusie Een daling van de prijs zou op zeker dat Duitschland de Integriteit van deze I
toekomst hen in het gelijk zal stellen. dier belangen zal ertoe leiden dat men oogenbUk haar geheele\ exploitatie ver- staten te allen tijde zal 'erkenn~n en
M~n kan zeggen dat de prijzen in de ulteraard de productle van de tin tegen
Naar wij vernemen heert de heer G. M.
liesgevend kunne~l maken. ~ij neemt waarborgen, heeft de: vraag doen rijzen
zoo ju!st ingezette restrictiepetlode van I age r en' ,kostprijs (Banka) opvoert dus gaarne het bovenaangedUlde risico
J 0 han n e s. secretaris van het de par.'
vijf, laar naar aIle waarschijnlijkheid en die tegen h 0 0 g e n kostprijs (Bil- van de hooge prijzen: het motto: of de Duitsche rege,ering ~an, de. Ne- te-ment van Onderwijs, pensioen aangeI
wei gunstlg zullen blijven, maar niet zoo liton) vermindert.
apres nous Ie deluge moge nlet fraa! derland.sche een reehtstreeksche mede- vraagd.
Hij\ zal zijn functte 31 Mel a.s. neerhoog als zij geweest zijn. Gezien de poHet overhevelen van 20 percent van klinken, in mken kan men· zich met deeling deed in zake cie erkenning van
leggell.
l~tle~ van het I. T. C. zal er waarschijn- de productie van Blllitbn naar Banka "ethische sentimentaUteiten" niet op- Nederland's neutraUteit.
lijk een periode aanbreken waarvan __ in de practijk zal 111en het daarbij houden. Voor Banka zijn de omstandig.
eenig posi~ief .voordeel voor een der zeker nlet laten - , beteekent bij overi- heden geheel anders.
De regeerhlgspersdlenst ,meld~' thans.
partijen Ult d 1 en hoofde geen sprake gens gelijkblijvende voorwaarden een
De toestand van den Puns
Banka blijft tot in Iengte voor dagen dat een -dergelijke meded~eling niet
is. Anders .wordt de zaak eehter. wan- belangrijke extra winst voor de .nllliton. een zeer groot ,object. Banka kan zeUs werd ontvangen, om welke reden mag
ne,er de pnjzen dalen: zouden Zlj zem" ten koste van het landsbedrijf.
'
Reuter seint d.d. 2 dezer uit Vatiwanneer €en debacle op de tinmarkt op- worden aangenomen, dat de aange·
./
-.
ooherp naar beneden gaan. kan zeUs een
toestand ontstaan dat de winst van
Het quotum van Bilhton 'beUep . .r ond treedt, zich nog altijd redden. Daalde haalde ,passage uit de rede van Hitler caanstad dat de Paus een vrij goeden
nacht gehad heert. De verbetering in
l;lll11ton alleen uit Banka komt.
35.000 ton in 1936; had m~n 2Q percen,t de prijs tot f 100.-, dan zou Billiton
.
: Hoe de prijzen zich in een tijdsver- daarvan kunnen overhevelen..-naar IJan- m~ten sluiten, Banka daarentegen nog b~tre~king ,heeft op v~?egere .openbare den gezondheidstoestand van den Heililigen Vader houdt aan. Hij~ verleende
lqop van ...... zestig jaar zlillen ontwlk- kat dan .zou daarop als...eXlra win~t ge- een zeer goede wlnst maken en zij zou mtlatmgen va;n -den Fuhrer.
k~Ien, weet natuurIijk niemand. en claar vallen zljn het ~erschil In kos.tpl'1jS a;d haar concurrenten kunnen overleven
Den Nederlandschen zaakgelastigde' te verscheldene audienties, klaarblijkelljk zander slechte gevolgen. Prof. Mil1gt. nu j~ist een. der zwakke punten van rond f 50.-: per-ton of weI In totaal zonder dat een o.ffer van de sehatkist
BerliJn is opgedragen, nadere Inlichtln- lani slaat den Paus echter zorgvuldig
deze- overeenkomst. Zij is een go k j e. 3.5 m.qt., -waarvan dus de BUUton 10 zou moeten worden gevraagd.
. , gen in te winnen.
gade en bezoekt hem drie maa,l per
Het kah ook voor de Billiton minder percent of wei 350.000 gulden In den
Waarom moet het land zich wagen
dag. ,
gunsUg loopen. ofschoon men op grand Sc~?ot zou zijn gevallen. Het leidt geen
v-an algemeene economische wetten eer tWIJfel of men zal met die overschake- aan een pokernpel met zijn rijlkste bezit
~n- p r iJ s d ali n g dan een p r ij s- ling op Bllliton veel verder gaan. Dit, als inzet -1 Inderdaad: eerst komt er
De cOllventie van Oslo
s t Ij g t n g (welke voor het land voor- gepaard aan ,de meerdere kansen die de waarsehijnlijk een perlode van verhoogDe Grondwetsherziel~~l1g
inkomsten,
maar'
(wat
de
toede
deellger zou zijn dan voor de Bllliton) exploitatie voor Bll1lton biedt door toekomst
brengen
zal.
weet
niemand.
Op
een
dejeuner
van
de
Nederlandm~g verwachten. Wij w1l1en daarover spitsing van de exploitaUemethoden en
Enjuist de
toe Ik 0 ill s t is sche Ka:mer van Koophandel te Brussel , lVering revolutionnaire· elementen
nu nlet verner twisten doch weI op- door een scherpe verkoopspolltlek. zal er
voor
Banka,
dat
nog
honderd jaar, ge- verklaarde de voorzitter van de Belg~merken, dat ttet naar 0 n s inzicht be- ongetwijfeld toe leiden dat de fusle exploiteerd zal kunnen
worden, \ran sche Importeurs- en Exporteurs- VerHet debat over de voorgestelde Grondneden de waardigheld van het land voor het land belangrijke flnancieele rezooveel grooter belang dan voor BHUton, eeniging, dat de he~en te ov en en on- wets-herziening is gisteren in de Tweeis zich In een dergelijke specul~t1e te sultaten oplevert, wanneer men aIleen !Vaar de tlnproductle een afl.o0pend de.rhandelingen met .den Zweedschen I de Kamer voortgezet met behandeling
wagen.
ziet naar de eind-uitkomst. D a't d e proces is. Vandaar, ook dat deze beide mmister, van Bui~enlandscheZaken van het ontwerp betreffende het ve'rval,Van prijsstatistieken gesproken: Er B il lIt 0, n d a ~ r Q if d·e g roo t- bedrijven, zuiver eeono~isch gesproken, Sandler voor Belgie een gelegEmheld len verklaren van het l1dmaatschap van
zijn verscheip-ene. waaronder vrij hin- s t e win n a a r is, z a lee h t e r geen parallel loopende doch recht- vormen om dee 1 te nemen aall de door vertegenwoordigende colleges ingeval
derlijke, poglngen gedaan om te sug- a and en 0 p per v I a k k 1 g e n streeks t e g eng est e 1 d e belangen de Nederlandsche en Zweedsche pre- uiting wordt gegeven aan rev9lutionnail"
g,ereeren dat zij tot in aIle eeuwigheid b esc h 0 u w e ron t g a a n. Haar h e b b e n . '
miers ,Colljn· en' Hansson aallgekondig- streven.
'
~ullen llggen op een zelfs voor beide extra winst is tenslotte ontleend aan
,
.
de actie voor economische samenwerIr. J.W. Albarda verklaarde namens
partijen winstgevend niveau. 09k de 1 and s b e zit. Blj het note'eren der
Treedt een algemeene prijsdalmg voor king tusschen de oSlo-staten, wa,arbij zijn fractie, dat de sociaal-democraten
minlsterschijnt onder dien Indruk te hoogere uitkomsten zal men toch dade- ~e tl.n O?' dan kan zeer spoedig het gestreefd zaP worden naar verlaging van zullen tegenstemmen, aldus seint Aneta.
verkeeren. Deze suggestle yond haar lijk de vraag moeten stellen tot welken tljdstlP mtreden dat Bi1llton ·zeUs de. de tolmuren
Ook mr. Joekes verklaarde zich tegen
uitdrukking in eel), de.zer dagen tl\ de prljs. die zijn verkregen, en of het in- exploitatie niet kan voortzetten, en d e '
De Nederlandsche gezant, Jhr. mr. het, voorstel om revolutionnaire leden
Javabode gepubliceerde grafiek der'tin-. derdaad juist kan zijn onder de gegeven ,wlnsten der BHliton dus bij uitsluitlng
prijzen over .perloden van 20 (!) jaar, omstandigheden te spreken van "whist zullen worden behaald...... in het oude ,J. 'A. ,N. Patijn, en vele andere promi- uit de "ertegenwoordigende lichamen te
landstinbedrljf :op Banka.
nente flguren ware ,bij het dejeuner aan- weren. '
t
uitgedrukt 111 po n den s t e r Ii n g. voor het land".
wezig, aldus seint Aneta uit Den - Den
De Katholleke fractte-!eider mr. 00Uit die grafiek tracht men zekere wetmatigheid voor die prijzen· af te Ieiden.
Het tijdstip waarop de fusie wordt
seling juichte het voorstel dalarentegen
Afgezien van aIle prinelpieele overwe- Haag.
Wij' willen niet nalaten e1' op te wijzen gesloten, is voor het land zoo ongunstlg gingen lijkt ons de oplossing. die de mitoe en bepleitte het optreden tegen redat ofschoon de prijs in po n den mogelijk. -De tinrestrictie brengt Banka nister thans aanbiedt, niet gelukkig:
volutionnaire groe~n ibovendlen door
s t e r II n g door de bekende gebeurte- met zijn bizond~r lagen kostprijs in een zij brengt noodelooze risico's eil geett
GIFTIGE SCHILDP,\DDEN
beperldng van het recht van veieeninls van 27 september 1931, het verlaten ongunstlge positie. Wil men het anders Een deel der baten onnoodig in handen
ging en vergadering.
t)
van het goud in Engeland, niet recht- zeggen: zij belet Banka zijn natuurlijke van een particuliere exploitante. De be'Na een 29 Januari jl. gegeven Pastre,eks werd 'belnvloed, de opbrengst voordeelen zoo k rae h, t i g , m 0- zwaren, die tegen de huidige bedrijfs- poeasch dansfee.st te Sagewin in de
daarvan in guldens er weI door veran- gel ij k te. benutten. Banka zou de vorm zijn aan te voeren, kunnen op omgeving van Sorong, waarbij schlldDE POSTVLUCIITEN
derde en niet 'zuinig ook. Zoo ziet men tinrestrletle kunnen missen en haar me- andere wijze worden ondervangen;
padden werden gegeten, heert men verweer. hoe voorzichtlg men met grafie- dedingers kunnen "doodconcurreeren".
Thuisreis
Wij hopen van harte, dat de tinfusie schijnselen vall massavergiftlging geken moet wezen. Het verlaten van het De geheele politiek van de BUliton
constateerd,
aldus
seint
Aneta
uit
Magoud door Engeland is in deze grafiek daarentegen is g e bas e e r d op de niet tot stand komt.
De "Kwak" is hedenmorgen van Tjinokwar1. Reeds twaalf personen zijn
In het geheel niet to~ uiting gebracht, restrlctle: haar bestaan hangt, ervan
Voor het land is zij een onvoordeellge overleden; terwijl drie anderen ernstlg Ul1tan vertrokken met 256 kg post. 8 kg
~n eene 'berekening die het prijsverloop . a;f. Haar beleid is er. gezien haar hoo- transactie.
ziek zijn geworden. De overige feest- pakketpost en 52 kg vrac.ht aan boord.
In go u d aangaf zou dan ook een ahder gen kostprijs. op gerlcht zoo hoog moge- -gangers zijn waarschijnlijk buiten ge· Er zijn veertien passages geboekt voor
.. R.
Q~eld vertoonen.
'
lijke prijzen te verkrijgen. Die hooge
vaar.
versch1l1ende tusschentrajecten.

Welt. 2886, 2887 en 2888

Ons nummer van heelen
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Het Derde Blad : Een achterlijk en ar-

moedig yolk door een speclalen medewer..
ker - Allellei utt Nederland en het aut-

teniand. -KW1St en Letteren,. - Personalia. - Radio- programma's.
Het Vierde Blad: Hr Ms. "De Ruyter"
op weg. - Indisch Nieuws. Ovel'Zicht. - Brldgenotities.
Wedstrijden. - Magneetjes.

Aziatisch

Sport
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De : Nishul-affaire
Beklaagde T. vrijgesproken
('

De afioop yah de Nishm..,affaire is niet
evenredig aan het gerucht dat zij destijds maakte: de Raad van jus title te
Batavia heeft hedenmorgen den wd.
administrateur den heer T~ v r Ij g e s pro ken van de hem ten laste geIegde vervalschi~g van een weegwerktuig. en het gebruik mal~en daarvan.
Daar van een vrljspraak nlet in revisie gegaan kan. worden is de zaak ~ier..
mede geeindigd.
Thans rest nog de afdoening van de
zaak tegen den gewezen administrateur
den heer J., die zich voor eenzelfde tert
te verantwoorden zal hepben.
. Oak hij zal weI vrljgesproken worden.
tenzij .de raad. het felt op zlchzelt wei
strafbaar. achtte. maar den heer T. nie~
verantwoor,delijk. :, .
D~arr d~ overwegingen van' het vonnis
nog 'niet ,bekEmd zijn. kunnen hierove~
t~ans geen nadere. mededeelingen worden ge~aan.

•
---""'------------Bandoe'llgs B llrgellleester
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De rooden vorderen in den Granada-sector - Het Parlement in Valer-cia geopend,
_ Huysmans' rels naar Sp_ar..je. -:- Commentaren op Delbos' rede. - Ernstige wending
in de automobielstaking in Amerika. -:
De overstroomingen in de Mi~sissiPpi-vallel.
_ Bijzonderheden over het nieuwe Japansche kabinet.
'
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HUItENLANl>

van den heer N.
Bee t s. den met
verlo! zijnden
burgemeester varu
Buitenzorg.
to~
burgemeester va11l
Bandoeng. welke
benoeming wlJ 12
Januarl jl. aangekondigd hebben, is
thans afgekomen.
Het
wachten.
was op de verklaring van den heer
Beets, dat hij bereid was zijn verlof af te breken.
Deze is gisteren
met de luchtmall
. ol1tvangen. De
N." Beets
heer Beets ,zal zijn
nleuwe funeUe in den loop 'van Maart
aanvaarcten.
De ,benoeming

De plaatsing van den heer Beets te
Bandoeng beteekent, dat mr. Hildebrand
deflnitlef burgemeester van Buitenzorg
wordt.

,I
De ,111uitcrs van de

~,Zevell"

Zooals wij onlangs reeds meldden, Is
den muiters van de voormallge "Zeven
Provlneien" ter gelegenheid van het
huwelijk der Prinses geen gratie, doch
remissie van strat verleenct. Dit wordt
thans bevestigd door een Haagsch
Aneta-telegram met de mededeeUng.
dat de aeht in de strafgevangenls van
Leeuwarden gedetlneerde muiters 30
Januari jl. voorwaardelijk in vrijheid
werden gesteld, terwijl de hun ;toegekende remlssie 113 yan den totalen duur
der ,opgelegde straffen bedraagt.
VRIJZINNIG GODSDIENSTIGEN
In ve~band met de ultzendlng van ds.
E. van Leeuwen voor den tijd van
drie jaar naar Indie, heeft de Groep
.van Vrijzlnnig GodsdienstigEm besloten,
voortaan niet elk jaar meer een van
haar predikanten naar Indie te laten
reizen, doch deze uitzendingen te beperken tot eens in de twee of drie Jareno
Aldus een Haagsch' Aneta-telegram,
waaraan nog is toegevoegd. dat ds. Van '
Leeuwen zich voorloopig te Batavia zal
~estigen..
~.
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Korte· Berichten

Ba.ndoeng

In

,.FI:aude in Kendal

~~

N,al:\r wij vernernen, zal .de Javasche
Bank medio Februari overgaan tot uitgifte van nleuwe bankbif]etten van tlen
gulden.. uitgevoerd naar een model dat
yr.ij\Y.el gelljk i~ aan ,<i.e reeds In circulatie gebrachte nleuwe biljetten van vij!
gulden.

Semarnng

De aanlegkosteu van de nleuwe
vllegvelden ;oor Batavia en Sernar~JH'! dle aanvankelijk waren geraamd op j 390.000, zijn thans nader begroot op j 600.000, en in verband hiermede is een suppletolre
begrooting bij dell Vol~sraad Ingediend, vergezeld van een toelichtlng,
waaraan wij het volgende ontleenen,

net ~igt in de bedoellng, op den duur
al.1.e bestaande coupures op dezen voet
te vernleuwen. Ey.enals de nleuwe tlengulden-bllletten zijn de nleuwe biljetten ~ y~n 25 gulden reeds gerulmen tijd
geleden pij Ensched.e en ~olJ..en gedrukt,
doch aangezlen de behoerte aan een
nleuwe emlssle van deze coupure ztch
nog nlet laat voelen, zal hlermede tot
1938 worden gewacht. Voor de hoogere
coupures zljn de, nieuwe modellen nog
niet officleel vastgesteld, doch te zijner
tijd zullen zii, zooals reeds opgemerkt,
in denzeltden trant als de nieuwe 5~p- en 25-g\llden-biljetten worden uitge,~Qer<;l.
.

Voor den aanleg van een nieuw vllegveld (lncluster statlonsgebouw) te Batavla en te semarang zijn kapltaalsultgaven respectlevehjk van f 190.000 en
f 200.000 noodig en mltsdien werden
reeds credleten tot dele bedragen oplI~gf~cht.

.t

.4

*

De politie arresteerde Raden Soedaropzichter van de regentschapswerken in het Kendalsche; district BOOja,
die verdacht wordt van fraude met de
werklijsten. In verband hiermede werd
de onderdireeteur der regentschapswerken van K,endal eveneens aangehouden. !let .onderzcek duurt -voort, aldus
selnt Aneta ult Kendal.
1).0,

Veebtpartij in missigit
Wegen's een erfeniskwestle ontstond
een vechtpartij tusschen twee breeders
in de mlsstgtt van Paulimu, in de onderafd'eeling Padang, waarbi] een hunner
werd doodgestoken, terwijl een famtlle-

.

lid levensgevaarlijk werd gewond, aldus

selnt Aneta uit Padang,
Soekaboeml's \Verkloo;z.en

Gedurende de maand Januari 1937
Nieuwe gegevens, waarover \erst bij
werd door het plaatselljk Europe~~ch
het ultwerken van. de aan dezfj ramlncorntte voor steun aan werkloozen in
gen .ten grondslag gelegen l1eqbende
het Regentsehap soekaboemt in tot.ial
voorlooplge plannen de beschlkklng
ontvangen f 662.70. waarvan aan partlwerd verkregen, hebben eenige wijzigin,cuUere bijdragen f 162.70. Aan onderDe
directeur
van
JUl?titie,
~lr.
I~,
~"
J.
f.1'1J.1.9v~~1'
\t/N,.e~lS
het
W,~A>,elt.e~l
Y~,~l
<J:e
9Jf.e.l"NJs.re.<J..e,
waa.rn~.e~
,~,~
Y9,lkeJ,.~on,ds.
gen daarvan noodzakelijk gemaa~t,
standen werd ultbetaald 'een tutaal be~on,e!e~~~I!' ~;s,feFf:~' te B~n~,~,el}f i~ b,e~9~i~el~.
I "
waardoor de kosten van het definitieve
Een oeschrijvillg van de nieuwe 10- ,drag van' f ,.~86.-.· He,t s.~d.o In kas
o~iwerp zoowel voor Batavia als 'Sc,Jllla_
gU{d~n-bi1J.et'ten· 'ontieenen wij a~n de ult,imo Janu.ari bedroeg f 153~.85.
r~ng hQOger .zijn geworden dan de aan•
.J
L..
t,~a.t ha,rer sa,m.e,I;\we;rking In het Vol- Javasehe Crt. van heden:
vankelijke ramingen.
aarf.!elJr~, l{en~n<;l~we.rk en de JJeX,nyl.oedi,ng <;le,r
pubH.ej{e opj,pie, welke p..e1;>b.e~ ,b,ijgedr~Het nieuwe biljet van f 10.- is aan
belde zijden geheel Q€drukt dus zonder
. ,
Zoo. Is wat pe.~ vl1~gveld t.e Bat~vja
.. , ;
,gc,J} t.er verJ;>e.~e,ring v~n g.,~ \yetgeyi.~g.
Witte
randen en me'et 15~ x '80 mm.'
Bela~lgl'ijkI Charitatief 'Verk
ootreft, nu over een ruimere ervaril)g D
b
I
I
1
met de Douglas DC II vl1egtuigen wordt
e
,~o( SC.1~!IJ. ,pill! ! ve.!!.ol hpo~.4.~a~l.<e}iJ,~ ~.e!~ f1.Vl9P,e,es.cJ.?.e orgal),iUe.t {eit, <:I~t .d,e~ ,co.n!.e~.epti.e ~e,rl.cp.t
Op de voorziJde worden de woorden De
beschikt, gebleken dat tel' verzekering
s~t~.e is ,e~ p.~pelfq~.g \}-~tsly.~ten<;l 1~, P;C?- l~ op ~~sta.n~.en .1~ d,e p,ractij\<, .do,et :rp'j J~va~~e Bank beta~lt nan toonder Hen 1)(l.o:rsJo11lm~~1-iusUtu~t Vo.OJ' lUi.ddenGulden' geflankeerd door twee in gravur~'
,Ja,va.
van de vereischte veiligheid voor de
Het hoofdgebouw van. de Bandoeng- litleke yr~,~.g~,tv~~.e;t Pe,1;ano , ~.tel.t. lIe.t I h9p"e,n, dat ~e 9.esPteld~g:~n,f ~QQ\y~1 ,diuitgevoerde, in Pruislsch' blaUw gedrukte
in- en uitvliegende vUegtuigen in de in- sehe Jaarbeurs is thans van expositie- feJ~, 9,~.~ h~.t »'9.9. ,<fl~»,,~,rtl~r. va'!} de-? I fe.c~ ~l~ i.n~lr.ect, z\IJI.e~ le~c;l~ll wt e.e,n
l}9rtretten van Solosche edelen in de klee'·
•
zweefzories meer booinen moeten rworV.o}~en.J?~n.4 ~n p,.~i~ ,c,~ptf'ml y~p ~\lFoP.~, verhAtering v~n' de .best~anc;le toest!lrien. 'met de' versierselen behoorende
De Zu~ters van de Congregatie der
l'uimte geheel persehapen in een groote is' ,~eves.t~g~ .• h,e.ef,t <,\ep ~opd n,.9.0 Jt we.e.~- I ;~ >nff':' ' '. . ,,' . - .". 'J" .', , ' , 'l" _ .d-ing
bij' het Wajang Wong spel.· , .
. "Dochters van Maria en Joseph" te
den gekapt dan waarop oorspronkelijk en keurige vergaderzaal, welke zich uit- i'\ql.\~,en d,e g!.o,9ts~ moge;l,ij~~ b.e4~g~,t.e~-I'<fe, .er e,e~n .nie\lwe ~nsp.Qp~~ ~\l,l~e.n VOl'
Rankend,e blad~ren omsluiten deze por- 's-Hertogtmbosch zijn voornemens in
gerekend ",vas.
stekend leent voor het beoogde doel, lin.g ~ p.epb~,n i,n l)~.et:-~,u,rop,e.es,che· ,~~n- ..!E'~!l V;,~F §.oc~a~~ w.f}.t$ey~?~
<;iJ,t Wf!.tretten en het. ffi.lddenvak, waaronder zicb
1
een tweekleunge' or.d'ergrond in rood en M;iG.~el)-Java .In d,e Apootolis.che PrefecIn ~e t'Ye~de. pl~at~ hebben ~adere
g,el,e,g,e~.
r n,.e.,t zen.a.e,n v!l,n. ne$,_ Fe y,d,ew).
.
namelijk de
Volkenb~ndseonfere~ltie,
. . ' h..ed.,.e.n,' doo.
j
r f,A
•
•
'f"
'f
gr~n vertoont. Vlermaal herhaalt zich het . tuur van PO,erwokerto een doofs.t-omwa~rn~mi n~e~ 1l1zake de afwateringskl;lp.~ige,n ~p. o~f~c,i~'s
dCi9; ~c.onte!el}- pJ~ 1~9J*n~, J!eq i,~ <:i.e ,e,e"f <i.e ,d~~eKa- djfer 10 aan d~ k<?tte zij'd.eil· van het men-instituu"t te openen.
gesteldheld van het terrein uitgewezen, welke 4aar Dil}sdag Js aangevangen. t~~s. t~ A,ou>dep ~,n ~n,d~,r,e' w.~;fet~~.e,~~,en. ti.~ Wij~ ,b,est,~ w,en~~p~n ,~~n ~ ~~~.<,t,ep
biljet, aan de oovenzlJde Heht op donker . '
• •
bened'en donker op lichtel1l ondergrond. '
qat een ruime boezem moet worden A,ehter in de zaal is in h.et plidden de
z:JJ}. i!l 9,~,t verb.~nd .e.raa~ Y1~,I~p ne,:- yoo.r
J1,e,~ w~}sJa,g~p. ~~.er ·.cQ»!e}'.el)t~e
De Congrega tie der "Dochters van
Boven den kop aan de linkerzijde bea~p.gql~~d. E~~ J1ehin~iijk Olnvang'riJ~~~ bes>tuur~t~fel geplaatst, w~arY,oor ~,an ll~ne~',~~! ~~t ~,~rep ~~I,e;de,n de Volke~:- 11) h.\l~F d,el~c~te ~p, peJ~~.g.r~.H{~ t,a~A<,
vinden zlch serieletter(,s) en nummer Maria. en Joseph", waarvan het moeder~rpn9v~r~et ?al h~ervan. het gevolg zijn. l,~.nge t~fel$ doe ~etel,~ zijn VQOr d~ ged.e,- bp.n,4 Ae;~ Qo~t~Fs.ch.e Ry!,e~u voor ge-: W,ell~,e lJ..~ar te,r v,e.rY,~H'.ng is ges,t.eld.
lii1~ . 'd~arvap d.e }Voorden ~atavia. Q1~i' huJs ~ gey~~tig,c;l in de ChQqrstraat te
B~ven~Uep hebbe~ de waarneming'en legeerden' en in de middengang de' zop.dh#<,ts,o!~~p~.$~t1.e te smg~p,or,e h.eel,t
..' .
.
. . ... ,- ....
.,
v~~Ineldmg van den datum voluit ell d'en 's-Hertogenbosch
in de sch~duw ..:I"r
van den ontwerp~r C. A. L,lon '
, ,
....~,.
geleJd tot het ontwerpen van een uit>
g~Y.~tlg~. )Ye~~ b.e~,~rig,r~Jl~· werk '~1g,e~
IVF. 4· »,,~.y..4 Y,9.9F?-1~(t~,1' naam
Ca.ch,etJ; a~p. qe ~I\Q.erzijde aanduiding Katpe,c;lrale l}t.lsU1e~ van st. Jap, is b~~
gebrei4er drainstelsel ep een ,pem,et- pla.atsep· voor ~ pe!s. V,qort~ z~j.n i~ het ~.ef~n \y.9F.d~ ¢;r~,en.9, <,l,~~ ,~'~., coptere~t~.e
selq ~fYQ~rka,l}~~~ met u~t'Yateringssluis. l],0pfdf?eppuw e,eQig~ kant?q,rl(]~.t.llen te!l t~r. b~t~.U,g~,pl~ Y~in h,e,t ,9pNmye.rbr\lH~ Y.e!volgen-~ <;iee~.~,e m~·· ~ptJ?.QY~p' m.e,Q.,~, , vl;ln d,en datum ui,ts,l,uite:nd i)1' cijf~rs. . 'l,<~n<;l om ha,~.r bijzondete yerdiensten
. Bovep" d'eI?-- kop aan ~e r"ec}1te,~Jde pe- '.t gepied vJln het ~l,litengewo,on L;1gef
Voorts zal voor den aanleg van den" boe- be,hoeye van de heer~,n dr. Eltstrand, in J9"~r t~ ~~:i1g,l$,o,k weFi!- .gep.qu,den eJi dat zou W,Q,r<,l,en Qye.rg,eg~~J}. ~~t y.er1;<~e,
ymd.t zlph d~,tuq1·a~ndl;lldm,g Wt :?lulten,d Onderwijs. Zij b,edient onder meer he,t
qro. en. e.el~ no.o4zake)ijk geQleken w~- voorz,itter van het p~re~u' v~r 's,oC1~le d,~~ e,ep c<?~~!~~~~-t1e YPfJt 1~.n.<;t,eU~ke py- zlpg va,n e.en Yo.o,z1tt,er .4eF c,qi)f~r,ep.,tie, 111 cljfers, rochts daarvan de woorden Ba-I . .
"
··n.. ,
tavia, "'inlet rvermeld-ing van den .datum ver~~a,rd,e Interpaat VOOr zW,ak~mpigen
~J~ing viH). q~t tr~ce van de~l toegangs:- zaken .van den Volkenbond, en ~r. g~ep~ ~I?- l}e,t ye!~e Oo~te,n
*\lg\lst.~~! )y.a.a,p~j ~preker q..en 1).~~r J;or4,~P!' ~e.4.e
v.ol~lt en d.en I'.aapl. y~n dep. dru~ke, Jop. "Huiz,e Vinc,en-tius" ~e UdennQut, 4e
we go. de beschikking moe ten worden Wertheuner van ~et seeretariaat van !~~'l op ~~Y"~' geho.\l,4~,n ~.al WOF9,en . lJ,~t, le,ge,er<;t,~ . deF ,S,t.r~~t~-.s>e't.t~,eme»ts., ve~- Enscb.ede
ep ZOllen., al;\n d,e Q,nderzijde meisjesafdeeling' van het In~t1tuut voo:r
verkregen over eenlg extra terrein.
den Volken.oond mgericht, met boven zlJ.n . sl~,chts ~Ir,1,e vo.qr~eld~~ Y~~ h,et'l ~qcn~ eep YQ9P?t,el ~~}' t,e. (ge~!;p ..
;ij~~~e:t~:~~~d'C~ec~rsm~b~s'd~ep~~{a~~r D,oo(stomn1.~n te 'st. MichieJS-Gestel~ el)
Bij nadere vaststelling van de ruimte, nog een kleme vergaderzaal. In het nij- V~lk~n,b:opdsw.~r,k .ip d,a~ dee~ v~n <J.e
links' door 'den 8.ecretaris. E-o,ndom Is een het P+edQ1o~is.ch rnsHtuut te Nljmegen.
w~Jl,{~ het statlonsgeb,ou\,V 4ient te be- verheidsgebouw zijn even.ee,ns tal v~'n ,v,erel<;l wa ar thans deze cO,nfe;re~tl,e·· ff~ Wo.q~,q.e1} v~n Q.an~ V.OW: 4,e yerw,eltint aangebracht, gevormd door horiz.oh:y~~te!l ypor' d,e luehtvaal·tmaatschap- kantoren gevestigd, speciaal voor de tot wor~t gehouden.
l,kO!rilPg stel,de .4e 1}e,er 4. B. J.or,dap,· vo~r
tale golllijntjes, gesne<;1'cn door loodrechte, Pe~e» oo~ 'lit ch~ritaHet Qogpupt zoo
pijen en de l?iJ ~e luehtvaart b~trokken dIe yql,~.enbondsdele~.aUe
b.ehoorend~
om. JP':· J3a\lg, g~deleg~erq.e Y~n- ffe.d,e-r~~~tje~nf~d~t:
iJ~~t~~~rf~~:;Ja~~~rn::~' ze~~i1rijken arb,eld' Z~l. qe congre,gatle
La~dsdlensten (de P..T. T.-dienst, de ampten~ren; e"vel~~en~ 1,s q~~r ~.el)
J3.9Y~»,~,l~.~ ~~tl;l!g!m de ondettl,eF~r, ~~pd, to.t V.q;QFzitte~· ~e 'Q~l}O~mel}, -bij
te~r
vermi~joe~.
'
' i binnenkort o.o~ In Ne:d. ~t-rn.4H~ aan·
dle~~t der In- ~n Ultvo~rreehten en' post- en telegraafburea~ en d,~ te~efoon- waa,~9V~F .op, d.e~.e con!e~enti~ va~ ~e- - \yel~ 'vo.qr~te~ d,e ·gedel.eg~r,d.e Y~iJ. ',Cpln3.
~ a~h~~r~ijde ~oo;nt in het midden een yap.gen, aldus meldt de "Te~egraat". In
Ac.~lJ»~n. de Il~,migratie,dlenst ,en de centrale gevestigd, zoomede een kantoor dacP.t.en z~l wor~.ep. ~.ew~~s,el,<;l y~.l?- e,ep zich aansloot waarop' de heer' Jhr aau~
vlak, \ya.arop d>a artlkelen 244, 245 .en 249 t overl.e~ met l}e~ ~$tu.ur van het in:
J;)J..enst d.e,r Volksgezolfdheid) is v.erder, met ver&ch1l1ende telefooncejlen ten 00- niet-.lfOl,itleJte pe~apgstel1m,~ v~.l1- ,der
vooizihe~
ge~o~e»:
.' '. , \
van. het W~tboek ya;n atrafr~c~t zljn ~t:- stltuut voor doOf$OOmmen 'te st ul
n1?9n4,
gebleken, dat tot de oprichting van een I hoe,ve van d,e pers, meldt onze Ban- Volke
W~~~~ o,o~ Yr~~g.~t\l~~.en ~p :,' . ~
,,"
,'
~edfu}tt tweemaa~ ill het ljooerland~h'
, .' t··
.
• 4 ~
grooter stationsgebouvl zal moeten wor- doengsche 'c.orrespondep.t' .'-,'I
~" ~ • ecqp.omisch en financ1eel ~ebi~d beva~1~ Deze dankte voor de hem bewezen aim". d.e' 'Qoieri~i~4.e, da~rol}4er naast 'elkaar ehiel~-.q,e.~tel za\ ~IJ een rnstitUlJ.t vo.or
van 1mks 'li:a-ar rec~tS in het Ja.vaansch, .dq.qfstollnuqp op Jaya vestigen.
den overgegaan. d~n aanvankelijk noo"
'"
ten, woWede de,n strij~ t.eg~l'1 .den han-~ €~.~:~l) sp~alf q,e b,oop m~ v,QQr het welChine€s<lh en MalelSch, op een on4e~tin,t
~J:g Yf~r.d g,e,oo~deeld.
Voor de opening. Dinsdagmorgen be. del ~p ver~oov~nde p1iddelell, gezond..:· -$~f!-d$..~'J 4er ,c.onfeF~~tle PP,q~t d~~ n,l,Oge
in P,~:arsgFpen. "
De bedoelin i . 1938
b
.t . d g' te b I t Ill' .' ., .
heidsproblemen, emigratievraagstukkep, l~i en tot yerbetering van de droeve
~inlts daarvan een af~eelding yan eel)
g $ ~n
op eschelden
~at het vliegveld te Semarallg be. S ~n
roo
e angs e ng, ongeveer enz
'
toestanden, waartoe de handel in vroufragment' uit een sarong ·var.l·e'en vorste"-; yoet te Q~gJnnen. OP M14(hm-J~v~ in de
treft, ',Is in de eerste plaats aan de hand onehonderd personen,.. waaronde~ vele
.
wen en kinderen leidt.
I
. Hjke' lam1l1e. waarhl. een sawat vogel.. in 4J>O~toHsch~ P:refecttrur van P,oerw.odames, Wa;ren daa,r~IJ aa,nw~z)g. De
: .
"
.
gr11sb~auw, omsloten <lOOt takv~rIpige hJn- I kertQ, .dfe b~.<;liend wm:,dt door {Je ml~
v'an -een nauwkeurig onderwek naar de Fransche e.n Engelse~e ta·al ~oerden In
In de woorden van den Engelschen
Blj d~ verkiezin~ v~n een vi~e-pr~,sl~~~a~~. felrood (all;s in, Jde~ren, naas~ sionarissen Vt.ln het H. Ha~t te Tmjll~g.
v;lndplaatsen van het benoodigde zand de onderlinge' ~espret<ken'met de gast.en afge~ardfgde' op de' bljeenkQ'ms'( van d~l1t :'3~elde df· Alcall?-br~ Pe~~ira, ~ed,e
Aan. de rechterz1jde een herinnering aan
g.~e!~k.~n, <:l,~~ he.t winnen ~n a~nvoeren I den boventoon. Behalve de ongeveer den Raad van den Volkenbond op ,10 le~eerd~ .v~n ~ortug.al" V9C!r, mevro~w
diezelfde sarong' .in een' wazige uitvdcrlng
Hoe zeer dit werk op Java dringen<J,
van het voor d~ ophcogmg van h~t 140 gedelegeerden eli afgevaardigden October 1935 v6rmt deze conferentle ~.uker,J~e ~ls zoodanlg te benoe~ ~l~
vjJegveld be~oodlgde zand, belangrlJk I met hun adviseurs, deskundigen :en de ~er~te P9gi~lg v~n de zijde van den ~1Jnd?, "th~ r~~ht ladr i~ the, r~ght hiet" 'p~arse, greene en bruin.-gele guillo- noodig is, kan h'ieruit blijken, dat tot
~~:l~~~~tjeto~~;: ei~at~'n~e;~e,d~a~ij~~~~'~og t?e slechts een particullere i~ric~':
meer kos~n met zlch medebreng~ dan waarnemers, merkten wij onder de aan- Volkenqond om den handel in vrQu- pI,ace.
aanv~n~ehJk werd voorzien.
wezigen op de he.eren Tydeman, re:$ident ,yen in het Oosten' aan te', pakken, 'na
'¥,~vro:uVf . rvr~k~Fjee ~,ankte yopr qp to en"wofden aan de bovenzijde verbondtcn, tl~g 111 Bandoeng met het ondel'richt
door ~~n b~l~,' waarin in wit ul~~esPaard "van doofstop1men zlc~ bezl~ houCit, wier
~n de tweede p.laats konden.omtrent van Pria.?gan, Spit, lid van den raad ongeveer zestlen jaar' dit euvel in Eu- ~~r, h,a~r be'o/,e~e.l1, ~~ ~pr~~ qe ~opp ~~t de
woorden ..De Jav~s.ch~ ~ank " op een aantal naar de uitkomsten van de vo1'l{
~~ af~terin~ v.an het terrel11 eerst van ~ndle, g~~era~l:-majoorB.er.en~eh9t, ropa en Amerlka te hebben' bestreden. ~~~ 4,e geste~4.e verwaehtingel1 te kun.~
on.dergrond vap rUltjes, hnks 1U rOQd,' t' IIi
.
.,
-.
.1$-:
r~c~ts
in gr~en af'~e~rukt. O~ d~t ~lle~, e. llg van 193~ in West-, Oost,- e~
na.uwkeuriger geg~vens worden v,erkre- chef .:van den ~en.era,len staf, e,enig~ op- Wanneer dit sociale kw~a<J ze,er is ver- hep voldoen.
.
'
," ,
e~>~
r~nd
van
5
~m,.
bdecti
140
mm,
lio~
MIdden-Java
en
In
&umatra
54.443
bege~ door he~. verrichten van waarne- per- en hoofdoffic1eren waaronder de minderd in de twe.e continenten, door ,
' " .
mm, opgebouwd Ult ~irkelvOrmige gUll:- 'draagt! Telt men hierblj nQg
de
~il1sen in den afgeloopen Westmoesson. plaatselijk cominanda~tell' van"' Ban- d~n ~ri~seh~n atgev,~,ar,9Jgd~, .genoe'm,d, ~i ,e~~ }<.orte p.~~z~ we~4 QesIR~,en, 4~ 78
Ik
.
loches in rood en Omks groen, reehts doof' t
p\la,rs)
9P
een
~1I.opperide.
tiI}t
in
'g~oen
s
omll}en,
we
,
e
op
Borneo,
C~lebes!
Deze- wa~rnemin~en hebben .geleid tot doeng en Tj il:11ahi, ir. Biezevel~,' ~aC1:r- is dit niet in de.laatste plaats te dan- t~rv:r~~Je elken Qcqt~nd Qm Q uur aan
naar' het midden van het blljet verloopend Nie~Yl-Gumea en de Kleine Soenda.-el~et ontwerp,en van een mtgebrelder nemend . burgemeester van Bando,eng. ken aan de onvermoeide' Pogingeu' op "', p.~",
.
naar rOod.
' . . .
,
Ilanden wordep aangetrpffen dan mai
drainstels.el da~ oorspronkelijk werd met twee wethouders, eenige leden v'an 6ft gebied door net toepa~sen Van maat.De conferentie werd d~n gesehorst tot
Illt doorzieht e€n wa.~ermerk best~ande men hun a'antal velU~ op 70.600 a' l3Q.Qf)O
ontworpen en een bemetseld kanaal rond den Volksraad. mr. Jonkers. advocaat- reg~lep door <:Ie regeeringen al~ resul- Woensdagochtend.
.
uit l1chte en dOI}kere hJll'en, 4 stel van 3· stellen.
.
-' .
,
het vliegveld.
generaal, v.erschillende hq:ofdambtenanSlast el}taar van pQvep naar beneden ov~r
In de derde ~aa~ ~ het in verband ren van'het depar~ment v~ j~tU~, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ h~t 'geneele blljf!t he~n loopel~d tm 1ll
hoofdiaalt he~ lijnbeloop van de rank.ende
me~" andere voorgenomen werken, waar- reehterlijke ambtenaren, den adviseur
bladereri .op de yoorziJ4e volg"cnd.
van het temPo van uitvoe'ring in ver- voor Oost-Aziatisehe zaken,' de consulsI
,- ;t&1 "
b~nd met de
Neqerlandsche b~jdrage generaal van Amerika, Duitschland en
Dezer d~&e,n oy~rlee.d :plQt~.elin~ lla
voor welvaart.szorg zal worden versneld, Japan, den waarnemend consul-geneOnze collega J. R. DoodeqeeCver is' in
DE VROU\V DIE CIIOCOLADE l<QPJl~ een kortstondi~ lijden d~ heer Vizj'}k,
n1et m.ogelijk het in de pl'ovincie Mid- raal van Zweden, den consul van Italic, de Westerafdeelin'g van 'Borneo geteest
die de laatste tiell jaren als voorz'ltter
den-Java aanwezige deeauville mate- de hoofdcommissarissen van politie van en heeft daarov'er relsbrieverr. geschre- . ije,<;l~n~on~ep' qeef~ 4~ V~J~sr~aH
van de Chrls~~Uj~e vereeniglps',' v"oor
~[a~r
ZOO()J<l
win~eJief
~ieh
ria~l. wt.larop oorspronkelijk was gere- BatavIa en Bandoeng. den yoorzittend ven yopr ~ij~ }{ra~~, de "Javabode". Ze ~eer een zeer korte openbare v.ergade~
philantrople verbonden wa~ aan het
onuJr\l~ble
.
~nd, ~en beho.eve van den vliegveld- meester van de loge "St. Jan", e.enJge
\.
wer~ tot - vereqeli~g .e.1'! ophefifng. van
aanJeg te ge~ru1ken.
~oogleeraren, den regent, e.enige v<)or- zijn nu geQundeld en met '. ~r,bijbehoo- r~ng gehou~en. waadn het college zich
In de t.ok..o s.
B. neeft de .rogj~- - dep ~avaanl en het beheer voerde over'
Als gevolg hlervan zijn thans de kos-' a~~st~ande rnland~eh.e ~l)1Qt~naren, rende foto's op zeer rQYal~)Y,iJ.z.e uitge- zonder discuss'te en zonder hoofdelijke
ten der. nieuwe vliegvelden te Batavia d~et,'lsthoofden en hoofdambtenaren Van geven door "de tJ1nie". De ,W:e&terafde'e- ste~'min~ vereenigde met het voorstel ~che. politie e,en J()va~n~ch~ vrouw 'uit ~e boven-afdeelin~y~n 'de ~rtP,e.n~~lQ.n·l~
~n Semarang nader begroot respectie-I het departement van verkeer en wa-\un g is, vooral &edert de heve'a werd "uit- Y!ln ~~ h~~~~~ 1;Joestf1n C.~. t~t he~ il}- Kl~ten gearrest.eer,q, di.e e~~ pog!ng d~ed Pangoe~gsen, h~t ~g. ouq-Pal}g9~l1gs.~n,
vel~k op f 270.000 en f 330.000.
t~rstaat en van de~ D. V. G., afgevaar- gevqn4.~,n", ~(et;i geW,e;$t. w.a,ar muzi,eIt in ~n~peJ1. yan ,~eJl y,er~p~~ ptp YPPFbeppwl tot het in omlo>op brenge~ v~n valsch
geld. De vto~w ~wam d~~f ger~g~ld f B~J z~J~ graf sp~~~ zen.d~l.in~·~ta.uffer
'6.ange.431en de Regeerlng een sPgedige dlgden v~n ~~rkellJ~~ or,ga,n~at!.e~'. en zit en het was nuttig dat een 'journalist
Jn~q.ke de ~.en,anq~fi~~ Y~ll ~~ grpep~: cho,cola.d.e ltoopel1 €n'l1~t Vf~s ~en el~e- I van .q.~ dOQps~~.zi~g~ ze~~ing. pe a~~.~':'
totstandkoming. dezer vl1egvelden - soci.ale ve;eenigingen, gemeenteraadsle-. v~n .Java ~r eens ging r011'4l'1euzen ,Qm
waarvan de aanleg 'als gevolg van de' den ell ve.e and~ren.
"
9llS eens wat nade:t 0 . de boo'ie te ~lP,e~n~.chapsprdopna.nt1e YOOf de aub naar van d,e tO~Q opg~vaH~n, ~at n~ . te~t-re.slden-t e~ de rege1)~ v<ln' P')ti. gr.
het be.zo.el< y~n ,d.e. vr.o\1W ,steeds valspn, ~. P. 9: 4· Qramger~ ep v~~e ~nd.er~n
omwerking der plannen reeds een be-I Te ruim 10 uur, toen achter de be.. bre'il en van -een~ ~er S~lst i " - ,~ aa . tengewe,st~n.
geld in kas wa~. Aanvan}<elijk oetaalqe ,bfa,cl!~,~h pem n~~.r ~ijn laatste, rus~:,,·
laJl~rijk,e ve~traging l1.eeft ondervonden s~uu~s~,afel ~1r. Enthoven. di~~c.t~ur YSln 'roeri;ineride- d'eeien vaii'~e·'~v.IteVf~,:"e"'~
Tot de ingekomen stukken, waarvan de YTO:UW m,et g~ed geld, m.a·~r z~cq~~ p.l~,a.t.s, ~~m~~_4¢n yan h.elh yoo~ wJ.~ 'hij
-- zeer urgent acht, heeft Zij in de Justltie. dr. Ekstr~!ld, dr. wer~4e~~e! I ten. OO-odeheefver is ok' 0 Pa' ~g Yr.'~:
~na~~~ ,.Q~c~ll)pe~ jl. machtigi~g verleend I en Mathl~u, tolk, hadd~n J?la~ts genC;>:-_1 weest' en 'heeft er d.~ ilv'e~i~' %:rn::n ~~ ~~c~,~t~r!.~ me'~~~~~l~~g 4ee4, be~oo de winl<elier z~ch omdl"aaid~ om het 111 de IQ.~t~t~ j::p;en va~ 21Ju ~e>v~n heeft
iJestel,de uit pe \,{a~t te' h'ale.n,' ,#er4 het ,gearbeld, op het Javaansche, k~r~hot
om met djen aanleg een aanvang te n~en .en de attnwezigen allen warel?- ge-! ortl' h t
d"" R
t ~ '>1 . '!" ,
iria.ken.
'
zeten, sprak ror..Ertt~oven in, 4. !fn\'~- .. .~. ggu y~n ff,Qfn~.o . ~ Wnn~p. g~,q,e r~p .Q.IJ1.. ~~l} meq~~e~ling' Y~ll 4~n Grif- geld tegen vi;llscne p1~~t ve1-'Wi~s~!d·.
va~ ran~oengsen.
"
"
sehe taal zijn reeds gepubliceerde op.e- g,,~~~~,g~p. ,~oen~ h~,t ~.~~r j~,q.~rd~~d tp~ l.i~, Y!lp' <Ie rW~~~e ~arn.e~ geF ~t~~PI}
Yp'~r ,l1~t ja.a,r 1936 vloeien hleruit' ningsrede uit, welke door den heer e.~l'l e~pIQ~t.~,tl~ m,e~ r,~d~m~e ~'t~~phtetj qeneraal, dat de .'¥w.eede' Kam~r zicl}
To~q de "ro~w zJeh ZQn4ag ~pnie\lW
De ~eer V!zja~ wa;; ~~~.orpstig ui~
~le~Qjs ~Jtg~yen v~ort tot een b€\1r~g Mathieu in het Engelsch .'werd verta-ald. ~9,pt.en, 4~l} ~p~ h~~ asp,e.e,t YllP ,de We~- v~reenigd heeft met de eonelusies' van ' i~ .d~n wip.~el yefvoe~d.e •. 51,oot de wi~- Joe~o-SlowakiJ~. ald~s le~n wij in .~~
VJH1 1 lO.Q9P, zoodat In 1937 beschikt zal
' -' tef-atd~eUng l\og aanzle~llijk verandede commissie voor de verzoekschrifteri' f.eli~r QnmidqepijI.t de to~o at en waar- . L 0 c. Hij stier! op drie ~n zestig jadg,en
1l!~P'~9 wq r gen over f 590.000.
D.r. Ekstr~nd l~s ~a~ . d~ b,oo<!.sch~p r~n! ' '.
' " "" ",' .'
,
uit de ~amer betr~ffende de adressen s,~huwd~ 4~ poiltie. aldu~, ~ezen wij in, le.eft~jd.· K~thoHek opg.evoed, werd hI!,
• __ ,.."
.•
v' yan den heer M. J"4venol, seer.etarisMI~ r,espect voor onten ,c:o}leg~ ten~ y~q p.e·~·.yolJ<~~~'aq," w~arfn' ver~p'c~~ g.e ~,Jf>,c.". p~ Vl"Ol~W, die u.iteraard ~e 0I? l~tere~ lee.{tij4 sochlJist. Na l!e~ ~~.:'
generaal van den vOI~eribOnd, vqQr~'
slotte,
die' in kort· bestek' e~m aardlgen W9r,~~ qm ~r~fe~kJng y.a~ ~e regi~J)al~ b.e4o.eHn~ beg:r~ey, ~~achtt,e ZIC~ nog vil n : eiali~me ~~n rug ..t~ hebQen tp~~~1,{.e~~q,
1,{e IHldde:
...
p~ ~UBBERUI'rVOER
indruk van de WesterafdeeUng' geeft, 9~zq!91~~PS§~~8e~il}g~n ~~ ~~ Qij~~n- ~~~ tn h~~r Qezlt zljnd~ Villsc~ geld')'lte I<wan; ~t. een tlJdper~ t~. z~jn ~e.y~l.l.
,
over de mogeiijk-,
Vf'n
ofschoon. hiJ er slechts zeer
'{er'!fU)
tsr
C?nWqeq, qQ.or
in p,a:pier gewlklplq
hij volslagen
was ..
heden . ~t oprlcht~ng van een rubber- I ten in Oostersche landell te Ban'4~rig toefde.
','
.,
J.in~ van ~en p.J~n, teneiJ}de. ij~<Jer- f).cn~~r ~en gorqiJn te verstqp:pen. w~~r ~~p:~,l~we ~af hem ~~en J?;evrediging
schoenenfabriek hler te lande~. in het, is ~amenger.o.eI2el1 om, u.i~vo~ri..)g .ie' ~e4
i'alidse'li:.'rndie ,~~p' '§t~'~t ··Y~n.· ~~H~~~~~ h~t later werd teruggev~nd~n: J?.e vro~w ,. ~~xt ~le.ch,ts W~s, d,lt ~ui~t.ere ti14p,e.l:~~
.nummer van gisteren, hebben WIJ gezegd . v€n aan de stiggesties en aanooileUngen
. ,.-..',. .,- .'
digheid binnen de grenzen van artik,el was in bezlt van val~ehe stuivers-, kwart- ~l~ ~i~g ~,o.~11 n~al' ~~n stl'en~,:"Ch.~tst~..
4a t , ,~~ ~~PQrt van rubberschoenen het in 1932 ontworpen door de coinmlssi~
VOLKSlIOOFDEN EN \VIJK1 qer Qrop4wet te g~v~p, w~ll.{e ~9nc~u- jes en halve guldens. Zij werd in arrest I hjl,{e ricn.tiP.g o.ver. hij werd Nazaren~r.
afzetgebied voor onze rubber z!Ju ver- 'ter bestrijding van den handel in vrou~IEEStf;RS
j
s~~.~ !~i4en ~J~ ypJgt :
gestelQ~ terwijl thans., een .0nderz'Jek Hij ~tJed a\sOizey,end~:-Qag-&ab.b,att1st.
g~pqt~l}, 4fla r v~rw~rkte rJ.lbb~r nie~ on- wen en kindeten i~l het Oosten. Het hou! .
wordt mgesteld naar de herkomst van
•
~,~r 4~ re~~~Jc~l~ vaJt.
, den dezer conferentie' is zeer verUcht
Zooals ree:ds is medegedeeld'. zal voor
p~ ~op1mi~sJe, overw.egenp~, ,qat het vals~he geld.
Y~n. ~.eroep' ~~~ d~ he.e.r Vl~j~~ i,l\
RIP i~ pi~t gehe_el juist. :Qe dir~c~eur door de uitnoodiging. die de Nederland- het jaar 1937.bij de Ibegrooting zijn te kennisneming van dit adres voor
d,en b.eg,1l1,~~ b.o,ekbl.nde.J;. N~ zlch In <.ta,t
~~p ,~~gp~l11J~.ch~ ~aken i1!? bevoegd, ver- selle regeering tot den V~.l,{enbond heert r~Isel\e!l op fo~d,s.eq. ypor st~yn a~n
"
Y~~ ~e ~e.b.be~ Q€k\f~.a1pd fs. hjj ·lri ~ii~
w~~kte fupp.~r t9t "rupber" te verklaren, . gerlcht en ik zou gaarne mijn bood- yqlk~hoqf~~n, wij~p1e~,$~en, ~Jjkh<?9tden- ~~ K~mer val} belang is, ten einde
U~ V6~CU'.fVERIIOOGING
~~. ,>.~li\pd,~rjahr~" n~a.. Ver,$,ch~Ue.l14.~
~p .'Y~1~ gev~.l zij weI o~l~:l.er d~ re~tr~e~ie' schap wlllen',inlefdeh-inet namens den enz., wier inkomen~ uit colleeteloonen d~?~'~~ijget~~~~lheiR-'bJj 'Qe·'~.~:"~·~;
' .
~J1~Qp~e~che l~nQ.~n ~,et(pk~en. na~f
Y!Jolt . 1e~ aa.n~~~n v~n ~~to1?a~~e~ bijv~ Volkenbond oprechten dank te betulgen t~'Psey?~~e Y'~l1 ~e,,!~yqerhlg 4e'r' i.oP»~
ha~q,~Hn~ 'y,~p' d~ ~p.(H~Chj! ~e~r9PIn Qn~' Ql~cl Ado. Maandag. j.1. hebben ~ep, aa.lkaQ, n~~J: P~lt~~h~q.~, p.-~~r
h~~f~ 4e .<!Ir~c~ur van deze l?evoeg4he- veor' dit nieuwe bewijs van sympathieke b~l~st.i1}s. e~ Jp y.efpal1:l1, 'm~~ p:tJllPe
t·
t
k t k
b
}Vij ~qll~l,evttlijlt gep1el.d, dat de Java~ I ~~~l,~nd, t.Q·~d.~t pH, n,~ vel~ 91~~Yie~v!,n·,
dE:n gebrulk gemaakt; wat sehoenen belangstelUng, die de Nederlandsche re- olJ.~pe!nng ya!l d~ bem.~~le»J.$ m~t d~ '!~~ ef sp~fl.e .~ . 1J~en ..r.~!1~~n,
p~pif~C R~t.e-~gr.eem,el1t nt~t' In gang van' geq. W ?~e,~el.,l !<w~m. IQ ~)Y.~~~~ ~w~m
betreft is bepaald dat rubberzolen· als gcering stelt in het werk van den Vol- in.pJng v~~ d~n z~~ "groo~~n ~nsl~g"
he eft de eer v.oor te stell.en, dit ,l 4prll d~ c9ntractyr~cht vOgf zwarte ~l) 111 aa..~u~!dl1~ m~~ h~~\ L~9r 4e.~
~na~J:d~~l van schoenen niet onder kenbQild. '
dp ~~otn~teI)p~J~&Hllg, tot be~e~~n h~~' ~9f~~ ll~ae.f te !~~~e!1 ~e~ grHn~, I P~P~f 11let ~~ doU~r p,er 1500 kg. en vOPt !J~H~, ~~t h,e~ to,~!1 ri,~,~~ ~nd.l.~ J.li~~.qn~.
~~t).l1Jq~¥ va1Jen.
De onderwerpen, welke QP deze COll:- I noq4za~ehjlt m1!1il11um zijn geda~ld.
ter inzage van de leden. .
i kQffle
met 3~ dol~a~ p"er 1800 k.g. heeft HIJ ~lp~ qp to~ ~~p1te~~ ~ <Ht leg~l .
. ,~l,~ng .d!t Y9?rschritt ni~t veraJl.: ferentte zull,en wor<len oob~n.delq, het I H,~~ vqor ~i~ poe,} in tot~a! P,~l\oP4~gd~.
I v~rhopg~.
• I 0 Java is hij bekend eworden me
.
bedrag is f 115.064 en hiervoor Is
,Na de openbare vel'gadering zette de I Men gelleve in stede van "met" "tov' I de
. iii -"wi <id:'
.derd' wordt, zou .de export van;
schoenen dus mderdaad bUiten .de f
kunnen wekken hlj dege- een
begrootlpg blj den Volks- Volksraad het afqeelingsonderzoek van te Jezen. D1t geldt eveneens voor de niet: I zich daaraan en werkte
In
restrictie vallen.
1 nen, dIe meenen, dat de Volkenbond raad mgediend,
,
,'j
verschlllende onderwerpen voort.
contractvracht.
.
Teman~goeng en Oambang Waloh.
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DATAVIAASCII NIEUWSBLA.l1 van Woensdag ,:3 .Felll'uarl 1931
De

Soenan . vertrokken

.. EERSTE BLAO'

Bankpapler \ nit China
Hedenmorgen z!~n met het s.s, "Jan
Het was een arwtsselend programma,
Pleterszoon ..coen van de Stoomyaart dat de talrijke b~~o~~ers glsteravond in

- Voortzettillg valsche muntersaffalre
voor den Landraad

Officieel uitgeleide op Station

Lcctste Berichten

Agenda

•

--....~~--

Na een verblijf van een week te BaMaatschapplj Nederland weer een aan- den StadsschoJ,lwbl,ug te zien en te
tavla en Buitenzorg heeft de So~soeHedenmorgen zette de Landraad te tal vooraanstaande personen vall Prloks hooren kregen.
Hitler~
Bloscopen hedenavond
hoenan van Solo, Pakoe Boewono X, Batavia onder presidium van mr, I. C. kade afgevaren.
. . .
G lob e : ..De Tweellngbroers",
Allereerst noemen wij generaal Evan-! Deze uitvoertng yan ~ss Pau;ova met
hedenochtend met den sneltreln via de Regt onder groote belangstelllng de
Rex - T h ~ ate r: ,.Anthor.,y ~,9"
. ~)l;l.:,ll .aalletscho.~l kenrnerkje Z,l,cl~ o.Q9r. ,C.Q~rnIE~TAAR VAN DE "TIMES"
verse".
Tegal en Semarang de terugrets naar behandellng voort van de bekende zaak gellne Booth, de
Ieldster
van
het
net
zeer
vers.c,llll!e~d
karakter
dat
d~
.
Dec
a - Par k: .,My Man Godfrey".
zijn resldentle aanvaard.
tegen de t1en beklaagden, die terechtC i n e ill a: ..De Koerier van den
verschlllende nummers droegen.
o.n d" e 11, 1 Febr. <:rransocean).
'. staan wegens het in ornloop brengen van Leger des Heils,
Tsaar"
,
.
die na een welEn Iaten wJJ .er d,:;t.<;l.elijk ~~.t:l toevoe- ~e "T1mes. acht de .opme~kmg, d~t. "het
Aan het station werd de Javaansche I valsche bankbiljetten van f 50.
a a .p .1 t 0 I : "De Koener
vanI d en
geslaagde
tourgen,
dat
de
voornaamste
drijfveer
van
tljdper~.
van
verrassmgen
voorbij
is,
de
'rsaar".
I
VOf.'S~ uitgeleide geda.~h door '~et lid van
D
lltl h ft na r me weet van
o i t s : "De blonde Carmen".
. '.
dezen avond mel E. ~chr.el.b.er was. In belangnJks~~ v,e,rkl~ri.l)g in de redev?~den Raad van Indle mr, SpIt en mee po 1.le ee
ani
n- nee over Java
CentraL,e BioscooP
..20
vrouw -Splt, den consul-generaal van deze partij, :vaarvan men ook n Ba
Indle verlaat om ,
". ~ . ] welhaast leder nummer trad zij op, haar rJ.nri van Hitler en spreekt ~{)ldoemng ~illion
Sweethearts".
Engeland mr. Fitzmaurice, den Assis- doeng, Cheribon en elders exernplaren naar Engehnd!
"
solo-dansen 09,gs.t~e.n ,ee,n ,el)o.r.m en bij-I·w t. .over het fel~, <tat .d.~ Duitsc;l1.e kantent-Resident tel' beschlkklng dr. Lette In ornloop heeft gebracht, voor een to- terug te keeren. I
'./,.
val en moesten '(.e~f~ ge.b~~seerd worden. seller nogmaals ,den nadruk he.e.ft gelegd
\VAT IN DEN AETHER IS
namens den Gouverneur van West-Java, taal bedrag van f 20.000 kunnen. achterI
.
Haar eerste nummer Pizzicato" (Bal- op Duitschland s vredellevende bedoeG eneraa I B th
*
.
. .'
{O,.
",
l'
' .
den Regent en den Assistent-Resident halen.
werd bij haar N x ix
~ Y<~
,Let .~.y1y~a) van D£)ibes sloeg, reeds d.a-. mg~n,
.
WOENSDAG. 3 FEBRUARI
van de Stoomv.la:t Mij. "Nederl~nd"
Op de laatste zitting wa.s het meeren- vertrek door ve'- ! ,
'~" x
QeJ~J~ m, VerQ-lt.r dansten MISS Panova
B. R. V.
21.00 Lezing
over
Zuid•.
' -:\
en meJ' Schreiter samen in duo zeer, Het blad verkl.aa~t .da.t de c.ri.tIe~ van I
Afrika.
den heer F. C. Aronstein, den Chef der deel der veertien getuigen reeds ge- I e vooraans t aan·s
~q.
·t~.·, ~~.... .
H·tl
d
B·t
h
,l't'
"
lk
A
R
V
0
2000 0
tt
D
,y~ ~ "'..
_'"
J
ye}'dienstelij~ "Schon Rosmarin".
Iluet
.1 er op
e n sc e PO,...l ,Ie.~, we. e , . . "
'.
pere ,e: '\. as
.
E~lPloitatie dp.r S. S. ir. den Hollander, hoord. Thans echter bleek, dat er nog d e personen
van
---,--L..___
rkon verl-.inderen ~~t filnrop!1 UltSChwarzwala Madel".
I
. . .1.,1, .......... , • ,~~ .....,..... .p."" .• ,.,.. ' . ' Z e e sen
22.30 "Vom
Pastor
sin
en den In.spect~ur van Vervoer Van zc's nieuwe getuigen blj waren gekomen. het Leger des )
Generaal Booth
.Jlet l)umm,er "On th~' gopd ;ship, Lol- i eenviel m ;wee kampen, de o~e~wmKau"
Sclhaik.
.
i Gehoord werden o.a. Loa Sek Tjoe, Heils alhier uitlypop;', bewe.es weer, hOre de tapdance naahrts en ¥de . 'overwon~eneEn, nIle dgde- B. B. C.
23.00 Reisindrukk-en.
"
[)e heer J. H~ppner, souschef del' af- rnevrouw T. P. Nl0 en Arsawl, wier ge- geleide gedaan.
.
zich 1)1 aIler waardeerlng maO' verheu- rec vaal' di gIS, aangez.1en nge an
e
dee1ing Beweging- en Handelszaken del' tuigenissen geen nieuw licht op ~e ~aak
Tevens vertrok Com'mandant J. W'. de
0
laatste jaren he.rhaaldelijk pogingen ~~~1'lIi1 I.
~'!!! ":
S. S., reist tot Cheribon mee.
wierpen.
Groot, van het Leger des H.eJIs allJ,ler,
,
heeft geda,an om een wijzlging aan te
Twee Inlandsche meisjes boden de
Tevens werd aan een verhoor onder- die van Batavia naar Belawan medeMis,s" Panova ploest de "StervenQ,,4;!
.e,Qg en in deze :;;ltuatie..
Ra toe Hemas en Ratoe Alit bij het ver- worpen de heer H. J. Hanah, commissa- reist ten eln1e de generaal 11ltgeleide ~Vf~.~» I
ha,ar ~uc..c.e.sn.:ummer- ,f?Y,e'!).-:
T.'\e Time~'" meellt ,vQorts dat de opeens b,.ssee,..en.
I~' ,J.'.
!of
• ,
.
,
'
tre!k een bouquet aan.
ris van politie op het bureau tel' bestrij- t e doen.
' . , QJ@l.kW,g,enrvan den kanse,~~er b~treffenMICHAEL STROGOFF
,lBij het wegrijd~n van den trein, dat ding van de valsche munterij. Als geVoorts wordt generaal Booth op haar
Het .publi~k toonde zlch YO,O,! p.et .t~~ ..Q.~ Ae,~ Dw:t~cAe V,le.r-J,arexl-plan, de
IitilPt op tijd, geschiedde, stond de SQe- I t\1ige-deskundige verklaarde de heer H., verdere reis vergezeld Val} Major mrs. topneel~ gep)'~cb~e z..~,er 9ap1.tp~l;l.r. ~~j 19)1tw,l;\~nlng en den Vo.1kenponc,l blijk:I~aln op het bordes, den wegQrengers een I' dat aHe door hem ond~rzochte bankbil- :K Mackness haar priv~-s~cretaress;, }log verm;ld,. dat Mev)."., fl. ~1l-wen$.- .g.ey~~' Y,an zekere inconsequenti.e.
"SUamat Tinggal" toeroe~end.
jetten zoowel hier tel,: stede als in Ban- Lt Commissioner R GrIffith prive- Hoek arl,a s mt de opera s ,,.S,am§.oJ). .~~ .
.
. ..
. A 'Bio
s DaUla" en ReIne 'qe Sapa" t€,n ge,hoo,.r.~
JIe~ plad meent dat een Volkenbond,
. tIC
IDe Soenan en gevolg zuHen drie nach- I dOel~g en elders, waar de blljetten ver- secre
ar .s, en ommlss~oneI .
wer,~.. ..
"
.,..
.\X1a!1l'van Sovjet-Rusland _ ee,n land
bracht.
~,. , ' < " r , " ' .
•
ten. in Hotel Tegal 10geeren. Morgen spre1d waren, van hetzelfde type vervaI- internatlOnaal secretarls.
~ ~et k.am.erork..est O.n.d~.r ~ei,Qi;t}.~ v.l,l~' m.e.t ~,e» .bevolkmg van ,~'!,o milh~)1 zie- !!...
~!!1PJl~~~~!!!!!!~~~~~~~
vurtrekt hij naal' Pekalongan waarna 9ch~ng wftren.• Getui~e achtte het niet
Vrjijdag a.s. een bezoek zal w~rden ge- waarschljnlijk, dat de biljetten in Indie
De door de Nirom gebroadcaste af- P,a\ll SChramm. :!PTg<je .0,,", ze.e, gQe.d,e l~l) - V1tg~.s~o.~eu ~O:~ ~lJn, e.en ,ondoelblacht aan het graf van Sinoenoen 'l;'e- vervaardigd waren. Veeleer vermoedde scheidsrede van ge'neraal Booth zal h~- wijz~ voo.r de ~gelel<jipg ep 4~ mU,d- m?;t:t~ werkt:U1,g .W-M ,ZIJ,l1 .en d~t he.~ weg,..
IP ee"bericlu
bIlJy.en van PW'~bla.n? en van ande.re
gall. Aroem.
hij, dat het land van afkomst China was. denavond 7 u. 50 opnieuw worden uit- ka~e interm.ez~l.'
mogendhed~n ult Gen.eve bet herord,e, .
Zaterdag ·6 Februari a.s. wprdt de
Men verstaat da~r de valsche munterij gezonden.
. '
(VAN WOENSDAG 3 FEBR. 1937)
ningsproces v.e,rt.r~ag.t.
Vo,rst weer te SolQ terug ve~·wacht.
namelijk' zeer goed! De biljetten moeVoorts voer hedenmorgen af mr. R. N.
...,0;------ten vervaardigd zijn door afdrukken van de Ruyter van Stevenlnck, de leider van
LIEFD~DIGHEIDSBi\ZAAR
Ten einde gevolg te geven aa.n de yerOV,er' Centraal en. Noord-China en \
foto-cliche's vail echte biljetten. Slechts de bekende luchtkaarteeripg&-expeditie
_"" . .
.
I ~~~:;Jl.iiiii.'. van Hitler W\l~~n .d~fi.n,it.ieve Mantsjoerije is de druk aanzienlijk geen~ele fouten, gemaakt bij de bij..'~~ip~ van de K. N. I. L. M. op Nieuw-Guinea.'
net com1te. tot .9l~~nfi$,~t~~ YWJ. <W I/,~J,~'p'p'en M\oete]~ ~orc,1.e.l) ge)1omen In de daald.. Ret centrum eener depressie ligt
A~"SCIlEID C. 1I00GENB001U
als gevolg van de geringe bekendheld
Ook den heel' J. van den -Bos, direc- baz~ar ten bate d~f 'ppn§t~'.l};~ ~~9.9') i lJ.slJ."tj}').,g .Y~n een verzoening.
bij Peking. (Chengtu 766.6 mrm., Kiu<Gisteravond 7 uur had in het met Latijnsche letters, verr1ed het be- teur van de Bandoengsche Kinine Fa':' voor Voortg~z~t M.?.i.§Je§tQ1J...tf...€rf)}~,_Fll}.'9.eJ· Ai}
es " spreekt de meening uit kiang 7f;.6." mm., Tientsin 760.5 mm.,
J. E. V. V. O.-Sociaal-Tehuis te Mr. Cor- drog. Voorts gaf deze getuig~ pog ver- briek, beyond zich onder de ye1-'t1-' ekkel1- en Vakopleldmg, n..~.~I,~ g.).,~n. ~~Y.Qrm\4.. dat h~t an~w9;Or<,i der .ouli.sc)).e - r.eg~e- '11JfJ.ir.en 763.6 mm., 'Moekden 7~5,1 mm.,
n(. lis -eell bestuursvergader1ng plaats,' schillende techniscl1e uite"imzettingen
den
Deze school, gevestigd Kebon SIrih 127,.
'~<ot' nit h
t' Yuki 76,43 mm) De reeds 'eerder gebiedt de mogelijkhe~d
.n meisje va,n rmg oJ) d e "Iat\Vo")
e ~,~ $cf,,,e no a ,eep
., .
·
'
~'e'lke werd bijgewoond door de Raads- betreffende h et vervaard1gen van valVerder noemen wij nog ir. Mart. J. Ik"
I d' d t't h tab~ h I'
s ~ t . p.ractische AasJs
~_t<e o.l)..d.e.rp,~.u.cie- 1:~l~lcte depressi.e nam belangrijk in kracht
l~dlen en Groe·ps-Ieiders,.,;,van Mr. Corne- ~che bankbiljetten.
stam, directeur van de Rubber Latex e en andt~r ! 0 ..; "b e a ~n ~?:I). ,ue, lingen vo;rmt.
.t.Qe .en heeft ~lCh over Japan OostnoordH~ alsmede qoor het Bestuur van den
De verdere behandeling werd uitge- Poeder Cy N. V" den heel' W. C. Smidt gouv.
p.oma
f? ,el Ol}.;. epnJze1.e~,
..
oostwaarts bewogen. In Zuid-China en
}S:ring West-Java van het I. E. V., .aIle steld tot Dinsdag 9 Februari.
van Gelder, directeur van den Papi.er.. het gOllY. d1ploffi.~ HUlShoudk~ndrge en
.I.I-QDZA'S INDJ;lUK
de P/J,ilijppijnen waren de druk veranhiertoe uitgenoodigd, omdat, in verband
Dan zullen 'nog eenige getuigen wor- grooth'andel Van Gelder en Z0!1en. De het .gOllV. d.ip.lon~a Costuumnaal~n en
deringen klein. (Hongkong 765.8 mm.,
met het aftreden en voorgenomep ver~ den verhoord.
heer Smidt van Gelder debark~ert hi ~.antOtOrt9P~e1~kmg. om h~td eX1?\O}~~tJeIn een int~rview toeO'estaan aan ~del~ ,Frat.as 764.3 mm., Manila 759.3' mm.).
tn~!< naar Europa van den Yice-VoorBelawan.
btek9r e \fe ein wodr d tDlt·e. ~~ Jaar e'~dl1 .P1aagschen correspo' nde~t van de Mor-I Over 'Indo-China, Siam, Malakka en
·tt
d
h e
C H
e b 0
d't
-----aZl;l.ar georgan seer.
1 Jaar za 1 e . .
"
S
t
b 'dd
If
h
ZJ "er,
en
e l'
.
oog nom,
1
. I Tenslotte noemen wiJ' nog at. Hon. 1
.
h d "
d
9
10 'lfin~ ?9st " wees <le rsje.,c,hQS~owaa:k&che' uma ra rez e een go
van oogen
diep.~ laatste vergadering zOl.J. zijq.
' .,
oazaar ge ou en wor en. op
en
Ii'"
I
d
' d I druk ziclJ, eehter verder Zuidwaarts uit
IN'a opening del' vergadering' memoJ3~4~:PJ~ OP RI.JSWIJK
Lord Selborne, Peer of the Realm.
April a.s. Het baz,aar-comite mag zich, k!etm~k~! i¥.i l,lp, l{o>.~ l)J.~~ »aQ,r.ll.1,{ op e (Phulien 767.3 ml;t. Tourane 7~5.1 mm.'
jaarlijks verheugen in ve~er me<;lewer- ~ e,e...ep $ v~n de woorden van kanse,. '
,
r€Eerde de voorzitter, dat de heel' HooBultzak en klaUlboe I'll vlamnlell
k'
l'd"d d'
t lier Hitler ~!1t het tiJ'dperk van vel'ras... Udorn 762.1 mm., Sazgon 761.7 mm., Mel:>
l-.r.
1
VI'
V 0 l'tte d
Afd
mg,
zoowe v~n e Z~J e er lmpor - ." .. r ~ , 'V'~ " .
.,.
rl
7~9 9
S'
7609
gso)J}IJ\IOm a I?
ce- 0 rz . r e~ . ,eeGRONDSTAGEN V \N JJ"'T RECIJT
. .
I
",'
.t· Ii
singen vOQrbiJ' lsi'.
"",an ~,
mm.,
zngapore
. mm.,
UJ1lg, dito van den Kring West-Java, a l s . .
1:
,., •. ,
1 !
,.....
g3~~!1 a $ .tP~p ~ ,e.n van pal leu e,ren.
.
.,.
.
.
f,alembang 760.4 mm.). In het Oosten
R~adslicj e'n' I. E. V.-er jp1mer klaar
.~n ..de blJgebouwen van het perceel
. Q1f~e~l 111 pat,u,!a als: han<:hyerkel),} pre~ier J{Qdza spra.k de mee~m~ Ult, V.all- Ned.-Indie steeg de druk eelt weinig.
:;;tond VQor diens rwerk en ste~ds een I R1JSWIJ~ 19 ontston,d vanmorgen conVrijpag 5 Fe,})ruari a·.s. om 7 nul' zal kp1..derkleeren, sp~elgoed, lu~~v.Qo;l'wer- 1dat ~ltler ~~,n verg~liJ~ me~. TSJechoslo- (All,lbon. 757.6 mm.). Een gebied van
op,en oog. nad voor den kleinen m~p.. De sterllatle, doO~d~t p.~llt~ak ~~l k!amboe dr· Nic. Perquln ;So J. in d,e A.l~la VQ.~l pen, leve.nsml:ldelen enz., ~Ismede g1f- waki~e e? ~e~enie m~~el.lJk acht, of- lagen druk omvat Noord-Australie en ete
Yplorzitter d~nkte den heel' Hoogenqo.om van een del' v~ouwe~lJke bed~e~1den vl~p1 het Canislus-College, zijn Vie~de VO,or- te~l In geld zuHen gaarne In ontvangst !&C h oon hI) nlet )~? )l~t lmz...0nd~.r or ~~z.e Kleill.e Soenda Eilanden. (Soerabaja
VOlor dit alles en we)lschte dat het den ~evat hadden. De brandweer, die ge- dra.cht houden over "De Grondshtgen gellomen worden d?-or de prestdent.e, 1landell h~.e(t g~.zm,sp'e,el,d JI~ z,jn RIJ~S- 157.~ m)fJ., Wainga1Joe 755.7 mm., Port
he er HoogepbDom goe,d zal~ gaan in EU- '1-1~Fmeerd werd en spoedig ter plaatse van het Recht". '
secretaress,e en p~nl11.ngmeesteress.e van ,4~gre4e.
He.dl.and 754.6 mm., Darwin 757.1 mm.,
rQlPa, opd,at. hij straks i)i~r teruggekeerd waf$, ~ehcefde geen hulp te verlee~en,
peze :Voor~racht zal gaan over lIWe~ he~ b~z~ar-comlte.
A.lic..e Springs 758.4 mm.).
?;j:nde, wederom zijn LJE. V.-wer~ kan daar mtusschen het vuur l}1~t ~Jg~n en Geweten".
Het Dag. Best\lur is als voIgt s~menDr. Hodza verkl~arde: , De belallgen ·uoo(}tew.in.den:'!n het centrale deel
h.e'rvatten.
. ' . . . JPiddel~11 was gebluscht, nog voo~ e~ni~e'
, ..,.
g~.s.teld :
. ,.: ~~~ D?l1a~:)~nc;len_ en di~ J1':lnner na: bu- van Ned.-Indie kwam de Westmoesson
heer Hoocrenboom dankte yom, de- schflpe "Y~11 beteekenis was aangerlcht.
.
len Duits,ghJ§.nd ~n Italie zouden slechts weer flink tot ontwikkeling. Alor Star
z~ woorden va;; sympathie ell wenscht~
If~t sci)~.jnt dat de betrokken baboe ZAKKENROLLERS SLAAN- nUN S,LAG c. ~~vrou~8A. ~~heppe~-Vcd'Bve:nd Ma- . ~1 o~~.eent§t~m1[!l}1g kunnen worden ge- matig Q.N.O., Medan zwa~ N.W., ~iflgad~ Afdeelinp' veel goeds toe.
~):g onvoprz~cptig gemanoeuvreereJ. heeft
J oela;e g tr~earOl~w. ntso~ ef1 nj~e~-l r1b.CU;;gn~ .~.~ ~~tl?-~gen del' W:est-Euro- pore' ZWQ.Jt N,N:O., Batavia matig W.est,
o
plet een branqende petroleumlamp.·
I.t} pet ep.QFple gedr,"\ng na afloop van
anss n M a
m 11 la
n,
n - P~~.~g,.~ ''jo?!»PJ1~,~e.en. ~oo~ ffi.lddel van semarcm(} boven 1000 m. mattg W.Z.W.,
de e,erste en, 'biJ' aanvang
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twee.de
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M. I. Dedel
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§j}'jh
pay. 44, een" COl}struevl:>ve
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ala
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voor~telling in het Re?,-Tn.~ater van lq.e mevrolJw F. Scpaef~,-de Balbi~p' V~r,:"
19' aritwoo-rd QP g.e vra~Q' van d'en ~
tt NNW 'D' i
t' 0 t
DE HEROINE-AFFAIRE,
DE MISIIANDELENDE .iUANTRI
J\,~
"hebbe gl' tel" stel" Oud GQndangnla 35 pav., mevrouw . " . '
ffP..
•
111za g . . ., arw.", ma zg os.
f 1' l m " Anl:~h ony nI.lver.se
,
n.s . ~- M ~ 11.,1 . J- "bs i _ "d ~Vl· t 0
j B I _ mterv~ewer o~ rsj:echoslowaklJe bereld
Venoachting: Nederl.-Indiii meeren9. ,S v..
1e
ran e ou e zou ziJn een blla teraal non-agressie-ver.
lHet onderzoek del' ju~titie in 4~ n~:
P.~ za~~ tegen 4en l}1~J}tri-pol1tie U}~ avond ~,akkenrollefs hun ~lag geslagen .. f''''
ronne-affaire vordert slech.t,~ 1~ngza.~m; ~e~~p,~ 4~e, g~lij~ w;j g~s~~ren reeq.s ten na:~f..~ele V1an twee Eurppeanen, <;li~ Yard, 32, Rad~n 4joe Soemadipradja drag met DuH.schland te sluiten ver- I q~els d,o.Qrs.ta.ande W,e.st11J.Qe~sQ1l- met veel
m,oeizaam komt men stap voor ,~t~p veT:- m.e~<;lden, zlcl} voor den Raad van Justi- yap hur - be~rzen, met respeptJev,elij~ Pa.rap~ttan 52, ~ad~p'- ~j9~ ~oe~o~ll}o J$.l~,~f4e q.g p,r~mier, da~ r~Je.C;P.9.sJ.,Qwa.- I regert.
~ij~ ~itenltlrd 4$ ¥AOr~~lJr zou g~y~m
d~ l' ;
Japansche, 'FormosaansGP',e ~p. t~.e te ij.at~via t~· ve;rantwoorden heef~ f 100.-- en f 62.50 innouq, werd~n Ql}t~· getpy.o K~bqn S~rll). 36.
Ohineesche getuigen en verdachten. terzake van mishandeling, geple.egd te ~a'~i· i
"
aan ~en ~lgeme.eA~ ~ijrQP~e.~ch.e l'ege- ~
Beiden de4en eerst J~ter de qnaan&eling.'
vell'hooren vergt veel geduld en tijd!
Serang, met het doel een drletal karren:am e ontdekking.
~1E~~ENWERPER
voerders
eel}
b,ekeq.~nJ~
af
t~
4wil}~eq.
lEr is zeer veel kans dat gebruik gelllaakt wordt van een of meer kroon- in een dief~talzl;l~kje~ werd ned~n VQ,O).·tTqen d~ h~er ~p., won~nde in het vergezet.
g.e 1t u igen .
.
Zlliverings~ctie? '
lengde V:;ln J..aap. Trivelll, in den afgeHet getuigenverhoor 1,{on hed,en niet
loopen l1acht z~ch 'in ~ijn slaap'kamer
Voor de t\Veede heHt van Maart zal
DE nAVE~ VA~ 'fG.-,PRIOK
POLITIEK ONBETROUWB1\RE
he-·t vooronderzoek weI niet geeindigd geheel beeindigd worden. De behanIn ,het Capitol en het C!~eJlla l'l}e~te,r pe v9p"Q., jlp9 rde hij geru.cht in 'de voordeling wo,rdt morgen voortge.z..~t.
OFFICIEREN
zij:n.
\yor.dt h~,den~yond als bijz;ondere attr~c-:, g,~Je~ij, Wtl.a]: all~ licpten. nog brandden.
Aangekomen 2 .Febru~ri
tie tegelijk p.let de film 1'4 ~ c h ~ e I Nauwe)ijks had Aij zi9h vertoond, of een
JOan zal waarsGhij»lij~ O')~ ijog in~ 0 s 1< 0 .:u, '1 Fepruari <Tr'a nsN,I. S.S. "Tjisaroea", gez. van den Kolk,
f:? t l' 0 g 0 f f een' Polyg,oon-oplJ.~l}1e ve~- persQon, v~rmO,e4eliJk een 1nJ.an~r,
strmctie plaats vJnden.
toond van het Prinselij~ Pa~r tijde»~ ~e ~ie,p ~en p\es p.aar ~em. Gelu~ki~ ~e~d qcet!n). Stalin l).~eft geJast d~t de gene- vap Muntok. Agt. J.C.J.L.
D,e JuJj,~na-tentoon§~;ell1ng in den wjntersp.ort te K r y n i c a.
.~e h~~r Sp. niet ger~akt; het mes, ,Qat ra~ls ~~1 net ~l,lJ4eJ.ijke ~ussische miU- TgN':~ari~·n..~~t'kg~ZMV, Dierendonck, van
~!ln~Hui.ng is bezocht 4,001' 500 pe;l'soDe opnamen zijn veq:icht door elgel1 een gmot zakmes bleek te zijn, kwam taire district ee,n lijst zuBen opmak~n N.t: S.S•••Var.. der 'Hag'en", gez. Vreugden1l0TEfJ DES I,NJ)~S
nep; aan pntree's kop ,~an het Roode operateurs van Polygoon, :Ha~rJeQ1, 'I}~ t~ge'l den. mU1J.1-" en klapte d.~ar dlc1)t. v.~n flll~ QfftcJ~r~n', di~ van een politi~k l hil; van lSoorabaia' en Kroe, 4gt. ~.r.M.
. .
[n de heden gehouden algemeene ver- Kruis een bedrag van f 114.40 worden welwillende toestemming V~l). Prlnses j P.e me~sel)w~rp~r ·Js ~r na de worp di- standpunt onbetrouwbaar zijn ;eh d e 2 : e .
lijsten l)~mle'l drie dagen laan hem of I
Aangeko:men. 3 Februan
..... ......
Juliana ~1 Prins Bernhard.
re~t v~l}do.o~ gegaan.
1J!1ldering van
aandeelhouders
del' afgestaan.
. _"
aan. den commlssaris van Oorlog wo-I "Var., Over~traten.", yap Makassar.
ff .. V. Hotel des Indes is met algemeene
rosjIloff voor te leggen.
..Majang", van Pasar Ikan (Batavia).
stemmen beslQten de djre<;He 4ez~r N.V..
"Melchior Treub", van Maka.ssar '.;n 8eHij 1}e~ft het vQQrnem~m Ite kennen
op~ te dragell aan de N.V. Admjnlstr.atie
. ~
m~an~
C,<J>ffiPilgnie "Friesland'~ (Nederlandschgegeven d~zq offi~J~ren ujt hun ambt te' "Van Goens". van Oosthav.en.
t ontzett~l} el} Jlel) te v~rvoQIgen.
I
'l~aert-es". van Amsterdam 'en BelawartJn1diEH, geye~t1gd te aa t~v~a.
t
De.I.
IDe overname der directie yan de teI Verwacht wordt dat als gevolg van dlt
Vel'trokken 2 }'ebruari
ge:nwoofdige directie, de N.V. Straits
b~Y~1 Y~r~chelqeJl~ d\.JI~enden oft1cieren
umd Sund~ ,SyndiJ:q.t, .zal ;}1' 911.der1jng
,zu}Jen w9rd~n gearresteerd:
I Ned.. m.s. ,,~ota Baro~", gez. den ltoldt,
ovrerleg na gereedkoming der j aarstukI Gemeld wordt dat Worosjiloff die .')p' naar SmgapoI~e.,l ~el.-Dell. Sabang,t. Kaap de
k,€;il gesehleden.
.
"
hi'"
'
Goede Hoop• .q.allfax, :aoston el) ~'ew- York.
. R-r~C t.~~ W1)~~ blJ sti}Un haq geprote~- N.r. m.s. ,Ophh". gez. Akkerman. llI~ar
.~ 1 teerd tegen de beweerde pogingen van Semarang, s'oerabaia, Boeleler..J ·.;n Makas. ide ~ijde v.an "JoJ).g'-Communi~ten" om [er.
,
DE COLLEC'fIE-FEITII
fn dlscr'ediet te' bien~en -na veel' Ned. 5.5 ... Garoet''.. ~ez. Outd~nhoven, naar
I,hem
p .. t f
:.,..
,q_.,...
OQsthaven, Bel,-Dell. Sabang. Sue~, P01t-I geredetwIst
~rm heeft t.Q~ge&temd de S~id. Trlest, Liverpool en RQtterdam. :
'Hedenmorgen brachten de Gouver-'
I wen$Ch~n v~n Stalin uit ·te voeren.
N.J. 8.5. . ,TjisarC·2a". gez. v.d. Kolk, naar
p,eur-Genera.~l en' Mev.rouw Tjarda vall '
.....
Cheribon, Tegal, Semarang en Soerabafa.
f3t':arkenQorgb Stachouwer met gevolg'
Deze zuivermgsactig HI he~ rQQdo 1aN.J. S.S. "Gen. Verspijck". gez. Rohr. r.aar
ec~n be~ek a'J.n d.e tentQol).stelling over
g~r z.al wo,rd~n uitgevoerq Qnqer toe- Palembang.
.
omd-Bat.avla, tie coHectie-Feith, welke ~
ziept van Worosjllott, ffilijllUpwitsj en
Vert\'~~en, 3 FebI'Ufui
mlomenteel j)l het KUl~.stkr,inggebouw te
(1~~ !l-PQfp d!H' G.P. OQ J~~I:1Qtf.
6
Bm.tavia W'orqt gehouden:
"T~§.li'·. naar Tg.-Pandan en Pontiaplik.
.......;Van der Hagelf', naar Cheribor... T'egal.
Semarang" Soerabaia, Soemenep. Ampenan
'
en :&oekte,ng.
BEZOE~ 4~N GROOT KLOOSTE~
'"Kideel". naar Tg.-P~rto, Pclaboe~r., Ra"
toe,
Tjilaoet
EureuD,
TJ11atjap ,3n Genteng.
A m s t e r dam, :l Febr. (Anah).
Mevrouw Tjard~ van Starkenborgh
..J. P. poen", na<;lf Amsterdam.
De jongste weekstatl~ vall de Ned~r
St;achouwer 'en de oudste freule brachJ~J14§ch9 Jl'J.nJJ toonf a~n, d<lt q~ Pos~
,.RO'l'TEBDt~~ISCJlE LtO YD"
tem .hedenmorgen een bezoek nan het
"binnenlandsche wis~~l~ bij !J~ h90fqGlroote Klooster, op Noordwijk.
l?ank" met f 1.7,5 lllHUOill is gedaald,
K u s t rei's :
t~rw~JI ",b~Jeeningen btJ de hQQfq9~nk"
"Kota Radja". 1 F\;br. vertr. Tjilatjap.
met f 10.50 mlllioen l~ vtn~tnderd. ,.l3e'fREUB STICIITING
..Ameland 3 F'ebr. aangek. Bintang.
leeningen op' effecttln" Is met J 9.95' Uitreis:
mH1JQen v~nnipderd.
lBenoemd is tot voorzitter van ~~ te I
,.Djambi". 4 Febr. v,erw. Saba~g.
,,¥untmaterfa~I a~n goud" is met
,,~ota Tjandi". 8 F'elJ.r. verw. Belawan.
J},altavia gey~stigde "Treub-,sticptj,l1g"
f 49.~~ mimllioeh ge~te~~n.
~. H. ij. Ku.neman, lid van qen ~a~d
"Munt en ml.intenmq.t~rla~l In hat -...~ ~ ,:''':'.~ --V~m Ned. Indie.
.' pUlteJ1J~p.d" is met J ttl.§7 11111lioen toaVOIl
genomen, terwijl het ,beschikaar me"..
taalsaldo lP~t J 34.04 miilioen is geste•
. gen. De ~ap.kbi1jettencirculatle vertoont
een verm~~rqerin~ vall f ~&.7a mUUOell.
G~VES'flGD
'In een deeI van onz..e st~.dsed~ti.e· van
h.ede}) bev~ndt zich een iQI~gge.r 'll).et b~j
Het "saldo reke~ing-courant van het, . C. J. Meij,; \' Passarstr. 137. J. K. W.
RlJlt" Js met f 60.35 millioen afgeno- i Arntzenius Rijswijk No. 14. IJ. Dijkstra Kr~.·
zomderheden betreffende de Gong-film;
men. Uet saldo rekentnp'-coul'anf. van' kot No. 65/67. A. A. C. E. d'e~aan Kem~
.,~~Jcl~~.~l .strogO!f", .welke hed~ri voor' Pe uitvoerlmr van het· plall-Det.el'pUl,; nadat reeds 2 ~iIliQell e·.'~l"ell l~aa.l' D.u~tschl:)n-t··w~rd.e" qitf£l!oeJ\J.. i.,lll P1C'1l bll f.~» ~ef. '·t.···
. H" ".><', , - ' . q
."
'"
jQran 73 D. ,F. Uhlenbeek Komngspl. Q. 6,
al~d~le'l is met f. 63.71 . ml~Uoell &e·., n. r. Y~l!:).a.etH· _Wcs~erpar15 1, .,. c. ¥P~S
het eer-st ill het C'lpltol Theater .en Ci- gfoo~~te eierexpor~'eurs ,le Banl!~veld lll.:t man en macht ill de weer om ,nog vier mlllioen eteren Ilaar DuitscbJarid ,te vfrz.el1~ell ;
llema Palace wordt vertoond.
, '
cen kijkje tijdens het sottee rell en verpakken d~r eieren,
"
stegen,
~ Rijswijk 5/6 Java-Irotel,
.
,
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Botavig

BATAVlAASCH INlEnwSB~AD

ynn -'Vo~lLSdng 3" Fehruar]
" "'.

'

",'~ ~-

INLICHllNGEN

VERSTREKT

GAARNE RET

'JIJKANIOOR

BLAP-

'LEVENSPOSITIE AANGEBODEN •
AAN ENE'RGIEK I PER'SOON,

ongevallenverzekerlng

Vllegrlslco voor passaglers op geregelde iuchtlijnen in Ned.
O.·lndie, GRATIS Inbegrepen.
'
_
Noord wljk 39

EERSTE

....

NIE'U WEE E,RSTEN ED ERl AND SCHE
Persoonlljke

1937

I

-,,'

'~/e·tke

onver schillinq

landaard, Verplichte Ilnancleele deefname,
Opname in Dtr ectle : aandeel in de winst
Brieven onder No. 2655 bureau Batavleesch Nieuwsblad.

IE BATAVIA

rur, Wit.998

2641

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

..

-M

HET GOUD· en ZilVERHUIS

....

Citadelweg 35

-

,

~~

lWITSERS UVRWERK

IJ5,

AGNES

smeltencJ z'n a,beicJ
verricht

Moder"~

KWALITElr

Aanmaak meubels

..-)-

./
I .....

kaboeml,

Groote \ 0

In de heden g.ehouden BUITEN-,
GEWONE ALOEMEENE VEROADERING VAN AANDEELHO\JOERS
van de

Namens de zoo beproefde
ouders te Amsterdam

tI

N. V. STRAITS UND SUNDA
SYNDIKAT'S ADMINISTRATIE
'. KANTOOR,

rml

Gisterenmiddag
,overleed
, zacht en ka-lm op den,
leettljd van 54 jaar, na voorzlen te zijn van de H. H. Sa-

ALL E E'N

DE DIRECTIE.

/

, I,' MONTGOMERY ·WARD AND

1

INC.
,"R.L. BRANTZ II Vonof 'COMP.,
heden betaalbaar gesteld
j..

I

!\

VfNOUKANTOOR;,WEl TEVREOfN"
i

-i-

58 ParapattanKonlngspleln Oost

HEDEN KIJKAVOND
ten huize van' Mevrouw'

Koningsplein Zuid 11

PIET

L. TWIJSEL

van een

MARIE,

Koningsplein .Oost No. 9
van een MODERNEN INBOE·
DEL, w.o. dlatt-: en SALON.
ZITJE8, hangleg- en spiegelkasten," nette bedden, \ bureaux, boekenkasten, ELECTROLUX ,KOELKAST,ZIL- '
VERWERK,
PAZ
O'SOL
K1REES, SANIT. WASCHTAFELS, gasfornulzen, enz.i ena,
Voorts BUICK .SEDAN in
running, conditle.'
2~1

schitterende collectie

LUCI E SETH geb. Groot
CORRIE

PERZISCHE TAPIJTEN

NICO

H. M. SETH
Soerabaia, 2 Febr. 1937.
2635
i¥i¥#&i. . . . .

Kashan, Aspahan, Bokhara,
Afghan, Belauch, Kirman,
Sarouk, Princess Bokhara,
Shiraz, enz., enz.
Vanaf Dinsdag 2 Februari
is deze ultgezochte collectie
te bezichtigen in onze lokalen.
2673

bij : '
BROEKM1\N'S ADi\UNISTRl\TIEKANTOOR AJUSTERDiL", •

""i';

J

_

1, ZOEKT BAAT

, BI) Bl:tER FABRIKAAT
, On~_ irU14~n' zijn overbekend
en than$()olt verkr. in kleinere
,verpakkirig~p. t.w. Aambelen
f'. 3'7,' ~n_, 1 5.- Aamb. oUe
I 1.25 Nlenlekte <elwit, nler- en
ni'erbekk.' :(1)t.st. troeb. ' urin.
enz.> 1 ,~.t::_.'" ell'!, 6.- Nie-rsteen
en gruisi QQk blaasst. f 3.- len
I' 8;:"- Slankhefdskr. v.. dames,
het geheim, om jong en slank
te blijv. J 3~- en 1 5.- Rhe-umath. en Jicht' f 3.- f 5.- en
/

Hoar moeder en broerti,es

Every Fridaynight

Mevr. I. v/d. BROEKE
JOPIE en
HERMAN DE HAAN

e'

..

Buitenzorg, Parkweg 8
(paviljoen) .

.In

small ' Ballroom
with

our

LEDIKANTEN· EN
MEU BELM'AKER IJ

/

FOORMANS BAND·

rasar Senen 200 A-B, senen 175
Moderne meubels - zeer blllijk.
t\anmaak van meubels onder garantle.
106w
flWtl

==

SEwn

.'.'. ,t

"":1

Oude TaJiiarlndelaan 53, Bal.-C.
113w

,

(

Nll is het de beste tijd OIlJ Uw olide,
Piano of Vlellgel in Ie railen.
U heel! , bi) ons een RUIM£
keuze 'van instrllmenten w. o.

m. . ._

t " _

Hier in India - direct bij de rijke bro'l v 1n verse Indische grondstoffenstaat th3n3 de nieuwe fabriek, gebouwd' en gedreven' met 60 jaar
ervaring, in de war~ldfabrieken in Holland.
Krachtige karnmachine,.
voorzien thans geheel Indie van V E R S G' E K A R N D E Blue Band,
dit prachtige natuurproduct, dat koei~nboter gl:!heel vervangen kan ,
constant is van kwaliteit en vastheid en bovendien zo licht verteerbaar is.'
Maar bovenal: Blue Band kost maar de halft I Vraagt ,zander uitste l
bij de firma Jacobson van den Berg & Co:'
ten Uwent of bij J A COB ERG, Afd. Reclame,
Batavia, eerl Blue Band.receptenboekje', aan.
Dit wordt U 9 rat i s en franco toegezonden ..
Het. bevat vele nuttige en smakelijke recepten.

Ind. ' Knddenhaodel
I: Mevr. A Fransz
,

II

reg.

. BI~dzuivering

puisten, ,galjeuk enz. / 3.I 5.- en I 7.50 ExceemoUe
I 2.60 ;\Vitte ,VI. I 3.~ 'en f 5.ObatSeriawan reg. diarrhee en
onvold. spijsvert. f 2.50 en f 0.90
l\1~zweer, I 2.50 en 15,- Ind.
Spruw f 2.50 en I 5.- l\moeb.
en bae.dysent. ook dikkedarmontst. I 3.; en I 5.- Malaria
I 3.- / 0.- en / 7.50 Galsteen
I 3.- en J 5.- Gonorrh. f 3.f 5.- .en 'f 7.50 Suikerl. f 7.50
en I 10.- enz. Prijsl. en boekje
inl1. bijna.' honderd notar. gecontrol.d\;\pkbetulg. gratis. Te
Bat. en Band. i. aIle apoth.
B'zoW: W. Java. AP. en toko
Hi lldl a, P'bang: Toko, Sunshine en Kho. TJ. Karang: Toko
Tht~. fi/enkoel,,: FaLilm &
Co.
'

I

,

7.50

"

het nu
hier.'

132mWl

'l,hii'

~, t

.-

W

Wu make."

WL.2250 en 2400
PRIO~ 36

Die groote belangstelling is mij
, een zeer groote troost geweest. '_

•

.....

, ..... "

HILDA DE HAAN

'

, Agentschap Buitenzorg: Fa.- DE VRIES, Panaragan
Agehtschap Serang en Rangkas Betoeng: AUTOHANDEL VOS
2667 1II_ _IIIIBII. .
III41
IIIIiIIBII

,

Ondergeteekende betuigt longs
dezen weg aan aile vrienden,
kennissen en hoar Iieve vriendinnetjes,
onzen
hartelijken \
dank voor de zeer vele bl ijkEm '
'van groote belangstell ing, ondervonden bij het zoo smartelijk
geleden verlies van mijn liefhebbende Dochter ,

...,...

•
Wanneer
ge de aankoop
van een radiotoastel overweegt, kom dan • eens bl]
ons kijken, want! • • • • . • . •

tegen inlevering van dividendbewijs No: 4,
f 35.20 Ned. Crt., per certificaat
op 10gewone aandeelen, zonder
nomina Ie wcorde, zijnde reclisotie der nlet . gebruikte claims.
Batavia, 3 ,Februari 1937.,

MORGEN VENDUTI E

TENTOONSTELLI NG

Zijn kinderen :

OP K W A LIT EI T

Ook het to_utel 319A, alhoawel fets mlnder krachtlg dan het grootere
type 323A, he eft een bultenqewoon heiden! zuivere klank. De Europoeschd zenders komen met een mlnimuJ, van 'storlngen door. Speciale
aandacht WE rd besteed om de zuiverheld van toon fot het uiterste op te
voeren. Ook inwendig hebben deze nleuwe Ioestellen weder nleuwlgheden, welke men in geen enkel ander fabrikaat aantreft o.a. de nleuwe
netspanningsregelaar. De neb panning mag op en neer ga~n, de aandachtige luisterilar zal nlet de minste ongelijkheid in het geluld kunnen hcoren.

2654

N. GROOT

J

voor houttransport.
HAUBER
Tiindjong Plnang, Riouw~
2650

WANT DAAR KQMT HET OP AAN.

N. V. ADMINISTRATIE COMPAGNIE "FRIESLAND"
(NEDERL.-INDIE)
,
2675

cramenten del' stervenden,
onze Ileve Vader en Behuwdvader'

SENG AN

prijaen,

. 2\·',2

-------'-_._-----.._-

die te kennen heeft gegeven om• streeks in de maand APRIL a.s. als
-~--------_
... DIRECTRICE at te treden als zoow
danlg te benoemen de
'

2665

Bi~lijke

GemakkellJke betalingsconditles
+-C
»r a sd . - Service - Europ. Vakk. leldlnq

2656

,

.

SMALSPOOR

2- a 3 K.M., m.b.h, lorries, geschlk~

is besloten in de plaats van de

Batavia, 2 Febr. 1937.

c

op teekening.

TE K00P Gsvraagd
2e handsche in goeden staat verkeerende

N. V. MIJ. HOTEL DES INDES,

M. A. WENTZEL
M. WENTZELWijdeveld

--

we

meubeh - Karpetten '
en, Meubelstoffen.

Behang

2657

265~

\

TEL. WL. 1360
'W

Pabco vloerkleeden 270 X 225 tim 450
f f5.- tim f 21.'

zaam tempo smelt en

geboren 27 Juli 1934 te Soe-

NOORDWIJK 7

"ONS

derin een lang.

HonLOGE5

saliDE

naar,

,

_

( //

<o~~

'\ - :- /",..

Woninginri~htingen

Complete

M E U 8 EL MAG A Z IJ N

't

Tel. 4286

heeft de grootste sorteering in
r '~

Heden kregen wij het zeer
droeve berlcht van het
plotseling overltjden op 23
Januarl van het [ongste
dochtertje van den Heer en
Mevrouw Bakker-Wentzel

TILLETJE

Voor

'

,Stelnway & SonsJI
Schledmayer, ,Darner,
Steck enz.,

Piano's
vanaf F550.·
BabyVleugels" ,,900.'·

I

Verso gekar'nd!

Levering met volle garantfe, desgewenscht op

zeer gemakkellJke
8J

SF

'.

..

4

•

betallngsvoorwaarde~

k. K. ·K
Batavia-C. -

Baildoeng -

~

If

Malang

~

Soerabala

•

,

'

•

\

. . . .!BiI!I. . . . . .- -. . . . . . . .- - - -. . .- -. .- - - - - -

•

De prijs is f 1.25 per groot blik ~ .

-

Van den B'e r 9 h's F a b r i eke. n (N, I.) N. V. Bat a v j a ~668

..
'

J2!

L

-

Nederland

J' ere Staten

Opmarsch-·Roc;>den in Gr~nada-seet0r
Verhoogqe acfivlieli der arfiUerk

~.~,

Washington, 2 Febr. (Reuter). De s~t~atie .te ~c.a,iro (~l{i
nois) is nog steede uiterst .Igevaarlijk. De gezwollen wateren beretkten den •top van den ze~dijk en
staan thane letterlijk hocoer dan
de'(faken'van Cafro's tiutzen. Wanneer 'de dijken" van .de stad het
water kunnen tiouiien, is dit een
gtihstig voorteekert" voor het overiy'e
deel "van 'de Mississippi-vallet. De
federate uiatersnoodcomanisste ving
aan met de inspectie'vari' Memphis<
iij ve~kiaart,' da't o'ngeveer ',~'lin
~il1i.o'en per~one~' gedwon:ijen
Ten lJ,un wO,ninfJen 'te' ontfuirn,en.
Dit is het grootste 'aantal, dat oott
bij rampen in de Vereenigde sta.~~,~ vetro'J/en' werd.' i>; ' "
•

Wuaroni lluY$Il11'/IS tuutr Spanje gillg
I.'f!,\:

M a d rid, 2. Febr, (Tronsocecn) , Uit M~dr.id'
~~(Qrdt g~rr',~ld, dot d~ Roode millclo hoor 0p.rp.qr?cf) i,q

den Groncdo-sector voortzet en het stcd J.e Cuentas
'

·

'

J' or.4e."i.l,l.fll!l" iler Rootlen

".

M a q .r i d', 2 Fe~r: ,(,Hav~.s). I H.~(t CQt)1r;r\vn i que
van 12 uur 's middQgs -Y9,n de Defensiejunta meldt :

sc.hen 8ast.i~a

rn ie '~9~\e~fo.~.d.ek ~y~n '<:.i~?r.rol

Aile
tege0QanvaUen
:d,e.r
lla~"9~a!.,,~~~n
"..
.. .
.
...,.

~

be~et.

ml$ll:I,kt.~,Q.

•

..

-..

.'

• ~ •

I"

Washington,
2 Febr.
(Reu" 1
'" "
..
f·
ter)." !l.0osevelt heejt de nooeJ.re'ie,ling .'in werking' ;/es{e't'd, ,waar,biJ
C(e ~rivo.er' v'an 'l)ui{en.ia~dsche 'gii~
ten in levensmiddelen, genees-midcielerf erik.' ten behoei/e" vdn .de
~l~ac~tol!~rs 4er o've;s.tr~~~~q vri}
~

!ri

D9 nk zij h.lJf1, succe~yqll~n '~~~val
den ~r~n~~~z
sector' hebben de r.~g~.eJing?tr9.~,Re~' tJ:l~uwe POS~I<tll!e,? t,':'s-

.'

wa'-

,ye,r:overd heeft. Zi] ls ,cJ.~ ,I:qat~)te dagen ,41/ 2 ' ,rp.ijl geyo.r-

derd.

• "

P.l! .f~lJf~~"~t~OIl1i!I"e.I,~

,K9~~~e) ~~dol~~<;l, .c,~,e.f .v~n ~ell g:~~le

,ralen s,tar .~~r ,x~~e~~~l~,~tr?e;Rel,1 .~~ ,l\l~
drid ell ,~l1s zoodanlg eeil der kopst'uk·
'I',?
"keit' in';deN'.burgero:6rlog:;' .:,,;.
./ ,.

~ . \

t ••,

~, , t

to)

~.~n r~~~,ten' z'I-.l ~~~."

t{ ,

•

,

Automobielstaking

De

,~rnstige ongeregeldhederi

• ";

.~.

...

4~

"

•
(Telegrammen van het Mg. Ned. fnel.
,
Persbureau
Aneta).
.
"', ...

.0 en. H a a g, 2 ~ebr. De Vereenig1ng voor Nationale Velligheid besloot tot stichting van een luchtverdediging~fond.S, dat onder presldlum ,v~n
lr. de Kok, den nieuwen directeur-ge'. kllik
neraal d er Up,omu
IJ. e, za I wor den
en. ge, j/-l i n ,t, 2 Fellr. (Havas), Drle steld.
dUizend st~y-Ut-stakers hebben de cneROT.rERDAiU'S T~NNELPLAN
vrolet-Jabrjek No. j ,bezet nadat eell
'i' "
' ~ ",.
•
'"
~ •
Den H a a g, 2 Fepr. Redeneerdere pog~ng om een andere fabdek ,te
bezetten geleld hee(t tot ,erns,tige onge- morgen zijn te ,Rotterdam de contracten
voor den bou w van een tunnel onder de
regeJ'tiIiede'n; waa~bij '12 personen wer- 'Maas' onderteekend. Het s.tadhuis:ca.rU:'
beterde en' ,'veel vlaggen' waren lilt:.
~~~~",~~\Y?~l1r?, ~~~?: '~ie ',? ~~~~:~~F~' :ne ~.~" , ' ' : ,,'
velhebher' van de nat~o~ale garde ver- gestokeri:"

lo.n

1

~

f

'.;J., :

, ..

~,'

Jo f

l

1.

,

'. ~

l)

t:

l'

DE LUCIITVERDEDIGING

A k'l·o,.~, 2 Febr. (Havas): D& s,t~
kers van' de'.General Tyre ~an~' R~'bb~r
'co:-fab~iekell h'e'bben be~iot~~ het' \~erk
te hervatten,
»:"
~,.; ~"
/'
'
..»<
BEZET
CHEVROLET
FABRIEK
~ 1"\ .~/. , -. ~',
" , : ,. , , ' ,
-

I. • , ;

.,

.

..

"
'j

~

't.
,

"

;

klaarde aan de United ~uto~ob~le
\Vorkers, wet te ,ozullen toe.staan, dat zij
lie stay-irt;slakers' Vall 'Iev~rismidde(ell
Den H a a g, 2 FebI': De wereld..
'~f
\:"f"'~
'~;~I
\~
1
i
••
yoorzien.'
,
jamboree, die dit jaar te Vogel'enzang 'l
zal worden gehouden, is ,thans na over- 1!,
leg tUsSchen de reg'eering' en de betrok- J
ken Instanties vastgesteld op de maand
Augustus.

:); ., .

'4

I { .l

<-

...

~ f .....-•.

Den ,H a a g, 2 ~ebru~rl. Naar
het Alg. Ubl.' vernam, voert de .t<. L. M.
onderhandeUngen met graaf von Rosen,
die' ~kendhel(f verwlerf als 'plloot
de Zwcedsche ambulance in' den Italiaahsch-Abesslrilschen oorlog, over zijn

van

G yon, 2 Febr. (lI~vas). De \YJt,tel~ bombar~eerell sedert 31 dezer op
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Ci tlesServlce
4.66 1/ .
'
39/ 1e Tt. New-York/Parijs
4.6&"/18 traden.
54.76
Anaconda
41% Tt. New..York/Amst.erdam 54.76
Cabless & Wireless Ltd. en' aandeeSolo ,Elect.
Londen
152~-153
len der kunstzljde-industrle ontmoetten
B"mas Electr.
44
van locale zijde" goede vraag.
(Reuter..EtYum)
VRACIITVERLAGING
U. S. Steel
72
De goudgerande fOlldsen wlsten zich
Rembang Electr.
verder te herstellen.
17%
1 Febr.
2 Febr.
Volgens de Java-Paciflc RateagreeArdjoena
130
Zuid-Afrika· kocht "neep Level"'-kafZwarte Singapoh,. elf·
ment is de contractvracht voor palm- firs.
D'ajeuh Manggoeng
245
Van Parijsche zljde trad wede rom Londen Febr.lMrt. '3 7ft6 8anb 371t 6 aanb.
Oedeh
166% olle (in ,vaten) met ingang van' heden
'3
Moeara Slpongl
262~ ,van $ 18 tot $ 14 per kubieke m~ter vraag naar voren voor aandeelen dta- Witte Muntok.:if.'
5 3iu &Anb
ve-rlaagd. De'nlet~c~:mtractvracht is vast~ .mantmijnen en koperwaarden, welke. ~~~~~t~:~. 5 / 8 &&Db
Bodj; Datar
144
$ 1$%' per kubleke m~ter.,
gestadig mQnt~erden. ," _
._. I 'LQn4en MI~.IMel. 3 n.
189. ~esteld
Mlc:hl.el~ ~~nQld
3 fl•
\-

,

2 Febr.

221/3

228
aanb.
IlUdpr.
226 1/ t
3-mnds.-Ievering p. tor
2183/ .
Op de ptoductenmarkt bezat cacao
led./verk. ged.lverk.
een gedrukt aspect, hetgeen een gevolg
is van zware l1quidatles In verband met
ZILVER
de lagere 'i\oteering te New York.
Koper bood, ten gevolge van baisse..
Lon den, 2 Febr. (Reuter-Eastdekklngen, een vasten aanbllk.
ern). Cash 20Yl3. en termijn 20. China
De Amerikaansche afdeeling was aan- verkocht. Br.-Indie kocht cash en vervankelljk onregelmattg, doch daarna kocht termiln, IDe markt was stll en
vast van' toon.
prijshoudend en stelde zich op een lager niveau. Na vaststelling van den
Berllln vrijwel zonder affaire
prijs traden dekklngen van Chineesc. he
zljde op den voorgrond. Br.-Jndie verB e r 1 ij n, 2 Febr. (Transocean). kocht andermaal. Tegen ' 1/ lageren
6
Op ' de aandeelenmarkt kwamen, prac- koers kwamen gerlnge zaken 1tot
stand.
tisch' gesproken, geen zaken tot stand.
<-

Batavia opgewekt

1 Febr.

I

.

New Y 0 r k,
Eastern). 4~%~
'

. . . -»:

.•

,?~

(Reuter2 Febf:
f
i'

•

~_,p.

m ,b a y, 2 Febr. (Reuter-Eastern). Cash 50 rupees 1 anna. Verr. medio Februari 50 rupees 1 anna. Verr.
medio Maart 49 rupees 10 annas. De
markt was stil.

"

i.

I

It

I

I},-

TJlandJoer: '
Cr. wagon TjIan..
djoer:
B€ras Machine
S. L. R. Jan./Febr.
,
aanb.
" 4.70
Beras Machine
S. P. A. Jan./Febr.
I
aanb.
,
I i " 5.- .
Beras Kepala
V. F. K. Jan./Febr.
aanb.
,,5.-

A

/

,

OF

.. ot..

" 6.96

,,6." 8.50

" 5.75

DE l\IARKT 'rE BATAVIA

Bat a v i a, 3 Febr. (Eigen dlensb),
Palembang Robusta F'ebr./Apr. f 14.25
nom. Lampong Robusta Febr./Apr.
f 13.60 vr., f 14.- aanbod.
.wtuo Muntok peper Febr./Mrt. t.o.b,
Banka f 21.- nom.
Zwarte Lampong FeprjMrt. (e.k. Batavia) f 12.25 nom. (e.k. Telok Betong)
Febr./Mrt. f 11.30 vraag, f 11.60 aanb.
Citronella Febr./Mrt. f 1.50 aanbod.
DE MARK'l' 'fE SOERABi\IA

Rob.

k 0 f fl e (PeT plcoD

14.25 n. -

14.25 n. -

}'AILLISSEl\IEN'fEN

, Uitgesproken

,,7.61 .
., 8.0~
u

8.Q9I

Bij vonnis van ;den Raad V1an Justitle
te Batavia van 3 Febl'uarl1937 is uitgesprokell het falllissement van:

oey Siang Tjin, (koopman, wonende
te Bandoeng en aldaar bandeldrijvelltde
onder de firma Raekethandel "Oey";
'~an Ko Teng, wonende te Tjitjalengka.

Boemlajoe:

4

.

" 4.30

•
---------

'"

11

" 7.45

B u e nos A Ire s, 1 Febr. (Ane- z w artie Lamp.
ta). Fair average quallty (slotnotee.. Pep e r(per picoU
ring in papleren pesos) per 100 kg. Febr. E.k. Bat.. Ready:
Febr.
I
levering 6.22.
.
12.50 Q. Febr./Mrt.
-~
Maart.
DE" RIJS'l'MARKT
12.25 1250
E.k. T. B~tong Ready: 12.25 12.50
Febr.
(Wesselink & Dilkhufs).
12.30' 12.60
Febr./Mrt.
Maart.
Rijstnoteeringen van 2 Febr.
's middags
Witte Muntok
Pep e r (per picol)
Ban g k 0 k :' Ketan no. 1 e.k. E.k. Ba(. Ready :
Batavia aanbod\f 7__ p.p. of f 11.3311 per
, Febr.
FebrjMrt.
100 kg.
20.50 21.50
Mrt.
Java Ketan e.k. )3atavia aanbod f 6.p.p. of f 9.7}l'. per 100 kg.
Cit ron ell a-o lie
(per I<.G.IJ1.cl. drum)
K raw a n g: fro wagon Kra- ContT. A. Ready:
1.50 1.52&
wanglljn (naar gelang V. kwallteit en
Febr.
1.50
1.50 1.5~
Febr./Mrt.
plaats V. levering).
1.50 1.523
FebrJJuni
1.50 J.5~
p. p. of p. 100 kg.
JuliiDec.
1.45 1.50
petj ah K. Boeloeh
,
Febr.lDec.
1.45 1.50
JanJFebr. a:anb. /13.35/3.40 f 5.42l1/5.W
Contract O.
Lolosan Boeloeh
.
Jan.
JanjFebr. aanb. ,,3.55/3.60 ,,5.75/5.83
Rub b e r (per !h
Huller Boelooh
K.O.)
JanjFebr. aanb. "3.80/3.85·,, 6.151/6.235
Marktprijs ten 12.15 n.m.
SllJp Boeloeh
Java std.
JanjFabr. a~nb. ,,4.05/4.10 ,,6.56/6.64
Sheets'
381/s
petjah K. Tjeree
'.
Java Sto.
Jan./Febr. aallb. ,,3.05/3.10 ,,4.94/5.02
. Cr~De
401/ 8
Lolosall Tjeree
Jan./Febr. aanb. ,,3.25/3.30 ,,5.26/5.345

I.

•

" 4.60

New Y 0 r k, 2 Febr. (Reuter- E,k. Bat.• Ready:
Eastern). Maart-versch. 12.77.
Febr.
Fob. Palemb. Ready: l\IAIS
Febr.

I

,

" 10.1'2

(Nadruk: uerbotien),

P al e mba n g

KATOEN

P,roducten-markten

. . .4

" 6.25

•

e

II,

f 11.75

S oe r a b ai a, 3 Febr. (Aneta). De
• tweedehands suikermarkt bleef onver·
Lon den, 2 Febr. (Reuter-East- anderd en stH.
ern). Febr.-versch. 20.1.3 aanbod.
Rubbersheets 38Yl3 vraag.
Crepe 40% vraag.
De mal'kt was stu.
A m S t e r dam, 2 Febr. (Aneta).
Koffie 18.50 nom.
Februari-versch. f 17%. Maart-versch.
De nUlrkt was stH.
f 17%;.
OFF. NOTEERINGEN TE IJATAVla.·'
GOOD.
opgave van de producten..no~rln"!
Lon den, 2 Febr. (Reuter-East- gen der Handelsvereeniglng "Batavla"
ern). Openmarktprljs hi staven fijn per en der Ned.-Indtsche Ver. voor den Rub..
oz.' 7.2.-.
'"
berhandel,' loope~de van 2 Febr.. 137
12 uur n.m. tot 3 Febr. 1937 12 uur n.m.
rARWB.
laatate
Afgedaan
Chi c ago, 2 'Febr. (Reuter-Eastgtsteren heden vnag aanb.
ern). Mel-versch..128.

i

,"-

I

f 7.25

COPRAB

d

'.

Ketah Bangkok
Jan./Febr. aanb.
Ketan Java
Jan./Febr. aanb.
SHjp Boeloeh
Krawang
JanJFebr. aanb.
Huller Boeloeh
Krawang
Jan./Febr. aanb.
Seras Kepala
Tjiandjoer
JanJFebr. aanb,
Beras Machine
Tjiandjoer
Jan./Febr. aanb.

I

fro wagon BoemlaJoe :
Slij p BOeloeh H.
Jan./Febr. aanb. " 4.10
SHjp Boeloeh/Kepala H.G. I
Jan./Febr. aanb. " 4.50
Menir A.
Jan./Febr. aanb. " 3.20
Poerwokerto:
fr. wagon Poerwokerto:
SHjp Boeloeh H.
Jan./Febr. aahb. ,,3.90

CLEARINGKOERSEN

" 6.64
" 7.2811
_," " 5.18

Den H a a g,' 2 Febr. (Aneta). Tot
3 Februari zijn de volgende cIearlngkoersen vastgesteld :
Reichsmark
Lire
Peseta

73.47
9.61
12.50

PRIJS-INDEX VAN' PRODUCTEN

Lon den, 2 Febr. (Aneta). Heden
176.9. Gisteren 177.9. 4 VVeken geleden
179.5. 52 Weken geleden 141.1.

5

- -_.

R

, , f

Een compleet ztlveren
theei ' ,;'

M"

,,'1:.: ••

BESNAREN
van
TENNISRACKETS
'.J~.:...:..-' 'en
I 5.ME'r GAR ANT 'I
E
f j
Nleuwe 'I'ennls Racket,
;

~
..

1 theepot

,'-

SI~G,II'A

1 suikerpot

2%

I.
-

.If.G.

geke~l~~

L. 7...:'£~
.

~ ~ .. ~

.

~onpl. 'Noord
3' Tel,
'Batevla-C.

z,i(ver.

Dit 'Is een g~r .ho";l?~rden fropponte voorbeelden van 'de
e~o~me prijsverlaging in onze
'.'

\Veltevreden

,".
151w

\

'.

',.

•

•

,~

;

~!

4

.•

~.a.

p.~.

H. 4.
Maa·ndkamersv.a.f1,,65, - p.mn~.

r ;.'
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'
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.

•

I

I
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"

I
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"
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I
I

,
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:J Lun.!!!!:J1JI~Jmrth .. ,.!'et~:,
•:.~ __ ·i:t£'MjTmrr:.

.

van 'd~ beste (HARLIE CHAN detective;.
f,i~~1 ~~elke ooit gemaakl' ·werd.

Extra: Het nleuw.s~~ ~N.lf-19.~.r.~~,t;lJ J~~t\l~.~1 Indlsch
nleuws),
. -.
..
.
2669
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MA~ GODFREY

.

we

".

.

MORGEN PRE,MIERE

(OUR RElAliONS \
In geeri'maanden hebben
me'er'zo'o'n kostelijke comedie
gehad - wat heeft' het publiek zich niet verma.aktl .Er is
.GESC~ATERD . gewo'rden, GEPROESJ, .G~GIE,~D, GE.
GllDI Een .ME.T~Q-a\trac~ie·
,OUI;? J:N J.qNG I

,...
2663

.

Uw laatste kans am daze dol-verrnakellike filmte zien.
•
(Niet voor kinderen)

·r·~' +,\",~ iJ"'fir'~'H~BE~~Nr'VOt:~~~NDfE AvbNDEN :

voos

..

m~""'7I
<

.'~';:.. ' . \,t'" -.:.~. ~

A gr~'at 'novel, a sensational
, play _tha;t r9., f~r .tYf.? y;e.~rs

r

'?~:Bro.a,d~~y-now l~s~I~~~b
mot.ion picture.. ;,.,,' '}t .'
.~

8EGEER
- van KEMPEN· vos
·~~·~r,~w.ij~ .I?·(G~b.
"

MY

, ,

DE 'TWEI[ffiio:R1j ER~

I

Profiteert van deze zeldzame gelegenheid; een onver-

••

',1-· -,.

.

rnijdelijke pri)sJtijtJip-,!I cls ge.v<:>Jg van de duurdere grondstoffen is in her verschiet.
.
_

~,I~T .Q~~~ J1ALAGES

telef, 1710
naostOTEV A.

.

... .

'

.

~I~~I~:~ I?OWELL' en CAROLE LOMBARD In

• '~

's.~erelds gro~tste k')mieke~, in een dubbelrol,'

G.RDUlE JMRUJ.K:S,CHE UITVERKOOP
•

~

GLOBE fA'UR'[ l·· ·l··'H' ARD'Y

1201.WI.
•

De aanbevelin? onzer
gas.len ls'~ Ooze redil'il1e.

, I 'Dag~a~ers
-4 a

J :" ~. -,

~_~
••
. __
. .~~.~.~
."
"., ..._
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. •
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· ·•.. •
p*~_~~
iIW'
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ttouanascti

•

8.9 ~ s

&

.' . •

~

HED2N ONHERROEPElIJK VOOR H::T lAATST

J~:~ ,y~,~I.PQr

""fi~~~m5wt

c.!

VOQ.R

1. lepelvaasje
;~~~~end.e

.~

.

.

Aanbev~lend"

,I'

,
I 12.~O
Met GAR 1\ N 'f 1 E
Pasar' Baroe No... -

1 melkkati

goed QI.$nieuw terug.
. , " .; ':

.J

SLAZENGERS

~
·..1 .

..-c : '

_.....

-",

,"

~

-:::DLwJc@E'
=- •. .'·'C·····'.' Ai P':'-"'A'
.;," R·-K~·"':~·
. . ~- - - -~

Loot Uw oude meubels en rottan' %itjes door de Verfpot

;~~ni.e.uw ,~et ~~~~J~VL:r:~ ye,f bewerken. Zij ko~e~ .~~~

r

~

1 bouilloire met komioor

~'-:'

PAR K E R.

JE A N

•.

,.,.....

V~\N

seroies, bestaantle uii :

.·,\·~<}·'r ,,~.!-~':l~!

FRED MACMURRY

'.-'

.

.;

'.qnderlingc Hulp)
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He~en

•

-effij' ' . . . .

voor het Iaatst

M A R~T H A EGG

~

•
SAMUEl COLDWYN

-

_~'!!tii

+ DE BLONDE CARM.EN *'
IDA WaST

Een echt gezellige film

in

(Aile lee~tij~en).

.

Vanaf morgen:
met

lEO SLEZAK

rAY~OR

en

LORETTA

YOUNG

• PRIVATE . NUMBER
\

.

(GEH,EJ.~
,

PATSY KelLY -

.. " ' . .

:

't·;!!

!

- .... 1.

Een charmar'te film met tal van ~umorlstische momenten en het nieuw'
ste charmante paar van he.t witte doe.k.· ;

_

"')

GLOB.E

•

..

~

•

Spoe d·'
:.19 •

t-,)..

'"

I

.f •

'€.·7.·
• /· ifi~

•..: ••y

'I

FRANCHOT" , .

ICTV'

•

Dire<'teCl 6y'
: ~OflG[ fllZMAURICE
:; . I

,'.~ ~.

'. ".

t)· .\.~

t

leden Dierentuln en

·e

HUME

1

.

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

~C·,!·I·~1
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E
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-~H
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~
to-. -. '. i.:. ~
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J;leden...

•t

~n

volgende

wwtPJ'

:

~.~~n~en ~
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i~ de titelrol

'f

.F ~ E D ;R I C MAR C H
OLIV,JA DE HAVILLAN,D, J,\NITA LOUISE, GALE SO,NPE.(t.
GAARD, cLAtn)~ ,~A'I,NS, LOUIS HAYWARD, .DO~~,L,D

'::.

WOODS, en nog rui~ 100 andere sprekende rollen en een
cast van circa 2500 mindere rollen.
. Ac~Yang" sti'p:t op tijd %onder extra's.
Kindere.n geen toegang.
2G70

~at. Radi?

I

,

Vol .trots pffreert
t,

'!

·Gongfllm· ·:Syndicaat
"'C'~\~

J

,J.

•

,de .• O~h'lHflQf?-n.poduot,e VGor 1937

(DE' KOERIER VAN DEN TSAAR·

naarde .bekende. rpmap y~O J.~'~S 'Y~rp,e, J~rv~~r~i~d onder de k~lossale regie yan RIG~.~,~P ~IGHBERG,

~a~8naYOn~
flRfMlfR~
-

in

CAPITO,LenCIN
i:M·A
-

De' Wltte,/lroods'iieken· Y;lP N,er/~ndls·liruiiis..p~.~,·
welwillende

<,»

ffl± . fflZ~ .,". JJ J tftit ~ ~'.;', I

met
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ANTHONY AQVER·SE

DE ,fJ£.LAANSDE" KAT" ~
.

' ••

.•.• ,.

. 'Produced by
MAURICEREVNES

. Het .I~u~~ k.f.~_~~.rlo,?n.~~Jsl~~

En(ree: f 1. -, .kinderen f 0.75,
Ver. if 0.75 kinderen f 0.5Q

,

CARY

JO~~
~,'ANT
L~,·W .•SFStO~E
~B,E.~I1:A

4;.....

..........-

Een buitengewoon spannende film uit dez.oo
Interessante'we..eld der paardensport. " . ';'"

...
,

Hedenmfddag 5 uur:

.. . v

Streen Play by SIDNEY HOWARD
Dlrec'ed by WIlliam Wyler
Releo'l<i thrll UNITED ARTIS~S

. ,'. ';

BASIL RAUmONI;:- JANI; DARYfGlL
"

•

~

I

!

,,~
w~.
.....

PAUL LUKAS • MARY ASTOR

NUMMER)
,.

I::.:.:';" .--.;:::::::.;;....

WALTER HUSTON'··
Il,UTH CHATTERTON

20th Century-Fox groote romance

ROBERT

i£

has the honor

E"R TH

tOfstemmin9

van H. K. H. Prins€;s

Juli~ra

€n Z K.H.

!I! !!r¥"l'!q,

_Prins .(3€rr hard~ <: ~£( rcrrfn ,c'eer Fc:}'~(.cn.

264.
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BATAVIAASCn ;NIEUWSBLAD

;

van Woellsdag
3 Fehruarl
,
,

1937 .: DERDE lJLAD
- ------_._----------~

--------------.--------------~-------------------------------------.----.-----

lnternctioncle .Zckkenrollers

achterlijk en armoediq volk

Goede vangst van Politic

Het geheimsinnigegebied der "Oriente"
.Waar het water bij 90 qrcden kookt
I
Jrergen en
L anr' I van uiooge
diepe dalen

•
REISINDRUIU(EN Ul'f PERU

.

van

-een speclalen medewerker

II

b t e e n tc ,
0, op
kllometer ten Zuiden van den evenaar,
Is een eeuwig gelijktijdig voorjaar zonder merkbare verschillen in de [aarget;ijden; het geheele jaar door kan men
er alle soorten fruit en groenten krijgell
,

Ret klim~at in Am a

I

en het is ook de eenige streek waar

noemden zijn een merkwaardlg excluslef ras, dat de Inca's eeuwen geleden
als straf uit Bolivie hi~rheen verplaatst
hebben. Zij bewonen een gebted in de
bergen ten Westen' van Ambato en /dulden nlet dat een ander door hun gebied
reist of er zich vestigt. De openbare weg
naar Pelileo moet daarom een omvang
van een goede 20 kilometer maken en
landmeters die het anders wilden Inrlchten hebben nauwelijks hun vege lijf
.kunnen redden. Merkwaardig is. ook
dat de tee kens, dieren en figuurtjes die
zij in hun wollen gordels weven, dezelfde
. ~ijn als van sommlge Indlaansche stammen in Bolivie en dit hoewel slnds
eeuwen geen contact meer tusschen deze stammen bestaat. De Salasakas dragen het haar halflang en de vrouwen
wikkelen om haar haarvlechten een
touw ter versiering.

aardbeien ' groeien. Merkwaal'dig is het
feit, da,t op deze hoogte het water al op
90 graden 'kookt zooda t alles veel lang.2lamer gaar wordt. De lucht is armer
aan zuur~tof dan in de lage landen en
bijgevolg krijgt men het in het begin
weI at en toe benauwd als men te zwaar
werlf wil vel'l'ichten en lucifers va~ten
(]}Ok niet zoogoed vlam in deze ijle lucht.
Ret ,\Ioor:deel is daarentegen een uiterst
Haag aantal branden )lOewel het bouwmlaterlaal der womngen bij. uitstek
lbrandbaar is. '
Van. Ambato uit kan men den eenigen pas door het Oostelijk l'andgebergt:e naar de Amazonegebieden bel'eiken
em daarom Is hier ook' het uitgangspunt
wan vele wetenschappelijke expedities
en avontuurlijke onderzoekil1gstochten
naar het OQstelljk deel del' republie,k
v,vaar de grens. met Columbie, Bl'azilie en
Peru niet vast fte trekken is. Het doel
deze onderzoekers is dit gebied in kaart
te brengen of er goud en petroleum te
2'~ken, maar de meeste avonturiers koI111~n met leege handen terug en doordat zij uit ontgoocheling over hun erwarlngen' zwijgen, ligt een ieker waas
Vla,n' gehefrilifnnigheid over al1es wat de":'
2Ze gebieden betreft.·
.
De geheele. streek heet hier "Oriente"
1J11 tegenstelUng tot het "Occidente" tusslchen den Stillen Oceaan en de CordUlleras, waar de :,Colorados" wonen,
!(ndianen die hun huid met een roode,
'wlantaardige vert insmeren (aohiote) en
daarom "Rooden" heeten. De talrijke
Jrnldiallnsche stammen die het Oosit.en
lbewonen, wasschen lweI degelijk het z~md
wan eenige rivieren en vinden er goud,
nnaar door de geringe hoeveelheden, de
emorme afstanden en de zeer primitiewe v~l'bindingswegel1 Is het meestal niet
die moeite waard de ongetwijteld groot(e rijkdommen: aan ertsen en houtsoort"en '~ll deze geQieden industrieel te exlDlpi-teeren.
'Ret meesb opvallende bij aankomst in
Jt\mba.to is de bonte kleederdracht van
vrele Indianen. Ze drag'en ellorme vrachtt,en op hun rug, de manllen' steenen of
b>iandhout, de vrouwen behalve hun
'l«ind in een doek oJ> den rug, nog het
,e~en of ander zwaar voarwerp.
Roode
P,Joncho's dragen de Kitsjua-Indianen,
t(erwijl . de SaJasakas aan hun zwarte
P>6ncho ,te herkennen zijn. Laatstge-

maar het geheele pleizler van den> <rag,
zou bedorven zijn indien men nlet eerst;
het dubbele verlangde om, deels in 'Kit~ .
sjua, deels in het Spaan~ch, met- aIle'
.
theatrale requtsleten te kunnen loven
bleden voor men het eens wordt. Ver-,
sene mals-kolven, hier een volksvoedsel;
kosten drle voor 1% cent, goede bote,I:
25 cent' per pond, aIle soorten vlee;~,~<'" :.
van .kop tot staart, 7 cent per PO~Q;
Het leven Is hier .werkelljk nlet duur.
Een paar prachttge rljlaarzen naar maat
kosten nog geen f 6. Maar natuurlljk
zijn de verdienstmogelijkheden naar Te Rotterdam is met goed gevolg te water gelaten van de wcrf der N.V.P. Smit
verhouding: onze keukenmeld verdient Jr. het 12·000. ton metende motor-vracht-passagfersschip ,,\Veltev,redcn" dat daar
voor rekenlng van de N.V. Rotterdamsche Lloyd is gebouwd. 'IIet schlp gereed
f 2.25 per maand en een minister kl'~gt
voor de tewaterlatlng.
een 150 gulden, hetgeen een enorrn saIarls Is. Daarentegen is alles JWat geun._ t
porteerd meet worden uiterst duur door
vracht en invoerrechten, maar men leert
Jndlen de Indianen een klein stuk sterk in, de minderhcld, en een middengauw deze dingen te ontberen en het
bquwland
bezitten, kunnen zij gemak- stand die deze beide klassen verbindt
leven hler Is er daarom nlet minder
k~)ijk'
in
hun
levensonderhoud voorzien is .er niet, te deele vermoedelijk omdat
aangenaam om. lA-Is wij in onzen grooten
tuin onder een 75 meter hoogen euca- ell men kari weI aannemen dat in dit d~ loopbaan als ambtenaar, van vele
I
1~~ld niemand behoeft, honger te lijden. politieke invloeden afhankeIijk is.

en

I

I

,
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IEen juist gepubliceerde officieele staVan Ambato" dat in ~en dal ligt, ziet
/,
ti~th~k, ee'n dorp in de hoogvla·kte be- men den 60 kilometer verwijderden
tr~ffelliie da,~ niet eens tot. de armsten Chimborazo slechts gedeeltelijk; daarb~~oort, aangezien de maten, hoeden en voor luisteren 'nog twee andere sneeuw1~;nd~ouwproductE~n die het voortbrengt bedekte toppen het· panorama op: de
'. e~!l goeden .afzet vinden, bevat ~enig81 Cqtopaxi, een spitse vUlkaankegel in het
.gegevens dIe een duidelijk beeld van Nqorden, en in het Westen de Tungude~l ~ocialel~,en, cultureelen achterstand l'ahua, die eenige jaren geleden nog
van, het landvolk geven, en he't groote eruptief werkzaam is geweest. Beide vulw'er~:dat" de regeerlng van. plan is te kanen blijven even heneden de respectad~ett, om dien' achterstand 111 te halen bele hoogte van 6000 meter en omdat in
dOO.l'de In~iarien te helpen. In- dlt dorp de Andes de sneeuwgrens op ongeveer
l~v~~. 13,70. m~YOnel\S 1l.1 ongeveer ,250 ge- 4800 meter ligt, is hun sneeuwmuts een
zilUl~ll . v.~n "gemid~eld vijf persone? go.ede 1000 meter hoog. Het geheele land
Hle.~yan .~1Jn 120.gezinnen gehuisvest 111 is sterk vulkanisch en vaa,k door aarde~h: .vertrek van gemiddeld 25 m3bevingen geteisterd. Daarom Iworden de
(~·.X 3 X 2 m). en 80 gezinnen kunnen meeste huizeil hier niet van steen gezlch
de wcelde van twee kamel'S veroor- bouwd; maar bestaan uit muren van
Illdiallen u~t het bergJalll1 van Ecuador, ill hu n pollcbo~ gehuld, op den Sagatoa (4150m,>.
loyen. Van dez~ 1370 Inwoners konden leem .van eon meter dikte. In het geslechts 563 schrljven en le?en (125 va- heel telt men meer dan een dozijn toplUarktdag lyptus-reus zitten, omgeven door 4000 m. de,rs. 77 moeders en 361 klnderen), niet pen Imet eeuwige sneeuw in dit .land op
hooge bergen, tel'wijl tiental1en' groene z~ozeer ,omdat. er gebrek aan scholen den evenaar, maar ze liggen zeer ver's Maandags is ma:rktdag; dan ko- kolibri's van bloem tot bloem dwarre.. bestaat, maar omdat de meesten deze spreid over een groot gedeelte van de
men's ochtends vroeg tallooze Indianen len, dan lijkt het zenuwachtige leven l ~cho~ne ,kunsten. in den.langen loop der Cordilleras; men maakt zich op een gevan heinde en ver met hun beetje kQop- dat ons in Europa te pakken had, toch J~rel1" weer waren yerl~erd. Van deze nerale kaart van Zuid-Amerika over het
waal' naal' An:tbat~ ~n vullen de stoffige lliet het juiste.
',Q70 Inwoners leden hlet mindel. dan 960 algemeen . een verkeerde voorstellh'lg
buitenwegen met'l1Un vele ez('J..s. Mee~t:"
De ,ooi'sproilkei'ijke' 'Ialidsta'~l' . der' In".,." a~n.. pat~sitair~l dar.U1-1~fe~ties,. a~nste ...van. .~e ,~nqr~(' atstanden en de relatie..
~
ke,lijke ziekten ot huldaandoellingen; v.e- grootte . va:n de rep'Ubliek 'Ecuad'9r,
at . rijden de mannen; f de vrouwen
IQopen er zwaarbeladen naast, met klei- ca's is het Kitsjua. Zij is zeer klankrijk va111~30 geooorten, die in een zeker tijds- welke 13 maal zoo groot is als Neder...
.ne trippelpasjes en druk pratend. Op de en. soepel. Er zijn een zest-al dialecten, .ve,rloop '~laats vonden, bleven slechts land. Quito, de hoofdstad, b. v. ligt twee
dagen treinreis van de kust en van daar
openmarktplaats hurkt. dan alIes op maar over het algemeen zijn ze weinig 152 zuigellngen leven.
naar de noordelijke grens van Ecuador
den grond. 80ms komt een geheele' fa- bekend, en de Spaansch spl'ekende 1;}eUitgaven ~e)l Columbie reist men nog een geheelen
milie naar de markt om er een kip te volking verstaat en spreekt het· Kitsjua
dag.. Ret totale aantal inwoners beverkoopen, want het is er tach zoo ge- nlet. Met moeite konden wij een KitDe' totale jaarIij,ksche uitgaven van draagt slecht~ een goede 2 millioen of
zellig. Werkelijk, een schilderij dat Jan sjua-grammatica vinden, waaruit dan
steen in verrukking zou pebbe n ge- bleek, dat eenige woorden dezer taa~ tot dit; doi'~ werden,volgens dit rapport on- ongev~er ¥.t van Nederland's )Jevolking,
bracht! Den geheelen dag wordt er eten zelfs in Europa bekend zijn, namelijk geveer' 'als vol~t verdeeld: voeding en groote gebieden zijn hier geheel ongekookt, vooral gebakken mais; de 1'es- "guano", "puma", "condor", "llama" 105.000,' alcoh,Qlische .dranken 45.000, bewoond.
ten van het voedsel llggen overal ver- (wij zeggen "lama") en "pampa". Bo- kle~ding 3&.000, . godsdienstige feesten
spreid en sans gene word~ tel' plaatse vendien is de naam der hoofdstad Quito 15:.000, koo!> van landerijen, 8000, opvoe-·, (Nadruk verboden).
in' aIle lichaamlijke ,behoeften van den van hetzelfde woord "Kitsjua" afgeleid. ding kinqe(en; ,700, koop van vee 5000,
mensch voorzien: Ret krioelt er boventatereeltjes
I I
dien van dekleine killderen, want zelden is' een Indiaallsc.he..v1'ouw ~l~.~er
menten 400,' h1:lishuur ioo dollar. Tezazuigeling, doch de prllnltlefste hygIene
De, Indianen zijn meestal erg lui en men 227.560 dollar.
wordt er zeel' verwaarloosd en het ge- aan hun maisbr6uwsel "chicha" verbrek aan zindelijkheid tart elke be- slaafd. 's Maandags na de markt ziet
Dit' zijrl .cijfers, die boekdeelen spreschrijving. Het markt-tatereel als ge- men dan zoowel mannen als vrouwen ken! De'voorzielling in het levensonderheel is e,chter buitengc~90n 1evendig en I naar hUll dorp terug waggelen ot aan houd van een. gezin V:,ll1 vijf personen
kleurrijk, een drukte. van ge.weid als in den staart van hun ezel hangen, die be- vereischt overigens slechts een dagelijkeen mierennest.
.
tel' den weg weet te vinden dan zij zelf. sche ultgave van 22 Nederlalld~che cen,
Het overgroote deel der bevolking leeft ten. De. sociale evolutie is in.. sommige
Op', Marktdag moet, met u~tzondering over ile,t algerileen zeer primitlet. Een gedeelten e~uwen pij Europa ten ach, PRIJS PER FLACON f; 1._
van etenswaren, voor de geheele week bed voor de geheele famille is vaak nog ter.
.'QNt!RaJIiZ·5i1!&a~lea·?I'"
worden gekocht; potten, panne!}.. -)Jed- een luxe, In de huis- en slaapkamer
den, vee, ,klee,ding, riemen, le~ etc. De houden~oms ook kippen en varkens hun
~r bestaat natu!lrlijk ook een welge-I
definitieve prijzen zijn ongel'Ooflijk laag, verplijf.
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stelde ,klasse, maar deze is numeriek
1

~Ierkwaardige
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Tijdens nationale Ieestdagen oefenen
de steden wier straten in de regel het
dichtst zijn bevolkt een groote aantrekkingskracht uit op Internatlonale
zakkenrollers. Op het vermceden, dat
deze elementen . ook ons land tijdens
het vorstelijk huwelijk onvelltg zouden
maken, besloot de politie te Rotterdam
op Drlekonlngena yond een Intensleve
jiaspoortencontrole te houden in de hier
gevestigde hotels. Behalve eenige muztkanten en zeelieden, wier papleren niet
geheel in orde bleken tezijn, trof de
politie in een hotel in de binnenstad
drie mannen aan uit het oostelijk deel
van Europa, die nlet bepaald een betrouwbaren indruk maakten. Zij gaven
voor kooplieden te zijn. De een handelde ' In schapenwol, de andere in hutden en de derde in textielwaren.
Waar men nu eenmaal verwacht, dat
bultenlandsche kooplieden bagage bij
zlch hebben, zakenbrieven kunnen toonen of althans eenlge zakenrelattes
kunnen noemen, welke zij van plan zijn
te bezoeken, werden de mannen gehoord, gefouilleerd en ook hun kamers
werden aan een nauwkeurig onderzoek
onderworpen. De mannen 'hadden ech-'
ter niets bij zich, dat· hun aanwezigheid
in ons land zou kunnen rechtvaardigen.
Ret eenige, dat de politie Yond, was een
pa.~ en een spoorkaartje. Uit dit laatste
viel op te makE-n, dat zij niet rechtstreeks, docn via Keulen en Brussel
naar Rotterdam waren gereisd. De
mannen beweerden elkaar toevallig in
een trein te hebben ontmoet en toevalligerwijze in hetzelfde hofel te Rotterdam hun intrek te hebben genomen.
Al deze toevalligheden waren voor de
politie aanleiding" het drietal naar het
hoofdbureau van politie te brengen. De
passen werden nauwkeurig onderzocht,
de dactyloscppische dienst werd te hulp
geroepen en toen men een der passen
met behulp van ,een quarzlamp nauwkeurig bekeek, bleek, dat deze oorspronkelijk op den naam Muller had gestaan
en . op een handige manier was vervalscht.
De mannen waren zeer voorzlchtig
met hun antwoorden. Pas den volgenden dag werden zij ·losllpplger. Zij vertel den toen gezamenlijk 01> reis te zijn
gegaan met als eindbestemming 's-Gravenhage. In een bJoscooP hadden 2ij in
hun land filmbeelden gezlen van verslerlnge!1 te Den Haag en toen hadden
zij besloten hun Jaatste 700 kronen er aan te spandeeren om tegenwoordig te
kunnen zijn bij de huwelijksplechtighed~fl' van "de Pdns.es en den Prins.
.: .;
're ben Haag warehalle hotels bezet
en daarom hadden zij besloten een ho-.
tel In de Maasstad te betrekken.
De registers van internatlonale mlsdadlgers werden geopend en toen bleek
dat de handelaar in schapenwol bekend
stond als een Internationalen zakkenroller, die reeds twaalf veroordeelingen
achter den rug heert. Geheel Europa
is hun arbeidsveld.Zoo zijn de mannen
in 1934 na den moordaanslag op Koning
Alexander . te IMarseille gearresteerd,
omdat de Fransche politie. vermoedde,
dat zij medeplichtig waren aan dezen
aanslag. Toen Is echter gebleken, dat de
mannen speciaal in Marseille waren om
daar in de drukte hun slag te kunnen
slaan. '
Met l1etzelfde doel waren zij naar Nederland gereisd. In den regel werken
deze menschen gedrleen. De een leidt
de aandacht van het slachtoffer af, de
andere rolt zijn portefeuille en de derde
gaat er met het geld van door. Dit gebeurt om In geval van ontdekking het
zoogoed als onmogelijk te maken het
bewijs te leveren. De drie mannen zijn
opgesloten. Een hunner zal vervolgd
worden wegeus het gebruik maken van
een valschen pas.
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'Volgens berekening moest"De Hoop"
zlich ongeveer 20 mijIen van de Zuidkaap
bH~vlnden. E'r woei thans ;een flinke bries
~ em 'met klehl zeil drong ("D~ Hoop" zich
dloor ,de drijv'ende schotren: die yah tijeb
ttot tijdzoo 'opeen dl'ongen, dat het schip
e~r .tusschen 'va'Stgeklemd Iwerd'. Het was
e!chter slechts :de stroom, die dit veroor-.
z:aakte 'en deze dreef de schotsen , ook
, \Weer· uiteen en dan kwam het schip
\Weer vrij. Van "kruien" van het ijs was
me'en sprake, men liep dus geen gevaar.
. Sivert Het zijn menschen ze's uren sla~
p>en, waarna hij drie man, die de wacht
nnoesten overnemen, opporde. Hij zeide
hmn, zoo spoedigi ,het ijs voldoende ruimtie zou geven, om in die richting vootuit
tle komen, Noord-Noord-Oost te zeilen.
Ma een flinkell maaltijd' kroop ook hij
1m zijn, kooi.!
i

,

Knut zat boven in het kraaielU1est';
Mikal ~tonQ naast hem, met een voet op
I dle_ verschansing, terwljl hij 'zlch p.an het
\Want va,sthield. Knut gebl'u1kte onop-

houdelijk den kijker en ,plotseling zelde
hij :
\
"Ik zie iaan de kim Hornsund onge.veer ten· Zuid-Zuidoosten en nu moet
dwars van ,OUtS Prins Karlsvoorland liggen. Wat dunkt je Mikal,zouden we het
er lOp wagen en den ouwe er uit ~r
ren ...... ? Je weet, hoe hij is. Als er
geen ge'vaar in zioht is, ,wil'hij met rust
worden gelaten'''.
"Zeker, dit weet ik ook", zei Mikal,
"doch het 'kan 'zijn, dat hijzelf het land
wi! zien en er zou eens mist kunnen opkomen en als wij hem 'dan niet zouden
gewaarschuwd:· hebben ....... dan 'behoef\
. I
ik je verder niets te vertellen !"
"Goed" zei Knut, "por hem er dan
maar uit!"
I
."Neen", antwool'dde Mlkal, "zoo gaarne ik het ook zou 'doen, dlt gaat niet.
Als iharpoeniel' ligt dit op jouw weg".
Daal' was niets tegen in te brengen en
Knut inoest tzich nn weI naar den bullebak begeven.
Sivert kwam aan dek en klom dadelijk naar het kraaiennest. ;aij bleef
daar zitten, .totdat hij Danskegat op een
afstand van 'circa 8 mijlen kon zien liggen. Sivert dacht l~r ernstig over na,
ot hiJ zich IZOO ver tusschen het ijs zou
mogen wagen, doch hij durfde het niet
aan, zOo dicht op de kust aan te houden. Aangezien de ~ee met dikke zwa1'e
schotsen was bezet, vreesde hij, dat
·daar,
in het Danskegat ~ tusschen
Deenscheiland en het vastelan:d --- het
ijs, door den sterken stroom, hevig zou
kruien. Dit zou voor )zijn 'schip gevaarlijk kunnen worden. .Hij kwam weer
naar rbeneden en liet ,.De Hoop" bij<1raaien, want de lstroom was. veranderd,

waardoor het 1js samenpakte. ,Zij bleven
den geheelen nacht het ,ruime sop houden en's anderen daags had hij Weer
groote lust, oin ~let toch nog te probeeren, - doch ten .slotte yond hlj, bet ver-,
standiger om het In.iet te doen en hij
hield Noordwaarts, op het eiland Amsterdam laan. Van uit het kraaiennest
zag hij, dat van <lien kant ult er nog
een vaste ijsballk In de rlchting naar
DeenscheUand zat. 'Daar moest hij om
heen. Hij wist datdit niet zonder gevaal' was, want jndien deze vaste bank
zich landwaarts ging ,bewegen, was het
niet mogelijk de baai -'- lhet Danskegat
- in te 'zeHen. '
'.
Zij waren nog niet veel verder gekomen, toen Sivert duidelijk kon waarnemen, dat de ijsbank zich landwaarts bewoog. Er bleef hem nu niet-s anders
over - hoe vurig Ihij ook het tegendeel
had gewenscht 1- dan den 'Steven maar
weer te wenden, met het gevolg, dat het
schip na 'drie etmalen zich weer zoo ver
van de kust had verwijderd, dat deze
niet Irll'eer te zien was. Waar Zij .zich
thans bevonden, dreven slechts losse
schotsen, dooh meer lalldwaaits was er
in het ijs geen opening te bespeuren.
Sivert ,had nooit van zoo nabij gevaar
geloopen een van zijn' mannen te verHezen, als thans bijna was geschled en
dit alleend:oor diens eigen stommiteit.
Zij ·za-gen namelijk op een groote
schots een ijsbeer en zij gingen er met
de sloep op af, om het dier te bemachtigen. Knut was harpoenier. Anders Severinsen stuurman .en Reinart ~orby
was roeler.
Zij na'1erden, doch de' beer beyond
zich 'ongeveer midden 'op de schots,

waardoor de afstand te groot was om
te 'SChieten. Zij, ~eden als gewoonlijk in
~ulk een geval, twe~ mannen gingen op
de schotS, om dell' beer in de richting
.van de sloep, te 'drijven. Anders kwam
van rechts, .Reinart van links. Jong en
opgeWondell door de jacht, haastte hij
zl~h. meer ,dan' 'Anders, zoodat hij het
eerst bij den 'peer .was. rHij was zoo dom,
om recJ1t op (den' beer .aan te gaan. Deze bekommerde ;zich nlet om de mannen. Hij treuzelde en liep een beetje
heell en . weer. Toen Reillart naderbij
kwam, bleef h'et beest staan 'en keek
eens naar dIe vreemde gedaante, die
daar met' zijn armen zwaaiende en
schreeuwende op hem aan kwam. Sivert :zat metzijn kijker in het kraaiennest en volgde gespannen wat :daal' ging
gebeuren. De lui op het :dek hoorden
hem schreeuwen: "Genadige Heme!...!
- zoo'n idloot heeft er nag nooit op
een ijsschots gest~an )- pod helpe mij!
Het ziet ,er naar uit of ook die beer
stapelgek Js...... !" ,Zoo vloekte I, en
schreeuwde hij, toen hij zag, hoe Rei11art' den ,beer wilde dwingen, op de
sloep aan te ga~n. ~ beer echter bleef
onlj>ewegelijk staan en Reinart ging
l1em met den loop van !zijl1 geweer een
pOr geven, , t~rwijl ,hij schreeuwde:
,.Vooruit, jij vark~n!" Toen de teer de
st~ot ·voelde,' .,-. ·111 was. het m,aar een
stompje, zooals '~en kameraad een ander een duw In 'de rug geeft - begon
hij te brommen en liet zijl\ tanden zlen
-·doch..·.. :.hij begon te loopen. Reinart
volgde hem' op de hielen en bleef maar
schreeuwen en . zwaaiell. I
Zoolang de . beer in de gewenschte
i'ichting liep, bleef alles 'goed gaan, doch
tQen de beer v'ail Jichtlng ,veranderde,

--- . -- _.
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sprong Reinart op 'zij, om: hem den weg uren waren' zij zoo rtabij, gekomen, dat
te versperren en hem te p.wingen, den zij met het bloote iOog land koriden zlen.
anderen kant JOP te gaan.
Plotseling begon Lange Sivert In het

I

Zoo'n gedul1ige ijsbeer had Sivert kra,aiennest te brullen, 'zoodat aIle m~n·
no01t gezien. I<;nut, die in de sloep stond, schappen oj> het dek bijeell llepen:
dacht, dat Reinart misschien krankzin- ."Hijsch ide ,vlag! - 'jk zie ,menschen op
nig was gewotden.
"
een heuvell ion Danskegat. - Dat is nie:
De !beer klauterde 'op eenhoop over mand ~ndeIs ~an Johan Tro~s - hiJ
elkander geschoven lSchotsen en Reinart geeft Slgn~,~en. Houd 'koers recllt op de
probeerde, door met zUn jgeweer te sond aa~.
dreigen, hem er ,weer af te krijgen. Toen! Boven op het heuveUand, standen Jode ,beer maar bleef liggen en blijkbaar, han rrroms en zijn Jbeide I kameraads.
weigerde \verdel' te gaan, kroop Reinart . Toen "De Hoop" de eerste keer in ide
tegen den ijshoop op en teen hij boven' buurt was geweest, hadden zij ook gewas, lietde beer er zich yan den ande-I signaleerd, idoch de afstand was te groot
1'en kant. afglijden.
i'
om gezien te worden. Zij vreesden niets,
Eindelijk scheen hij van Zijl1r' plaag... ,doch wachtten geduldig~un t~jd af. Z~~
geest genoe.g ite krijlgen, want, terwijl hadden thans. "De Hoop . gez1en en z11
hij thans Iwaarschuwend knorde, liet hlj hadde~ gedanst van bliJdschap, zeUs
weer, zijn witte tal1denzien. Reinart. toen Z1j ben:.erkten da.t het schip .y;eer
scheen dit nlet te begrijpell, .doch voor f verdween. ~lJ kenden ~mmers het ~JS te
alle 'zekerheid, spande hij den haan van ~ goed en wlsten dat dlt de reden was,
zijn geweer en toen de beer op :zljn ach-I waar~oor men v.oorloopig in ~.ndere
terpooten omhoog kwam om zich op richtll1'g moest ~el1en. I
,

I

I

hem te werpen,' schoot hij en de beer
En thans was de verlossing nabij De
stortte !dood neer.' I
drie mannen glngen JOmlaag naar den
Knut was :er nt;tlook bij gekomen. Hij inham. Het ank~r lvlel en Lange Sivert
had tegen Remart geroepen en ge-! ging Ihet eerst m de sloep,toen deze
schreeuwd om toch te schieten. Deze ha.d gevierd werd. Er heerschte van weersdit niet begrepen len zei: "Je moet Ihet . kanten groote vreugde.
r
mij niet kwalijk nemert, da~ ik. er een
DIe eerste dag verliep met vragen en
eind aan maakte. Ik h\eb mlJn Ibes~ ge- antwoorden. Er /Was heel wat te verteldaan hem naar ,de sloep te dnjven,: len
:
doch hij vertlkte het om verder t e . ·
I
'
gaan !'~
I
Zij bleven ,hier' acht dagen tusschen
\ (Slot yolgt)
het ijs k1'uisen, totdat Sivert op' zekeren \ dag zag, dat de ijsbank op drift I
kwam. Onmiddellijk :werd nu in de rich- I
tillg Danskegat koers gezet en na 121

I

I
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·Wat buitenlandsche [ournelisten verha len
De Volendammers bij het Vorstelijk huwelijk. .. .
Ecn Iotogruuf van bvuidspareu
,

I

Onze
gaan den
de tong.
soberheld

romantlek l ?en ~er, groote .Itallaansche
bladen kon er andere ook goed rnee terecht. pit schreer dat de bruldsntelsjea
errbruldsjonkers ..achter den goUd~,n
koets,~eden ; dat de .prlnses 'telke~~, ~aar
bruldsbouquet ophlef in de rfchtirtg van
den prlns bij wljze van groet en dat, alle
brutdsmelsies en -jonkers .dlt dan eveneens deden : dat Den Haag vol.. 'I". '10lendammers was, die het pleln voor het
palels hadden afgezet; en dat ·tljde~s
den gang naar het stadhuls .vltegtulgen
tulpen op den gouden koets wierpen
.

iUIAl,l' '."
f

Hoe reist het Hoofd van
. den Staat?

•

Yelllgheidsmuatregelen '~, In
rlen ~KoninkIijken trein

.heett Cortin, dle nu twee-en-tachtlg Is,
y~rloo!l;le ' paartJes ' in .verltetde, gevoel~91.le 9f j~l~~e.h~Udi~lg, en ,br~u)~sparen In
stat~ge, conventloneele standen de
,~~Uid . l1efia,ll~g ,~ac~e.~,d, . de bruidegom
met . el~~~g\~e ~r~~ken - vereeuwlgd.
zou ,1;1ij , lilj1,ie, :,~~~~n,. p,le hi), in. d,e:u :,lopp I
.der t.i!de,n, op ,ziJ,n platen heett y~stge-I
Iegd,. de revue: laten p'~~seeren" dan zou
h~j ,e~p ye.1d;h~~r, ~e~lj~~n,. ,d~e ~ijn lager

"

maatregelen nemen de N. S.,
wanneer de Konlngln of een der andere
leden van de vorstelijke
tamllle op rels
.......
gaat? Het was de heer Bokhorst, die ja..
ren lang als technlsch begeletder belast is geweest met de velllgheid van
den Konlnklijken treln, die aan het
.Handelsblad deze vraag In verband met
,'het kleine , malheur, waarvan melding
is gemaakt, heeft beantwoord.
W~l,ke

'

bultenlandsche
persbroeders
laatsten tijd nogal eens over
Hun bertchtgevlng zou aan
en [ulstheld veel te wenschen
overlaten. Zlj seinen over de geheele
Y?pr,~.ich Y0.9rbijtre,~~en#~t." ~ijn ellenwereld dat Koningin Wilhelmina der
,t~.le ,re~r.utc~rc\e hij uit ;ili,le .- standen,
Nederlanden bljna een auto-ongeluk In
want julst omdat- hij .yoor- .een mondaln
Val) 1902 tot aan den dood der KoTirol had· gehad tndlen een polttlenlngin-Mceder heeft' de heer Bokhorst
fotog~C"\af gold," wllde
tal v'~n nletambtenaar niet tijdlg had Ingegrepen,
alle relzen meegemaakt, terwljl hij slnds
~lYon~~i~e ,menschen ~,ICh, ~~or hem l~~
1924 tot a~n het Iaar zijner pension:'
en, er blljkt achteraf vrljwel nlets ge..
ten totograreeren.
. "I~;I:: "
•
,
neering
(935) ook die' del' Konlngin
beurd te zljn; zij melden dat de Hertog
E~m goederentrein, komende ,~~n Zw~UeJ is ~p ltet st~ti~~sielllpl~G~lll~nt te
'verzorgde.
'Technlsch dan 'aluM: Hem
van Windsor buiten Weenen met 2ijn
lIerillnerillgen...... ' Herhaal·::ielijk Is het geoeur~ dat paren, Amersfoort op eell aalltal stilstaande goede,rellwagens ingeredcll, waardoor was de veiligheid In Em om den treh\
~(Iel,
materleele
schade
olltstOlld.
net
oprUunhlg8\Verk,
met
behulp
van
l1e
Oil~
auto bij een botsing een "narrow escape"
die zich op hun huwelij~$<lag blj hem
opgedragen, een verantwoordelijke post,
gevallenluaall u)t tJtre~ltt.
", "
heeft gehad, en het blijkt, dat . aIleen
Jegens de persfotografen. zijn wij. ,mis~ h,adden. ,late,n ver~~~I~en~ vele j aren
'die steeds nauwlettend toezicht vermaar de bump~r van ~ljn wagen een 5chien weI e~ns 0~blll1Jk. Wlj, wJll?l1 later nogmaals .bIj henl, kwamen om
elschte. Oelukkig hebben zich in al die
beetje verbogen is.
graag plaatjes zien' van de wereldge~ 'Portretten, lia te, bestelien ',of om hun
:::x::;z::::;;: -'-.'jaren lldoit .feit~n van beteekenis voor...
beurtenissen, maar wij nemen het den herinne~lrtgen.. op te. frisschen. Cortin
gedaan. Nimmer is een poglng tot saHet ongemotiveerd sensatloneele van fotograaf kwalijk wanneer hij zlch \vat werd aan blJna altljd getroffen door
C
... I.,e.
n ,- invloed kan ultoefenen en die door ge~ 90tage ontdekte en ~veninln k\Vame'n
al deze berichten kon gelukklg aan~ op den voorgrond stelt om zijn plaatjes den aanblik dezer 1Ie<len,. 'die door den
l;
~I
'"
regelde correspondentie met Thorez gedurende' deze relsperiode . storingen
stonds worden geconstateerd. Maar hoe te kunnen maken. Al schljnt het nlet te Tljd va~ een ~o;l1g fr~~h ~ paar t~t e~n
0,'
en ,Duclos, In nauw contact staat met
dlkwljls zal het, nlet voorkomen dat wij betwlsten dat' de ?oolsche pers,fotog'ra,en ster~, verouderd en vaak v.erdord "stel~
de ulterst linksche krlngen in 'het van bel~ng voor.
de julstheid ervan ntt~t kunnen nagaan in Krynica tegenover prlnses Juliana ~n letje .waren gemaakt. Nog pas, onlangs
moeder~artd. Herhaaldel1jk komen in de,
Wanne~r de Koningin met den Koen 'lets opg~discht krijgen, dat met de, prins Bernhard weI buitengewoon onbe- had zlch een, in het zwa:rt gekleede jon~ 'Weevklullk :hij de '.illlall~lsche. ,bladen van Dussac aansporingen voor ninklijken treln" reIst,' die uit vijt in
werkelijkheid nauwelijks ~trookt. Oit is scheiden en hardnekklg zijn opgtreden. ga vrouw, ~lj nem vervo,egd, die, aich een
'llall'Ol·lal."slell
. om Madagascar te, bevrijden van het, qtre'cllt 'gestatidlUleetde wagons bestaat ...
een'van,de 'neteligste problemen der m o - '
,ja~r of .~iJf .geleqen. met haar bfU'd~••
Fransche .juk en het tot een· geheel (2 salQnrijtuigen, 1 wagen voor het 'gederne' journ\ll1stiek: zijn enkele dag~
gom had laten fotografeeren. Zij was
zelfstan:Ug rljk te maken. Sedert het
bladen zoo sensat10neel omdat zlj spe~
In. d,en tijd ~oen er nog geen' foto- nu, al w~duwe, haar manJ1ad bij e~n
De Temps merkt in een hoofdartlkel tot stand komen.. van het· volksfront volg, i1 ~alJ~&e:N~~en en 1 ~~uje~rIJ~~lg)
culeeren op,de grove instincten van het .~agina s In de kr~hten en dus nog geen s~orweg-oQgeluk het leven gelaten. ,Zij op, dat de volksfrontregeering voor een neemt de communistIsche actle merk- w~r9t da,~gs' rt~~9~~n ,~n \v.epl<;pt p,og
pUbitek, of dwingt het publiek 'ze daze per13fotogra,fen bestonden, was "er In pa... 1 Was gekomen om de plaats teiug te 'moeilijk geval zou komen teosta.an, wan~ baar toe; er w~rden betoogingen ge- ~q~ger, '~ik o,n~e~d~el ,a,.a~1 .een ~a,~w- .
rich,tf~g, te, volgen? H~t zal \,Vel nooit· rijs cen fotograaf, die een groote en ~er zlen waar zlj e~ns met hem had gestaan neer de communisten zouden duorgaan houden ,voor de autol1omle, waarvan ,de getet onaerzoek onderwotpen. V'o6r de
met volkomen zekerheid kunnen worden speciale vermaardhe!d gen,oot. ,Een fo- en welke nu een dierbare herlnnering I met hun vroegere agitatie, die de e~.n'" bevolking vi'ljdom van be l.a.sthlg'·'yer- tr~lP piir~i'~lt: \vo,r~t ~lj yerwarmd; zoo- ,
tograaf, vari bruld~paren ... ultsluitend' van voor. haar was. ~wce dagen . later las held van het Fransche rijk bedreigde.
wacht en een pol1Uek~ ~takirHi Is ',Q~- q~t l}~t ,~t~~.$lot~,n ls~ !l~t l)ij h~lf oil'
uitg·eri)aakt.
"
bruidsparen.. Hij he'ette Franc;ois Cortrn Cortin In Ide krant dat zij zlch van het
De communisten zijn in hun uitln~ langs uitgebroken in 4e ~hiQh~~.t:1J~n, temper'a,tUu,t l1et ~tatlon beteikt, vanDe; huwelijksfee.sten in Den Haag heb~ en, heeft zich dezer dagen hl het parti- leven had ~eroofd.
'!
' g e n den laatsten, tljd echter aeer veel waar de arbelders getracht hebijen eJe ~~at l:~e, 'J{onHl1dlj~el' fa:lllll~e' , vel~'1;e,ttt.
~n.zooht1st aanleidlng gegeven tot lyri- QU.,~ere leven teruggetrokken·. Vandaar
'veranderd.
Bij
betooglngen werden gebouwen te bezetten. H~t gevoIg' ,v~n Tevens' wordt Qe Jl'1,achlne grondlg gesche ontboeze'mingen van buitenlalldsche qat zijn, persoQntJe,opeens eenigszlns acHet is ook nieermalen voorgekomen naast de communistische, 90k de na~ deze onlusten was, dat ,~e volk~(ront- ins~c~ee,rd~ de' vet:5,chiue·ud,e. ko.pi>eling~'n
conl.raters, "die 'natuurlijk goed waren tu~el, gewo~den is. \
.
dat lie<,len die al lang gescheiden wa~ tjonale "laggen ineegedrllgen .e!l in hun: regeering zich genooozaakt zag k~a~h~ wofq~p g'e~qptroi~el'd,' .~rwBI natU\i~m~
ieder' rijtulg r~~ds tevoren een revLsie
t>ed'oelQ~ maar soms kant nocfi wai raak~
Zljn atsch 'id v n d
' e
'd ren, in een sentime,nteele opwelling bij ,re::ievoeringen wOrdt herhaaldelijk ge~ tig tegen dit anti-F,'ransche strev~'n ;op heeft ondergaan.
'.: ~
teh J • de Engelsche' pers was voortref,
e
a
e cam ra, van 'e C9rtin kwamen ,om e.en afdruk te 00- sproken van de eenheid van Frankrijk, te treden. Boussenot publicee:r;t en,k~re
fe}iJ,k
h~ar berlcht'gE1vl'ng:, uitvoerfg, gevoel1ge plaat en van h~t boschdecor, stelJen van hun bruidsfoto.........
vaderlandsllefde en socialen v'rede.
door den minister van kolonien ver~.
Oan wordt een remproef genomen.
SODer en wat de feiten betreft, volkom€m waarvOQr zlch bruld~paren ietwat
.
wnden telegranllnen, waarin op krach-'
jui~t. Maar och, wat hebben de lezers krampachtig opstelden op'den voor htm "Oat was in dep tijd toen portretten
In
tegenstelling tot deze l.1itingen tfge ma.atregelen tegen de communis-:
van tal van Amerikaansche, Fran'sche ~oo.gewicht1geri dag, blljkt bij vete Pa~ een bijzonder levens<,locument l;>et~e- van de partij in het mQederla~d, gaan tische propagandisten wordt aa~e~l
pe *~1k ,v~n d~n ,b~,g~~~~~er
en, ,It~lia~nscI:e bladen vcorgezet ~ekre~ rljsche echtparen een weemoedige her- kenden en men nOg nlet hi aBerler hou~ de comm.unlstische grocpen in de over- dronge~.
g~n'r peestdnftige verslagen, vol Wllar~ Innering te hebben 'gewekt.Want een 'dingen en op allerlei ~omenten werd ge~' zeesche. gepledep echter voort met hun
Wanneer alles in orde is 'wordt de
k()~ anti-Fransche actie.
Vigens Boussenot bestaat er, mits de ~eJg'~an'vaa'rd en pas d.an 'begin't voor
deerend'e wdorden voor ons land en OllS goede vijf-ell-twlntlg jaar geleden,llet kiekt met 'de' kans in de krant
vo}k;'~ daar on'tbr~k het ieker nlet aan. I,men" zich in Parijs bij Fran~ols ,Cortin men!
En da.t 'des te meer, nu: zij zleh, ,door ,regeering spoedig .tot ,krachtige en ..ve,r- qen b~gelel~er' <1e' ~lgen'Hjke: taak. de~
~ch. l1\~t ~e f~iten lagen ve~en der're- fotografeeren als men zlch had verloofd
het tot stan1 komen van het volksfront, standig gekozen maatregelen overgaat, durende qen rit ~an' ,hij welnig" anders
po,tters herhaaldelljk overhoop, wellicht of in het huweUjk trad. Vlj'ftlg jaar lang
(Nadruk ver90den).
meer gesteund' ~chter door <Ie Fransche I, geen ernst~g gevaar voor het comri1u~ d9 cri ~an qp' <fe 'v'e~.war~lng~~~~n~ h~t
ontgat zij de taal ni~t verstonden, maar
"
,'
regeerlng.
nisme op Madagascar. Immers de on- llcht cOlltrOleeren en n'agaan of 80ms
,
AL.,~~ntwikkeMe inboorling heeft geen be- een of 'arider onderdE!el
beginb
m~~sChi.eri ook Qmdat de bru~loft v~n
Deze regeering zal het str~ven ~aar grip van het communistische program te'looperi. 'Maar tooilra no\tdt de trein
e~lf j~,,!-~~Ige prln'ses, die eens kontngin
HANNA DE BAI(ER
,Hanna" 0 92~jarl en Ie ftljd e ake dl autonomle in de kolonien echter nooit . e~' voelt zich aIleen door den voorge- aari een '~usschenst~tionstn~ of de tech..
over e~,n gro!Jt rijk zal worden, met een
"
~erd.
p
g..~...
gb
r. I kunnen steunen of dulden, zonder In spiege!den ~rijdom van bela sting tot ~e n1.Sche hispectle begin t opnleuw.
pl6t~elh1g uit de sfeer van het reeele
Een hOllderdjarige te Culemborg . ..., ,
~rnstig conflict te "raken met het mee~ beweglng a,angetrokken.
.
"
..
:
"
.
leven i1.~ar vor~n tredenden jongen
'
. ' , " ,zeer spraakzaam verha~Hde de hon- I.endeel van het Fransche yolk. In. de
'
i
De Koningin-Moeder rei~de'ste~ds in
prins, 'UOo,it. ~e ro~ant!sch kon worden
De' weduwe J. C. van Wijngaarden~ ~erdjarige ~()orv~llen uit haar bakertljd, ,ftev~e polltique et .parlenlentalre wordt
De beschaafde inlander daarentegen, Haar eigen salonrijtulg, Ha~r door den
besc\1r~v~n r Met.',h~t ge\!olg, dat de le- Meegder heeft In het st. Babaragesticht den glodetIjd in haar bestaan en ~oem~1 als lllustratie van een geval, waarin de" die weI de communlstisc~e do~tr1nes N:~~. Celltraal ,,8poo.rwegter Jteschl,k:zers verhalen te vei-we.-ken hebben ge~ te <J,\llemborg in beste gezondheid en .de op haar goede gezondheid en eetlus~;\ regeering zich gedWOl~gen ziet op te kan begrijpen, neemt voornamehjk ult ',Idng :g,~~t~l~: "~et sta~t.n~ ,in.Zwolle en
kr~g~n, die ~ultenspo'rig rijk wa'ren aa.n zeer opgewekt haar honderdsten verjaar~ I "Er komt mlj niets van onpa,s" ,meneer 1 tre::ien tegen een actle, die door de natlonal1stlsche motteven aan de actle '\s hai.Haar ~Qod niet pleer geptul~t. Daar
fa~t,¥~e" ofschoon aardlg om te lezen. d~g gevterd. Aan belangstelUng 'was' er zegt Hanna, "als het vet t~ lust ik ~~: communisten worden ge~teund, de deel, in de meening, dat ~dagasc~r "he,t z90ve,el ,ou~,er .is' ~al1 ,de rljt~rg~p.
Want meldde niet een "speciale cor~ geen gebrek. AI.haar.klnderen en'ver-' en is het mager, dan bli,et ,1k het ook .' communistische propaganda opMad~-. v?or een zekere mate van. zelfbestuur ',van ,,~en Konfnklij~.e ~re!n, dJe' u~t J~
responderit~' in Den Haag van een groot dere na"komellngen kwamen haar fellDes middags werd de.J j~rige op de gascar besproken.
njp ,is.
dateert bescq.lkt het ni~tl over hetzelfde
New Yorksch blad dat de bruldsstoet c1~~ere,n, ,zelfs,eell achter~achter~klein:," sprekende film ve~.eeuWig([1 Des ' avonds, J3QUSSe~10t, <Ie schrijver over dit or~ Boussenot acht de argumentatle v.~nl
Z9Qdat blj ~en .11.a',cnteiUi(: op ...
heel lang was omdat tal van melsjes- kind was present. Ook het dagelijksch bracht het Ste.dehJk .Mll,~lekco ..ps' haar: denv~rp, l~ als arg~evaardig~e v,an M;~- dezc on~wikkelde inlanders 'tot ~op :~e-, '9ntr~,u~, ~t~e~s ~~n .s~,~.~pgel~,~e.n~elA
studeilten, 'vrlendhinen uit den studle~ bestuur der, gemeente kwam zljn ,geluk... een seren~de.
):,
' dagasc'~r 111 den FranscJ1en kolonlalen kere hoogte,ju~st en, ziet il1 de saplel}-; ,v~?r, ~e 'Vor~,t~n moe.;;t ~Q~4~n ~tlhg,~'"
tij~ van ,prinses JUliana, per fiets _ wenschen aanbleden en bood haar een
'toen WIj met een h~t:lqdfuk ~fscheid Raa,d. zeer goed van de toestan<,len op .werking van de Fl'ansche regeering )m, ,br~cht. qe ~oninglrt-~oe~,~r h~,~ft: ~.c~...
h~t l1ationale vervoermiddel in Holland: fraale bloemenmand aan. In de feeste.. van ,Hanna namen met: ,_.~en: "tot· het de hoogte. Als voornaa,mste pro'pagan~ de voor het meeJ.'endeel loyale, geeste-, ter u,ters t· wei,n~g ~n d.en ~,refp 6v.er_ achteraan meereden; dat de Zuider~ l1jk versierde zaal ttoonde zij trouwens volgend jaar", vroeg zij ,~net. nadruk: dist van het communls~e op Mwl~gas~ lijke ,eUte van het, eiland, het best¢ mid.., ,nacpt,.1n teg.ens~ellii1g ~ot'.de Konblg.ln,
zeevisschers, die ntt landbouwers zljn ge~ t~ midden van een grooten bloemen~ "of wIJ h~,a~ dan asjebl1e~t met wilden c~r, noemt hij ~ussac, dIe als redacteur del tot het' versterken van .cte bariden: .dle 4erha:~JaeliJk d~gen a~n~~~een d~n
worden omdat de Zuiderzee "bljna hee- schat.,
vergeten !
van de twee hnksche bladen, grooten met het moederla.nd.
K,onlnklijken treln In g'~qrulk heeft.
,lemaal <lrooggelegd Is", hun 'vlsschersHet Nat. ~onds tot behartiging v a n '
t
•. 'Soms zljn het, de mano,~uv~es, die qe
pakken voor de gelegenheld weer had~ de belangen van nagelaten betrekklnif
w'
*ft
&
_mIIl!IMIi
I ~'"==
Het Is echter d~ vraag, of Blum, bl~t ,L~~dsYrou~e . do~~ besluJten ~e~ trelJl
den aan~etrokken en naar Den Haag gen van: In rlldie gev:allen militairen, (In
' "
een ktachtiger optrede!~ tegen de com aIs hotel te beschouwen; dan w~er ~~n
waren opgemarcheerd! De Fransche re- IndHi heeft zij ee~ zoon verloren)
munlsten in de kolo~len, niet met de Qf andere ramp zooals in 1926, toen de
po~ters b1E~ven een hunner voornaamste, schonk haar een fraai g~beeldhouw~)1
communistisc.he partl} In Frankrljk, In ~onip:gln; 12 ~~g.en, In .JtiJ!t1?urg rei~~e,
elgenschappen: onnauwkeurlgheid,' ge~ leuns~oeI.
".
conflict zal ~eraken, die terecht zou w~ar' Zij ~e slachtoff.ers de,r over~trc;>o.
'.
vreezen, ·dat Zlj, wanneer zij aan deze nil
aln' bezoeken'
\
"
t ro1,1w; Hun verslagen wemelden van
Onder de yele ge~chen~en, bevond;zich
regeel'ingsactie deelnam, door haar
,.Qg Cl ,g, : ' .
,
t" aanhangel's
in de kolonlen van· ver~,
klei,ne onjuistheden, verkeerd gespelde een, fo,~ van de honderdjarlge m~~ een
MO,ofdzaak .yoor .den heer, Bokhorst is
namen, rl1a~r overloopend van lyriek en, achtjarlg kind, de laatstel:>aby die door
/
-;
~ raaci zou worden beschuldigd.
s~eed's , geweest, . ~e' ,rljtulg~n van dell
I

,

oak

Com,m.un is.is,
:'ogit
tie' p ,.Mo,do,,go, sea r

I

I

I
'I

t

in

te

I

I

warm'

I'

I

,co,mt?fi;

i

,I

t<,?ilip'~lijkEm trein of het .s~ciale' sa ..
10nf~jtli~g wa4rm~e de ~onlngin af ell
tqe i~i het buftenland. reist, niet ,uit het

"

Mickey 'de fIeld

o()g te v~rli~~en wann~~r aan een ,det
stations o'ponthoud ontstaat. Voortdu..
lend moet het mateilaal onder t~ezichb
staan, want het, is weI gebeurd, dat het
Publiek het speciale' salonrijt,uig ~vbor
een gewoon slaaprljtulg aanzag en er
binnen wilde gaan, daar er geen wapen
9f- ander herkenningsteeken op voor-

-1'YF GOi A DAN~E.ROUS 6P't'IN'
J06 FER OHe. 0' YoU MUGS WHO
AlN'j' ~Fe.A~e;D ,\UH PIE.! WHO'Ll.

j
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.. De veiligheid van bet baanvak

.

I

"Voorult! J,ullle hel~en r! Wie geeft zlch
I?en' volgengen dag staan aIle l11annen van
de kl~ine vesting aangetreden op de pinnen~ op?! Daar sta,~n ze nu; honderd' man van
.. plaatsop order van sergeant Dond~rkQP" dle pet bero~m1<lst,e l~ger van de wereId ! Mannen
zeer gewichtig komt aanstappen en eindelijk die de' wei'eld In 'de steek gel~ten heb,ben om
plet e~n ernstig gezicht voor het front van de cen eervollen dood in h~t VreemdeUngenleglaen
. tlc~pen blijft staan. Als na het "geeft acht" te sterven I'!, buldert serge~nt Donderk9P, ter...
aHe soldaten keurig in de hduding staan', beglnt wljl hij larIgs het front der troepen heen en
sergeant Donderkop te spreken: "Er moet ge- .weer schrijdt, zijn soldaten eell- voor een In de
vaarlljk spionnenwerk verricht worden, een oogen kijkend, maar allen ~wljgen" kljken -vree~
groote eer voor hem die er zich mee belasten selijk onnoozel, verbaasd zelfs: spionnagewerk
wI!. Wie Van jullie is l1iet bang voor den dood? in de wpestljn? Ze weten ,drommels goed wa't
dat beteekent.
Wie, bledt ztch voor dit werk aan ?"
'jNou?! Waar blijven de heIden nu?!-"
Niemand geeft echter een kik; ja, n1~mand
beweegt zich zelfs, uit vrees dat deze bew~ing vraagt sergeant Donderk9P spottend, "wat, zijn
uitgelegd zou kunnen, worden als een bGNljs jull1e eigenlijk, mannen of mulzen? !,. Vooritlt,
van toesteplming! Stiekum haalt echter de wie maaktz'n mond open ?"
El\ H~ vlkse's hand met de bajonet u\aakt een
man achter Mickey 'Mouse, Havikse, de pajone.t
geva~rlljke b~we.gll)g
.
van zijn geweer
.

Nauwelijks

z.ijn e-ehter

,~e~geant

Donder-

kop~s .'laatste woorden, weggestorven, of ll1e~

een luide kreet,sprlngt iemand ·uit de rljen naar
vor~n. ,'tot alIer verbazlng' blijkt dit Mickey
.Mouser te z~jn. Wa teen held, die kleine kerei !
Wie ht\d dat oolt van hem gedacht?! S:lechts
drie Zijn, er, ,die drommels goed weten dat het
nlet' Mickey's meed was die hem vooruit deed
'springen, maar sergeant' Donderkop geeft Mickey geen tijd om heteen en ander uit te leggen.
'"AangEmomen ! 1" zegt hij vGrrukt.
E~ ter,wiji MI~key nog steeds niet goed weet
. W:,lt e'r e~genlijk gebeurd is en dus de C(mse~
quel)ties van zijn. aanm~tden t~gen wn en dank
,HOg nlet b~s~ft, wendt: ~erg~a.l.1t Oonderkop zich
met een stralend gezicht tot zijn soldaten.

..

'~

.,Haaaaa! I"~, j~icht bij In-verheugd, "er
zijn nog man n e n op d~ \Ve~e~d.! ! ' En, ~~n
,ervan .bevindt zi~h onder m Ij n' troepen ! ! Een,
eer voor het regiment! . Daar staa'n me ai <He
grcote kerels, die hazenharten,"zonder een kilt
te, geven, en deze 'm ~ ~- welk' ee~ ,helqenziel
schullt er in dit kleine. Ucqaam ! ! - meldt
zlch dadelijk ~an ! ! ,Een, 'man i~ er dus toch
nqg, die zljn leven durft lOP te offeren, voor zlJn
vaderland; die hitt-e, d,orst, en vljanden ten
spijt, de wapenen.'omgordt en zegt: hier; ben
ik! Aal1 mij die eer ! !!~.: ... ".\ En zoo bralt sergeant J;)onderkop nog ',weI een kwartier 'lang
door, ondertus,scben ziln siacht9ffer' goedk~u~
re,nde ~chouderklopjes ,gevend, en langzam~r
11and ,drlngt het tot MIckey door <.tat hlj, 11.U
werkelljk de s ig a a r is!!
,En de; prop in .2'n' keel maakt het ,hem, on~
mqgelijk· te p~ote.steeren ! .

n

Met de veillgheld van het baanvak is
ook bij reizen der Koninklijke familie
de hoofdconducteur belast. Als regel
gaat een ingenietir of inspecteur van
\let vervoer mee, ieder op zijn eigen
'Qaanvak. Dat geschiedt ook wanneer de
::t<onlngln in het buitenland ,verblljft.
zoodat daar steeds kenners van het
tI:~j~ct fin, ,den tr~,in aan ~ez)g z.lj n, .d~e
,bij _~yeQ.t~~e,le yertplgln.gen,· z()oa.ls on13)}g~, g¢~c,1\\edde;
,extra m,a,~tr~g,~len
, kUh.u¢n ri.~ri,ie:n.', Op :,ied~r: stat!9n, wa~~
qe :~O.J.))l)kJljke treip 'langs riJdt, be ..
I "v~~qe.~ ,.. , ~i~}1 QOY~,n,d,ien ,r.echerch,e'l1fS,
dl,e: tot .,het r p~a~~'el,ij~e: pollt,iecorps b~
hOQJ:en., Dat is ,1)tee.ds ge,?ruik geY/east.
I
.,r9ph I ,91~~t· ,Qh~~nks .alIe yo'orzorgen,
i~~W~e. re.~s . d~r ,Konl»klij~e f~pli11e een
\ ,ener~e~J.:e~de ~e.beUf~~~s vC;>,or het. be~
I
fref.f~~det ,pe,son~el,' zoodat de ,heer
Bokhorst steeds opnleuw verheugd was,
,wanneer'e~n toc.bt zonder mo.ellijkheden
,was. verlp9pen. Er ~an toc;h.iets gebeu.r~,. een veer kan breken, zooals dan
nu: is ,ge$cbled, zeUs, ondanks aIle in...
spectie. en voOrzorgen. Hoezeer de Ko.lilngln :de werkzaamheden van Ollzen
zegslnan, waardeerde~ moge blijken uit
h~t cadeau, dat Zlj hem na. den dood
del' l{Onlngln~Moeder overhandigde in
'den' vorm 'van 'een 'goudell dasspeld, terwijl· hlJ' blj zljn penslonneering het 'vo~
rige, jaar de zllveren medallle der Huls..
orde van, OranJerNassau ontving..' , ,

.,
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Berichten

V~tn de Int~rnflit.iQll(de Boeke~plan.k

het heilig vuur dat iil zijn elgen borst
brandt, wordt nlet overgedragen op het
ziele-altaar van zijn toehoorders. En
van
Een "poet Iaureate" ?
daarom schlet de heel' NIchols, ondanks
al zijn kriappe stelllngen en splegelgeonz... medewerkster E. l}1. B.
. Naar men weet is ter gelegenheid van
vechten, als kamploen voor het geloot
het huwelljk van Prinses Juliana met
te kort.
Prins: Bernhard .aan de Nederlandsche
Hlj- verzuimt dat cene steekhoudende
jeugd tel' herinnerlng aan dezen dag
bealgen, dat Stanley Jones'
.,Ontwaak en Leef", door argument
fen ,tijmprent aangeboden, waarvoor de
Dorothea. Branda. Bewer- sterkste wapen Is en vervat kan
tekst is snmengcsteld door den dlchter
, king ~an J. Fersteeg. Vitg. worden in dat b~j uitstek nuchtere En, ell". P. C. Boutens.
,LeJdsche Vitg, l\lij., Leiden gelsche gezegde : "the proof of the pudding is in the eating". Op het ChristenIn breeden kr.ng Is deze rijmprent niet "
Het zal echter duidelijk zljn, dat ook
De
ondertltel
van
dit
uit
het
Ameridom toegepast (dat, zooals Stanley Jones
bepaald een geslaagd oeuvre gevonden
deze . vertaling voor den 'hedendaagen men achtte haar voor klnderendoor
schen lezer niet meer bruikbaar Is, zoo- kaansch vertaalde boekje luldt : over de zegt, eveneens nuehter .en bij uitstek
de, moellijke taal, welke door dr, Boudat wij het danken aan den taal- en w i 1 (in hoordletters) om te slagen. practlsch is voor wie het : goed 00tens was gebezigd, eigenlijk waardeloos,
tekst-kritischen speurzln van A. F. Mi- Dwars over het titelblad, kronkelt z.lch sohouwt) Wll dat; zeggen,: neem de
altl1ans geen bezit, dat ~rnderen op, prij~
rande in samenwerking met prof. dr. de pakkende ~preuk: Gij Wilt mlsluk,- proef. Leef met het ,evang.el~e en zie dan
zouden stellen.
:
ken - daarOll1 slaagt gij niet. Een en zelf of er w:aarheld In zit qf niet. Voor
G. S. Overd!ep" dat er thans een moander is voietoende om, den lezer een dit argumetit deip~t 'zeUs de meest verI;>e Nwe. Rott. Crt. heeft in de geui~e
derne Nederl:,lndsche uitgave bestaat.
lndruk te geve.» van 'Dalmeyer-achtlg, stokte betweter Of scepiicus terug, omcritiek aanleiding gevonden ter' zak~
Een schilder over zljn kunstbroeders oppervlakkig en- schreeuwerig materla- dat het niet alle,en e~n indirect pewijs,
cen onderhoud te hebben met den dich...
ter.
'
te hooten vertellen is dlkwijls niet aan- llsme, en dtl$ 1.3', hij, wamieer pij het maar ook een eisch Inhoudt. En des ongenaam. Hoe \!a~k komt het dan ten- boek ter ~and neemt, in ongupstlgen zin danks overtuigt het meer dan al\e al of
uDe regeering", aldus dr. Boutens,
slotte ~eer op een opzettelljk becriti- bevooroordeeld. Echter blijkt' bij lezing nlet voor weerlegging vatbare bewerin"wllde bij deze feestelijke gelegeriheid
seeren van een coll~ga. Niet aldus plj de inhoud 'Van betere kwalitelt dan het gen van den nlet-emplf1sch georH!nteer-'
een rijmprent uitgeven, en ze vroegen
Van Mander. Geen oogenbllk verlaat reclame-,achtig u.1terlljk de'l1d vermoe- den debater; omdat er een zek~theld
mij, of ik den tekst wilde schrijveh.
,hem de gulle opgeruimde ,zin, waardoor den'. Weliswaar is 'het' boel(je papulalr uit spreekt, die nlet op lqglca, maar op
Y09r zulke dingen komen (Ze ,altijd bi)
hlj van een 'medelilensch eigenlijk ver- geschreven en, ~ennelljk 'An).erikaansch ervaring Is gegrondvest.
mtj ; voor een penning van het ~ljks
mag te zeggen, ,wat hij' v!111 hem, ~elJkt, van opvattlng; maar toeh staan er
Dit wiLnQg niet zeggen, dat de art!r'
""
.
i 'f'l h
tId' h fd t kk
.
kId
museum, voor een gevelsteen in het
zonder hem echter persoonlljk te kwet- een ge" r sc -ver ~ e 00 s u en m ; e e,n van ,e he~r Nichols' enkel plen-'
~e,bouw van P. T. T., en nu v'oor ,W~
sen. Merkwaardig is, 'dat "de schrijver boelende, met voorbeelden toegellchte tere,praat Qevatten. Er zljn plaatsen in,
~e~henk ter eere van het hqwe,1,1Jk
haast 'meer belangslel.11ng ,toont voor voo~dra.chten over de verschillende ka- wa.~rin het Jjevoel de overhand heeft bovan de Prinses. Ik zei : ik zal het pro--'
ze het ,dan pas mooi vinden, want de het leven en de geschled'enis, der schil- rak~ere}'geQ.~c~~ppen, ' die een ~ensch yen het intellect, en waar de lezer zich
be~ren, maar ilk kan niets beloven:zboqet~akenis van dit huwelijk geldt ook ders dan yoor hun eigenl1jke meester- in het maat~ch~ppelijk leven dwars zit- dan ook in volle aandacht aan den gelets moet plotselln\l lukken, of het
veel langer dan twintig jaren. Een werken. Deze laatste noel,llt .hij ,wei ten en die hij. toch niet kwijt wil wezen, dachtengang van den auteur kan overlukt nlet. Ik had vier dagen tijd. Je
krant moet je direct begrijpen: over herhaaldelijk maar nog Hever schl1nen en ."e,ierg'elijke psychologlsche dingetjes geven - wellswaar om dIrect weer in de
~uht er natuurl~k ~iet ,?pzett~lij.k
een maand zijn de omstandlgheden hem de anecdoten en belevenlssel1 van ~e~r" ~.ie, .als 2e' 'al nlet ver?hlffend verdedigende houding te springen wanv~r gaan zitten, lllaar toen, ik al ,(be
hi de w~~eld zoo veranoold, dat je er de schilders zelf. Hlj vertelt ons wa~r v~n orgi.n~l,lteit of knaJ?l\eld zlJn, toch neer ~jn glds weer tot den cerebralen
vier dagen ander' werk had gedaan, , • dan neelemat\l niks meel' van snapt. ze reisden, welke dingen hen insplreer- ,.d~n l~zer ~el pIe~lerlg b~~i~houde.n. En aanval overgaat.
~am tocp op d€n la~tsten 'avond dlt
Maar in een goed gedicht ontdek j~ den en verklaart versch1llende tijds- QOk zijn er (~enige l'aadgevmgen ~n di,t
Hij bespreekt achtereenvolgens het
v~rs, .achter:e~k'a~r. Ik pU1;>l,i~eer e~gel,1
'aItljd weer wat nieuws -juist later.
omstandigheden en cult\uurinvloeden boekje tel. vJ,1?~en, ~Ue menlgeen ~iC~~; nationaUstlsch levensbeginsel tegenover
1ijk nooit iets, of het moet heelemaal
In ·een g<:>ed gedicht staat immers alsmede hun speciale karakter-kenme~ ~:~d~~~~~n elgen, voordeele ~er a t het Chrlst~lijk; cle bijbelcdtiek; fje
bestorven zijn;. maar. dat 'kon hter
. T •
waarheid <Jer wonderverhalen ult den
alles pr'eci'es op zijn plaats,' het staat ken, zoodat deze menschen ons lever.d
n-atuurlijk·rilet. Ik heh het dadelljk
Wie .aanl~g heeft, tot laksheid, wie zlch ,bijbel; en daarna de verhouding tuser juist· zoo als het I moet staan, voor de oogen komen te staan. ,j\an llet
ult handen gegeven, en tegen de reen het hangt 'allemaal onvel'brekelijk eind van elk verhaal komt meest een' graag ver,seh4ilt acpter b~drlegelijke schen het Chl'1stendom en de toekomst
geering gezegd: hier is het, jullie
samen. Ze hebben ook gezegd.: dat gedicht op den betreffenden scblqer, e~ClJ&~s om 'geprek aan persoonlijkheld het sexueele vraaastuk de economie e~
hoeft ,het niet te nemen, maar dit heb
eel'ste cpuplet rijmt niet, dat heert nu eens een citaat' en dan we~r' eeil of Zelfstandig1.l~,id te ,yerbergen, die zal den oorlog. ,Een h~teres~ant programma,
tk ervan gemaakt. En, eerlijk gezegd:
onvolkomen rijm - : herfst,' stern, loflied van de hand van v. Mander zelf, ult deze Amerlk,~ansc?e, efficlency-bro- dat tallooze ritogelijkheden bledt voor
het gedlcht bevalt mlj hoe langer hoe
beter......
'
, ,
ert...... Maar als men een onvolko- dat zich tot qen "goedgunstigen" lezer chure een en an~er, oppikken. Het is een wisselwerking 'tusschen moderne e'n
men rljm !gebruikt, een assonantle, wendt en de hoop ultdrukt, dat zijn het soort boek, dat menlg lezer waar- klassieke gedaehten. Als met, alis dit een
, De kranten hebben geschreven, dat
neeft, dl;l.t toch z~ker een bedoeUng. hart gevoed ~oge worden door het fter- schijnlijk 'graag aan eenlge kennlssen zeer genietpa1:W boek, dat voor inen-'
het zoo, moeil,ijk is. Ik begrijp dat niet.
bewust of onbewust?' Voor wie le'~en b,iedwaardJge w~fk ~11 ,de ,g~;?:on~e ~clliil- cadeau zou wlllen doen, die volgens schen met, belangstellhlg oJ) religieus
pe menschen kunnen eenvoudig niet
kan, g~ven die klanken van ~led~t, dl~ derw}jZe van zulk een kunste,naar.
hem een geestelijke opwekking weI ge- ~ebied ongetwijfeld zljn waarde heert.
1ezen, geen vijf procent weet. wat wergestadlg verzuiveren tot sterft, en tenbruiken kunnen. In dat geval 'zij hij el'
ltelijk lezen is. Ik stoor 'mi} natuurlijk
slotte ' ~t ,~rf, il}'lmers duidelijk, he~
E. M. B. .
i,1let a~n het, oordeel . v~n menschell,
Van ~anger was ~lf ,e,en ultstekend op verdacht, dat ook hier de spreuk van
'helderderworden weer van ons troe· ,schilder zoo~ei van figurell ' als va'n de splinter en ,den balk toepasselijk zou
die bij ieder woord oowijzen da t ze
bele gevoel: eerst bij het }Voord "erf" landschappen, ~oals de lezer ,al ,dra kunnen wezen. Over het algem~en kan
niet ,lezeh ,kunnen. Als die lleden ,mljn
Leo Lania: "Land van Be..
is de volle louterhefd bereikt van den bemer,kt bij d~, v~le lllustraties in fu!t men aannemen dat lieden, dle in de
vers mool gevonden hadden, dat zou
'lotte". VertaJing van Nlco
'zielsdiepen toon, die in dit gedlcht boek en Qe ~r~pr9d\lcties van schUde'- ,verschUlend~, :,typeerlngen van elegant-,
eerst recht een hoon ,zljn geweest! Ik·
R~st. viii. . NederlandsCIi.e
kllnkt. Nletwaar, ik heb het u al ge- rijen van, den, schrijver. Hetlnrieren' .wij dan we~ zieUg-mlslukte personen, onder
l,l1oest iets schrijven voor ,kinderen
Keurb~ekerij, Amsterdam
zegd: dit vers bevalt mij wel'kelijk slechts aan de uitne n'ti f"
v.an zes jaar, ;wowel'als voor gymna_" _ luid geJulch telkens een nabljen bfoedhoe langer hoe beter; en t lk heb den
.
me't"e 19uur com verwant of vrlend herkennen druk beH
t
I
siasten van achttien, negentien. Nu
in "Marteldoo/d van de H. Ca- zig zljn de goode bedoeUngen d'er schrijf '
et was ~en voor refte Ijk denkbeeld
tijd': "Want die vel'trouwen haasten posihe
staat er een <ling vast; die klnderen'
tharlna" Het is d
~k' t ff d d t
- van den ~~hrlj'iler, ~ijn roman ovefi
",an zes jaar 'hebben e~n, redem~e
liiet..... ~·
an Ve
Ov k • re II
en,
aster te mls"ennen
Deze Is er namelijk Du It sc II
d te Iat en, b e~,i nnen In, q,e
•
. . .
1 an
Brederoo. in 't Kan
l{ans dat zij' negenti~n word?n, maar
t
"'.\:..
. r e~f.en 111 een opult den lezer-zelf de helpende hand oorlogsjaren. De nijpepde o,qrechtvaar,Tot zoover dr. Boutens, wiens betoog ~:~s ze~~ .~age.daWltenis ,y.~n Va.ri Man- toe t~ steke~~ om ult een eventueel moe- digheid van het ~intl-semltLSch staatsdie van negentien worden nooit weer
~es. 'Laat de jongeren de rijmprent hler en' claar 'een 'zekere geprikkeldheid
, .
ras te geraken..
beleld der NazPs 'komt 'er ie Quldelljker
n>.aar bewaren, mis~chi~n hcbbel1 S0111- verraadt, en wellicht is het hleraan toe
"Treurt brave Schilders eel. want slet
En' daar 'de moerassen waar zlj op door uit. In'·t eerste hootdstuk zlen we
n)lgen van hen haar later toch Hever te schrijven, dat hij zich thans geult
de CelIe dool;
doelt, dlkwijls heel behagelljke plaatsen een jong, Prulslsch-Joodsch offjCiertje
heeft met een wat kille hooghartigheld,
dan e~n chocolaqeletter
"
1I~{~ft m,et, ~8;ar l)sre l~ag~;r gs~rl~oglf.en zijn, 'waariril)het slachtoffer zich lekker .door e~n ochtendlljk bosch rljden in de
welke wij van dezen fijnen, stillen dich..
Ol~ Karel d:'e een Man.Der Mannen lui en in in,'(jen, grond wvreden 'voelt, is volle glorle van zijn jeugd, zijn onwiPro .B(;>ut~n,s ~~eft dan gedurende het ~er niet gewend zijn.
\
het }::leel ,:Wei, ;del)kb~ar d,at' de erg3te ~~ndheld en zijn kortzlchtlg, maar daarZijn IMitltatuliaansche houdlng van: :weI mocht heeten.
persgesprek ,verder een uitleg gege-ven
A.
slachtoffers
,het ,l1ardnekkigst de toege- om nlet minder roerend en eerbled"publiek
ik
veracht
u"
doet'
bier
onpretvail zijn bCdoellng met de verschUlende'
stQkeri hand 2ul)en negeeren of naar waardig ideaUsme. Hij bewondert den
bloomriJke' z~n~en, d,ie door hem gebe~ tig aan, omdat 'zij zoo, ~eelemaal nieV
een" buutnian verwijzen. 1J3l} 'wijze van zonsopgang, zlet in de verte een paar
,zlgd zijn, om dan ten 8~otte te eJndi- bij hem past.' Boutens ,Is weL een , ~en-'
~elfonderzoek zOu men dit~ boekje 'dus gtanaten insIaan en voelt zlch een held.
zame, die veri buiten het gewoel der, we-.
gen:
'Lilcl'aire ,prij.svl'aag
~unnen gaan kO<;>:PCll. IReageert men er Vervolgens beleeft hij de eerste frontretd staat, en - zoo men wiI - ' stee~s
op met de neiglng, het naar tante ,Net- uren. In een belegerde loopgraaf. De
, "AIs 't Wilhelmus ,vandaag geschre- opge~loten zIt in den "ivoren toren", ~er'
'tie' of neel Jan door te sturen, dan is onwetendheid en kortzichtlgheld verVa~l X~~,~sle~~Q,ur ;vo~or j illhee'plsc',e
ven wel'd als volkslied, zou men pre- dichters, doch zijn kal'akter is zoo vol-'
scbrijvers
hat ,geraden. het nog eens. over te lezen. dwijnen, om, 'pla.ats te maken voor
cles zoo mopperen als over mijn rijlh-' komen vrij van agressi~ve elementen,
;Reageert men p,ositief, dan ls men JJIijk-' prooddronken, ult angst gekweekten
prent. ,;O'oed en bloe~ al tezamen ... '" dat men van hem geen uiting van er~et ~~~~t09r y~o,r, de .v9Ikslec~u,ur: ba:~l'i\.~,en{geh~1pG'll"siaeht~ffer. Reage,ert ni6ed. Terloops dlent gezegd te worden,
Wie blj die Ollsterfelijke wOQrdeil'niet, gernis verwacht. '
onmlddellHk 'denkt aan al de "Qffel:s
Uij stond tot heden boven dIe klein- heeft tljdens zijn be~t~an reeds ,meer ll;1en hoegenaamd niet, ,dan moot, men dat, de schrijver de menschO"teerende.
Ij
~l i
aHa beschrijvJng tartende gruwelen vah
van al de jaren, dat Wlllem de Eerste menschelijke" dingen, onaantastbaar inJ dan 1250 boeken het Ucht doen zlen. i a d
a ar'
n, ~ snaam
In
z
n
V.af"
c~l
ere
d'en
loopgr.aven oorlog' zeer p'a kkend
voor ons yolk geleden heert, kan im- zijn isolement; doch wanneer hij zich ,Vele oude tm belallgrijke literaire wer- moerasje
Qlijven IU,leren. ,En waarom.
mers ni~t lezen !
in ernst,' gelijk hierboven, also een .s-oort: ken, zijn uitgegeven, m.aar daarnaast wll nlet? (Maar 'dat is"on-Amerikaansch!) weet te sugge'reeren: en, den lezer r11lend reaUseeren doet, dat nlet mlnder
Ik zal rustig wachten tot het kra- van ,,}}Qet laureate" gaat ~ftcheeren" Volkslectuur ook voorl1chting geven oIl,
E. 'M. B.
dan 1700 ochtendert, middagen en nach}.(eel voorblj is, over twintig jaar wcet een, offlcieel bij de reg~~d1'fg geaccreQ.i-: alhm~i gepled, zood.at het ,'poPulalre.
ten door mlllioenen, jeugdige, min of
nlem'and meer wat de kranten hebben, teerd dichter, dan kap ,hij in de toe- werkjes ,in den handel brengt, OP me-,
;,De d\Vaas zegt......", d()or ineer hekochte Id~a1i8ten OP deze wijze,
gesChreven. Mijn vers z,al dan heusch' komst nog weI e~ns meer in botsing disch, landbouwkundig, economisch en
Beve~ley NicholS. Yertaling zljn doorgebracht. En momenteel, in
~Og' ~el, l;)estaan ; ,h~t ! Is nlet erg als' plet de hard~ buite~wel'eld komen.
. ~n~er terreill. Bovendien' versch).jnen,er~
geregeld . m~derne romans, die van de,
van J. '~f, C. van Gheel Gil. !let belang van allerlel uiteenloppende
e;::;::::e7"""'t'" -,-",-,-,-. -'-,-':--""'T-~~ ~
in "de ,II}~ee~sche m;a,atscp.,~PJ?{j ,vopr'"
. demt!ester•. Uitg. H. J. Paris, ,J~ealen" nog steeds Worden doorgekomende ~Qnflicten ,,~n ,projblemen de:
, A~~~i}d,am
bracht in Spanje, China en ,Abessynie.
afsplegeJi~ z~.fi1. Hoewel ~r in dlt genre,;
, J.?e, gecta,chte ,sn~aakt bitter.,
v,ooralin het' Maleisch, re~ds ~~~r' ~Qede
De ~rtlkelenreeks; die 4lt ,book bev,at~.
Jo),ge, PruLslsc!i..;.food.sche luiteromans geschreven zijn, is liet toch is eerst ,<in ~e oorsprol,~el~~e ,taap nati.t is' een vah de meer-bekochte ld~awenschelijk om evenals dit In Europa vet:s4(J1~p.e:u,in het Pe~e:UQe tijdschr1f~ ltsten. Want ~\a~at hij ziJn jeugd en
geregeld geschiedt, ocik liler door het "Nash".; de samenvattlllg en,de - voor- 1 ongerepte leve~vre.ugde, in den oorlog
uitloven van prijzen 'de Hteralre werk- treffelijk' uitgevoerde - yerta~lng ip heeft moe ten laten, wor4t hem later
,zaamheld te st!muleeren. Daarom he~ft; dit boek kan door hen, die d~' sE!rl~'.ln 'dufde~ij'k' gemaakt.dat 'hfj een uitiuiger
het, ,K~!ltoqr ,vpor de ,Volks~ectuur ,op het reed~ ge~~~mde m:aa~db~ad gevolgd ~":Iandsvell~ader .18. Enfln, het is, het
ruime seha,aI bekendheid ge~even aan 4ebben, ;rtiet ;dan met, \ll1genQmenheid gewone liedJe. We kennen de wijs ult
de" thans uitgescbr~ven,prijsvraag voor \vorden begroet. lHet is aapgename lec- t~enta~len . and~re boeken, ,al zijn de
ee~',~~'det'ne ·'in'~~ems~he :rqman, ,Zo~we( jt~~r ,'van. de h~nd v,a~ ;.~en., ~eer zeker, woord~n telkens nJeuw.
"
in het Javaansch, Maleisch ais ISo~nd.a,-, ~l1ep.reil~l~us v~!e~d, mfl~r toeh . ln de
Het boek Is qua rom~n goed, de kaneesch. In ee~ uitvoerige 'toe~ichting is ~~rs~e ,pl~~ts ,h~ldel'-~erl~~nd ,~~:en~ch" r,a.l~t~rteekenin~ ,.Is 'zuiver, de g,e~eurte, op de fe steUe~ elsch,en gewe~en, daar I)e 'h~er ~~eb.Ql~ p~~hlkt ~V~l' ~p., v~a\"-: li.iss~n:,~~~nIniet aHeeri in politiek, ~aar
1 • de
huidige situatJe het ~anleggen van di,ge ~pen en een rUi~e mate van: spit~-, vooral pok ,in the1).sche~ijk,verbaild, ge, hooge maatstav'en wettlgt. Voar elke taal vOltdlgheid; ~ovellqle~l schriHt hij een; zien. Maar dat ,aHes is niet de hoofdzlJri er prljzen van'f '260, f 100 en f 5,0 _on~er~oudend'en sUjl, die in de vlekke-' zaak, ,dit Is een .tendensroman, en het
uitgtH06fd, tel'wijl :~.fe Ijirectetir v,an, Ori- ,!ooze vertaling ten volle tot haar, recht zou even zinloos als harteloos zijn, deze
, derwijs tevells, \roor d,e 'eer$te twee ,prijs- k6mt.
tendens over het hoofd te zien. 'Ze
'winnaars een .fraale gouden en zllveren,
Deze kt1:l'ak~~ristlek van een boek, dat vraagt er om, opgemerkt te worden. en
1 :medaille b"eschlkbaar heeft willen st~l- eerder een pleidooi voor het Christendom ze verdlent opgell}~rkt, te worden. Bij
len.
"
,wn zijn dan onderhoudende lectuur, cen boek aIs dit, 'ho~ goed het ook ge,
,strekt natuurlijk julst om die reden dit schreven 'moge ' 'zUn, gaat het om de
" .Deze1fd~ prljzen zljn ~itge~oofd voor( boe~ mindel' ,tot aal1~~eling, ~an zoo "klop op de deur". De menschelijke
een werkJe ,van populalr wetenschap-' .oP t oog 'het geval sc}uJnt te zljn. Im.- noodkreet, daar gaat het om, "et tout
pelijken aard; dat op de jUlste wljze' nle~s eetl ,pH~ldooi ~noet, <?m geslaag~ ~e, ,Ie rest est literature". Het boek etndigt
,aan de bevolking voorlichting geeft op moge'l lweten, 1.11 de eerste !pl~ats' Qver- met de volgende sarcastische allnea.
cen van die talrljke gebieden waar dit tulgend ,zijn", En Idaarin sGnlet deze een gesprek tusschen twee bannellngen:
gewenscht is. Niet aIleen de taal en de buqq.el wet jleih.aalqelijk en zwaa,r ,te' "Wat zijn de tr~lnen tegenwoordig to~h
inhQuct, ,opk de keuze van ,pet, onder- kqrt. «at qo~t)lerk.~an, de!l heer Nict'lols: m<:>oi!" verwondel'de Me~ldel zich. "Als'
, .werp zal blj de· beoordeellng ,hiervan een, is, ,n~ar :J$ljl1 ~rgumenten te oor~eelel1 .. ik er no'g aan denk, ,hoe lze er vlak
rol spelen.
' zijn lazers 9~\7iJzen te leveren, ntet hen na den oQrlog 1..litzagen - zoo smerig,
te ovel'tuigen., Hlj dient deze bewijzeil en met kapotte l'utten - toen ntoestetl
smakelijJt
epl QP intelllgent~ wljze voor,; ,we ,in, eell vee-wagen l'eiien,t.
Voor dit populair-wewnschappelllk
,..fa, Dultschland is heel wat anders'
werkje wordt 'slechts een stel pl'lj~9n hlj lat,t zioh dqQr zijn we\Spl'~k.epdheld
tlltgeloofd, daar het ,naar de keuze van en (het valt niet Ite ontk~n'lel1) door, dan ~e ,Oelqaine", zei Esther, Dultsch"den sch~ljver in het Javaansch, Ma- ziJh ~lgeil opl'echte overtuiging meesle- land ~ een cultuurstaat. Men merkt het
Koning L~op()ld van Belgii~ beeft op 21 Ja1l9a1'i op bet Ne~~rlalllt·
leisch of'SQendanee;sch mag wordell In-\ p~n; eh ,hlj sl~fl8t, er dan ook ~n, den." 'a~n de spoorwagens".
scl\e gezantschap te Brussel een Indlschen dansavond btjgewoond;,
E. M.
lezei: tot OOlallgs'elllng te 'brengen. ,1y{a~r' '"
~
" '\
;
gediend.
,
Z. ~I. ill gezelschap van den beer en mevrou\V PfJltijn.
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Benoemd tot controleur Iste klasse bij den

Poat-, Telegraaf .. en relefoondhmst'. 11lt!vr.
~. P. O. TER PQORTEN. ambten~r' 'OP
non..aettvitett, laatstelijk controleur tste ikl.
;
bij genoemden dlenst,
Benoemd tot mlddelbaar technlsch amb-

tenaar bij den Post-. Telegraat.:."en ''tele.
ZINN. tevoren tijdelljk waar-

fOOl~(,Uehst3'A.

nemend idem

, ...

T,ljdelijk beiast met de waarnemlng van
de betl'ekking van hoofd$t~Honschd blj' Ide
staatsspoorwegen. ,F'. W. ,DENr H.AR'J:do.
adjunct-noordstatlonscher bij gehoem'den
dienst.
' .' <
Tijdel1jk belast met de waarnemlng '{an
de betrekkIng van adJUn,ct-:no6fdst:it1,O~'schef bij de Staatsspoorwe~l1.J;>. A.',lJ. ,V L.
BEnO en J H. BREUKERS. beiden: s a ..
tlonschef Iste klasse bij &,enoemden dt~n. t.
VOlksgezoPd~,ei.d

Wegens llcnamelljke ongeschlkthelp. eervol uit 's Lands dlenst oklt.slag~n' me}. A:: J.
¥. SMITfi. commies b/h' .Roof<1k~ntOQr ~e.
rekend van 26 Januart 1937'
' -f. ' .,
Tijdelijk belast met de" wa~r~~mf.Pg ger
betrekking v~n tijd. gouvernements .Indl§ch
arts ESNAWAN. dienstve~bandle:e~l1ng' 'Ian
de ,Nederlandsch-Indische ai'tsehSchool r te
Soerabala
. "'",
Overgepl. van Boven·Dlgoel naar de
C. B. Z. te Soerabaia de tijd. Wd. g6Uvernementsarts E. M. ELSBAOH.
.!
Ov~rgeplaatst van tr-talang na,a.r· ~q,a
baroe' 'BQrneo) de tijd. wn~. 'gouverlJe.
m'el}ts Ir.di~ch ,arts 0 COOKE.
"',.
BC?Sc,.wezen
De houtvest~r ,E. ll. "'. RICflhRD is ~ ..
~ejX~~ggd)a.ah d~~ B?&~hb~b;eer~~t" vt\n
v
.
' De· 'bo~~l~ar,c~it~<;t l:e It~ass,e ,.F. R. ,}V,
,THEDE. thans gcplaatst in 'den dlehstkring
Sumatra's Westkust. is toegevoegd aan den
BoschbehEerder vaJ,1 den dlenstkring OostkU:ie v~~s~~~~~r~ect 2de kla~e ZAINOEDDINk thans geplaatst In den dlel1stkring
Cost ust van Sumatra. is toegevoegd aan
~~~a~~~h~~~~~~~i~ van den dlenstkring
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Pandhuisdienst
~

I

\

~
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a,elast nwt de w~arlleming der ootrekklng
van 'adjUnct-contro!eur bij den I.'andhulsdienst TH. ECKARDT, geplaatst en toege.
Vbe~d bij
den cont.roleur van gemelden
(b~fJst te BataVia. ' "
Belnst m~t qe waarnemlng der betrekking
van adji.ll1ct,:contr'oleu\· bij den Pandhuis..
dienst M. BUROEMEESTRE. geplaat~~ en
toegevoeg<l bij d,en controMur V"an g~meldell
dlenst te Batavfa I. ' .
'
Oit-l1sf vab Scheepvaart

Werkzaam gesteld als 4e werktuigkundige
bij de Gouvernements Marine en geplaatsf1
aan b?or<l, van het GouyoeflJ,ements s,.S••ifrt..
danus' te 'rai19Jc;mg Pr~ok ,~. ,!J. ::v~AN
STRAALEN. partlcuI1er te B-ahkpapail.

.:

I

"iUompti", door G.

Va~;try.

Vert~lhig van' ~J.lI, Szekely..
Lulofs. Vitg. Elsevier, Am..
ste'l'dam
" '
, .,

Wanneer U het woord "ParljsH hO()ft.
waar denkt.U dan aan, lezer die Q,~Qlt
in P¥ijs geweest is? lrn~schl~n aai'(~e
TUl'IQl'ieen~ de .t\re 4e Tl'ioinpije, Jf.a~..
leon of de revolutle; maar '~eer zeke~
aan Montmartre, midinettes, studenten..
vriendlnnetjes,' caooilleuse 'chailile.
luchtig bohemienschap, 'zolderkamet...
tjes en leven$kunst. Oit Parijs 11U, 'dt't
mythische Parijs, bestaat het werkeUjk?
Of leeft het in de harten aIleen van de
talloozen, de milUoepen met ee-n gevoe ..
lige verbeeldingskra'cht en ee~ platte
beurs, die misschien nooit verder ko...
men dan den droom, maar misschlen
ook, ah ze een beetje geluk hebben, den.
droom meedragen naar de echte stad
Parijs:, 'en :hem daar rtistig v.erder droo..
men? En dan later in voUen ernst zeg ..
gen, dat 't geen droom was, maar wer ...
kelijkheid, want ze zijn heusch in Parijs
'geweest. Het doet er overig'ens weinig
-toe, of het beroemde, vrlendelljke, den
vreemdellng aan het warme hart slui...
teride 'Parijs aBeen een my the' is of/ook
een realltelt. Het doet er, hIe rom nlet
toe, omdat de my the zoo a~gem~eh ge..
voed wor~it, qat ze een wer ke1ilkl}el,q ..
an-sich is, die de ecl)te werkelijkh,eld,
zoo die J;>estaat, met gemak kan vervan..
gen.
~
Dat doet ze In dit boek. Een van dIe
taUp,oze, met pha,ntasle behepte en ai-~i,1e
bUitenranders: cen ,jongerl, een ,'fton..
ga~rscl)~ jorigen, wiUldelt. ,op ,~~er.eh
dag Parijs binnen, leert er een' . ll(if
Ftansch inelsje kenhen _
qan zweft·
de ~room, ze wo'~dt a~~achtfg: P~t p1~($"
,je is Parijs .zeIt, zooa,13 de ,jongen .het
z;ch altijd heeft ged,acht. Ret .i8 een
ontroerende, eeli fijfizinnlge' en zeer'..
mEmschelljke liefdesgeschiedenls. Meer
LS het ook niet. Geen grootsch drama.
geen veelomvattende, p~fspec~ieven of
duizelingwekkende diepten. Maar ,e.en
lief, warm.,.menschelijk, 'h~'~l~e~ht ,-ver..
haal, dat ons boelt omdat /JJe 'er ~ dom
om zoo tets 'te bekennen .--:. onzen elge.1
'drwni .in 'terug vinden. :l{~el."jong
jonge man: romantiek met n-~bi ~\
realiteit met urQnkenschap, dakkl1ntEh,""
tjes-verVoeringen ,en Pal'ijs. Mljn 1,1etle,
Wat wll je nog meer.
!'

en

mels!e,

, E.M.B.
. $'

ZOOll

vall

J~stus

v. l\la,IH'ik

Onze landgenoot J. L. van :Matirlk,
woonachtig te Torquay in Ellgeland.
zpon van den vel'maarden 'Amsterd.am..
s~hen schrijver wijlen Justus van Mau..
rik, heeft in Lotldensch dialect eell
stukje gcschreven, g~titeld "Much ad,o
~bout a pair of, trousers", dat dpor $.fa
Qritish Broadcasting Corporation in
~a~u "Air-do-wells"-programnla is uitgezonden.
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BUITENZORG
Abonne's van net Batav1aa~b
:-fleuwsblad ~ Hultenzorg gelleven
zich voor klachten omtrent ntet,
dan wet ongeregeld ontvangen van
de krant te wenden tot den Agent,

(.
r .
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vana]
6estaat nag slechts eenfge maanden en
heeft tach reeds vele relatles - - _...

Dat komt
en In de allereerste plaats - - - -

,~aat
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drukwerken

savelkoul

voor mode-artikelen

exclusief

en toch niet duurder
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(v/h F. H, JUS T MAN)
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;jotavia-Centrum,
8andoeng,

Bad 15k a faalt nooit! - - - - - - - - - - - -

Noordwijk 38b,
Sra9Qweg 3~,
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Nieuws en economisch overzicht - 2035
Bandoeng 11 103, Bata.viall 190
Zenders: GSII 1,3.91, GSG 16.86. GSB 3(55
Duttschland-echc - 20.50 Der- RosenkavaPl\IU 45
18.30 Big Ben. Henry Hall's Music Makers
Iler" -.21.50 Noor doe kin'<1erell:', 22.05 Uit
Batavia J 151.89 1\1•• Batavia II 61.66 i'J.
19.00 Persberichten - 19.15 S<Y~l1daneesch - 18.50 ..John Londoner at homer no. 5 -het Dmtsche volksleven - 22.50 Nieuws en.
intermezzo
J
19.30
Kor'an-voorlazing
19.20 Concert B.B.C. Welsh-Orkest - 20.15
economtsch overztcht - 23.05.. Persoverzicht
7.00 Concert - 8.30Sluiting - 110.00 ora- 19..15 Islarnittscfi godsdlenstige Iezing
I·2t·S over den meteorologtschen dienst - 23.20 Damespraatje - 23.35 Sluiting.
moroonrnustek, (Alleen op Batavia 1) - 11.00 20.15
Arabische
zang
'20.30
Concert
door.
20.25 . Nieuws en mededeellngen - 20.'15
Gevarieerd programma - 14.30 Sluiting,
het Harmontum-Orkest -- .22.00 Krontjong- Planosyncopations 20.53 J,Food for
11.00 Oramofcoumuaiek - 11.30 Persbe- programma van de vereenlgtng V UP" -!. thought". causerie - 21.15 Sluitmg.
'
" . . .
rlchten -17..15 Gramofoonmuzie,k - "18.00 23.30 Bluiting.
Zenders: GSII 13.97. GSF 19.82, GSB 31.55
Zeuders: ,GSII 13.97, GSG 16.86. USB 31.55 Gymnastiek - '18.30 Luchtige klanken Nirom (Malelseh)
21.30 Big Ben. Orgelrecltal 22.00
.8.30 Big Ben. Orgelbespellng - 18.45 19.QO Orkeetmuztek - 19.30 Kamermuziek
Oramophconmualek 22.15 Hoorspel ~
•.World affairs", causerie - 19.00 New Vic- 20.15 "Uit Neerlandsch rijke taalschat".
Batav~a II 190.
22.45 Militaire muztek - 23.30. Bealed Ortoria Omema-Orkest -·19.25, B.B.G. 'fhe· Causerie .~_ 2Q.30 Dansmuzlek - 22.00 Gemengd programma - 22.40 Operette-klanders" - 2!.00 Nieuws en meded'eelingen ...;..
105 ~J.
17.00 Westersche Hawaiian - 11.20 Kin. atre-Orkest - 20.25 Nieuws en mededeelin- ken - -~3.00 Sluiting.
-;
0.20 Dansmuztek - 0.30 Sluiting,
deruurtje - ,18.15 Diverse Javaansche liede,- sen - 20.45 Orgelrecitat - ~1.45 Sluiting~
8,30
Maleische
liederen
9.00
Hawaiian
ren ,- 18•.15 Chineesche muzlek.
'
Zellders: GSII 13.91, GSF 19.82, ,GSB 31.55
'- 9.30 Ketjapi-orkest - 10.00' Bluiting Bandoeng P. 1\'1. Y.
Parls-Coloulale
12.00 Arabische ltederen -12.30 Gambang
Bandoeng 11 103, PLP 21
21.30 Big Ben. Gounod's; FaustH (5de
kromong 13.00 Ohinaesche llederen 58.03 M, en 90.63 Me
11.00 ohtneeschePatfm muzlek - 11.30 akte) -.22.05 ,1 was. thcce": causerieZender TPA 2. 19.68 1\1,
13.30 Javaansche liederen - 1<1.00 Sluiting.
22.20 . Lichte orl{estmu~l~k - 22.45 Sport- _600 Oramofoonmuziek - 9 00 Lichte muJavaal!sche gamelan uit Solo.
11.00 Moderne Arabische liederen - 17·10
18.25 Volkslied - 18.30 Cor.cert (relay Raverslagen - ~ 23.00 . RelSmdl'ukken -.23.45 1zlek .:-. ~ 10.00 Concert - ,11.00 Bluiting Bandoellg II 103, P~lIl 45
Harmoniumorkest - 18.30 Persberichten ' - pio:..Paris) - :19.15 Grieksch~ kroniek over
Cab..·uet - 2-1.00. Nleuws en m~dedeehngel1 13 do .LUricllmuziek ...;.. 1500 Sluiting .
-:- 0.20 Dansmuzlck - 0.30 SlUlting.
• - _ ' ~
•
-'.
19,00 Krontjong - 19.30 Voorlezen uit de h€t -lev-cn ;in Frankrijk - 19.30 Nieuws (En18.00 Javaansche liederen - 18.30 "Kron·
1"l.OOFilmschlagers - 18.00 Bridge - 18.15 kor'an met toelichting - 20.30 Vervolg har- gelsch - 19.45 Concert (vervolg) - 21.00
tjongmuziek.
'
Opera-fantasieen - 18..10 Persberichten. Op monii.lmorkest - 22.00 Sluiting.
Nieuws en koloniale koersen - 21.30 Radio':'
Paris·Cololliale
90 1M. :. Muzikaal programma - 19.00 PianoBandoellg II 103, Batavia II 190
journaal - 21.40 Internationale kroniek .
Pl\III 45 .
Zender TPA' 2. 1~.68 M.
soli 19.30 Orchestra ...'Tipica" - 21.00
21.50 Causerie: Het leven in Parij-s - 22.00
·
"
Duitsche ~temmingsmuzlek - 21.25 OrgelPho h J
Kamermuziek 23.30 Koersen - 23.35
19.00Persberich~li r- 19.15 Westersche
18.25 Volkslied - 18.30 Concert (relay Ra. klan-ken 21.30 Heruitzending Phohi:
S IUiti ng.
Hawaiian - 19.30 Dameshalfuurtje r - 20.00 dio-Paris) - 19.15 Russiscl1e kroMek over .,Godsdienstige vragen van nu". (V.P.R.OJ
,
16.88 1\1.
Radiotoone-el van de vereeniging uPendis" het· !evel11 in ~rankrijk - 19.30 Nieuws (En. - 21.55 Orchester musette - -22.00 .concert
- 21.00 Soendaneesch Katjapi-Orkest met gelsch) , - 19.45 Concert (vervolg) - 21.00· - 23.00 Sluiting.
21.00 Wilhelmus _ 21.10 Persbel'ichten _
Rome (E. I~ A. H.)
zang.
Nieuws en koloniale koersen .- 21.30 Radio~te~sti~r~~~~~~~~z~~,(V.P.~.'6~) ~G2tgo'
Golftengte 25.4 1\1. Azle~u1tzendi~
jouruaal -'- 21.40C:iuS'erie over 'economische
(Senrll'ang)
Balldoeng II 103, Ba.t~'Vla II 100,
aangelegenheden - 21.50 Causerie: De too.
• • ••
.. ..
~ra'111ofoonmuziek - 22.00 .,Gasbescherming I 19.00 Gevarieerd programma (l-elay) P1\1l1 45, P1\IN 29
.
neelwereld 7.122.00 'Concert - 23.30 l{oersen
161.29 1\1 en 88.16 1\1.
m Nederland" Causerie ---. 22.20 Gr.amo~~on- ; 20.35 Nieuws - 20.t5 "Balilla. day", causerie
22.30 Lezing over den Islam - 23,00 Ara. - 23.35 SIUltlng,
muziek. "Wat doet eep.l Ultgever -elgenhJk?" !voor kinderen - 21.15 Nieuws (Engelsch) bisch intermezzo 23.10 Voortzetting
8.00 Concert - 11.00 Sluiting.
Caus~rle - '22.50 Gramofoonmuziek - 23.00: 21.30 Nieuws (Japansch) 21.45 Opera·
Soendaneesch katjapi-programma - 23.30
fragmenten. - 22.30 Nieuws - 23.-15 Nleuw5
ROUle (E. I. A. H.)
16.30 Theemuziek - 18.00 Persberichten Sluitmg.
Sluiting.
- 23.55 InstrUnientaal cone-ert - 0.10 Vo- 18.20 Jack Smith in zijn repertoire caal concert - 0.20 Italiaansche proza Golflengte 25.i 1\1. Azle-uftzendinr
19.00 Avondwijding. ~ (N,I.C.R.OJ - 19.30
I
,
0.30 Laatste en sportnieuws.
Viool-soli
., ·20.25 Dansmuziek - 21.00
19.00 Geval'ie€rd programma (relay)
~
,It
I
Zellders: DJE 16.89. DJQ 19.63 (van
20.35 Nieuws- 20.50 Pianorecital - 21,15 Eventu€·ele hel'uitzending Phohi-programma
105 ~I, ..
Nieuws (Engelsch) - 21.30 Vioolrecital - - 22.00 Sluiting.
20.30 uur)
Causerie - 22.00 Vocaal en instrume~l
17.00 Moderne Chineesche liederen.~ 11.3() 21.-15
ANDEIlE
18.25 VolksU'ed - 18.30 Lichte muziek' taal· programma -22.15 Beantwootdthg
,.Pendidikan') - 18.00 Wajang - 18.30 Pers.- rapport-cn - 22.30 Nieuws -'- 23.-15 Nieuws '~
19.30 Nieuws· (Engelsch) - 19.45 Lichte mu.:.
bericht'en - 19.00 Lezing over Mohamme;' 23.55. Vocaal en instrumel1taal concert 109 89 ~I. ell 6129 .M
ziek -. 20.25 Groeten aan d'~ luistel'aars daallsche Godsdi~mst - 19.3() Amboneesche 0.30
•
••
20.30 Nl-eUWS eneconomisch overzicht - 20.45
Nirom: Buitenzorg 182 M.. Cheribon lOG
SPOl't- en laatste nieuws,
liederen - 20.00 Gambang kromong "Ngo
6.30 Marsch - 6.35 Gymnastiek - 6,50 Geval'ieerd programma - 21.3.Cl Niel1wsen M.• _Pekalongan 92. M .•t Soeka~oeml 19:t M.,
Hong ILauw" - 22.30 Sluiting.
Gramofoonmuziek - 8.00 Bluiting' - 11.00 economisch overzicht (Eng. 'D"E, OJQ en Bandoeng 120 M., en de ArchipeJ~eDder•
. Marsch -1~.03 Accordeol1muziek - 11.30' DJN. Ned. DJA en DJB) - 21.45 Radiojour- Bandoeng (Y D C) 20 M. 27 M, (P L P) en
GramofoonmuZ,iek - 12.30 Lunchmuziek - naal - 22.00 Iste akte van, Doer Rosenka- 29 M. (P M N), Soerabaia I (Y D B) 25 M.
Phohi
13.30 Gevarieerd con.cert - 1-1.30 Sluiting,
valier" van Rich strauss ~ 2300 Boek- tusschen 8.00 - 14.36 en 31 M. (Y D A) van
16.30 Marsch - 16.33 Engelsche 'walsen _ ~sprekh~~g. -;; 23.15 Zangrecital (biriton) e - 6.30 - 8.00 en '8 avonds. Tandjong Priok
16.88 M.
(Y D A) 50 M. tusschen 8.00 - 14.30 en op
17.00 uHawaiian" -17.15 Persberichten _ 23.30 SlUltmo •
Nirom
Geen uitzel1ding
99 M. (Y D A) 'van 6.30 - 8.00 en '8 avonds.
17.30 Vocaal halfuurtje - 18.00 Composit:ies
Zenders: DJA 31.36 ~n 19.14
Nirom Oost- en Midden-Java: 8oeraba~
van Carl Maria von ·Wel:1er - 18.30 Muzlek
~ Batavia I 126 1\1.
en zang - 19.30 Klassiek concert - 20.30 18.25 Volkslied., - 18.30 Lichte muzi~k , II 196 M., Bemarang 122 M.• Malang 191 M4
Zeesen
6.30 Gymnastiek - 6.45 Luchtige gramo- Donkozakkenkoor - 21.00 Krontjong - 21~30 H).20 Nieuws _(DuitsCl,l) - 19.35 Lichte mu- DJokJa' 181 M.• Bolo 188 M., TJepoe 186- M.
B.R.V.: Buitenzorl '156.25 ~I.• Soekaboe...
ziek 20,15 Groeten aan de luisteraars
LEDden: DJE 16.89. DJQ 19,63 (van 20.31 phool1muziek 7.00 Gramophoonmuziek DansmUziek - 23.00 Bluiting.
_. 20.20 Nieuws en economisch overzicht ml 142.18 M.
(aIleen over de ,5 archipelZ'~nders) - 8.00
uur) DJN 31.45~L
Sluibing
11.03 Lichte muziek c-- 11.40
<Engelsch)
20.35 Duitschland-echo Lnykll Batavia (OJ 143.01 M., aIleen wh·k,..
(l\'laleisch)
Nil'OUl
20.40 Hitler-jeugd programma ....:.- 21.20 "Vom oagen 8~ - 10 en 6--- 8 uur.
.
18.25 Volksl1ed - 18.30 Lichte muziek - Morgenwijding (N.r.C.ROJ - 12.00 WeerPastor
sin
Kau"
(muzikale
klucht)
22.05
Van Wingen, Pekalongal~: 91.74 M.• Boa.
19.30 Nieuws (Engelsch) - ·19..15 Lichte mu:.. bericht ~ 12.05 8eri'euze muziek.Yioolsoli ~tavia II 190
..Urgernl
ist
Unfug"
22.50
Ni€uws
en
ecorabaJ&
140
M..
Bemarang
103.09
M.,
Maziek - .20.,25 Groeten aan de lUisteraars - 12.30 'Richard Schmidberger-Trio - 13.20
11.00 Krontjongmuziek - 11.30 Siameesch r.iOmischoverzicht (Duitsch) - 23.05 Het ge]an~ 91.74 M.. Madloen 10'1,53 M.
13.30 ~Populair·~ gramo20.30 Nieuws en eoonomisch. overzicht . '-,;. Persberichten
20.45 Schubert':recital - 21.30 Nieuws en phoonmuziek - 11.,20 Per-sberichten (herha- intermezzo - -18.00 Sumatraansche liedel'en winterhulpwerk -:- 23.20 Sonate in 'e min,
Radio Uolvast. SoerabaJa: 169.15 M.
18.30' ,Gal11bang~kromol1g.
OPe 90 van B-eethoven 23,35 Sluiting.
economisch ov€rzicht. (Eng. DJE, DJQ en ling) - 14.30 Sluiting.
Penang. Z. H. J., "9.3 M.
.
Kuala Lumpur. Z. O. E.• 48.92 en 11'.10.
DJN, _N'cd. DJA en DJB) - 21.45 Radlo18.03 DansmU_~i'ek ~ 18.30 Op verkenning
Qal1doeng II 103, J?LP 21
Philips-Radio. Eindhoven. elken Woensjourraal - 22.00 Za,ngrecital \(bas) - 22.30 -- 19.00 Pel'sberichtcn - 19.20 Gevarieerd
11.00 I Japansche en Siameescl1e muzlek
dagavond ot> 19.31 M.
.
"Vom Pastor ~in Kau", muzikale scenes prc~l'aml1la -- 20.10 Fragmenten uit Wag;.
_.
17.15
Diver..se
krontjongli'cderen.
Pitsburg <U. 8, AJ 48.86 M. vanat • uut
23.15 'Tijd,schl'ift€n:'revue - 23.30 Sluiting.
l1er-op~ra's - 21.10 Algemeen bUitenlandsch
Zelldel'3: GSD 25.53, GSC 31.32 GSB 31.55 30.
,.
Z ..J'
•
J \ . 1 38 l\J
DJ I/Of. 1\1 ~ w€ekoverzicht door den heer J. H. RUmanBandoeng II 103. P~UI 45
Volkenbondszender (Radio NatioM)· 38.41
elluerS • D l ::$. 4 . ell
B 9.1'& 4 .
21.30 Concert gecombineerde orkesten Nirom
6.30 Big Ben. "Round and about') - 6.40
18.00 ~l1daneesche klucht - :18.30 Op- Variete - 1.00 »Sealed orders» - 1.30 Con- en 31.27 M. resp. Zondaga 6.09 - 6.45 en
18.25 Volkslied - 18.30 Concert - 19.20 en Hotel ·des Indes om 21.55 onderbrok'~n
cert B.B.C. Emp.ire-Orkest - 8.10 N:ieuws 8.15 - Q.45 U H f ' , :
Nieuws (Duit~ch) - 19.35 Oon-cert (vervolR) voor Amsterd. openingskoersen 23.00 l'oep tothet geb?d. i\rabi~c~J,e liedel'ell
18.<15· Oostersche Hawaiianmuzlek.
Uongkong, 31.49 M., 15.40 - 22.40.
en medf.:deelingell - 8.30 8luiting.
- 20.15 Gl'oeten aan de luisteraars - 20.20. Sluiting. .
. J , ~
,
:
'

B.R. V.

Radio-programma s
•
\VOENSD1\G
Nirom
Batavia I 126 1\1.
18.()3 Vooravondconc€rt - 19.00 Persberlch-

ten - 19.20 Dansmuziek - 19.50 Populair
allerlet - 20,10 Gods<Henstig-cultureele le-

zing U.K.R.O.S) - 20.30 Serieus concert 21.00 Zangrecital (bariton) - 21.30 Gevarieerd populair pl'ograUull:a - 21.55 Amsterd.
openingskoersen - 22.00 Populaire gramophoonmuziek (alleen over de 5 archipclzenders) r- 22.30 Sluiting.

'B. It. V.
Bafayl.\ I 15'7.89.1\1., BatavIa 11 61.66 1\1.
11.00 Gramofoonmuziek - 17.30 Persbe·
r!chten - 11..15 Gramofoonmuziek - 18.00
Kinderuurtje - 19.00 ·Gevarie·erd programma - 19.30 Gramofoonmuzi'ck - 19,45 Buitenlaildsch overzicl1t door dr. L. F. Jansen
- 20.00 Vocaal aUerlei - 20.30 Cocktail pro~
gramma: Lichte muziek.(Geen dansmuzlek) :- 21.00 ,Lezing over Zuid-Afrika - 21.15
Vervol~~.cocktail~progr.amma 21.30 Maurice . Chevalier en Gracie Fields - 22.15
D~nsmuziek 23.00 Sluiting.
,

i

Balldoell~ P. 1\1. Y.
68.03 1\1. en 90,63 1\1.
11.0Q·Ziekenhalfuurtje .door pastoor W.
Boogaarts O.s.G. Op 00 M;: Theemuziek 11.30,Kinderuur:tje. Op SO M.: 17.30 ~ 18.00
Verv'o~g theemuziek 18.00 - 19.00 COn..
cel't - 19.QQ...The Moldau" van Smetana. 19..20 Persbericht€n.· Op 00 M.: Muzikaal
programma .- 19.10 Piano-accordeonbands
~ 20.00 Solisten (muziek en zan g) 21.00
8erieuze ll1uziek - 22.00 Variete -.. 23.00
Bluiting.
'
\.

R. y. 1\1. J. ,(Scuuu'allg)
161.29 1\1•. ell 88.76 U.
16.30 Thcemuziek - 18.00 Persberlchten 18,20 .Jazz-symphonians - 19.00 Klassieke
muzlek - ' 2().00 The _Silver !Strings r - 20.30
Jazz~symphonikers 21.00 Dansmuziek 22.00. ..sluiting.
I

. A. R. V. O. (Socl'ubaia)
. ,.109.89 en 61.29 ~I.
l'UO :\Ial~l'll ~ 16,33 Polpourfieen - 1'7.00
Th<\... Il.lllliek, ,ou't _1'1.15, onderbrokendoor
P€r~bel·i('h.t€n - ·1.'J.OO KinderUtutje 19.0'}

Concert .. :lO.OO Operette ..Das Schwarzwald
Madel" - 20.20 Dajos Bela orkest - 21.00
Cinemaol'gel - 21.30 Dansmuziek - 23.00
Sltliting.

B. B. C.

".

v,

O. R. O. (l\Ialcisch)

I

R V .ill J

V. O.

Zecscn

O. (1\Ialeisch)

ZEf\TTlERS

.•.. ;\.It.V.O. (Socrahaia)
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apuit uit', sommlge hoeken het water
op : een nlets vermoedend man staat
zich even daarna utt te schudden als een
poedel, hij heeft het beroemde Arabische
Dad aan den Hjve meegemaakt, Een
lunge maaltljd : Portugeesche witte wijn,
Besoel« aan. Llssabon. en (;ult)loeltt tuuir Sitttr«,
Portugeesche roode wljn, Portugeesche
porto en nag een P'ortugeesch liqueurtje
J(rlllls[eggillg bij
19rttl vaii den oubl!it'
worden verwerkt, Portugeesche vlsch
keiuleit Portligeeselre',t ;s'olclll(lt I
smelt op de tong, een Portugeesche slgaar wordt vaak haasUglijk onder tafel
Groote plelnen plet massleve stand- ultgettapt of onopvallend het raam uituar een nleu W .werelddeel beelden
liggen wlllekeurlg door de stad gegootd.
verspreld ; echter vinden we parken met
Nog een Moorsch kasteel, hoog op de
palmen, vol met menschen op bankles,
verderop honderden kleine klnderen bergen, ~ord't, bezlchtlgd ~ het palels
spelend in straten en .slopjes, zoodra ze waar de Portugeesche koningen de laatlietl yreemdeling zten, bedelend om geld; ste [aren van hun regeerlng hebben gedelUge hl.iiiful, departementsgebouwell, leetd,
alIe iicht ge:s~hi~~~(1, be!ge- of rose, of Weer verder, sulzend naar beneden en
\
met moiarjekwerIi t>elegd , wisselen elkaar
in bonte rij af. klelpe wtnkeltles, de zee tegemoet, die van tijd tot tijd
L i ~ s a }j 0 ri, Januarl at hun
waren zooveel n1o~e1ijJ.4 buiten helder blauw met de witte branding vlak
ultstallend en honderden kteii1~ ca:f~'S, ,bij de kust te zlen is tusschen de heuVoor de gevoele"ns weI wat
vroeg, waai
Ieder aan de toonbank i>ecllend vels,
komt een oppasser ons porren: llcht wordt. En overal vrouwen, di~ slnaasapwordt onverbiddelijk aang~draald, een pels en mandartlnen vellk6open, kip"
EstotU, de Portugeesche Riviera,' kogord"ijntje weggeschoven en een hand pen, dadels en vijgen.
men we door = hoog boven de andere
grijpt wat hij, te pakken krljgen kan.
hutzen verrijst het ultra moderne cast...
Het slachtoffer knort zachtles, draatt
'Maar helaas : Ieder spreekt Portu- no, met mjn groote danszalen, helder
Voorzitter en leden van dell. Vclksraad hebben onlangs een bezoek gebracht aan de Goodyear..
zlch en begint dan Ievendtser reagee'- geesch, razend snel komt een vloedgolf roode bars, beige, en groene filmzalel1
labriek teO Buitenzorg; Onder deskundige leiding hebben de heeren het fabrfcageproces der Goodron. fie oppasser laeht te~reden en deelt van woorden naar buiteIl, armen en speelkamel's. De zaIen zijn bijna Ieeg
yeal'·producten gevolgd, en na afloop bood de heer R. lV. Hadley, managing director van Goodyear,
minzaam mee dat he~ tijd v~.Q, ~yer~l zwaaien in het rond, aUes aan den ver- een eukel paartje danst, de bar Is ge..
het gezelschap een lunch aan in Hotel Dibbets. In bet midden van de groep, in zwarte jas, de
is. We knlkkeri stif, dail piotseliilg ac~ tellenden man schijnt los te zitten.
'Iuld met "De RUyter"-lnenschen.
heer Hadley, en naast hem, rechts op de foto, 111r. lV. II. van lIels dillgell, voorzitter vall den
tie!: Oppas waar zijn we? ,,0, wat dtH
Volksraad.
Den <lag voor vertrek: de landingsbetreft, u hoeft unlet ,te 'haasten, een
Een alltotocht divisie treedt aan, er is eell
paar lantaarnpaaltjes en, ver~er n~g
nlets". Deze opmel'king is juist voldoe~ wOl'dt aangebod~'n:: stralelici s"c11ijrtt de
krallsleggillg
de: de meest noodzakelijke kleedingeenige mannelijke Jeugdorganisatle werd
De \VeJ'eldjaJuJJOl"ee
zon
hoog
boven
Lissabon
en
daar
ver_
.
_.
Gewapelld verzel \
stukken worden snel aangetrokken, een dwijnen de zeven auto's het heuvelland, I bij het graf vall den onbekenClen
el'kend, de Padvinderij is opgeheven,
,orj
generale run naar dek begint en ...... ver voor Hollanders het bergland in. Boven tugees, gevallen In den wereldoorlog~
zond voor de H. J. een verzoek tot deel30 Padvillders naar Nederland
Een paar dagen geleden had er te
weg fUtsen Kaap Roca en nog eenige op de heuvels staan. als peperbussen de ,Voorop ,de twee Thijssen ~!l twee Pleten,
name in. Men kan hieruit afleiden, wat Soekaboemi een conflict plaats, hetwelk
}tortUgaesche .kustl~ntaarns hun heldere witgekaI1.<te molentje~, met vier, zes of vetvolgel1s een sectie manniers en eenige
NlJ de moe1lijkheden, die een oogen- de Jamboree voor Nederland beteekent,
lichtburidels d90r de s~h.emering,' ,Na. heot acht wieken, schitterend in het zon- secties. d~ks- en machinekamerpers6- bUk donkere schaduwen wierpen over wat de Jamboree voor Nederland doet. dank zij het krachtig optreden van de
I.M.I.W.·leiding en het Bestuur wonder..
eteii is aan bakboord de l3ergachtige !lust
tegcn de langzaaIh opkomende re- neel. De b~rangstel1ing van het publiek de uitverkiezing yan Nederland voor de Sinds jaar, en dag staan in aIle pad- weI is afgeloopen.
als een wazige strecp te ~~drschijti g~ lich~
vhiders-bladen
van
de
wereld
geregeld
gelukkig
komen, een loodsbootje komt in ~lcljt, g,enbtii; met. donkere zwarte koppen op is Igroot, aHen verdrlngen zich om op de Pad~lnders-wereldjamboree,
Wij vernamen hie rover het volgende :
bemachtigen. definitief van de baan zijn komt et artikelen over Nederland, over Nederdorlkere rooKpltiimen tiitstooterltl, tHe de woiken. Over geuion loopt af en toe eerste- rij een plaatsje
land's grootheid, Nederland's natuuree~
V~l'y'~IIe~
~Cltl~~UC~,
totaal
begroeid
Ceremonieel
tenu~
~
de
IUltenant
van
de
plotseling
schot
in
de
plan~en.
Allen
een iangzaam-door-den-wind-wegdrijAan het Imiw-terrein, vroeger empla.. .
en stedenschoon, Nederland's initiatief
vCQd gordijn vormen over het grijze rl- met ~n~s el.1~ ~i.t,_ u~tg~s.lage~ door zon Mariniers met ZlJl1 helm, and,ere ofn-, werken nu met verdubbelde energie om en aanpakkingsvermogen,' de Zulder- cement van de Cultuurschool, grenst
en regen. ij~ di1ken tlet.·hU1zen loopen deren met steek en epauletten op de de Jamboree van Vogelenzang 1e Jam'~vlerwater dat nog vel' in zee uitstroomt.
zeewerken etc. Dertig duizend padvin- een kampong. Hoewel deze ook uitgang
E~n uurtje> ver,loopt, a~n bakboord. ve~ liit In ta~looze Herlari~ij"~tje$;, als ChI- lange jas, onderofflcleren en manschap- boree du C~ant des oiseaux'" ~'ooals, de del'S zullen in Augustus a.s. Nederland heeft naar den grooten weg, is een weg..
neesche
tempels,
vaak
zijn
de
mUrEnl
met
pen
op
hun
paasbest.
:(i'ransche
Padvinders-bladen
hem
noeschljnt een dorpj~ aan stuurboord .IS
volledig te doen slagen tot eer bezoeken en de faam van Nederland getje, leidende over het hierboven gehet voorloopig alleen nog een bank, 111 blauw gekleurde tegels becfekt 1uet Bij"l Op den dag van vertrek worden al men
wegdragen naar hun eigen land. En men noemde emplacement en voerende naar
belsche
voorstellingen.
Langs
de
we'gE~~
heel
vroeg
de.
trossen
ingenomen,
terwijl
van
hun
land en van hun or a;lisatie.
h~t midden een vuurtorentje.
De animo In het bUitelll~nd Is zoo kan zlch verzekerd houden, dat die de Kota SoekaboemI, voor de kampong..
aldoor muren, wit, ona~gebroken. Veel eell sleepbootJe helpt bij het ,~ondkomen.
Goivend ligt h~t land' langs de rivier, en lang wachten voor de ta)rijke spoor- leder, die beneden geen dlenst" heeft,
t d t bi'
b Id d E l h
jeugdindruk bij deze cargos of smlllng bewoners korter, en er was dan ook ver...
£liles viij aot eli ltaal. Hi~r en'daar Ug- wegoverl\Vegen, een klein puffend treintje staat aan dek; langzaam verdwijnt de ~rood! d a diJvoor ee k
llg~ so e young people, zooals de Engelsche bla- gunning gegeven aan de kampongbewo..
gen dorpjes, de htlizerl liris kr~~ door voert de menschen, die na hun werk in kade, de stad. Er wordt front gemaakt ra vm ers, e oorspron e 1J me een den schrijven, onvergetelijk zullen zijn, ners om van dat weggetje gebrulk te
elkander, lange lage gebouwen liit tots- Lissabotl buiten de stad ergens gaan veor de twee Portugeesche -onderzeeboo- con_tingent .van 6000 man wIlden 'ver- en dat tot in lengte van dagen, dank zij maken, mit s voorzien van een daarsteen, in den loop der jaren steeds weer etei'l, at eli itafi. Op de wegen soms ill ten, die op de rivier voor anker Uggen, schijnen, In verband met het groote de Jamboree van Vogelenzang, Neder- toe strekkend bewijs, aangezien de leibijgepleisterd met stukken leem, de da- l'i"ien achter elkaar mullezeltjes, aan kljkers zoeken bekende punten op: het aantal aanvrageI?' dit getal tot tien land bij velen een bekend en gel1efd ding der Cultuurschool toezicht wensch.. •
ken vaak verzwaard met groote stee- belde zijden groote m,atiden/ boven op gl'oot~ radiostation, dat volgens de be- duizend hebben mtgebreid en een rou; land zal blijven van stralende jeugd- te uit te oefenen (en zeer terecht met
nen, door muurtjes gescheiden van den rug Vl'ouwen, kinderen, ed af en richten de avond te voren Is gebombar- leeringssysteem overwegen, om no., herinneringen aan schoonheid, gastvrij- het oog op de vele interne mannen)
,. aangrenzende hulzen; enkele palmen toe een fladderende kIp. Boomgaardel1, deerd en halverwege zee llgt, is achter meer jon~ens naar Nederland te kunnen heid en volkskracht.
op hen die op haar terrein kwamen.
s~uren. Dlt formidabel~ Engelsche consteken hun bladerenkronen tusschen de oranje van de sinaasappeIs, wijngaar- 011S gelaten.
Zulks was al jaren lang goed gegaan,
-_..._-_....
---tmgent omvat natuurhJk voor de overhuizen naar boven; smalle steile weg- den met lage bloeiende wijnstokken
tot een paar dagen geleden 'een kamh
' W e berelken de zee, het leven van ie- groote meerderheid Scouts uit En~eland
getjes, ongeplaveid en hobbellg voeren d u i zen d en vuurpijl en seen
DE VERI{OOPORGANISATIE VAN
t ·k
pongman door' den heel' K., een gepenun. oran- d
d a nee t ziJ'n gang we ~gin
je-roode tool·tsen langs de wegen de
eren a o
m
,
- zelf, (Londen aIleen zendt er meer dan
FAROKA
door dlt labyrinth.
sionneerd militair, rbelast met de sur1 ht'
nen weer te kojangen. De dag gaat nor- dulzend) maar ook de Engelsche koloVel' in den achtergrond llgt het ge- lI C • m~.
Naar wij reeds gemeld hebben heeft veillance van het terrein, om zijn vel'maal voorbij, enkele dolfijnen duiken af nien 'en' Dominiens, Zuid-Afrika, Aubel'gte: als cen alles overziend bpuwSmtra wordt berelkt : we stoppen voor erl toe vlak bij het schip boven water, t Ii" C
d
IndH~ Nieuw Zeeland de N. V. tot Exploitatie van cigaretten- gunningsbewijs werd gevraagd, aangewerk verrljst op een der toppen een het groote Moorsche paleis In het meest bruinachtige ruggen, een witte buik, ~~~tae, C:ib~a~~r e~' Barbados, ~ulle1{ fabrieken "F~roka" te Malang de ver- zien hem de man onbekend voorkwam.
Op diens vraag werd geen kaart ge'. di gd
..
M 1 be riJ'pt koop van haar producten geheel in
zwaat tort en kasteel uit de tiJdel1 der bekende plaat,sJe van Portugal. Groote donkere vinnen Een nleuw~ Ifransche' " t '
egendwoor d
ZlJn' deil h d g e' handen gesteld van de Internationale toond maar weI een brutaal antwoord
Mooreil, iater een del' pal~itaI1 van de zalen, met talrijke muurschilderingen, krulser loopt on~ in den namlddag voor- dvert
a
on er
eze oms t an g e en e n
~ 11 en me t groo t e boogvens t ers me t vee 1 bij,
naar het Noorden koersend: de
_
i h
t' a t b _ Crediet en Handelsverg. "Rotterdam". gegeven, waarop de heer K. hem terugportugeesche Koilirtgei1.
Moorsch 10fwerK, kleinere met veelkIeu- Montcalm, nog lets nieuwer dan wij- Nederlan~sch Ind sc con moen a so
Tot dusver was de Internatio aIleen zond om zijn kaart te halen.
Op tie t~vler ze11eh t~irijk~ yisschers rig m()zalekwerk beleg'de Moorsche eetIf"
luut onmlsbaar is.
belast
met Iden verkoop in Midden-Java
Een oogenbl1k larer kwam de man
deor elkander ; liuh merkwaardige vaar- zalen, in het midden een fonteintje, ze z1Jn.
Het is mogelijk, dat gedurende de
en de buitengewesten, terwijl in Oost- inderdaad terug, thans vergezeld van
tuigen, met deri vel' acl1teroverstaalide,n waar d~ etendeit gehurkt omheen zaten.
Kaap st. Vincent duikt op : met llcht- Jamboree een deel van het Engelsche
mast, de groote fOk ed de hinge veel- veel lngesloten pleintjes met enkele seinen roepen we den vuurtoren aan: Contingent vervangen zal worden, zoo- en west-Java Faroka een eigen ver- vier met goloks en ijzeren staven gekooporganisatie had. Deze is thans ,op- wapende kontjo's, die allen, op de vraag
kleurige gaffel.
boomert, een fonteiI1 In het midden. Te het is nog middag, dus let men op den dat dan na een week bijvoorbeeld 2500 geheven terwijl het personeel ontslag is
van den surveillant om hun toegangsLangs de rivier' doemen vele forten op, midden vart at dat fijne w~rk verrijzen vuurtoren nog niet zoo goed op en wordt jongens naar Engeland terug en een
aangezegd, hoewel het niet uitgesloteri
uitgehouwen ~ opgericht op rotsachtige haog bov~n het kasteel twee plompe voorloopig nog niet gereageerd op de even groot aantal vervangers weer van is dat, de Internatio een gedeelte van bewijs te toonen, met hunne wapens
stukken van de oever, allen de rivier, die massieve torens, aaI1 de basis breed, tal1ooz,e Z's die de "De Ruyter" weg.. Engeland naar Nederland vervoerd moet het personeel van de voormalige ver.: zwaaiden en ,riepen: d i t zijn onze
toegangsbewijzen, daarbij probeerende
in vroeger tijden in den winter door naar boveil fijrt toeloopend: de schoor- flitste.
worden.
koop-organisatle van Faroka overneemt. den heer K. neer te slaan. Deze hield
handels- en zeerooversvloten graag als steenen van de ellorme keuken. Een
Het totaal aantal deelnemers wordt
moedig stand, ongewapend als hij was,
winterverblijf werd gebl'utkt met de klein pleintje wordt door den gids voorMorgen In Tanger: een nleuwe stad, geschat op dertigduizend, uit vl'1jwel
473E STAATSLOTERIJ
en door het tumult kwamen een paar
caarmee gepaal'd gaande plunderingen zichtlg behandeld: hij verdwijnt even, een nieuw werelddeel op de reis naal; alle landen der .wereld. .ouitschland
I m i w-kampbewoners, die daar, vlak
van de bevolking, bestrijkend.
komt dan stralend terug. P.lotseling Indle.
. zeUs, waar, sedert de Hitler Jugend als
Vijfde KJasse. - Vijfde Lijst
bij, tuinwerkzaamheden verrichtten, terTrekking 25 Januari
stond te quIp snellen.
Aanko;l1st ill Lissaboll
f 5000 No. 14221.
Deze namen direct het tegen-offenf 1000 No. 9039, 12729.
Lissabon zelf quikt op: hoog opgesief, sloegen twee .der kampongmannen
die besprekingen voerde in het Proeff ,100 No. 1057, 5795, 8042, 8774, neer en ontwapenden de anderen.
trokken tegen de heuvels, groote masrlleJttve
station met den directeur dr. Gandrup.
9864, 10030, 120~0, 13795.
sale gebouwen schleten' uit de wirwar te
Spoedig daarop verscheen de inmidHet gevolg hiervan is, dat een cC)mplete
f 200 No. 5!)9, 2158, 20403t 20994. dels telefonisch gewaarschuwde politie
\,ool'schijn: het oude koninklijke paleis
koffieboom van drlejarigen ouderdom,
f 100 No. 8441, 10041, 11299, 12537. en rekende de belhamels in, terwijl de
even buiten de stad, hotels, banken, en
Product van het Proefstation 'Ie illalallg
...
wal'enhuizen. Tegenover de groote baal
dus een paar meter hoog, met bloei en
beide gewonden llaar het ziekenhuis
Vijfde IUasse. - Zesde Lijst
van Lissab-on met de voor anker liggenwerden gebracht.
vruchtvorming,
naar
de
tentoonstelling
In het Nederlandsche p:Wiljoen ~ ter producten van Indie, en uiteraard "mag
de Portugeesche vloot is de llgplaats
Kort daarna verscheen een gedeelte
Trekking van 26 Januari
wordt
gezonderi.
voor de "De Ruyter" : aan de kade staan expositie, welke te Nagoya ge~...o uden zal daarbij ook de koffie niet ontbreken.
f 1000 No. 774, 14863, 16994, 20198. van het kampongvolk op het I m 1 wtalrijke menschen de aankomst af te worden, worden o.m. tlllmchouwelijke Tot~at doel werd Malal1g bezocht door
f 400 No. 646, 4431,' 5928, 15694, terrein, daar dreigend demonstreerende.
wachten: de heele dag door kuierende
Deze boom is ten kruising van RoDoor den Assistent-Resident werden
19353.
soldaten, die op ieder uur van den dag vool'stellingen gegevell van de export- den heer Van del' 'Spek uit West-Java, busta S.A. no. 13 met Bamboe Vulgaris
200 No. 2354, 5728, 18658, 19336, dadelijk krachtige maatregelen genof
~ers~hijnen, In
lange grijze mantels
men, maar, toch moest een detachement
19604.
no. 7, Parafine-papier en ijzerdraad...
met blauwe broeken en glimmend zwar100 No.. 960, 965, 1962, 3025, del' veldpolitie, om erger te voorkomen,
f
dus,
gij
raadt
het
reeds:
een
kunstt€ rijlaarzen, hun pet scheef op het pik7616, 9513;- 11469, 13435, nog geruimen tijd op het terr~in blijzwarte kroeshaar, veel politie, gewapend
boom! De ,ontwerper hiel'van is ir.
yen patrouilleeten.
16169, 20280.'
met revblvers, kaaiwerkers: bruine geSnoep, die in weinige dagen tijds een
zichten, bloote voeten, versleten voddusdanlge boom schiep, dat op eenige
den, enkele vrouwen met een groot~
meters afstand gij In een del' proeftuizwarte of bruine cJ,oek om de schouders
nen geen onders~heid wee't te maken
of over het hoofel. Zoodra we gemeerd
liggen komt een groot aantal journallsmet een echten boom. Bovenstaande
ten en handelaren op het schip: foto's
fotogl'afische reproductie geeft een goed
worden gemaakt, ~en' officier van piket,
van het .verkregen produ~t.
beeld
die op het punt staat zich door de
nienschen heen te worstelen, vereeuwigd.
;
De boom Is in voUen bloei en als
Vrouwen met sinaasappels en mandarijnell slenteren' langs lhet !SChIp, voor
sneeuw ligt de bloesem, op de, takken,
reclame gooit een van hen den manterwijl tak)es roode en groene bes op
schappen een exemplaar toe. De belangvruchtvorming wijzen.
I
stelling voor de Ol}ooglijke dame wordt
l1U belangrijk grooter. Doch dan pakt de
politie haar op en verdwijnt ze van het
De uitvoering geschiedd~ door een
tooneel.
Javaansche vrouw, dIe als beroep kunst·
Wanneer de menschel), de gelegel1p~id
bloemen vervaardlgt en die met' haar
krijgen verdwijnen ze de stad in: la'hgs
zoon het fijne peuterwerk tel' hand
het tentje met de juffl'ouw, die Holnam.
landsch spreekt, eJl later een Juttersche
blijkt te zijn, en enkele opgelegde oorlogsschepen, waarvan een zwaar beschadigd in de muiterij van een paal' maanden geleden. Hoog boven elkaar rljzell
<ie huizen op, donltere kronkelwegen leiden naar hooger punten,' bocht of geen
bocht, vaak rijdt door dic straatjes een
tram razend hard naar beneden, verdwijnt een auto pijlsnel in de diepte.
Ontelbare karretjes, moeizaam getrokken door sloome paarden en ezels, hoog
opgeladen, stremmen het verkeer overal; vrouwen, alles wat ze den ochtend
hebben Ingekocht in groote manden op
het hoofd dragend, schuiven behoedHet VOOl'nemen bestaat, om nog eenige Dcor den hoogen waterstand is de Theems 01) verscheidene plaatsell buiten
de oevers getreden, zoodat uitgestrekte landel'ijcll :geillundeel'd zijl1. Op verzaam door de opstoppingen heen, de
. dergelljke exemplaren aan te maken,
scheidelle plaatsell is het verkeer volko men onmogelijk geworden, zoodat ellkele
de heeren der schepping wandelen op
waarvan er €en bestemd zal worden boerderijen geheel geisoleerd in de 1 watermas5a liggell. Bovenstaande lucht·
De nieuwe Robusta-kruising, die mOlllenteel furore maakt bij den stal
hun gemak heen en weer, groote slgavan
bet
Proelstation
te
lUalang.
voor
de koffi~-propaganda in Australie.•
j , \
opname werd gemaakt bij Egham in Surrey. \
ren In hun mond.
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Australie

Leven en werken in

Waardeering voor iriitiatlef en werkkracht
•
Nctuurschoon in de omqevmq

's avonds een !d'oorloopend programma

Hotels en restaurants zijll
nlet duur i
-----40----

vertoont, echter uitsluitend Amerlkaansche of Engelsche films.
Wanneer men genoeg heeft van het

wlnkels kijken kan men een park bin-

RE1SINDRUKl{EN UIT AUSTRi\LI~
. Van
een speclale medewerkster

Wat geestelijk .~.even betreft, s~~an d~
doorsnee-Austrahers nog niet blJzondeI
haog, hetgeen ook niet t~ verwonderen
Is als men bedenkt hoe Jong het land
nog is en dat alles wJ.t reeds tot st.a~d
gebracht is (en dat Is h~el wat) m
slecht~; cen eeuw gebeurd l·g. Ook. wB
hlermee g€en onaangename crltlek bedoeld wordell, want p.er slo,t van rekening gaat een goede mborst en practlsche levenshouding boven een hcofd vol
geleerdheld. Hae dit ook ziJ, een onpartijdig beoordeelaar meet toch weI zlen,
dat Australie qua cultuur HOg veel a~hterstaa:t bij Europa. De voorllchtmg
door de pers Is b.Y. ~eer oppervlakklg:
heele pagina's zijn aan "game~" en
"racing» gewijd, verder veel bmnenlandsch nleuw~, over oogsten, IJolitiek
en Society, en maar weinig over .~etgeen in de wereid bulten Australle, te
koop is.

Perth

van

nenloopen, waar een keur van Europ€esche bloemen en boomen den Indischgast in den zoeten waan brengen dat
hij in 't Moederland is, maar dan een
Moederland met een uitstekend klimaat
en veel zon t Laat ons dit Iaatste niet
verge ten: het klimaat bedertt menigen
dag in Holland en dergelijkta streken,
terwijl Austral1e ,echt een mooi-weer
land genoemd mag worden. Zwemmen
aan de "gouden stranden" kan. men er
al vanaf eind september tot April toe
en sommigen doen het ook weI het gehteele. jaar door, doch dat Is voor ons,
met ons tropenbloed, nlet 'aan te raden.
In de zomermaanden kan het er zeer
heet zijn, maar in Perth krijgt men
's mlddags altijd een zeebries, die kO'alte
brengt en bovenjjien !verschllt de Australis~he hitte in ,zoov~rre iVan de onze,
dat hun hitt.e droog is en men er llagenoeg niet bij transpireert, rerwijl
m.en hier weI eens het gevoel heeft in
€en natte deken te wandelen. De temperaturen die men's zomers In Australie heeft (len hierbij laat ik het uiterste
Noorden buiten beschouwing, waar het
helsch heet mbe~ zijn), zijn belangrijk
hoo<Yer dan wij ze hier hebben: tot 110
a 120 graden toe, waarmee natuurlijk
het feit verband houdt dat Australie
voor een zoo groot d'eel uit woestijn bestaat. Aan de Zuid-kust - Melbourne,
of Albany in het \Vesten - is het mintier warm. Vanwege deze warmte is het
voor menschen. uit Indie meer aan te
raden om Australle in den winter (Juli/
Augustus) of in het voor- of ;najaar te
bezoeken.

I

Aan lectuur, kunst en algemeene cuItuur kon tot nog toe l1iet veel aandacht
, geschonken worden in dit land, waar
wel'k onder aBe om~tandigheden v66r
ging. Een cerste verei~chte in pioniers
Is immers ellergie, w~rkkracht om uit
den b<Jdem te halen wat er in zit, zulks
maar al te vaak onder IJntmoedigende
omstandigheden, want Australle is bovenal eell d roo g land, en wat dit
voor de landbouwers beteekent leert
men al heel gauw hegl'ijpen, wanneer
men een heetje het binnenland ingaat.
Trouwens, het heele voorkomen van de
natuur wijst er op, dat wat wij SOUlS
hier te veel aall water krijgeu, dat hebben ~ij te weinig.
Men moet bewondering gevoelen VOOl'
hen, die bijvoorbeeld de graancultuur III
West..Austral1e doorgezet hebben: ZOO
OP het cog zou men denken dat dlt land
er onmogelijk geschikt voor kml zijn, en
toch 13 de "wheat industry" un teza,men
met de wol en het goud de voornaanl:ste
bron van inkomen voor dien staa1t.
De landbouw
Wanneer men Oostwaarts van Perth
de Darling heuvels gepa'3seerd is, komt
men in de Z.g. "wheat belt", een streek
die zlch van Noord tot Zuid uitstrekt
en waar graan de hoofdcuHuul' Is. In
het meer Noordelijk gedeelte van de
"wheat belt" heeft men deor de droogte
reeds twee oogstmislukkingen achtereell
gehad en zijn de farmers tot armoede
en wanhoop gebracht en moeten door
den Staat 'gesteund worden. In den
winter en het voorjaar moe t het· regenen en als dat niet gebeurt, dan verdroogt de geheele oogst op het veld. Of
als er aIleen regen geweest is ,kort na
het opschieten van het graan (Junll
JuU) en niet meer tijdens de vruchtzetting (September/October), .dan zijn het
allemaal looze aren en is de oogst oak
niets waard. Maar al te veel wordt er
in Aush'alie - en met reden - over de
droogte geklaagd; maar wanneer het
een normaal jaar is verdlent de farmer
weer aardig, en zoo leven zij verder, altijd maar op het beste hopende. Oelukklg is de Australler optlmistlsch van
aard en neemt de zaken als regel nlet
te zwaar op. De menschen op het land
benijd ik echter het millste, want - zooals ik ook las in een heel aardig boek
over Australie ("Cobbers" van dr. Thomas Wood) - de stad eet het land op.
De groote steden ontwikkelen zich meer
en meer,. en er wordt betrekkelijk te
weillig aandacht besteed aan het land.
Sydney is nu reeds de vijfde stad van
de wereI'd, wat inwonersgetal betreft!
En dan te denken aan de enorme onbevoJ.kte ruimten in het Noordwesten!
Pertb

lIet klilllaat
In bet voorjaar (September/October)
heeft men te Perth besUst een fllnke
mantel noodig, zoowel als wat .warme
onderkleeding, da:ar het vooral tegen
den avond aardig afkoelt. Vele AustraEsche dames l1epen in dlen tijd nog
met hun wlntermantels met bontkragen, en de Uchte japonnetjes beginnen
pas tegen half NoV\emQer voo)," ~e.n dag
to kQmen, al Qpenen d~ wannhulzen
hull. H8pdng campaign" QQk al veel
eerder, z,ooals t.~ doen ge'bruik~lljk! Het

ieitelljke zwemseizoen beglnt ook pas
midden of elnd November, dan worden
de strandwachten, "Surf guards" weer
ingesteld. Deze strandwachten zijn jongelul, die zich vrijwllUg ervoor beschlkbaar stellen om over de zwemmers te
waken en die gedurende den zomer geregeld alle zondagen langs de stranden
een oosle in 't zen houden. Er staat
namelijk somtijds een zeer sterke onderstroom in de zee, die onvoorzlchtlge baders wegtrekt, en bovendien heeft men
rondom geheel Australte het haaiengevaar, zoodat niemand zich oolt verder
zal wagen dan in de branding. In Sydney wordt 's Zondags tijdens het zwemselzoen zelts met vllegtulgen gepatrouilIeerd tenelnde de haalen te kunnen
rapporteeren aan de strandwachts.
Natuurscboon

Naal' ,West AustniUe gaande, moet men
geen overweldigende school1hooen der
natuur verwachten; het landschap is
min of meer vlak, met ultzondering van
de heuvelret2ksen achter Perth, welke
evenwijdig ,aan de kust loopen, en de
bergen in de buurt van Albany (waar
het zeer schilderachtig is). Men kan
€chter een heel pr8ttlgen tijd doorbrengen aanzee, hetzij in de badplaatsen
Scarborough of Cottesloe ('beide bij
Perth), of in de streek in bet Zuidwesten waar de 'kalksteengrotten liggen en
Inen rotsachtlge' stranden. aantreft die
zeer pittoresk zijn - zooals Yallingup
met de prachUge Canal Rocks en Kaap
NatUl'aliste - of in de It"orest Districts
ten Z. O. van Perth, waar de machtige
karri's groeien, die tot 200 en 300 voet
hoog worden en waar men de nijvere
houtzaagmolens vindt. In het voorjaar
zijn de heuvels achter Perth met hun
"wildflowers" heel aardlg en kan men
er ook uitstekend terecht· in de vela
pensions, b.Y. in Kalamunda, waar eten
geregelde autobus service u heen brengt.
Men vindt er tusschen de eucalyptusboslSchen plotsellng sinaasappelboomgaarden, waar men de oranje vrucht~n
aan de boomen kan zien rijpen, terwljl
er vlak naast soms d'Ell perzlkell- en abrikozenboompjes in bloel staan. Appelboomgaarden komen veel voor in de
streek ten Zuiden van Perth. Het opvaIlende in al deze boomgaarden is dat
zij zoo kort gehouden worden, niet veeI
meer dan manshoog, teneinde de vluchtdracht te regelen. en het plukken te vere€nvoudigen.
Aan schilderachtigheid
gaat op die manier weI vee! verloren,
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maar ongetwijfeld zal het ult commercI~el oogpunt te verklezen zijn.
De drulvencultuur Is ook In het Swan
River gebled een belangrijke bron van
bestaan; en ook de drulven worden
laag geknot gehouden. Zooals bekend
Is,' fabrlceert Australis wijnen en' port
en ook mousseerenden Iwijn en beglnt al
eenigen naam te maken met deze producten. Dultschers uit het Rijnland zijn
ge'importeerd om deze cultuur op wetenschappelijken grondslag op te zetten
Ook in Zuid-Australle rondom Adelaide
vlndt men een uitgebrelde druivencultuur en hler hebben zlch de meeste Australiwhe Duitschers gevestlg'd!; men
vindt er heele Dultsche dorpen.
Voor degenen, die belang stellen In
technlsche aangelegenheden, is een bezoek aan de goudmijnen van Kalgoorlie
(400 mill ten Oosten van Perth, aan de
Trans-AustraUe-route) zeker wel de
moelte waard, Kalgoorlie Is een echte
goudstad, ,zqnder eenlge paging tot
verfraaiing opgezet midden in de woestenij, omrlngd door de [opgeworpen
afvalhoopen (dumps) ult de mijnen, zeer
stoffig en' warm, maar niettegenstaande dit alles plenty "aantrekklngakracht
uttoetenende t Aan goud Ievert WestAustraUe een waarde van zes millioen
pond sterling per [aar.
De prijzen

Over geld gesproken: West Anstralie
is vool' ons een goedkoop land en in
Perth kan men in goede, middenklasse
hotels terecht voor 3 guineas pel' week
(dus 3 ,x J 7.60 ongeveer), terwijl men
u in id'e "guest ~ouses" slechts 2 a 2%
guineas per week rekent, waarvoor zij
u ook. heel good verzorgen. Alleen "afternoon tea" Is in deze prijzen niet inbegrepen, doch .in de stad - en ook in
klelnere plaatsen - zijn zooveel tearooms, cafeteria's en "milk bars", waar
men ,voor enkele pennies terecht kan,
dat dit laatste geen bezwaar vormt. Opvallend goedkoop kan men b.Y. een kop
thee of koffle drinken in de groote wal'enhuizen, staande aan de marmeren
toonbank of op hooge stoeItjes gezeten :
zoo rekent men b.v. ,bij Woolworth's
twopence (nu 6 ct.) voor een kop thee,
chocola of koffie, ,rerwijl men voor een
complete afternoon tea met lekkere
cakes in )e'en tearoom 6 a .to l>€nce neertelt, dus ook niet vee!. In het begin valt
het rekenen in pennies, .shillings en
ponden niet mee, en kost het wel eens
moelte zlch te herinneren, dat er twaalf
pennies in een shilling .gaan, doch twintlg shllling in een pond!
Maaltijden in hotels kosten zoo ongcveer : 2 a 3 shillings voor ontbijt of
lunch, 3 a 4 shillings 'Voor diner. In
restaurants en "fish and chips" winkels kan men voor een shilUng een
goede lunch krijgel1'. Men eet el' over 't
algemeen niet veel tegeUjk, maar dikwijIs. De thee om vier uur is meestal ook
tamel1jk uitgebreid, zoodat men voor de
lunch niet zoo veel behoeft te gebl'uiken. Opvallend is het groote aantal lekkerswinkels, Iwaar de heerlijkste dlngen
uitgestald Uggen en men voor fourpence of sixpence een zakje met chocolaadJes en dergelljke koopen kan.
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Strijd om nleuwen inhoud In China
De Chineezen zdeken

•
In verwarring Russische hulp

Tsjiang Kai-sjek -herstelt het vertrouwen in
eenheid 1van China
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Met !let slagell del' Nvolutle van 1911
kl'eeg het land cen nieuwen naam:
'l'sjoeng Hwa Min Kwo - .,Chineesche
i-wpuollek" .- en .daarmede was er het
meeste van ge~:gd'. Een nleuwe. VOrin
was geboren,' doch ,degenen die el' den
stoot toe gegeven hadden, waren nog
allerminst Ulj .machte er in te gieten
wat Zlj zich hadden voorgesueld.
De groep voortrekkers· was klein geweest, ats gewOOl1uJK, unancleel ,en 111illLalr WaI~ll ze tamellJK nUlpeloQs en
onaer ae lJloem aer natir.;' haaaen ZlJ
t,wu vall weuug aannang kunnen ver..:;eKeren. ~{)t:n J a~-senoracnt het DIet
venter <lan voorlOoplg president en reeds
na zes weken zag hlJ er <le' l'aa<lzaam·
n\;Jid van 111 ZIJl1 rechten op te ge\'en
,en gUIl.:ile van l Joean Sje-kai" dien hij
tJij ae nationale vergaetering aanprees
alS e~n, goed en beKwaam man; tot
pleSldent gekoz.en, zou hij zlch een
"noogst loyaal dienaar van den staat,"
toonen. lieKwaam was Joean lnderdaad.
maar, zeer tot schade, ontJetrouwbaar
en zelfzucntig nog meer. Soen moet dat
geweten heIJIJen, .aocn .om rcts te redden
van den schiJn van eenheid in. ZIJll
l1ieuwe schepPlllg, bleet hem ni'cts anaers over. En Joean deed wat van hem
te vreezen was. Nadat hij door venaad
ae Mant'sjoes. tot troonsaIstand had gedwong'cn, brak hij nu stelselmatlg de
begmselen etel' republiek af en ziJn val
kwam pas, toen hij met zichzelf een
nieuwe dynastie wl1de vestigen (VOOl'Jaar :1916), whrijft een bijz~mdere cor...
l'cspondent van het Vad. ult Shanghai.

Om terug te keeren tot he~ oogpunt
van den yacantleganger uit Indie: deze doet het beste om van Perth zijn
pied-a.-terre te maken want dit is een
aardige. vriendelijke stad van over de
200.000 inwoners, zeer uitgestrekt met
vele buitenwijken waar ieder gezln in
een eigen huis m:et tuin woont (in heel
Australie ziet men niet van die kazernewoningen), en vrijwel aalleengebouwd
met de badplaats Cottesloe en de havenstad Fremantle. Het hartje van
Perth is de ,.city", rond om Hay Street
en Forrest Place, waar men Veel mooie
en groob~' winkelzaken vindt en gezelUg
kan flaneeren, ter afwisseling theedrinMet het elnde yan deze, wat hij ook
ken' in eell der groote warenhuizen of
€en der bioscopen binnenl()op€n, waar verder mocht zijn g~weest, in elk geval
men van 2 uur 's middags .tot elf .uur krachtige f1guur, geraakte China in

;"

•

een hopeloozen maalstroom. Een. man
van gezag en natuurlijk overwicht was
ei niet' meer ren bovendien bleven de
versch1llen tusschen een volksgezind
ZUiden en een anti-parlementair Noorden onverminderd be.staan; het tijd·
perk ,van burg'~roorlogen, lang genoeg
voorbereid, moest nu cen. aanvang nemen. Tegen het einde <ler vorige eeuw
was China's weerstand in. zijn betrekking mist het buitenland zoozeer gebrokell, dat de groote mog~ndheden, met
Engeland, Rusland .en Frankrijk vooraan, ernstig haetden o\'erwogen, <lit land
maar in stukken te verdeelen voor zoo·
ver er prijs OP werd gesteld, en slechts
door hanOlge diplomaLle was dat voorkomin. En .tnans ging het weer deze
flchting in, nu eclltJer etoQr nog gevaariiJker vljanden: krachten, welKe in het
land zeH opkwamen.
China was uu aIleen, maar ook geisoleerd: Japan. kreeg zJjn kans druK op
dit land Ult te oelenen. China's zwakheid was indertijd' de aantrekkingskracht geweest voor andere mogendne·
Glen, thans scheen het ult gebrek aan
zeUbeheersehing het proces uer ontblnding te zuHen voltoolen.
IDe studentellbeweging

'.'

Instinct heeft dezen samenhang -10Pgeleverd, doch het moest in groote rna te
den· prikkel krijwen van buitenaf, uit
het negatieve eigenlijk, om in werking
te komen. 'De studentenbeweglng van
1919, die er toe bijdroeg, dat China zijn
onderteekening aan het verdrag van
Versailles onthield J Qmdat het Japan de
vrije hand in Sjantoeng Bet, gevolgd
door een langdurigen boycot van Japansche goederen was het ~erste sein
van een opkomend. nationallsme en
schoksgewijze heeft zich dat verder ontwikkeld. -De gr90te .stoot om aan die
l<!tee een meer organisch leven te geven,
werd in 1923 gedaan, door dr. Boen, door
zijn aanv'aarding van hulp van de zijde
oer Sowj.ets. Het was een zet met onbe.rekenbare gevolgen, en ondanks at de
ellende die ervan te verwacht,en· was en
er inderdaad uit voortvlozide, zou het
onbUlijk ,zijn lhem als een blunder of ook
maar als cen. {<Jut te brandmerken. De
situatie van het oogenblik was, dat d'e
revolutionairen nog altijd niet veel verder waren gekomen dan de verdrijving
van het keizerhuis, dat hun partij gaandeweg tot wrval was geraakt en het
land in algemeene verwarring was. De
6owjets, zeIt op erkenning uit, waren
de eenigen, die hun een krachtlge h.and
konden en wilden reiken - toeslaan
was voor Soen een: Iaat-ste' redmlddel
en tevens de laatste mogelijkheid nog
lets van zijn 'oogmerken verwezenlijkt
te zien. Darbij waren de commun~sti
sche invloeden toch niet uit het land
te houden; onder de studenten en de
fabrteksarbelders waren zij reeds kenbaar genoeg en derhalv~ leek het beter
er een verzoenende houding tegenover
aan te nemen dan ook daarmee nog op
voet 'van vijandschap te staan.

Maar de eenheid del' Chineezen als
ras, versterkt door de culturcele en histOf1sche, ZQU, julst nu de splijting het
meest nabij scneen, nog zoo ongenoord
sterk blijken, dat zij automatiscn weer
werd Ingeschakeld. Uit d'~n chaos van
lIet. samengaan met de
geluiden zou na ongeveer een kwart
Sowjet-Unie '
teuw tach nog iets voortkomen, dat bij
aIle verschil van inzicht dat nog bestaat,
StelUg heeft de aanvaarding van Rusgenoemd mag worden: de stem van sische adviseurs veel dieper ingewerkt
het Cbllleesche yolk.
i
dan. ~oen ~CA had yoorgest~ld. In orga..

Na. zijn gevangenschap van twee wekeu te S~anfoe keerde maarschalk Tsjiang
Kai-sjek einde December per vliegtuig behouden terug te Nanking, waar een
groote menlgte hem op bet vllegveld ver welkomde, N~1.St den maarschalk ziet
men mevrouw Tsjiang Kai-sjek, frlie zich bij de onderhandellngen met maar..
sehalk Tsjallg Sjoe·liallg over de vrijla tlng' van haar man zeer verdlenstelljk

beeft gemaakt,
- - - ---_.._~-------~------~~._._. .:~~.:!..~~-- - - -

nisatorische en demagogische gaven
waren zij 'hem verre de "baas en weldra
kreeg hun woord een veel
grootere
:nacht en draagwijdte dan het zijne ooit
had gepad. Het werd duidelijk, da,t de
ooerenhevoEdng en de al'beiders in de
havensteden regelrecht in de richting
van het communisme werden geleid.
Tsjiang Kai-sjek, de eenlge man in het
ZuidEm die tegen hen was opgewassen,
zag het gevaar nog juist bijtijds in, van
medestander werd hij hun tegenspeler
en door een paar bijzonder harde klappen wist hij de kustprovil1cies nit den
brand te redden. De algeheele ultdrijving der communisten zou een werk zijn
van langeren -duur en nog heden acht de
regeering dat deel van haar. taak niet
'Wheel be€Hndigd,
Nadat de communlstische springvloed
was geweken, bleek naast een hevige
verstorlng van de gemoedsrust del' bevolking ook weI degelijk nuttig werk
te zijn gedaan. De
Kwomintallg was
door de Russen tot een formidabel politiek ilistrument ontwlkkeld en dat was
jul~,t wat. men noodig had. Weliswaar
was het te links gericht en zou het nog
laren vergen voordat een algemeene inl<eer was waar te nemen, het orgaan als
zoodanig was buitengewoon gaed bruikbaar en ook Tsjiang Kai-sjek heeft vlug
genoeg de wenschelijkheld
gezien, er
nauwe betrekkingen ,mee' te onderhouden. Het Is zijn pvlHiek geweest het
geleidelijk te zuiveren van den te bree'len anti-imperiallstlschen .en ;Unti-kapitallstischen Inslag, en daarvoor in de
plaats te stellen het posi'Ueve beginsel
van nationalisme c - het. dl'ingends4e,
dat het land noooig had.' De vrienden
ult Moskou hadden een grootscheepsche
vertooning In geestelijke bewapening gegeven, de Chineezen hadden aandachtig
t<Jegezien hoe zooiets beroort te geschieden en begonnen toen op hun karakte-r!sUeke wijze te assimileeren, wat zij
zich brtttkbaar dachten.
.
t.rsjiang Kai-sjek
Dat Tsjiang Kai-sjek niet dadelijk
het algemeen vertrouwen genoot, is volkomen begrljpelijk. ,China had in de afgeloopen jaren reeds ,zoovelen van die
redders van het vaderland gezlen, die
thaniS ,met \hun vergaarde millioenen een
genoegelijk leven in' de buitenlandsche
cf)ncessies leidden, dat het nieuwe grootheden met een gerechtvaardig wantrouwen had leeren begroeten. Wie was
deze Tsjiang' eigenlijk? Een man van
eenvoudige afkomst, dat wist men, en
een krachtfiguur, dat had men ervaren,
doch waarom zou hij zich verheffen boven het gros? Waarschijnlijk was hij al
precies van hetzelfde slag, wan t reeds
gJngen de geruchten dat hij een ontzaglijk vermogen in de banken te Hongkong en Sjanghai had weten onder te
brengen door gelden af te llouden die
\'oor zijn troepen en de jonge regeedng van Nanking bestemd waren en,
wat nog erger ,was, door Japan handlailgersdiensten te bewljzen.
Slechts de tijd kon hem zuiveren van
blaam" en dat is zoo Yolledig gebeurd,
dat men Tsjiang thans voor een bijna
even onbemiddeld man houdt als toen
hij begon, ongerekend het fortuin dat
zijn vrouw inbracht. Zijn zeldzame eenvond van leefwijze geeft een beves~ig~g
van het vermoeden, dat geld geen motief voor zijn optreden is geweest - lets
zeo ongewoons voor China, dat het een
geweldlgen moreelen invloed op zijn
omgeving en op het land in het algemeen moet hebben gehad. Wat thans
zijn plaats is, liet onlall;gs een onafhankelijk blad zien door in een lang artikel
over "Onzen Leider l ' geen enkele maal
den naam Tsjiang Kai-sjek te gebruiken
(China Weekly Review, 28 Nov.>.
Met het geleidelijk tot het yolk doorciringen van het inzicht, dat ten laatste
de nood den man had opgeleverd en de
staatsgreep van 1927 als het groote
keerpuht moest worden gezien, heeft
Nanking een sterk aantrekkende kracht
kunnen uitoefenen. Tijdens zijn bewind
van negen jaar hebben zich de provinciale dictators een vaor een onderworpen aan het rijksgezag, door het yolk
of door regeeringstroepen gedwongen
en in sommige gevallen uit eigen overtuiging, zoodat thans het ongedachte

feit bestaat van een vrij stevig centraal
gezag in bijda gel1eel f.3innen-China.
Wederopbouw
Tegelijk met de aftakeling van de verzetskrachten kan Nanking zich gaan bezjghouden met den wederopbouw va!J, ,
!let land. De militairc! nitgaven, die .)eenJ
geweldig deel van het budiet hadden
opgeEHscht en toch slechts aIleen voor
binnenlandsche doe!einden waren be~1.eed konden worden verlaagd en niettemin gaven zij een verhoogd rendement; zij verzonken l1iet Ian gel' In den
strijd van alledag, doch werden de
~l'ondslag voor een wel'kelijk nationale
::veerbaarheid - te noodzakelijker ge\Vorden sedeIt de gebeurtenissen van
1931 en volgende jaren. Gelden voor de
zoo lang verwaarloosde reconstructle
kwamen vrij en Westersche mogendheden, zooals Engeland, Vel'. Staten en
vervolgens ook Duitschland, toonden een
terugkeerend vertrouwen door die met
leeningen of op andere wijze te steunen.
De lijnen, die de ontwlkkeling van welstand aangeven, kunnen niet dan betrekkelijk langzaam opwaarts gaan de -landsbegroo.ting voor 1936 - 1937
3luit met het verbluffend lage eindcijfer
van $ 990.000.000 - doch met de stelselfr.,atig·heid en den wiI die er thans zijn,
kan bij den lagen Chineeschen levenst.tandaard met welnig geld ongewoon veel
bereikt worden.
.
Het China van heden' is aidus het
beeld gaan vertoonen van een welbewuste natie waarin trots en zelfrespect zijn
teruggekomen. llIet houdt zlch Ivan dag
tot dag voor oogen, dat zijn nationaal
bestaan nog steeds in ernstig gevaar yerkeert, maar thalls ,gevoelt ,het zich 'niet
langer de speelbal en de risee va? ee~ig
ander land. Hoe zwak het ook moge ZIJn,
het staat rechtop. China is er het land
niet naar, het eerste schot te lossen;
doch weI heeft het besloten een oorlog
niet langer te zullen schuwen. Voor een
zoo bedreigd en besprongen land is dit
zeker een besluit, dat te eeren valt.

OpelkeWond
onmiddellijk een verband met Purol
en gij kunt er zeker ..an 2ijn. dat
dan geen ontsteking of verlwering
JJptreedt en de wond 11Ch weder
spoedig sluit.
Purol is samengesteld uit zeer waardevolle bestanddeelen, die diep Ul
de oppervlakte der wond doordringen en aldaar hun zuiverende,
verzachtende en geneeskrachtlge
werking uitoefenen. Er'bes(aett aau'"
ook geen middeJ, dat Purol kan
evenaren in het genezen van snij·,
val- of brandwonden, schrammen,
ontvellingen, stukgeloopen ",oeten,
zweren en ontstekingen, huidklo\en
en aIle beschadigingen der huid.
Wie eens tPurol geprobeerd he eft
en de schitterende wer~ing ervan
persoonlijk' heeft ondervonden,
houdt dan ook steeds een doos
Purol bij de
hand.De prijs
is zoo billijk
en het nut
zoo groot.
In aBe apotheken en toko's
f 0.40 of f 0.75
per doos.
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gordijn van verdedlgers voor het doel
van Raftl.

Sport
en Wedstrl)dell,
•

Onvermlnderd tempo

Vijfde Landenma.tch .Frankrijk De Uostenrljker« 'willuen »ertlletul, maar liltlf, ploeg is geen
IVtuuler-teani meer• .- Pittig tegenspel tier Erouschen, Vaart en geesulrijt tegetuoicht »oor superieure techniek .
SPORTI{RONIEK

door
onzen speejaleu medewerker

. en zeer vermoedelijk de official die, 'de
meeste Iandenwedatrllden persoonlljk
heeft meegemaakt. Het Oostenrijksche
voetbal kan men zlch nlet zonder hem
Indenken,
I '
l\teisl gemtervlewd

Den H a a g, 25 Jan.
'rot gistermiddag hadden de Franschen en de oostenrijkers elkaar vier
malen binnen de krijtlijnen ontrnoet
en telkens was de\ zege aan de manneties van Hugo Meisl t~n deel gevallell. In 1925 te Parijs ,met 4-0, in 1926
te~ Weenen met 4-1, in 1933 t-e Parijs
met 4--0, tijdens de wereldkampioensc'happen te TurijIi met 3-2. Alzoo hest'ond er een voortdurende Oostenrijksc:he superioriteit welke in de cijfers
echter niet, altijd volmaakt tot uiting
kwam. Ik herinner mij althans nog heel
goed uit mijn Parijschen tijd dat Meisl
v66r de eerst.e match van de reeks aan
zijn mannetjes opdracht had gegeven
hun doelpuntenhonger wat in te toom.en, en zich tevreden' te iSteUen met
een zege die weI sprekend maar niet
~erf>letterend zou zijn. Men had er niet
h~t
minste belang Ibij de Fransche
vrrienden al dadelijk te ontmoedigen !...
En zoozeer waren de ~ranschen

Natuurliik werd
Meisl aan den voor.•
..
avond ~~n d~. Jongste match ~~nkR;k..

Oostenrtjk gemtervlewd. Men WIlde '.~l
hem weten welk soort spel de oostei ~
rijkers zouden vertoonen en hoe hiJ',
over de kansen van beide partijen
dacht. Maar de oude rot hield zich wijselijk op de vlakte. Hij gaf of outwijkende 'of nietszeggende antwoorden. En
daar had hi} gelijk in want het gold
hier een open wedstrijd m~t vrijwel gelijke kansen voor de beide tegenstanders in weerwil van de zeer verschUlende wapens waarover ze beschiktenn.
Meisl besefte dit minstens .even goed als
ieder ander. De F~ranschen zijn gelijk
bekend op eigen terrein altijd luiterst
lastig .te besp,elen &eweest, zeUs in een
periode dat zij buiwn hun grenzen
steevast catastrqphale pederlagen Ieden. En nu hun spel eindelUk ook een
behoQl'lijken technischen ondergrond
heeft gekregen zijn zij door hun plotseling oplaaiende furia en aUes overrompelend entJhousiasme- dubbel te- vree M
van hUll eigen. minderheid zen. Welteverstaan op elgen veld. In
het bultenland zijn hun explosen ulovertllig~
ter,st zeldzaam., 'alhoewel ze ;voorkomen:
dmt hun krant-en geen poging deden om men denke ,aan een zekere 4-5 neder;deze Oostenrijksdhe opdracht voor het laag van de Oranjeploeg te Amsterdam.pmbliek te verbloemen.'
Maar in den regel kan het typlsche
Integendeel werd er ronduit in de Fransche spel zijn kwaliteiten: toch aIvQlorbeschouwingen melding van ge- leen in de vertl'ouwde en opwlndende
mlaakt. Het was meteen een uitnoodl- sfeer van het Pare des Princes of het
gimg en een geruststelling voor de aan- Stadion van Colombes ten volle onthatngers van de Fransche ploeg. Zoo plooien. En de match tegen Oostenl'ljk
ie ts als: Kom maar gerust kijken, je zon plaats hebben in het Parc des
zU1lt mobi spel te zien krijgen zonder Princes. Zelfs wanneer Meisl izijn allerdmt je bang behoeft te zijn dat onze sterkste 'ploeg in het veld zou kunnen
G'allische ha:'ln al te veel veeren zal brengen, IZOU hij waarsohijnlijk huiverig
verliezen !...... Tevens droeg de belofte geweest zijn zlch 'aan een prognostic te
vm.n Meisl er toe bij het ze1!vertrouwen wagen. Zoo veel te meer nu hlj het
vmn de Fransche spelers wat te ver .. buiten de lspelers van lAdmlra moest
st,erken. Ik heb dit altijd een rare tac- stellen, welk elf tal momenteel in Afritilek gevonden: maar de Franschen acht.. ka toert. De door hem samengestelde
tem het voor de toekomst van hun ploeg getuigde vooral van een streven
vQletbal nu eenmaal 1100dig idat aan de naar homogeniteit. Ze bestand uit nlet
inunaakpartijen een eind kwam. Het is minder dan zeven spelers van Austria
zeUs best mogelijk dat het niet tot die de belde vleugels van de voorhoeeen match tegen Oostenrijk zou ,zijn de en het backstel vormden. Van Ra..
gekomen wanneer Meisl geweigerd had pld waren er dl'ie en van de First Viente! beloven dat zijn team net piet al te na een. Ook de Fransche elftalsameneng zou maken. Hoe het zij, de belofte steller had ditmaal de noodzakelijke
w(erd gegeven, de Fransche voetbal- samenhang in de ploeg probeeren te
ei;genliefde werd gespaard en: de match krijgen Idoor zooveel mogelijk spelers ult
is, gevolgd door tallooze Fransch-Oos- een club te klezen. De F.e. Rouen levertemrijksche ontmoetingen, hetzij in lan- de een ruggegraat van viJf spelez:s en
den-, hetzij in Isteden-, hetzij, in club- de athletlsche Nicolas, In HolIand"welwredstrijden.
bekend, stond op d~ middenvoorplaats.
Zoo gemakkelijk als in den eersten
Geheimhoudillg vall tactiek
lamdenwedstrijd hebben de o<>stenrijkEers het nadlen niet meer gehad. Want
Wilde Hugo Meisl vantevoren niet
de Franschen maakten, vorderingen,
vooral sinds bij hen het beroepsspel loslaten omtrent de tactlek welke zljn
w:as ingevoerd en Ide groote clubs hun team zou volg~n, de· Franschen maakbEeste. krachten uit Engeland, Hongarijje, Tsecho-Slovakije en OOswnrijk lietem komen. Tal van Weensche profs
lo~open nog altijd mee in de Fransche
c<J>mpetitle- en) beker-wedstrijden. De
~~
ol[Jheffing van: bet Fransche voetbal is
v«)or een groot deel hun werk gewreest en 'bij de voorIaatste ontmoeting
tU1s~chen beide landen in 1934 had het,
d:ank zij dit Engelsch-HongaarschT,'sechisch-.Oostenrijksche 1 onderricht,
geen haartje'gescheeld of de ;Franschen
wraren tenkoste van hun vroegere leer- Nederland leiflt ~H\ 6<t ~l)ellen
nneesters in de volgende ronde gekoluet 12 lllatcbpulltell
nnen.
Voor de match van gisterell stonden
Zondagmiddag 24 Jan. begon om twee
dEe Oostenrijkers wederom onder leldiing van Hugo Meisl. Er zijn in elk uur de ~landenwedstrijd Nederlandlamd pioniers wier namen onverbreke- Oo~tenrijk in het Amsterdamsche AlUlijjk verbonden Zijll aan de geschiedenis stelhotel. De' v1ce-voorzitter van den
vmn de voetbalsport. Zoo bij ons Pim
M(ulier, die nog elken Zondag als Pim Nederlanc16chen Bridge Bond, de heel"
Plernel zijn snaaksche verhalen in het \V~ B. Bums, opende met een kort, ~ern
Viaderland publiceert :en die ihet bruine achtig woord dezen wedstriJd en heetnnOllster hier te ~lande introduceerde, to spelers en toeschouwers welkom. Vervolgens zettell de speIers zich aan de
1m 1879 of daaromtrent! .. ','" In Oostemrijk is Hugo Meisl een der pijlers groene tafels, jde heel"en Van 'Bemmel
vmn de vo.etbalsport. Beroemde spelers Suyck en Einhorn als tegenstanders van
klomen' en gaan, ,worden vervangen het paar 'Jellinek-Schneider, en mrs.
Goudsmit tegen het paar von Kalteneg"dcoor anderen die een tijdlang schitteren.
em dan eveneens naar den achtergrond ger-von Bltihdorn.
vEerdwijnen, en wier namen in de verBij elke tafel had zich een official
gEetelheid raken. Maar Meisl blijft.
opgesteld, die de resultaten van de spelHoeveel jaren precies' hij een rol len te noteeren had en die buitendien
sweelt in' de roemruchte voetbalhistorle door middel van speciaal daarvoor verv:an Oostenrijk is mij niet bekend. vaardigde borden het pubUek moest
Maar weI weet ik dat in 1912 tijdens de mededeelen, welk contract er gespeeld
Ollympiade jte stockholm waar de Oran- werd en hoe dit was afgeloopen: Op dejeploeg nlet krachten als Gobel, Jan ze wijze konden., de vrij .talrijke toeschouvros en Nico Bouvy de Oostenrijkers wers het verloop van het spel zeer goed
nnet 3-1 klopte in een van de beste volgen. om de spelers he en is als het
wredstrijden die ooit door cen Neder- ware een kleine tribune gebouwd, waar131ndsch elf tal zijn gespeeld, - dat in door ook voor degenen, die nlet op de
d:at verre verleden Melsl reeds de man eerste rij zitten, gelegenfleid Is het spel
WTas blj wien de leiding en verzorglng gade te slaan.
v:an het Oostenrijksche elf tal berustte.
Voordat de wedstrijd begon waren
1m de kwarteeuw <He sindsdien verstreek nog eenige details te regelen. Zoo werd
hleeft hij heel wat schitterende succes- afgesproken, dat in totaal 232 spellen
sEen en ook enkele grlevenC\,e echecs zouden worden gespeeld en dat men het
VIW1 zijn nationaal elftal beleefd.. "00 Hij systeem van matchpunten per spel zou
is een der beste kenners van het spel volgen.
OW'

Oostenrijk

ten er geen 'gehelm van. Er is trouwens
maar een tactiek welke hun goed ligt,
en die aile ploegen dlenen, toe te passen wanneer zij tegen een Itechnlsch be..
teren tegenstander in 't veld komen.
Zij moesten traehten door meer vaart
en grootere geestdrift het wetenschappelijke en fljn berekende spet der Oos..
tenrijkers te verstoren en in de match
het element van verrasslng te brengen
dat ook de allerbeste geschoolde teams
uit hun evenwicht kan stooten. D.it is
dus dezelfde methode welke onze Oranjeploeg Zondag a,s. tegen Duitschland
zat moe ten toepassen om succes te hebben, zij het dan dat het verschll in techniek tusschen ons en de Duitschers
niet zoo groot is als dat tusschen Franschen en Qostenrijkers.
De match werd met de oneven goal
(1-2) door de ~ranschen verloren. Volgens de~ Panjschen radio-omroeper
werden ZIJn lan~~enooten echter nlet
door de OostennJkers v~;slagen, maar
,,~oor de omstandigheden . Die.omstan..
dlgheden waren dan een z.l. lIchtvaard.ig toegekende p.enalty en een oosten~ljksch doelpu~t m een spelphase waarIn iedereen .jUlst een Fransche goal ver~
wac~tte.. Hij meend~ dat de Franschen
op z n mmst een gehjk spel hadden verdiend.
Dit is echter niet de oplme van een
aantal verslaggevers die hun oordeel
rustIg hebben kunnen overwegen alvorens het wereldknndig te maken. Ret
schijnt weI vast te staan dat de zege
ten deel is gevallen aan de ploeg die
haar het meest verdiende, alhoewel.. . de
uitslag bijna tot aan het laatste mo'ment twijfelachtlg bleef. Maar het staat
vast dat de Haantjes een fraaie en af
en toe zeUs briljante wedstrijd hebben
gespeeld. Vaart en geestdrift waren hun
troeven, en die hebben ze ten volle uitgebuit. Met zoo'n daverend tempo 11epen ze van stapel dat de Oostenrijkers
er tijdens de heele eerste helft nlet in
slaagden profijt te trekken van hun
grooter vakmanschap.
Ret was een penalty welke hun het
eerste doelpun~ bezorgde. Maar toen
volgde bijna onmiddellijk een van die
onweerstaanbare
flitsende
ripostes
waarvan de Franschen het geheim bltzitten wapneer ze door het opzweepend
gejuich van tienduizenden dolgeestdriftige supporters worden aangevuurd. De
heele roodwitblauwe ploeg liep storm,
er was geen houden aan en de prachtlge Oostenrijksche verdediglng, een van
de sterkste die Meisl de Iaatste jaren
op de been heeft gebracht, werd ondanks haar vertwijfelde tegenstand onder den voet geloopen. Drie minuten
nadat Stroh uit een penalty onhoudbaar had gescoord, moest de Weensche
keeper Raftl op zijn beurt den bal uit
de touwen halen. Dit was het psychologlsche moment van de match en de
Franschen hebben zlch tot het uiterste
ingespannen om hun tijdelijk overwicht
in meer doelpunten uit te drukken. Ret
lukte echter niet., want ook de gasten
beseften wat op het spel stond. Hun
mlddenl1nie trok zich terug en de felIe
aanvalsstooten werden gesmoord in bet

Nederland -"Oostenrijk

Voetbal in Engeland

Na de rust bleken de Franschen in
staat de match in hetzelfde bliksemUitslagen van Zaterdag
snelle tempo te vervolgen, Zij maakten
fouten, zij passeerden vaak onzuiver en
Reuter seint aan Aneta de ultslag der
ze trapten wel eens mls wat aan de Zaterdag 30,Januari gespeelde wedstrij!
precieze Oostewijkers nooit overkwam. den.
Maar ze maakten alles geed door de
Bekenoedstriiden t1e ronde
snelheld waarmee ze zich herstelden en
door de felheid waarmee ze op den bal
Bolton - Norwich
1-1
en op den man zaten. In een dergelijke
Everton - Sheffieldwednesday '3-0
Arsenal - Manchesterunited 5-0
match va It de zege echter ten dee I aan
Luton
- Sunderland
2-2
de partij die het een Ietsle Ianger volSwansea - York
0-0
houdt dan de togenstander. Een mmuut
Coventry - Chester
2-0
of tlen voor het elnde verslapte die beGrimsby - 'WalsaU
5-1
wonderenswaardige Fransche dash, de
Exeter - Leicester
3-1
ploeg raakte vermoeid en teen gaf het
Preston - Stoke
5-1
vakmanschap van de geharde oostenManchestercity - Accrington 2-0
rijksche profs den doorslag. De lange
Mlllwall - Chelsea
3-0
midden voor Binder kreeg dell bal toeBurnley - Bury
4-1
gespeeld op een moment dat hij ztch
Wolverhampton listig tusschen de backs had opgesteld.
Sheffieldunit~d 2-2
Hij snelde recht jop het doel at, schoot
Tottenham - Plymouth
1-0
op het juiste moment en de ultgeloopen
Derby - Brentford
3-0
keeper zag het leer. buiten zijn bereik
Westbromwich - Darlington 3-;-2
in het doel suizen. Groot was de teleurT he League
stelling van het publiek, en ook begrijpelijk want dit besUssend.e doelpunt
EERS'fE DIVISIE
ontstond in een periode dat de, Franschen in weerwU van hun vermoeldheid
Charlton - Middlesbrough
2-2
de vijandelijke veste een paar maal ulLiverpool - Leeds
3-0
terst gevaarlijk 'belaagden. Het \vas
'fWEEDE DIVISIE
toen verder voor de gasten een klein
kunstje om tijdens de resteerende mlnuAston Villa - Doncaster R
1-1
Blackburn R - Newcastle U
6-1
ten den ver~appenden Franschen aanBlackpool - Bradford
6-0
val in bedwang te houden.
Bradford City - Fulham
1-1
Superioriteit der defensies
rest nlet gespeeld.
De score wijst op een superloriteit van
DEHDE DIVISIE
de verdedigingen boven de aanvalslinies.
Zuidelljke sectie '
Dit gold voor beide ploegen. Blj de
Oostenrijkers waren de mlddenlinie en
Bournem'th - N. 'Hampton T
*)
de achterhoede van Internationale
IBrlghton & H - Bristol R ' 5-2
kracht. Maar de voorhoede bleef beneBristol City - plapton 0
4-0
den dit peil. De middenvoor Binder, van
Crystal Palace - Gillingham 1-1
wien gezegd wordt dat hij de beste
Exeter City - Cardiff City
*)
,Newport C - Aldershot
4-0
schutter Is van Midden-Europa, kon den
Queen's Park - Walsall
*)
ouden Sindelar niet doen vergeten, en
Reading - Luton Town
.)
cIe beide vleugelspelers hebben Meisl wei
Southend U - .,swlndon T
2-0
heel erg teleurgesteld. Alles saamgenoTorquay U - Notts County
2-2
men was het een goede Oostenrijksche
Wa tford - Millwall
.)
ploeg, maar tusschen dit elftal en het
voormaUge Wunder-team gaapt toch
Noordelijke sectfe
een wijde kloof. Er zat lang niet genoog
Barrow
,Rotherham U
5-1
schot en doortastendheld In de voorCarlisle United - Chester
.)
hoede.
Darlington -- Accringtori S
.)
Bij de' Franschen was eveneens de
Gateshead - Lincoln C i t y · · )
voorhoede het zwakste deel van het elfHartepools - .Crewe A.
4-1
tal. De middenvoor Nicolas, die in de
,Hull City - ,New Brighton
4-1
competitie zoo uiterst proouctlef is,
SOuthport -Mansfield T
3l.-2
faa Ide hier al evenzeer als zijn collega.
Stockport C - port Vale
1-0
Binder In het andere kamp.' Met dat al
Tranmere R. - Halifax or
2r-l
hebben de Haantjes voor de zooveelste ,iWrexham ~ Oldham 1\
1-1
Yor~ ,City ...- RQchdale
.)
maal bewezen wat enthQusiasme en
snelheid vermogen tegen een technisch
beter onderlegde tegenpartij. Men kan
..) niet gespeeld
slechts hopen dat onze ploeg Zondag a.s.
U) niet gespeeld wegens slecht terte Dusseldorf uit hetzeUde vaatje zal l'ein.
tappen. Ais de Rollandsche furla dan
OM DEN SCHOTSCHEN BEKE8
even heftig losbreekt als gisteren de
Fransche, behoeven we althans niet
Naar Reuter uit Londen ~elnt, eindlg..
voor een zware nederlaag te vreezen. de <te wedstriJd Southern Bristol-City
contra BQurnemouth met 'l-l.
II
In de eerste ronde om den SChotschen
beker eindigde de wedstrijd MoorparkCricket
Hamilton met 1-7
MurrayfieldMorton 3-3.
DE, VIERDE TE~TMATCH

en

De Austrulisehe kampioen•
sehuppen
i\IcGrath slaat Bromwleh in de finale

McGrath en Bromwlch hebben het tot
de finale gebracht; een prachtlge prestatie speciaal van den [ongen nromwich, die nog geen twintig is, en die
em de finale te, berelken eerst Crawford
moest slaan, waarin hij slaagde met
6-1, (7-9, ,6-4z a-6. In de finale bleek

.\

l\IcGratfJ.

echter McGrath de sterkste; hij was iI\
topvorm maar had nochtans· vijf &et~
noodig had om ~ich de jel.\gd van net
Hit te houd~n. McGrath won met 6~a.,
1-6, 6-0, 2-6, 6-1. Ql.\ist, de t\tel.
houder, was al In de halve k.wartfhl~le
ge~trulkeld tegen Hopman, die won me~
11-9, 3~, 7-5, ~3t
In de balve finale heeft McQr"th
echter Hopman vrij gemakkelijlt ge~l1..
mineerd en weI met 6-4, (1-1, 7-5,
In den eindstrijd he eft McGrath spe,
ciaal door zijn sohlterende smashe$, at..
gewisseld met zeeI' delicate dropshots,
gewonnen. IUj gaf Bromwich geen kan3
in zijn spel te komen.

De Dnvis-cup

Voetbal te Batavia

Timmer eM. naar de Kaap !
In de tweede innings van de vierde
Nillmij - Imlw
testmatch heeft Engeland 330 gemaakt
Nederland heeft voor den Daviscup
De uitslag van ~en wedstrijd der der(Barnett 129 ell Ames 52). O'Reilly nam
geloot
tegen Zuid-Afrika en weI "uit",
4 wickets voor 51 runs. AusttaUe in- de klassers van den Bataviaschen Kangaande maakte 63 runs voor het verl1es toorvoetbal Bond Nillmij - Imiw is een zooda.t de Nederlandsche ploeg, naar
3-5 nederlaag voor de verz~keringslie- Aneta ons seint, naar Kaapstad moet.'
van 1 wicket.
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Hoewel de scorepunten geen gewicht W. H. v., dan brengt een 'eenvoudig snijill de schaal leggen bij het bepalen van den reeds de redding.
den uitslag, worden· ook deze b.erekend.
Beide spelers gingen echter down.
Nederland heeft ook t. d. a.. 'de lelding
en weI met 2750 scorepunten.

13ridgerubr-iek...-

Tennis

Voetbol

De eerste helft van de eerste zitting
gaf den Hollanders een klelnen 'voorsprong (van L matchpunten); daarna
namen echter de Oostenrijkers in de
tweede helft de leiding. Immers In de
spellen 17 tot en met 32' wonnen zij' 15
matchpunten, waardoor een oostenrijksehe voorsprong van 8 punten ontstond.
In het 'aIgemeen storid het spel bij
de twee teams op hoog peil, al noteerden wij aan beide kanten enkele kleine
vergissingen. Het volkomen vermijden
van fouten schijnt weI onmogelijk te
zijn.
IZoowel spelers als pub11ek namen na
de eerste zltting aan, dat van eenlg
sprekend overwlcht geen sprake is en
dat het voot geen der belde landen gemakkelijk zal 'zijn een groowll voorsprong te nemen. \
J
r
Zondagavond om half negen begon de
tweede zitting. Ook nu weer waren in
het Amstel-Hotel vele belangstellenden
aanwezig om van den spannenden strijd
getuige te kunnen zijn. De toeschouwers hadden geen reden tot klagen;
niet 'aIleen, dat er veel interessante spellen vool'kwamen, maar bovendien Heten
beide ploegen herhaaldelijk fraaie staaltjes van bridgetechnlek zien. Geleidelijk
aan slaagden de Nederlanders er in het
vel'loren terrein terug te winnen. Spel
33-48 (de eerste helft del' tweede zitting) gaf hun de kleine winst van 3
matchpunten, zoodat de Oostenl'ijkers
na spel 48 nog 5 matchpunten voor
stonden. In de laatste 16 spellen van
de tweede zitting wonnen de Nederlandel'S er nog 17 mawhpunten bij, zoodat
na 64 spellen Nederland leidde met 12matchpunten (134 matchpunten voor
Nederland, 122 voor oostenrijk).
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'Naar Aneta uit Londen selnt, heeft
W a I t e r N1 e use I den Welschen
bokser P e-t e r sen op punten geM
slagen.
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In kamer I (Nederland O.-W.) ging
het bleden aldus (Z.-N. kwetsbaar) :
N: 1 in H. ; 0 : 2 in KI.; Z: 2 In R. ;
Zoowel de :Nederlandsche als de OOSM W: 3 in Kl.
tenrijksche Z.-N. speelde dit spel in 6
N: 4 in Kl. 0: 4 in Seh.; z: pas;
in SA. Dit is ook het juiste eindcontract,
omdat indien of de R. maar goed ver- W: 5 In. Sch.
N: 5 in Sa; 0: 6 in SCh.; Z: 6 in
deeld zitten, of H. v. goed zit, het spel
zonder eenige moeite te maken is. (Bei- SA (!); W: double.
de keeren, d~t h"et spel gespeeld werd,
Allen passen.
kwam W. uit met R. b.).
De OOOt.enrijksche Z.-N. gingen Hefst
'Indien men het spel echter op een 5 down.
dwangpositie speelt (0. wordt in dwangIn kamer II ging het bieden tot en
poslt1e' gebracht, die of H. v. sec. moet
zetten of zijn Sch. dekking moet prijs met 4 in Sch. van O. merkwaardlg genoeg
geven) is winst mogelijk, ook al zit R. b. pIe-eies zoo, Z. bood daarna 5 in R. en
vierde en al zit H. v. bij O. Het is echter N. 6 in R., waarna allen pasten. Daal' in
voor Z. nlet te weten, dat hij het zoo kamel' II natuurlijk Nederland Z.-N.
spelen moot, et.aar hlj van tevoren nlet was, bracht dit spel den Nederlanders
kan weten, of W. Qf O. H. v. heen. lIeeft veel voordeel op.
x
x

Joe Louis.

Reuter seint uit New York, dat
Lou i s in een: kamp van tien
den Bob Pastor, de'n kampioen van
York, op punten heeft geslagen.
Er waren in dezen wedstrijd
knock-downs.

Joe
ronNew
geen
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BEDIENDENKANTOOR DE GROOT.
DJATI PETAMBOERAN 11, moot buts,
3 groote kamers en pavtlloen, te huur. Strenge selectle uit 29412 Inheemsche
Prijs I 50.-. Bevragen telefoon 6264 gereglstreerden. 100% servlce. Prima reWelt.
M 337 ferentles. Telefooll 795 Welt., Oude Tamarlndelaan 88.
. M341
GEMEUBILEERD OF ONGEMEUBILEERD MODERN OEBOUWD HUIS, beENCADREEREN is een kwestie van
vattende overdekte voor- en achterga- smaak. Laat ons voor U encadreeren,
lerij, 6 kamers, 3 vaste waschtatels, ga- Groote keuze HJsten en passepartouts.
rage en complete bijgebouwen, te huur. G. Kolff & Co. - Weltevreden.
I
M 332
Bondowosoweg 6, telefoon Welt 5858.
M 336
HOOGGELEGEN BEROHO'l'EL, (5000
Zeker, de tmancleele wetenschap Is in voet). bledt keurlge, uiterst verzorgde
het staatsbestel een hulpwetenschap. De kamers aan vanaf I 60.- per maand,
rlnancten zijn noolt doel, Zij vormen per persoon, met vol pension en kleine
slechts een der mlddelen, die de over- waseh. Prima keuken, Brieven onder
held voor haar taak gebruikt. Maar zij nummer M 3t2 Bat. Nieuwsblad.
zijn een middel, dat voor elke overheld
volstrekt onontbeerlljk is. (MinIster de
MEJ. A. J. LUCAS, Rlvlerlaan 18A.
Wilde).
Aanmaak totletten, corsages ' en bloe..
men. Oolelding tot costumlere en
coupeuse. zeen blllijk tarlef.
M 330
PIANO-STEMMEN. 1 X per maand

I 3.-, 1 X per 2 mnd. I 3.50, 1 X per

+.

MA

Personalia

Vacante "Betrekkingen

Huur Aongeboden Aanbevolen Adressen

MODERN VERDIEPING8HUIS, Tjllatjapweg '2 (f 110.- per maand), te huur
per 1 Februari en -per 1 Maart pavlljoen
Grisseeweg 31A (4 kamers, terras, eigen
gemakken, vrij err en elgen oprlt) , moot
aan den weg gelegen (f 55.- per maand),
Te bevragen: Telefoon ,Welt. 2746.
M 334
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ASSISTEN1"'.l30gRH:ouriiIi
praktische ervarlng en kunnende tijpen geyraagd voor de avonduren (4.30- 8.3m.
Voorloopige vergoeding I 25.- p. maand.
Eigenhandig geschreven brieven onder
No. M 345 Bat. Nieuwsblad.

VOOR UW 'TOEKOMST? Komt bij
het bekende adres Mevr. Tan, DefensieHjn v. d. Bosch 53a. Batavia-C. dok
verkrljgbaar wierook ell sproeten bedak.
HesuUaat gegarandeel'd.
M 341

I 60.-. Brieven onder No. M 340 bureau

GEREGELDE
HOOGTEZONBADEN
Voiw9.ssenen
klnderen : staa]
gelijk met verlof in de bergen! B1llijke
maandtarieven en inlichtingen onder
No. M 342 Bat. Nieuwsblad.

Velen geven aalmoezen, maar welnlTECHNISCH ONDERLEGD PERSOON gen beoefenen -de barmhartlgheld. (De
met eenlge . praktijk gevraagd. Salarls -..z_ak_c_n_w_e_r_c_ld._)_.
_
Bat. Nleuwsblad.
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PArENTEX het wetenschappelllk
kende mlddel voor de hygiene van
260 STRENG GESELECTEERDE ZEE- moderne vrouw. In elke apotheek
EN LUCHTBABOES. Schltterende ge.;. drogtstertj verkrijgbaar.
M
tulgschrltten. Gegararideerd nte't btutaal. .: Bediendenkantoor De Oroot, tele.;.
foon 795 wcit., OUGe Talliarindelaan 88.
. 1M e48
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Te Koop Aangeboden

Te huur gevraagd

... ,

Aanbod Personeel

,,0, lletste, wat p~·achtlg. Wat z~t~~·.poes biij zrjn"~.
.~
(Ha
Ma~. \\
'. - ppj'.".....
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Onderwi]s en Lessen

--.;...;,...........;.........._-'-"'.......--.......,~.;...;....;...
Een .goed humour is een bezlt voor het MILI':fAIR vRAAG'r LES in Neder,.'
GEMEUBILEERDE BUNGALOW w ,CO~PLETE WiNTERUiTZETr, voor Ieven, (De zakenwerelc).
landsche taal en rekenkunde, 4 uren per
huur . gevraagd bij Sanatorium "Tjisa-. melsle 10---:-12 [aar, en yoor [ongen ~-8
~~~~=~~=~==~~-~ week. Brieven met prljsopgave onder
roea". Brieven Laan Canne 27, Batavia... [aar, 1 spltnternteuwe buste-pop, maat
No. M 343 bureau Bat. Nieuwsblad.
Centrum.
,M 346 46, op elkenhouten voet, te koop aangeboden. Teletoon 577'3 Welt.
M 341
Diversen

3 mnd. I 4.-. Per keer I 4.50. Kleine
reparatles gratis. Ie klas werk gegarandeerd. 12 jaar tropenpraktijk bij den
groatsten planohandel in IndU~. R. E. F.
BUITENZORG, te huur J. P. Coenweg Ziemke, Oude Tamarindelaan 61. Tel.
De waardeering 'van het ·huizenbez·it
14, ruim huls met flink erf. Te bevra- \Velt. 6100.
M 333 Is gebdnden aan ·het hum'peil en he't
gen Klapa 8engehweg 1.
M 338
Iijkt niet waarschijnIijk, dat dlt spoedfg
De gevaarliJkste onwaarheden zijn zal stijgen, al is men over het algerileen
Hoe langer 1k in de politiek werk, des lichtelljk verdraaide waarheden. Be- van oordeel, dat de huurdaling tot staan
te geringer wordt mij11 geloof in men- leefdheid is welw1lleu<fheld in klelnlg- zal zijn gekomen. (Algemeen Handels..
schelijke berekening. (Bismarck),
heden. (De ZakenW~reld).
blad).

In g·evaren Is het s'toutste beleld vaak
het
(De Zakenwereld).

beste.

HET LEERBOEK VOOR· STENOGRAFIE systeem Pitman, geschikt vo·or zelfstudle, door 8j. va~~ Eck, is ve'rkrijgbaar
in elken boekh~n<i~1.
M 2

LEERBOEK MACHINESCHRIJVEN 10..
vlngers-systeem, voor klassikaal onder..
TENNlSBANEN VAN DER ROUT- wijs en zelfstudle, door 8J. van Eck, 13
LAAN. Nog eenlge avondbarien te buur verkrijgbaar in elken boekhande-l. Ml
t~gel1 blillJke prlj~n .. t1itstekende verllchtlng en prettlg te bespelen. Bij zes
Men moet met vele menschen omgaan,
die men Hever zou ontg~an. (De
t maanden specIale condltle3. InllchtlnZakenwereld).
. gen WI. 336.
M 335
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De .overstroomingen Ln Solo

Onder itusplcien van den Kunstkring
en de Socfeteit "Phoenix" traden Hans
Sile}, Anny Prins en Willy Schult?> Itt de
groote zaal van de socleteit voor een
groot en dankbaar publiek voor het voetlicht.

..
lu:etnlnen.

IIollandsche gUCcessell
Nida Senff 'vestlgt wet~ld.te~ord,

I

Schmeling.

'

,

;

Joe Gould, de manager van Braddock,
deelde, naar Reuter uit New York seint,
mede, dat hij' een aanood van 500.00a
dollar had geaccepteel'd met ide optie
van 50% van de recette vool' een titelgevecht tusschen Braddock en Joe Louis.
De wedstl'ijd zou in Juni a.s. in Chicago
plaats hebben.
Als promotor
Clark.

ZOU

optreden Sheldon

Gould zillspeelde op de drelgende antinazi boycott bijl den wedstrijd. Braddock
-- Schmeling, welk gevecht reeds is
vastgesteld in Juni a.s., en zelde, dat
Braddock nlet verantwoordelijk was VOOr
de politieke stemmingen die de "trekkracht" van Schmeling wellicht belnvloeden. Bij had het aanbod aangenomen uit billijkheid tegenover Braddock
omdat het" gevecht een millioen dolla~
zou opbrengen. Schmeling vecht slechts
voor 200.000 dollar.

LllClltVlllll't

Naal' Aneta Ult Amsterdam seint,
heeft Nida SeitH het wenHdrecord op
de 200 rneter rugslag gebroken. Zij
bracht den tiid
terug tot 2 nilnuten en 44,6
sec.
,
Ida van Feggelen en Dini
Kel'kmeester
legden den zelfden afstand bij
deze gelegenheid
af in resp. 2 min.
en 46,2 sec. en 2
:~ min. en 47,8 sec.
Belden
'bleven
eveneens benedell
den tijd van het
oude wereldrecord, dat met 2 min. 48,7
sec. op naam van Eleanor Holm stond.

De heel' H. Gal1inga, gemeentc-secre..
taris, Is met buitenlandsch v,rIof vertrokken en wordt als zoodanig vervangen door den heel" H. M. Verheuel, tevorcn ambtenaar bij de afdeeling belastingen, die op zijn beurt wederom wordt
vervangen door den heel' C. J. L. Jeekel.

~=~~=~=~~=~~~=~

Uit de Provirlcie

------Cberihon

'

Cheribollsche rellvereenigillg

Op initiatief van onzen slJol'tleven
commissaris van politie Joesoef, in_ saH. Smithuyzen 'bra'k het Nedel'landsche record (heerell) op de 200 me- menwerking met eenige vooraanstaande
ter schoolslag door den afst.and te ?>wem- Inheemsche ingezetenen, werd .besloten
tot oprlchtlng van de Cheribonsche
men in den tijd van 2 min. en 48,4 sec. R
een
i gmg.
'
Van E uropeesc h e en
enver

N.I.O.G.-vergaderh~g

De Litulhel'ghs.

Van lIe gemccnte-secrebrie

De hooge watel'stand stremde het asverkeer volkomell, met Patjitan bestolld gedul'ende drie dagell gcell
vell)i.llding-. llierJ)oven: pas sergang-ers ba8'serell tot ver boven hun middel door het water.
I

. Inheemsche zijde bestaat hlervoor groo-

·te belangsteliing en tot dusverre hebben zich reeds niim 200 leden aangemeld. Er zullen tweemaal per jaar wed-.
strijden worden uitgeschreven. Het raceterrein zal vermoedelijk worden gebouwd te Kali-tanjoeng.
Van het A.S.I.B.
Onder leiding van mevrouw Van del'
Capellen kwam het Residentie-comite
van het A.S.I.B. te Cheribon ten Resldentshuize in ledenvergadering bijeell.
Tot stijving van de middelen zal begin
Mel a.s. op het erf van de Kaboepaten
een pasar-malalll worden gehouden,
welke dusdanig zal worden georganlseerd, dat de onderscheid,ene bevolkingsgroepen daar het noodige vermaak
zullen vinden.

Onder voorzitterschap van den hee·r
J. Monte kwam de afdeeling Cheribon
van het N.r.O.G. in vergaderlng bijeen.
Onjuiste geruchten
De voorzitter gat een overzlcht van het
De Lindberghs Zijll op hun vacantie- werk van het afdeelingsbestuul' gedureis haar Egypte te iRollle gearriveerd, rende het afgeloopen jaar.
aldus wordt vanda:ar gemeld. '
De heeren 81uyter en Komme)' werden
herkozen in de film-commissle.
KOl't tevoren ma,akte een telegram uit
P!s,a een einde aan de loopende geruchTot leden van de verificatie-collllllissie
ten, volgens welke het echtpaar bij de
De handel van Cheribon
l{ongaal'sch-Joego-Slavische grens, 'tij- werden benoellld de heeren Van Deldell
en
Dool'uik.
dens een dichtel} mist, met het toestel
Volgens opgave van het tolkantoor
zou zijn neergestort. ZiJ .bleken veIDoor de afdeeling Cheribon zal de Che.dbon bedroegen de ontvangsten over
lig gel and te zijn op het San Augusta heer H. J. de Dreu worden gecandideerd de maand Januari van dit· jaar
vliegveld.
I
voor het voorzitterschap van het Hoofd- f 665.365.40 tegenover dezelfde maand
van het vorlg jaar f 719.000,23 of weI
bestuu~.
'
mindel' f 53.636.83.
.AU1Y ; 'ollverslaHubaar
Tenslotte werden nog bespreklngen
De accijns op tabak vormde zooals
gevoerd over het t.b.c.-onderzoek op de gebruikeIijk, weer de beJangrijk~te bron
Luitenant David Llewelyn van de Royal scholen. waarna de ·.vergadering. werd .v: a n inkomsten met t 413.281.43 <vorig
Ah' :force (die onIangs aan de groote gesloten.
('
Jaar f 352.~67.~3),·

lIet plein te Parijs, gevormd door de kruising vall de Avenue l\lontaigne en den 'Cours Albert ler is plechtig
"Place de la Reine Asbid" gedoopt; een monument herinnert er aan de gestorven Konillgi!l en de Fl'ansch..
Belgische Vriel\dscha.p•. ~~~ht:$ . bet nJeuwe naarnbord.

,'

