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Japans

De Indlsche

Suiker-"sclutlulalll"

r'

Volgells de voorloopige cijfers. beliep de waarde va!) den uitvoer van
Nedertandsch-Jndle zonder goud en
zUver, doch inclusief de opbrengst
van het uitvoerrecht op rubber in
het afgeloopen jaar 1 586 mlllloen
tegenover 1475 millioen in, 1935.
lIet exportsaldo is daarmee gestegen van 1 202 mlllioen tot, 1 304

In de tndtsche Courant komt de heer
J. Fa'bius, de Tokiosche medewerker van
. dat blad, nog eens terug op zijn vorige
berichten over onderhandelingen welke
dobr de heeren Pauw en Varkevisser
, in Japan zouden zijn gevoerd en welke,
zooals hij rneldde, zouden hebben geleld
of louden hebben moeten leiden tot de
mlllloen.
;
vorming van. een monopoliepositle in
China van Japan en Java. Java zou zich
oedetanteerde cljrers vindt men op de
tegen de garantle van hoogere nrljzen
handelspaglna.
.'
h~bben,verbonden tot een starke
rimping der' positie.
Volgens de zoojulst gepubliceerde cij.
.
fers werd uit de B u i ten g ewe s ten
Oat zulk een verbmtenis zou iljn aan- . D. ember 1936 uitgevoerd 756,8 milt k
d door III ec
gegaan, 1s vlakweg 0 n
,e n
.
lioen kg- met een waarde van f 44,5
alle betrokken Indische instanties : menmlllioen, tegenover 651,2 millioen kg
kon er daarbij o.a. op wijzen dat de met' een waarde van / 25,4 millioen in
aanplant die, thans in de~ grond wordt December 1935. Dit· beteekent dus e~n,
gebracht voor oogst 1938 rekening houdt stijglrig naar het gewicht, van 105,6 mll.
' U o e n kg en naar de waarde van f 19,1
met een productle van 1.2 mm' ton, zoo- mlllloen. Met de opbrengst van h·et exQat al vast en zeker geen sprake zou tra-uitvoerreeht op andere, dat evenmin
kunnen zijn van een overeenkomst, wel- als het rechtop andere producten, In
ke een vee! kleiner productie tot uit- de exportwaarde is begrepen, is nog
.
geen' rekening gehouden. Telt men het
gangspu.nt had. Ook de duecteur..yan provenu hiervan voorW'_beide maanden
EeonOmIsche Zaken heeft ee.n posltleve .'Uij de waatde op, dan blijkt d.eze in Detegenspraak gelanceerd. Deze legt uit cembel' 1936 met ongeveer / 23,0 milden aard der za~ grooter gewlcht in Hoen te zijn toegenomen:
'de schaal dan die van belanghebbende
Het Centraal Kantoor voor de Sta"
zijde: het is duidelijk dat zulk een over- tl&tlek meldt nader, dat d~ vermeerdeeenkomst niet tot stand zou hebben ring van het ge w i c h t 111. h~~fdzaak
een gevolg is van den aanzlenhJk hook u nne n komen buiten medeweten geren export van aardolie en aardolieen goedkeuring v,a~l de Indische regee- producten, welke met ruim 90 nflntoen
ring, vulgo den directeur van Economi- kg is gestegen.
sche Zaken, die behalve de suikerbeIanTot de stijging van de wa a r d e
gen ook die der bevolking heeft te be- droegen, behalve de aardolie~roducten,
waken en dus zeker nooit zou zijn te voornt bij rubber, copra en tmerts. De
vinden geweest voor een overeenkomst onderstaande cijfers lllustreeren dit.
op de basis, van productie-b e p e rIn mlllioenen gld.
k i·n g. Afgezien daarvan wordt op dlt
Dec. Dec: Stijging
cogenblik, en metredelijk succes, te
1936 1935
6,1
13,8
7,7
Bat a v 1 a onderhandeld over onze Aardol1eproducten
sulkerinvoer in Japan, op een geheel Ondernemlngsrubber
2,4
6,2
8,6
(inc}; recht)
anderen grondsloag, in v,e~bandnamelljk Bevolklngsrubber
met de algemeene besprekingen over de
4,7
1,5,7
(incl. recht)
3,0
3,2
6,2
herziening van het hf\n~eIsverdrag. Wij Copra
1,8
1,4
3,2
zien geen reden daar nu over te zwijgen, Tinerts
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Beneden de muut

Vr ijsprckend vormis

Een polemiek tegen onze beschouwlngen over de tinfusie beslult Z. in de

In ,beleedigingsaffaire van Het Volk

\

I

Ons nummer

Villi.

Illitle",

(Vijf bhuten)
BINNE,.LAJ(U

Met vernietlging van het vonnis
del' arrondlssementsrechtbank heeft
het gerechtshof te Amsterdam den
heer J. E. Ankersmit, hootdredac-

Generaal Boerstra heden teruggekeerd,
Javabode aldus :
,
'
'
· stuurman stada van de "Van del' Wijck"
Alles bije',m Is de beschouwlng in het
overleden, '
Bat Nwbl" door de vele routen, zeker I
geen' ge<16culllenteerd pletdoot tegen de '
BUltENtAND
ruste
I
teur van ;,Het Volk", gisteren vrij,Het valt overlgens op dat de ged~gen
I tId
Een h'cvig orrensier tegen Malaga geopend, .
stUdl'c eecer comrnlssle v~~ deskundtsen,
gesproken van (le ten as e ge eg e
_ De eerste aanvallen zouden afgeslagen
maanden achtereen in rnddle. ~eVOlgg ~:~ I beleediging V8 n het hoofd van een
zljn, _ Een groote veldslag woedt tusschen
een accountantconderzoes om een .e
.
.
Marbella en Fuengirola.
De Fransche derenslebegroottng _ Enkaritoor in Holland, maar zoo zonder !l1eer i bevrlenden SL,1t.
waardeloos worden varklaard door bUltengeland en de I;>ultsche koloniale eischen. _
staanders.
dsled
d! nu eenHet betreft hler de prent welke be-, De arrestatles in R~sland d~ren voort,
Voor de volksraa seen,
e.
.
.
.
Z~liedenstaking in Amerika afgelast. _
1
maal geen geed, van de fusie ~lllen hOO: i Ieedlgend voor HItler zou zijn, en die Ret water van de Mississippi daalt, _ Sato
ren, zal het l!laar het beste Jn ten d~~n ' de hoofdredacteur in zijn blad van 5 Fe- zou aangezocht zijn voor Buitenlandsche
..ken, dat al. dle deSkUnIddigl~nvaenza~en rijk ,. brua, rl 1936 had doen opnemen, Op de Zaken. in het n:cuwe Japansche kabinet.
<:omplot VOl'men, om n e
. '
..
b'
bezit te berooven. Dan is men het snelst plaat stond HItler· afgebeeld blj de eBUBLADEN
fuet ~ijn beslissing gereed.
.
grafenis van den in' Zwitserland ver,. ,
.
. moorden agent 'der nat.-social1sten
Het Derde B1ad : Eden a18. publiek' di~
: WiJ wlllen o'Jer de vlotte .diskwaUfl: Gustloff. De t~kenaar liet het Duitsche plomaat, door Villanus. - Allerlei ult N:ecaties van de Java-bode nlet v,alle~. I staat-shoofd ,plechtig verklaren: "Wij derland en het Buitenland. - Personal1a.
/
gelukkig wordt het antwoord ?p ~ brave Nazi's hebben nog nimmer cen - Radio-programma's.
Ret Vierde Blad: Vo1ksraadsvergadeTil1~
v(~ag of onze, uiteenzettingen jUlst 0 politiek tegenstander vermoord".
over de tinfusie., - Con~rt in Hotel de3
onjuist zijn, ni~t bep~ald door sChambPedre
Op de prent zag men voor den rede- Ii1des. - V oor de Dames.
verkondigingen als dIe van de Java- 0 e.
Het ViHde B1ad: ~port- en lfa;nde1st" . d t w'j de afschrijvingen naar de grafzerken van Rathenau, Ertz.
I.. ~lj,mi e.en k'o.. ~.
ah· ddlen'moeten brengen berger en Rhom. ~itler stond te mid:' nieuws. - Fotopagina.
'enz. n re enmg a d S S
SAl
: bir'"de bepaling van hetvoordeel dat. en van ..- en . .-~ann,en, vo gens ~_. . . ~...~.,~_.~..~_,_!':_~_~~~~~.~~=~~~
i BUliton bij bepaalde prijzen van de fusie I den
offtcier van Justihe met moord.... '. "kk
Wij hebben r:seen w'nst- I werktuigen gewapend. Volgens de tenWereld.Sllikel·confel'eulie
zal
.
0
t I as
te I
'
lijk tot Ul·td ruk
g e'len.ij k h e den
onderzocht,
eggmg
zou kenne.
m 0 tre
' , .. ,
'ncrClte winstcijfers in king zijn gebracht dat HItler een mein-. OUller auspicHhl van den Volkenbond
doc 11 d e reee.e., co, ...
eed althans in elk geval een plechtige
Sato
beschouwing genomen. Overigens ,ver'.
'
..
geet zij bijvoorbee,ld dat de grootere af- verklarmg, opzettehjk In strijd met. de
Uitnoodigingen zijn aan 25 landen
Uit geede bron wordt veniomen" dat schrijvingen en de reserveerlngen voor I waarheid had afgelegd en dat hij zlch
gezonden tot bijwoning van de 5
Hayashi de portefeuille van Buitenland- Billiton juist noodzakelijk zijn 0 m d a t o~gaf met misda~igers, alth.ans met
April a.s. in Londen onder ausplcH~n
sche Zaken heeft aangeboden ~an d·en dit een ...... afloopend bedrijf is, hetgeen Ulterst ongunstlge .mdivlduell.
.
van den Volkenbond bijeen te roepen
ambassadeur te Parijs Naotake Sato, die 'zij overlgens juistwenscht te bestrijden.
De rechtba,nk ha,d verdachte 29 Oct.
conferentle tel' bestudeering van de
momenteel op we,g is naar Japan. sato' I Het is een ietsjeteveel van het goede,jI. tot f 150 noete subs. 15 da~en hechzal, eerst een definitIeve beslissing ne-dat zij nu nog haar grafiek van het ten is veroordeeld nadat de offleler f 250
1110gelijkheld eene~ betere organisa:men na aankomst in Japan. Uit dezelf~ prijsverloop in sterling (naar ons thans subs. 25 dag~n. had gevorderd.
tie· van productie en a~zet van 8uiker,
d'c bron wordt vernomen, dat in tegen.. bleek ook aan den Volksraad verstrekt
.._..
.._._._aldus wordt uit Geneve aan Aneta
stelling met de geruchten, de ambassa" door.. ~ ...
Billiton-Mij.) tracht te ver-'
,
,
geseind.
delir te Washington niet voor deze por~ dedigeri. Gelukkig heeft in den Volksllet {DuUl'le.ouderzoeI{
tefeuiUe is, aangezocht, aldus seint raad mr. Janssen door het overleggen
Tot de uitgenoodigde landen behoorell
Havas dd. 4 deze~ uit Tokio.
van een grafiek die jaarlijks, vijfjaarlijks'. Naar wij vernemen heeft de tweede
nuitschland, Zuid-Afrika..,AustraUe, Ca",:
en negenjaarl1jks de prijzen geeft, de
Naotake Sato is een geheel andere misleidende su,ggestle van als-maar stij- opname voor het duurte-onderzoek, die nada, China, Cuba, de Vereenigde sta;;.
figuur dan de eerst VOQl' de leiding van gende prijzen thans gecorrigeerd.
op 15 ~anuari jI. gehouden is, meer be .. ten, Fnankrijk, Britsch-Indie, Italie, Ja,..~
het Caimushe, genoemde amhas.~adeur
vredigende resultaten opgeleverd, dan
pan, Ned e r I and, Tsjecho-Slowa..
t~1 Washington. Sato, die o.a. consul-ge- Wij zouden hier nietos over gezegd ~eb- die van 15 september.
,kije, Rusianct en Joego-Slavle..
neraal te Chal'bin, en gezant te War- ben, ware het nlet om de tweede allnea.
schau en Brussel Is .geweest,. heeft z'c,h
Behalve dat de tweede opl1ame in
Ii
t
De Java-bode weet zoogoed als wiJ, dat
vooral bekendheid varworven door ~ ~ritl de studie del' commissie' van deskun- .sommlge· 'opzichtell volledlger was, geoptreden als lid' van de Japansche, de- dl~.,.en eeu. and r karakter heeft dan I schiedde zij, zooals onlangs g~meldls, op
F." Slada
legatie bij verschillende Volkenbohdst
d d
it
cunferenttes. Toon. in de dagel1 v'ah de zij' trach te suggereeren en at aaru I den voet der statistlek-ordonnalltle, hetbezetting, van Mandsjoerije door de Ja- evenveel ,argumenten voor als tegen de' geen beteekent dat zij die geen of niet
Wij hebben onlangsgemeld dat de
.
fusie zijn te putten. Die studfe bewljst
ld
.
.
'
pansche troepen de Volkenbond deze juist wat wij zelden, namelijk dat het vo oende mlichtmgen wenschen te ver- heer 'Stada, de4e stuurman van de
"Van der Wijck", die bij de ramp beoccupatle veroordeelde el~ het een hier craat om onvergelijkbare objecten strekken, gestraft kunnen worden.
cor:senblik scheen dat Geneve zou in- I
I
D
U k
kneld
raakte en ernstige verwondingen
grijpen in de situ~tie, die qaarddQr ont- t endat de fusie een volko~en apecula-I
e moe ij heden met winkeUers waopliep,
er in het Darmoziekenhuis te
staan was, werd de faal van Satq te~en ti~ve z~ak ls. Het rapport-Llmperg ken.: I ren hlerdoor dus veel geringer.
Soerabaia zeer slecht aan toe was. Een
de ter:senstanders van de Japansche· .ne\n Wlj niet, maar wederom moeten WIJ ~ Wij hebben reeds gemeld d t d h
o
."
opmerken dat wat de Java-bode en wij ,
.
a
el eer
expansie steeds scherper en onverzoen- d
t"t d
i
t
Hart morgen naar Medan vertrekt om zijner beenen ni.oest geamputeerd wor-,
lijker. Hij waarschuwde den Volken(bond
aaryan we en U1 e memor evan oe..
zich niet in te laten met OOst-Aziati- lichtmg, strijdig is m~t haar .su?gestie: daar enkele richthjnen voor het verdere ,d~~ en men vreesde da't de patient dit
niet zou doo~staan.
sche aancrelegenheden voorzoover Japan dat dit· rapport de wenschelijkheid der onderzoek aan te geven. '

I

al was het eenigen tijd geleden niet
21,8
15,7
37,5
gewenscht dit te zeggen. Deze onderhandelingen waren al ~oogen breed aan
den gimg, toen de heer Fabius zoo plotWij komen op deze aangelegenheid
seHng met het ondergeschoven kind voor even terug omdat de Indische Coura.nt,
den dag kwam.
.en ook de Locomotlef, het incident niet
De beschouwingen welke de Tokiosche gesloten achten. Speciaal de Indische
correspondent van de Indische Courant Crt. wil thans .bloed zien. Zij is vast
thans aan dit desaveu wijdt, st~llen .overtuigd dat de heeren Pauw en Varkevast .dat er besprekingen gevocrd zijn visser in ieder geval allerlel dwaashe~"
tusschen de beide Indische afgevaar- den hebbe'n gedaan en Java maar op het
.digden en officieele en belanghebbende nippertje,is gereq van de gevolgend~ar
van. Het komt ons VOO!, dat het weI
JaiJansche instanties.
een
zeer vreemde eisch is: dat de heer
De heeren waren nlet voor hun pIePauwzich
zal' verweren' tegen beschulzler in Japan, en deze onthulllng kan
digingen
waarin
vastst,aat dat zij nlet
dus geen diepen indruk maken. Zij wajuist
.kunnen
wezen.
Ook in ander opren 'er ter orienteering. Na die bespre'zicht
krijgen
wij
den
indrul< dat thal1s
kingen is gevolgd de publlcatie in een
de
persoonlijke
zijde
van
de-zaak gaat
Japansch blad van een overeenkomst .
.
overwegen:
uit
de
mededeelingen
van
"de" overeenkomst welke de beer Fabius
'den
heer
Fabius
blijkt
dat
op
ons
gelater met huiden haar slikte - ; de heel'
zantschap
een
dufdelijke
mate
van
geFabi".l·s bevestlgt nu ook van andere
(Japansche> zijde' allerlel te hebben raaktheld -bestaat over het feit dat
vernomen dat hem aanleiding gat de de 'iteeren Pauw en Varkevisser (ofjulstheid van het bericht te aanvaar- schoon zij in het geheel niet kwamen
om te "onderhandelen")' zlch nietverden.
staan hebben met onzen gezant alvorens
Het is nu weI duidelijk dat men hier ook ma'ar een woord met een Japanner
te doen heeft met een proefoballonnetje te wisselen.
van de Japanners ;misschien hebben de
Voot insiders is dlt ongetwijfeld een
Japanners zelfs den indruk gehad dat pikante noot: er is voortdurend strubhet zou opgaan. Het lijkt ons niet nood- beling met ons gezantschap in Tokio,
zakelijk daartoe te veronderstellen dat dat een soort minderwaardigheidscomde heel' Pauw c.s. weI loslippig zuBen plex onderhoudt. Het beklaagt zlch dat
zijn geweest, zQoals de heel' Fabius nu het altijd wordt gepasseerd. Wij willen
weer su'ggereert. Volgens den corresnu van onzen kant eens eenveronderpondent heeft het Nederlandsch gezant- stellii1g wagen: het is' best mogelijk;
schap aan het Japansche departement
dat het proefballonnetje uit de Japan-:
van Buitenlandsche Zaken opheldering sche pel's nooit IndH~ zou hebben begevraagd naar aanleiding van~ de p~bll reikt· wanneer men niet op het Nedercatles in de Japansche pers, waarop de landsch gezantschap zich voor de zooheel' Fabius zich baseerde...... en daarop, veelste maal te kort gedaan zou hebben
v6lgens den cOfl'espondent dan, ten antgevoeld. Vreemd als het moge kUnken,
woord gekregen dat het bericht volkospeelt in aIle kwesties van dien aard de
men juist was. Ret bericht dan, dat een
vraag of voldoende hommage wordt geovereenkomst Z 0 u z ij n g e s 1 0bracht aan. onzen vertegenwoordi~er
ten. Hier staat men voor een raadsel,
'een groote roI. Het beste is, hierover verwant w a t er ook in Japan is verhan- der te zwljgen: . dat men speciaal in
deld, dat een overeenkomst zou zijn geIndie nogal eens den indruk heeft dat
sloten, is per se onjuist; en zelfs wan- althans onze belangen te Tokio Deter
ne~r de beide reizigers, wat wij weI zeer en soepeler zouden kunnen worden bebetwijfelen, den indruk mochten hebben I hartlgd, zou anders onvermiJdelijk het
gewekt dat zij zoowel in ~taat als bereid volgende punt van bespreking moeten
zouden zijn geweest €en dergelijke over-l zijn. En het Is zeker beter dat te vereenkomst af te sluitell, dan zijn zij In- mijden.
middels door de gebeurtenissen in vol..
doende mate terecht gewezen.
R.
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daarbij betrokken w~s. Deze mllitante
houding ging, zooals men weet, vooraf
aan het uittredel1 van Japan. uit den
Volkenbol1d. De; Japansche delegatie
vertrok uit Geneve en Sato begaf zich
weder naar Brussel, waar hij toen gezant)as.
"
.
Sato, die thans 55 jaar is, heeft een
lange diplomatieke carriere achter den
rug, waarh~ hij zich steeds heeft laten
kennen als iemand, die welnig vooreen
compromissenpolitiek voelt. Hij heeft
cen .grondige kennis van Midden~Europeeeche vraagstukken, en hoewel hij
nietspeciaal be~end staat als een'
vriend van het tegenwoordige Dultsch"
land, heeft, nanr wij vernamen, pet anti-Kominternpact zijn instemrning. Sato
behoort zeker nlet tot de groep van Japansche diplomaten, dIe bet sluiten van
een non-agressie-paetmet Rusland Z()Uden aanmoedigen. Vergissen wij ons
nlet, dan heeft hij weini-g sympathie gevoeld voor de polltlek van den gewezen
Japansehen ambassadeur te Moskou,
i
Ohta, die naar een verzoen ng me t d e
U. S. S. R. streefde.
De Japansche regeel'1ng heeft de verdiensten van Sato erkend door hem te
ben08rren tot den verantwoordelijken
post van ambassadeur te Parijs, toen
Frankrijk VOOr het eerst poglngen deed
om toenadering tot de Soviet-republiek
te zoeken. Aangenomen mag worden,
dat Sato in deze funetie getracht heeft
om de 'Franschen er van terug te houden, zich al te innig met'
Russen te
verbinden. Hij is da~rin echtel" nlet
geslaagd.
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Naar Reuter dd~ 4 dezer uit Vatica:;uistad seint, heeft de Paus een vrij goeden nacht gehad: hij heeft verscheidene uren geslapen. De toestand van
den Heiligen Vader was' 's morgens onveranderd.
Transocean seint d.d. 4 dezer uit
Rome, dat de Paus voor de eerste maal
sedert den aanvang van zijn ziekte de
ziektekamer heeft vel'laten. Hij werd in
een armstoel naar het balcQn gerold,
waar hij van de zon en de frlssche lucht
genoot. ,Later confereerde de HeiUge
Vader met kardinaal ,Laurentie over de
heiligverklarin'.To van den Poolschen martelaar Bobola.
.

I'

fusie

zou .. bewijzen. Dat zal zelfs de
Hij zal ook verschlllende andere plaatLater circuleerden berichten, dat heU
B~lllton-MIJ. niet .aanvoeren. De heer sen bezoeken in Dell.
weer wat betel' ging, doch de verbete..
Llmperg heeft, ingevolge de hem daartoe,
rihg heeft helaas geen stand gehouden.
verstrekte opdracht, welke het feit, dat i
de a.M.B. in 1~48 afloopt, verwa~rloost,
De valsche declaratiesNa eenconsult van drie doktoren
en geen rekemng houdt met de omwerd besloten, dat het ge~wonde been
standigheid d.at het Banka-quotum te
geamputeerd moest worden.
laag en het Billiton dito te hoog is......
Naar WI] vernemen heeft het Hoogen welke 'tenslottezlC'ht baseert op het gerechtshof heropening gelas,t van de
Dit is gesehied en gistermiddag om
volkomen speculathwe uitgangspunt, zaak tegen het volksraadslld dr. R. daar erie. uur ,is de heer Stada overleden.
dat op eel1 middenprijs van / 170 kan een aanvulllng van Jormeelen, aard
De ,overledene is de zoon van een oud..
worden gerekend, vastgesteld dat een dient plaats te hebb
hoofdwerktuigkundige van de K. P. M.
verhouding _van 90-10 voor de fusee-I"
en.
~
E ers t nada,t ?e?;e aanvulling he~.rt en.' was eerst kort ill India.
rin.g der bedrijven
niet onjui'st zou zijn.
Wanneer dlt de Jav~-bode kan gerust- plaats gehad zal het Hof besllssen of
Van de kantoren del' K. P. M., van aHe
stel1en~ willen 'Wijl wei zeggen dat wij dit de zaak naar de zitting zal worden ver.. K. P. M.-ers en van het gebouw van de
gaarne. gefooven.
wezen
Vereeniging van Gezagvoerders en
.
Stuurlleden woei heden de. vlag halfWij willen er aIleen bij aanteekenen,
stok.
dat het zoo volkomen wll1ekeurig~ uit".
gangspunt, dit hypothetlsche geval, ons
De lllysterieuze Auto's
'jl
J F St d
2
nlet...juist voorkomt. En dit hebben Wij
1 ~n ..
.
a a werd 6 Fehruarl
aangetoond ook Wij willen er weI bij
, 1 9 1 5 te Singapore geboren. Hij zou deze
zeggen, dat V~lgens insiders er ook
Volgens de ,,~azette de Charleroi" Zijlll maan~ dus 22 jaar oud worden. Na zijn
overigens uit het r!apport-Limperg pre- I aIle vrachtauto s, die de Fransche doua- opleid'mg tot stuurman aan de Zeecies ev,en.veel argumenten voor als tegen ne dezer dagen aan de grens te Erque- vaa rtschool te .~msterdam te hebben ge.
.
'"
. no t en, trad hlj op Hl Januari 1936 in
.
de fusie op zichzelve te putten vallen. ',lin,es aanhiEI~, Ingericht voor troepen- dienst. van de K. P.l\f. als vierde stuurDen indruk te wekken alsot wij zoo transport. ZiJ waren voorzlen van Ne-' man.
maar even de uiteenzettingen van des-! derlandsche
registratlenummersl en
Hij kwam naar Indie met de "Nieuwkundigen "waardeloos verklaren" Is' werden bestuurd door Nederlandsche Zeeland" van dezelfde maatscllappij,
toch eigenlijk aIleen maar een beetje...... : chauffeurs De d
'
'welk schip, zooals ,men weet, In verkinderlijk. Overigens moge de Java-bode I
.
oeumentenwaren in band met belangrijke reparatles eenigen
zich herinneren dat e1' ook een groot i orde, en daarom had qe B~lgische doua- tljd'.in Nederland ffioest zijn.
aantal deskundlgen, en van de beste ne geen bezwaar gemaak~ om de auto's
stuurman staqa laat een jonge we~
van den aarivang af de fusie als niet door te laten. Zij wuden in' Parijs aan duwe n;1.
.
gunstig voor het Land heeft a f g e- den lastgever worden overgedragen en . Stacia, W:lS een goed kameraad voor
w e zen.
vervolgens door Fransche chauffeurs zijncollega's en. stond' bij zijn superleunaar Cerbere worden ge'bracht om daar: r€n. goed aangesch~even.
..
AIsZ. bijgeval bereid is over deze aan vertegenwoordigers del' Spaansche
'Zljn ontzettend hJden - hI]' hee.ft onpunten s e r i e u s, en niet met der- regeering te worden geleverd.
gevee1' vier en een h~lve maand In het
gelijke· debaterstrucjes en misleidende
.
, ziekenhuis gelegen - droeg hij dapper.
schamperheden, te polemiseeren, zijn
Na de aanhoudmg van de vra.chtwaBeide oUd'ers van den overledene zijn
wij gaarne tot rzijn dienst. .
gens verklaarden twee .begeleidende no~' in leven. Zijn moeder kwam, zooals
Spanj~ardel1: zich bereid, een waarborg- wij reedsmeldden, enkele weken geIeD 1 t stukJe in de Java-bode is een som van 300.000 francs te storten, welk den per K. L. ¥.-vllegtuig uit Nederland
beetje beneden de maat.
aanbod niet werd aanvaard. Df! beida over, in verband met den zeer ernstigen
Spanjaardenzijn twee dagen door de toestand van haar zoon.
Fransche grenspollt1e in arrest gehouR.
den.
----w.
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DE POSTVLUCHTEN

DR. PH. C. VISSER
DE SULTANS-DEPUrATIE

Glsteren heeft dr. Ph.C. Visser, consulgeneraal van Nederland te Calcutta, zijn
opwachting gemaakt bij den landvoogd.
~rgen vertrekt hij op een tournee over
I Java met Soerabaia als eindpunt, waar
hij met de Nivas-vertegenwoordigers nog
,besprekingen za~ voeren. 24 Januari zal
.de heer VIsser via Ceylonnaar Bombay
reizen....
.
'

I

1

Naar Aneta uit Den Haag seint, is de
deputatie van den Sultan van Djokja
thans uit de residehtte. vertrokken, ultgeleide gedaan door majoor Phaff e~
den heet Petrus Blumbel'ger, resp. namens de Kon.ingin en minister Colljn,
en verder door den Mangkoenegoro en
den oUd;-regent SoojOl1o.

Uitreis
De ,Perkoetoet'" is vanmorgen op Tji- '
lilitan geland.
Thuisreis
,De "Kwak" is gisteren te Rangoon
aangekomen.
,D~ "Edelvalk" is gisteren op Schiphol
geland. ' , __ ... __
...:i
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Reuter selnt ddo, 4 dezer uit ManUa:

en

T oak

len phalanx van tegenstanders - Sandkuyl, Roep en
Katholleken uit aIle deelen van de
Soangkoepon v66r - Split- wereid zijn bier verzameld ter bijwoning
sing in het I.E.V. - Jans- van het 33ste Eucharlstiseh Congres, dat
sen's bestrljding
gisteren door den aartsblsschop van Ma,.,
nlla, mgr. O'Doherty, werd geopend. De
Het was een belangrljke dag in den stad Is overvol : alIe beschikbare bed, Volksraad: men merkte dat eigenlijk den in de hotels, particuliere woningen,
.: het best aan de bezetting van de gere- scholen- en clubs zijn bezet, terwijl.15
serveerde tribunes want in de zaal zelf passaglersschepen dienst doen als drlj, scheen een zekere lusteloosheld te over- vende hotels. De voomaamste bezoeker
.~> heerschen. Op de galerijen Intusschen is de Pauselijke legaat, de Amerlkaan;: hadden zich - de bokken keurlg ge- sche kardinaat Dougherty. Men vel'..
schelden van de sehapen - de vertegen- wacht, dat op den slultlngsdag van het
u woordlgers van de Billiton ter eener zij- congres, den 7den dezer, 500.000 perso4' de neergelaten, en de ambtenaren van
nen zlch in de kerken en op de pleinen
-, V. en W. ter ander, en er mocht dan zullen verzamelen om den Pauselljken
. ' in de zaal niet veel aandacht zijn, de zegen te ontvangen.
ooe'hoorders op de tribunes hingen aan
~ de lippen der geachte afgevaardigden.
Antl-cOlUlUunistlsche actle?

sterkfe

,

lloe (Ie bebolliitig Ill~(lel'eelt Suet de uieermucht

1

Ov'erigens is die gelatenheid wel,ke in
den Volksraad zeU scheen te overheersch~n weI te verklaren.
In de eerste
~ ,pIaats is het moeilijk over dlt IJnderwerp
nag iets te zeggen na. de overvloed van
materiaal die daarover is verspreid, en
~ vcorts heert men den indruk da,t "het
"/toch niets helpt", en dat de minister ook
',:ttl 'een duidelijk afwijzend v.otum van
~,den Volksraact geen aanleiding zal zien
. zijn bemoeHngen in de richting van de
'(ush~ te staken. Tenslotte doet zich de
"'ihoeiUjkhel'd gevqelen van de ui,terste in~:' gewi~keldheid der materie; practlsch
:. bieek alleen de heer Janssen haar \Vat
~',de financleel-economlsche zijde betreft
te beheerschen. Ten slotte. is er dit: de
.:)usle gaat uit van een aantal v e ron ., d e r s t e III n g e n, niet van concrete
r'[felten: dat leidt er toe dat de argu··
l,"', llleklUltle vaak op dood spoor komt.
b~ n~ereil van de Billiton troffen het
overlgens nlet: behalve de heer Band.1 kuyl. dl~ overigens ook nlet brandde
- van ehthouslasme, zijn er maar twee
I'lene'n gewee§t die de fusle rechtult in
'i'}:e$cherming hebben genomen en van
die belde zal zijn kunne-':1 zeggen : de Hemel beware mij voor mijn vrlenden ... De
€e'rst~ was de heer Roep, wiens causerie
weillcht een vergadering van de afdee;;,Iing Pat! of Soemenep van den P.E.B.
_',niet zou hebOOn ontslerd, maar den
_,Voii{s'raitd toeh wei wat tekort doot, en
-ide tw~ede de heer. Soangkoepon, die het
'-'ontwerp verdedigde op de ietwat zondei'lhlge grond dat thans de bevolking
Ban.ka
kart w<;>rdt gedaan o.a.
do6tdat het B.B. op het el1and elgenUjk
aIleen' maar zou doel} wat de Bal1ka~:tin\Vinning wenscht. Komt de Bmiton
- daar als bedl'ijfsleldster, aldus de easuls. ~ tiek van dezen ~preker, dan hebben
J plet langer te v1:eezen voor twee handen
~'op een bulk en dan zal het B.B. tegen
~ bet thib~drijf weI anders optreden. Wij
iijn v~rrast door deze orlgineele zlenswilze en benleuwd \Vat de vrienden van
den geachten afgevaardlgde daar weI
:l,Van zullen zeggen. Binnenskjlmers ul:0 teraard; ,in
de openbare vergaderlng
iw~gen zij als het graf.

van

ie

we

'" o;nder de leden wier standpunt nog
'vaor wijzlging vatbaar is behooren <le
~e~r v;.\n Helsdingen (In'mindere) en de
he~r De Hoog (in meerdere mate). Naar
blljkt; Is er geen eenheid van Inzlcht in
<I~ I.E.V.-fractte op dit punt. Want de
discllssle zette in met ~en stevigen aanval van den heer van Ardenne op de fusle; hlj bracht in dlt verband ook de
~;,~estrlctle ter sprake, die voor BHUton
"\ :fOQ'n ol}gedachte bof is geweest. In de
- jaien vIak voar ,pe fusie heert, Bllliton
stetk uHgebreld om de kostprijs te
_ verIagen, (hetgeen voor Banka nlet noo·l'~Q.ig was) maar inplaats van voor een
~ .¢.ergelljke politiek, ,~als, bljna aIle on~:~~rnemers, ~estraft te' worden in den
votm van groote onverkoopbare voorJ'ade'n is zij ervoor beloond door een on":,CeVenred'ig groot aandeel in het Indlsch
~/.J.litvoerquotum te erlange11 ·U>en de res- trictle tot stand kwam. Dat geschiedd~
op de basis van de output in het jaar
'-"1929 ... uitgerekend het jaar dat het ongiinstigst was ult een oogpunt van de 00''-l'iingen v'an het landsbedrijf. Het Is good
~
liog e,~ns in herinnering te brengen
. dat de Indlsche regeering zlch tegen die
, quo,fulllver,deell'ng heeft verzet, dat de
~"heer de tongh - toen in Hollapd aanvankelijk botweg weigerde te teekenen... malir dat de minister 00 k
t <> e 11 , zijn zln heeft ,doorgedreven.

zee'r

i:de;

Onderhoud ; met
Boerstrn
Een spectate corr. schrijft
luchtpost ult Amsterdam:

011S

De samenwerklng van de belde hoorddeelen der weermacht : leger en vloot,
1$ in Indle goed, AI zlJn er natuurlljk
~el ,~,e~,s pUl1tEni Vf\O vers~pn In Inzlcht,
er moet samenwerkit1g zijn In 's Iands
belang en die is er dan ook. Vool'. zoover het gaat om verschlllep van inzlcht
over de wiji~, waarop' d~. weermacht
zich zal hebb~m te ~ntwH~kel.en, ,Ug~ ,de
bf'sllssihg bij de regeering. DIt, is trouwe1,1S eel) kwest~e" 'Ye'k~, ge~eel staat
cutten ,d.,ie !'~~ .~~ sa~~ijw~rldpg_ tijSschen de ,a~nweztge strijdkrachten ter
lrlnd t tel" ze~ eh in de lucht.
'Aldus z. E., lUltenant-g~h~piai, ,M.
Boerstra, commandant van het Kon.
Ned.-Indi~cll~tleger, naar "aan~el~ing,van
cen vraag gnzerzijds, i1'\ eep Q.nderhoud,
ctat, wiL ne.hm et hem mocllteh l1e.b,lt e,n
pa~r, 1l~111~IQ,W{{' ,yan zijil kort beioek
aan het rrioederland.
'.
,
: . - . ,Wtj vroeg.en ~aar, de. stel'kte v~n .net
legel' pp en lbUit~ll Jaya•. ill ,yet9a.n~
nlet de. taak van.,dat, l~g~J;..~ ill ,de. ~e~st~
plaats handh~Vll1g,..,van .~r<l~ e~ rtlst j~
on3 groote rijksdeel ov~ ~ ze~ .' 1), in . ~
twe~de plaats handnavi~g yan de ne!-l,tl'allteit van I..ndle ~u yerde,~iglng: tegfW
een eventueelen bUitenlandschen vijand.
I

De aartsbisschop van Tokio, mgr.
Chambon, verklaarde naar Havas uit
Manila seint, dat men bijeellgekomen
was unlet om gemeenschappelijke antlcommunistische actle voar te stellen,
docl) om Euc~aristlsche vraagstukken
uit te werken. De Japansche gedelegeerden verklaarde~ tegen?ver de andere gedelegeerden. uOehjk met dlt
congres heeft een ander plaats in, de
U.S.S.R. om de materlalistlsche basis van
het communlsme te beve~tlgen. Wij
vreezen nlet, te verklaren, dat aHe Japanners, zond~r o~de~sclieJd'vaJ1, g~iqQf,
met de R.:K. Kerk gekant zijn tegen e~n
leer die aIle hel11ge begin~eien bed1el~t".
~ei~ verklart,ng
dt eei1, aairNij~liig
geacht dat de Japansche gedelegeerden
,
, ,
.'
,
,,~oorneme~S zlj~ een gen:~en~happellJl<e
ar-tl-communlstlsche aCL.JO voor te stellen.

I
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I
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Op Jaya, "aldus (i~ ~eg~rCOI~lman
dant, zijn tli~U1S globaal gelloincli
20.000 maii I>~roepsti'oepen ~jl in de
v~HchUteiid~ :buiteil~ewe~.teQ; omsi~"~.,~ i I.O'O~, ~iin.
gcvili vall

Havas selnt· ddQ. 4 dezer ult ManUa :
De blsschop yah lIalphong, ti1gr~ Chaize,
(Ie vlc~r~s-generaal van Monaco en vele
rransqhe en Il1do-Chineesche pelgriliis
~ijn hedel~ per uSphhlX" gearriveel'd.
Heden Is, h~t "Vrouwendag". Blj het
aanbreken van den dag verzamelden zich
10.000 vrouwen in het Luneta-park om
de preek van den blsschop van Cebu,
mgr. Reyes, aan te hooren. '

Hi

~i1;':~~~~t~, ~~fe;.i, d~~~ Ip:o~b man

~tilitj~ en 10.00q ~.~n ,1~lld$t«?~n~ biJ,
terwijl ook in de buitengew~stell dan
de sferkte aaitillerketiJIt vermeer-

detd 2011 ~ordell.
ii~~ .s~te~~t, Y~iiz.e)ft .~I<ltJ~;g~ ~e.~e.ra~1.

•

cl~t de onvermijdelijke, qezuJnlgmg op

de landSiiitgaveri tell gevol~e va.n de
depressie ook de uitgaveri voor de deDe dlrectie del' Konlnklljke Petroleqm fensl~ nlet ongemoeld heeft gelate» en
Mij. heeft glsteren bekend gemaakt, dat dat. et oP, het !~~e~ ~w~ar, r~ ge~noel?,
ete warrant, wel~~ blj de inwissellng van
M~ar ,wat da~r~~F eenerzlj,ds kl,em~r
<lollar- in gulden-ol;>llgatie$ wordt uit-- we~d, ,. w~r~" an~erzljds ~tel) dQ?rd;lt,
.,
'
'f' d ·l·jk t k
1 -. - men naar middelen zocht am de effecgegevep, een a zan e,r 1 s u za zljn, tI' .. k' ht'
' h t I '. f b h' -d
inhbudende de fo*m1l1e, dat ~e rechten I edv~ kr,~cd'l t~a~. i e!'i e~e~ke . ~ dO~ ~~,
van d~fl wartanthouder nlet vaor 31 on ~n ~ ,e lJezu n g ~g. vv. w~r na~r
gezocht , om
nlet
l\fliar,t ...'943 d 001' k ap it'
aa I'su itb re Id!ng b e- r nlaatreg~len
.'
. het verUes
'1
l1Fl~eeld ~ulleq:worden, De maatschappij aIleen ,.oP t~ vangen, ndOCh zoo moge ijk
wls.s€lt nlet om als houdster van dollar- In wlnst om te zette .
obllgatles.
regeling yoor de omruldit verb~ll~ Dloet U ook ziell de
ling, wordt binneilkott bZ'kend ~emaakt.
voortschrlJdeilde illectianisatfe vail'
BovengenOelnde warrant geeft tot 31
het leger ~o(;r. aiiil~ch~litilti v~n
Maart 1940 het recht tot aankoop van
tJ"
• '" .••.
e~n aa~qe~~ van J 1000 del' Konlnklijke ~~#~~~r~·~.~f{i~.~9ji 4e~ .li~~ie~~ .v,al~
tegen, mtfxill'\~l ~50, pet. en van 1 April
~roeve,~ n~~t ~anks,- ~oor de ,trop~n
1940 tot 31 Maart 1943 tegen maximaal
geschUd, die de a1gemeelle aanvalskracht van ICger zuHeii vefsterkeii
500 pct.
el\ iitet ills 1iet iuJris(e d~ ~erst:~~~
l'u',"c"L~iv\afa;r·t7a!~ae~e"'l'l;n·"g'el'll·
k"'i'I'l', ' v·'all'l d't
AUTO-ONGELUK OP PERAKWEG
e
I'"
I
I

De b'eschermlng van verschlllende
bUitengewesten ~n de oUehavens oj>
Borneo kwari:en vervolgEms, ter, spl'ake.
bok pier zou, aldu~ de ~enel'aal, I ee1;1
eventueele vijand het niet gemakkelijk
l1e'bben .
~

•

.. •

• •

•
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Bovelldiell zou elke pQteiltieete
'vijalld v~n tevor~ll wetell, dat~ ,van',neer ~ij een aanval dee[l ~elfs met
'. eell groote overmacht op de olieha'vens; ~e daar aallwezige Neder""
'
,
".

_;~~Pd,~fii-,~i~i~~he:t~bepen,~tij(t, V~I,-

~:.l ~ot;q.de tJjd en ,gelegen!tel~ zouden

:} llebbeIl: de vO,9rberelde vernlelingen
.
" "
,
,te verrichten, zoodat wanneer de
'viJahd ~l ~oii lal~den htj 'ntefs Ih~er
"
'~ -'.",
~
zou
vmdell
van' datgene, wat hlJ
•
was kOl1len zoeken.
:'baarop ,brac,hten wij nog cyen de 41.\~-'
~le do~l~,telling .van·1let In<;tische le~er
~~f ~pra~e, de verzek~ring .van de 'binit~W~ujd~che orde ~n rust en d~ eige\l(Qke" d~f~qsle. Uit h~t eerste, aldus. Z, ~.,
~~ A~t ,~we~de -:- zoo~ls ik reeds l,Jeknopt
_\t1fe,enzette -. g~g.rQeld lan&,s n\ltl-\urlij!tEm:, wegl.Waa~ het l~ger reeds bes,tond
{tit gewak1ng van 9. rde ~n l'Ust, zij~ de
~~ten ~QP~ d~ d~,fen~le vl}l1 I~dJ~. ,te
laJ:,l.d"eigenlij~'isleci}ts"die van, 4e ~hu.lpwapen-l:f,: artUlerfe, cavalerie"luc1)tvaaJ;tme't bonunenwe~pe~s.
afd.eeling ,eI?-z. --.: en daq, n,og maar t~p
, ,
I'
l"
•. '
· l ' . , -..'
:,'
,
_,
de~le. Daardoor 1~ h~t leger ,al~ o:rgaan
,Qa~ry~~ ~ijn< ~r Pt\ 3Jl,)be~,~~Jd e~, <;Ie vah defensie goedkQop te noemen.
eers~e Q.l~,1U1'1M~.rtln f\~~ft, ~Qqal~.U g~
Toen kwam het gesprek nag op, de
l~j1;e~ P~Q:tt in 1udte Pf9~~ g~.vlO~~ll.met
gQec;( ~~$\ll~,at. ~~n., ~~ee.de. grQ~p ,er bij rnland~che militle, die in en buiten den
~~ kfiigen, ~lll V<?Qf d~, ~,taypt, v,~n IJldiets Volksraad Yoorstandets vindt. "\ Zooals
d,e iaken thans s~aan acht de leg~r
<fe~en:sle van zeer ~root b:Clang zljn.
comJ;l1anqant, verwezenlljking van dit
Oak de, luchtafweer ondefg~at ver~
nl~t wei mogelUk. J~~tl~~s
tering, want het zou nlet vetintwoord 4~n~beeld
men eJ: op ~ava, aH~en opgev~er een
zijn, Opk nlet tegen6V~1' de' civlele 00- k9
SQ.p.ooq ,rrieilsc~n op volwassen ,l~eftljd..
vol~ing " der groote centra.,. naast de
luchtstrijdkrachten te. volstaan met Het, q~hoe,ft W~J. geel) betoog" da.t \1~t
passieve luchtbeSchermlngsmaatregelen. 9~ril9g~lljk zOll ~lJn Q~e ,al'~n, YQo;rzoover
Een suppletoite begtootlng -op het ge- ~iJ ~ouden wo,rden g_Qedg~ke\lrd e,nz." in
bled van dell luchtafweel' is te vet- ·~~.mU,itie_ op te ~emel}, qet zQ~ eef\v.9Udm, niet,t~, betaleu zljn~ aet. zou uit~r&t-,
wachten.
ge~\Vaarllj~ ,~ijn, ui~ haar een kell?e W
,~(~. ,~~( pi~~ej€Y!3{}
&~,~~\ei~ p'e,~ (,lQ~n, zander hl will~keur en. andere
YQllthl~, )\ls, qe~enlP.g~l1 . ge~o\\den .w,oX; 1l09g~t ongewenschte gevolgen te ver~~nt 1?lijkt,~l)X~t.~llj¥~, pa~. pet !n~~p ~lT¢~~ vaUen.
.j
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Woensdaga'vonq tegen half acht 1Iepen drie Inlanders achter elkaar op doti
P,~rll~weg te SOerabala, toen met groote vaart ult NQordelijke rlchting een
auto Kwanl aanrljde'n. H~t regepd~ (,lp
dat oogenbl1k hard, ioodat waarschijnlijk het uitzlcht slecht was. Ih ieder
geval scheen de cnauUeur de voetgan..
gers nlet .te zien, en reed hen 8.,a,n. De
drle Inlanders werden oo\vu!l)teloos +n
de C. B. Z. opgenomen; ze konden nog
nie~ ,vernoorq worden.. De auto, een
Austin, werd bestuurd door den Arabler
S. H. bin M. bin T., wonende in d'e
Boomstraat.
De afstand tusschen de plaats, waar
de laatste Inlander op den grand' lag
en de pIek, waar glasscherven verspreid
lagen, bedroeg...... 7~,30 rr1! Het moet
dus )Vel een oohoor~ijke sn~lheid ~ljn
geweest t die de auto pad 9P een door
regen natten en gla:ddep. weg! D~
Austin was zwaar OOschadlgd.
<Hste~enmorgen kwam e~n der slacht~
qffers bij kennls, doch wist 111~ts andQrs
te vertel}en, dan dat ~e gedrleen achter
elkaar hadden geloopen.

de,t

I

f

,;

groote

~pt ottl~f~rsk?rp~ ,ep r~~ k~~er ~it~el~
t.
AIS mtis~rflP~f st~~Jtl~ 9~e.~,V,~11 ye!:":- btt}~dt ,~~ ~~r~l~ging&dlensten zbl1H~n
t~l,d~
g~ner~~,l, bet, .voJg.e,nd,~ : , _r~J1 ye.e~ ll}~~t:, perstirtee~ ,behpeven, ,terwUJ
. . 'be Ileer van Ardenne gat blijkbaar
1);lfa.rlQeu,v,~~s
. ,op M.-a~9~ra, ,)yerq~rl.gelJpll: men hosplta.len _ZQl,l moeten, bouwen ~n
1"
een pel'soonlij.ke visie, want later
qenj_wird~
,~~_?
atQeeW~,,~~.~ r~9del.~aa.n-: ct~ ,.l-li#us~l~l~J ~n q~w}lpe,f\ing. ,v,a.n de"te
CUINEESCII IIANDELSBEZOEK
- bleek dat de beer de Hoog weI voor
V~l~-)
\~to~:~J\
illj ~~p ~p,.a.~n\ '1$n w~g ~p,r\l}WP divlsleQ ~cpat,~tn, Z<?udell .,vef-;
, overtulging"- vatbaat zou zijn als men
~n~ine'
koo~ui
.l!l~~ ~e 1 d~~vQO~. -lIP\' .sllndell, die. in de Indische schatklst
sOer'abaia met
14 Februarl arrlVeert
:', h~m' op bepaalde punten tegemoet komt.
'
oefeningen
gebrulk"elijke
ml1it~ir,~ _~n~. illet aanwezi~ zljn.
I H~t· Is duldelij~ dat
wij de prlnclpieele de "Tjisadane" va'n ,de' J~.va:-Chlna-J,,:\ Maar de pomphouder welgerde aan a'en
pan
Lijn
uit
China
de
heer,_:l{.
P.
,Ch~n,
.' ZOO~~lng t>6v~ndi~n' (te ~esi~~hde .1~-;
~, visle van den heer van Ardenne prefevijand benzine te leveren !
gerorgailisatie dOOr modernlseeting ri6~
,>reereil boven het oppOrtunlstlsch stand- general manager v~n de Shapghai
Commercial ari.~' Savin~~ Bark, ,teveqs
nlet geheel tiptop in orde is gebracht
~ punt van ~ijn fractlelelder. ZO\> krij,gen
Wi}
d~ ,~el
advlseur van den Chim~esChen minl1)ter
o.a. door verdere mechanlsatie en uit:t: wij', qus wellicht in deze groep een gege'fu'i~tit~ tegel\~teiliiig:' .ia~a. vervan Financien. Hij wordt vergezeld door
brelding van de lucptv lartlfdeelin,g,
splltste' ste'mmlng.
den heer J.
Chu, asslstent n1anag~r
dedfgd, door .~~1) leger
met Wikall men er waatlljk nlet nan denken
van genoemde Bank, en den heer Bang~
pI. m. 40.00.0
het leger met Inlandsche militie uit te
.J.,
'.....
riff iril\ee'msche leden, van ,de~ heer kow, manager Van de Commercial PtesS. Utie ~ll land$torul,
breiden.
man ell de :nw~!le11~n<lSche lllObili..' ~~V9~\:td)~oe~<)oema af tot den heer Tijdells hun verblljf in IndH~ zullen de
satie met 400.000 man in 1914; ter~_ Thalrtrin' toe, zljn t e gen. In al d~ bezoekers de gasten zijn van het Oel
A~Q d~n anqen~il
is het. ,ioo~~~
redevoerlngen v'an die zljde verneemt Tiong Ham Concern, aldus ,seint Aneta
wijl Nederland nog geen kwart van
(;l\yaa~hejd te zeggen, 9a~ d;e I~lat;lds.che
'" men de diepe overtuiging van de nood- uit Soera.baia.
Java is~
Q~.ypl~{ng, nl~~ zo}1' ll1~gen deelnen:t-,~m
II: zaak dat Indie moe~ ~orgen zooveel moaan de defeilsie van Indle, als te zeg·_.'.gelljk van zijn bodemsch~tten voor de- - Hierop a:ntw6drdd~ de le~etcomman- ~e~, d~t ~ij er niet voor zou ~oo~~n:
: e 1 g e non t w 1 k k e 11 n g te re. .
dant, dat die vergeJljklnlt in het geneel &ti'eeks 80%· v:an het geheele ,lege~ be~
- iervee·ren. Zij wlllen over de fusle\ zeUs
Vermelden Wlj tenslotte· dat de heer niet opgaaf
Ib.~p~' lie~tt g~~u. rail~- ~f;ran. de trqepen gelieel uit Ihl~n~sclie
, ~-;r, Il,i,et px: aten, en zeker nlet op de thans ~en~tens alsllog heeft, aapgedrol1gen, o~ g~~nzen. t~il .Uitstet<en-d g~ott~Mseet~; solqateil ll1et enkel Nedetland~~s a~s
'} ~angeboden voorwa$1rden. pe crltlek der Ultstel en hernleuwd o~derzoek. Wij goed aaklgev<>etd t ziJ pee niet groat be.:," officieten en onderofflcleren. oat om
Qve~ig~ ~prekers blijkt zich voarnamelijk I me~nen dat men d-aar~ee 111 dlt stadium Iroepsle~er. l~ yo'or ?n~, 6~st'an~~~hed~J1, tc bewijzen J da~ de Inlander weI dege-'
te rlchten op de voorwaarden, en wat Inlet verder komt... Oeen ?nderzoek kat! weI degeTiJK een factor val):, groo~ b~ lijk iijn eervol1e taak In het leger heeft.
, (U~, betr~ft heen, zooals wij reeds zel- bovenqlen een reeele 'baSiS vinden voor teek~nis. Ejl. gver de qti:Hit-elt '{~~1 li~t
den, speciaal de heel' Janssen zich met de vergelijking van twee duldelljk on-I tildJSche Ieger o~ho~ft. m~n ,ilqh ~lle~
Aan de.n anderen kant bewijst oak
" 'J{~~~!lt van argumenten en eijfers ge-: yergelij~bare zak~11 als Banka en Bllll- ,ongertist te maktHl. 00 bultenland,scl}:e het Ibestaande enthotisiasme, Q,n van
,~ weerd. Zijn speech was ongetwijfeld de ton. Laat on8 in s hemelsnaam nu met offlcleren, die manoeuvres op Java mee- vrljwllllgerscorpsen en barisilh deeI lilt
n::.~este die over dit ollderwerp Is ultge-! die rappol'tenl'ommel uitschelden !
maakten, zouden dlt kUlUle\l bevestigen, te 'maken, duidelljk, dat de bevolking
;
"
R.
naar gebleken is ult i\un opmerkingen 'veel voar ~e defensle voelt.
.~-) sproken.
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Maar Reutei uit Brussei setnde, he'e~t Nieuwe odel
d~ beWegin'g tot n'atiwere cofuinercieefe

I:

.,

,

\

.

samenwerking tuss~hen de Scandlnaaf'De Dally Telegraph heett tel' gelegensche landen, Belgie en Nederl~nd een heid van Prlnses Juliana's huwelijk een
nleuwen prikkel ontvangen door het 1Netherlands Supplemant uitgegeven.
I juist beelndlgde bezoek van den Koning Een prachtstuk. Met vele blldragen van
~ van Zweden en "den
Zweedschen mi- Nederlanders van naam. E~n aardlge
nister van Bultenlandsche Zaken aan 1llustratie. Een uitstekende reclame voor
,
Nederland.
,
Brussel.
Zooals gezegd, schreven Nederlanders
IZQowel ,Koning qu:st~af als Kqning van naam in dit nummer. Om dit te
Leopold hebben bij' deze' gelegenheld I accentueeren, zijn namen en tltels vol.u.it~ng gegeven aan de vastbeslotenheld ledlg vermeld. Maar deze hommage
van hun landen om trouw te blljvcn is hier en daar een ietsje te ver gegaan.
aan 'de conventle van Oslo.
Zoo noernt zij den auteur van. een stuk
De' belangstelllng, die voor deze be- oyer de .tin Jon ~ h e e r J ...van den
spreklngen In zakenkrlngen werd blljk Broek. Wlj wi~~en hier aIleen bll aantee;gegeven, werd verhoogd door ,de bekend- kenen, dat ~lj;. er. den 'heel' Van den .
making, dat n~ de b~sptekingen tus- B!Oe~ ge~n z~er mmder Oln ac~tell dat
schen den Zweedschen minister ' van I hlj nog nlet In den adelsta!ld IS verheBuitenlandsche Zaken, Sandler, en mi- ven. Misschien heeft deze vermelt~~n~
nister De Graeff de laat'ste de uitnoo- ~en p~ofetlsche beteekenis. Als; de tmdlging am in April a.s. een bezoek aan fusie tot stand mocht koinen .... ,. !
.Zw~den t~ bre'ngen, heeft ajlngenom~n.
,_
Volgens een soCiallstlsch blad. za~. een '4,. nleuwe conferentie van de lan'de'il, die
t9t de cOlwentle ,van Oslo ~ijn toegetreDe VolkeJlbolldscoJlf.er,e~htf.~
d~Jl, waarschijn1ij~ voo,r Paschen bijrengeroe¢n word1eil. Het blad verwacht,
lIet immigratie-vraagstuk besproRen
dat het initiatief zal genomen worden
De vlerde conterentiedag began kwart
door de Nederlandsche regeering, terwljl Belgie alles zal, doen am, het sla- ovet negeri 's morgens met de voortzet-Hng van de dlscussie over het Jmmlgragen ervan te verzekeren.
tlevraagstllk. De Hongkongsche gedelegee~'de gaf een Uiteenzettlng van de reglstratle-methodes dezer kolonie' do<>r
mlddel van controle op de passagebilj"e't'ten. De gedelegeerde van de straits wees
er op, dat jaarlljks 200.000 vrouwen In
37 schepen Singapore binnenstroomen,
ie~i~e ,\y~ke,l1: g~l~~en - h.e);~en, "wij zoodat een doelmatlge cantrole daarop
f~e.ds meldipg gema:;lkt, yap de pl~tlnen mdeilijk. is. Een b...e tere Werkwijze l~ echd~f ,~. i>,.,M., pm _een .q\'eps~ ,op N~e~w ter in <>verweglng. Hij deelde verder, nfe~e~,la~ct, t~ oJ.ieneri.,,Thau s ,w¢tdt ,d~~n- de t dat de Chlneezen in de Straits, en
aangaande via' Aileta het volgend~ me- het overige deel van Malakka gelljke
degedeeld :
rechten als de andere bevolkingsgroeOe
KQnlnklljke
paketv~art-Maa't- i)€n genleten. DB' immigratle van 150ms
~GpapPlJ ,zat, in: April a.s. w,~et ultbrei::' 60.000 personen per maan:d moet evert~lrig gev¢n ~a9. l:1~ar I verbind\~gen ~et weI bp den duur tot moellijkhedim Iefde ,ori~ omringen<,le landen doo~ de In- den. De meeste immigranten zijn alleen~te.lliri~ van. ee.~ rechtst~e,ekSCh~n dienst staande maunen t waardcor de vraag
tus's'chen Saigc)l1t de Str::\lts ~n Java naar prostltuees ontstond. Spreker
eenerzijds en Nleuw-ZeeHind anderZljds, bracht hulde aan de OhlneeSche vrauvia Papua en Nieuw Caledonle.
weildelegatles yoor hetgeen zij gedaan
Reeds jaren wei-d OP d¢ lnstel~ing, va,n hebben voor het .~ereikeri van'monoga,een dergelijken dien~~ doc;>r e~porteurs I Qlle. D~ vol,kstell,mg van 1911, wees uit·,
hier ,te land~ aangedrongen, terwijI oqk da.t ~! 111 de ~traits op de _~O:oo ~anne~
de handelaren in' Nieuw Zeeland her- 358 vrouwen waren. In de F:M.S. ~edrOeg
haalde malen hebOOn gewezen op het ~et aantal vrouwen 188 pr? miLe. Het
groote belang van een rechtstl'eeksche gebo:orteCljfer onder de Chmeesche bemaandelijksche, verblnding van dit land vollqng va~ Malakka is gering, zood~t
met de IFill' East.
de ver~ou~m~, tuss?hen de g~t~l-.sterIt,ten van de sexen weinlg verandert. In
Beweerci werd:, dat het hartdelsverkeer lat~re jar~n werkten de ectmbinlseile
tusschen beide gebieden t hoewel thans 1 toestanden ,aan de verbeter~ng; mede,
vaq relatlef geriilge beteekenlS t door de 2:oodat in 1930. de verhoudmg in de
J,t III ~'
."
I t!
r cht F.~.S. 492 pro m1l1~ was.
i n~~e
n~: van hee n rege ma gen e .: . ~pi·. gil1g v~r~o'Ig~ms n80 de bep~iking
streekscli~n sc eepvaartdlenst tot groo vtil1 de Iminlgratle als gevolg Vall de
t~re9 omvang zou kunnen worden op- jongste crisis. In Februari werden 5000
gevoerd, hetgee~ den handel in het al- Chineesche immlgranten toegelaten. In
gemeen ongetWljfeld ten goede zou ko- 193'6 bestond de bevolking, van Slngamen.
\
pore voor 85% uit Chineezen.
Deze omstandlgheden i1). aanmerklng
g~l)Qmen, ziet het. e,f na,:;lf , \lit~ of de
pi~uW,~: di~nst, 'fel~e ~~11 naam z~l, draIIET DEPAR'fEMENT Vi\N E. Z.
gen van South-PaCific Ltjn, aan €en behoefte zal voldoen.
Naar' wij vernemen zijn de geftichtEm.
De dienst zal bevarert worden door als
depariement van Ecciiiomlhet m.s. HMaetsuyc~er" en l1et S.S. "van
~che
Zaken gesplitst worden in een
ReefJ'~-, ,Eer~tgetlO,eql~ ~qhlp w~rq ol}~angs
doo,l",pe AmsterqamsGflQ .DroogdQk Maat- ~atteinerit, waar de elgenlijke econoriiisGhappij ?~n, de K. P. M". bpgel~vehi en sche aangeiegenheden zuiIen worden beKan al~ eeri zeel' rhodern scliip met goe- handeldt ~n eeil departeinent, waar
de passaglers-accommodatle wordew ge- de landbouw, visscherij, etc., ondergequalificeerd. De uMaetsuycker" vertrok
bracht wordt, uit de lucht gegrehen.
~~~ig~ d~ge.n- ge.~e<Jen van _Aplsterdam en
WeI is In den Volksraad weleens 6P~~n .eind, Febru~fl fe~ds te Tandjong
gem~r1,{t dat het departement van E. Z.
PrlOK. worden verwacht.
te, ,g~oot gew.orden was om aIle belangen
k~t t\V~e~e .~C~iP, bet ~.s. H~~n Rees", bel100rlljk
t~, behartigen, ctoch deze opis een o,uda oek(mde in deze \Vateren.
merklng heeft nimmer geleiq t()t eenlge
ZOQ~l& hi~rboven r~e'~s in het kort ernstlge gedachte In de riclHlhg van
w~rd v~rmeldt zlJBen be~alve ~e Nieuw- splltslng te bevoogder plaat.se.
ZeeHina-navens Aucklal1d eil Wellington
obk l10g enkele havens in de ZUldzee,
•
Personalia
WQrde.n,. a'angeloopen en weI Port Mores~y,~ S~tp"ar,~J, -~flb~\l!, fort Vi1fl. ~~l No~
,,OJ) v'erz().~k met inga,r.,g van Ultimo F~
Pl~~· 9R ~~ t~~i~reJz~l1 zullen de sche- Qrl,1a.f
i 1937 eervQf ont&la~en uit !a ~~nds
pen' Sydney aanloopeil.
dlellst Ir. F ..T. M iC S d a g, hoo(dambti-

I

zon l1et

cte-

j

~

~

naar op wachtgeld laatsteIijk ho<:>fd v,~n
voormalig tecb.ril~ch, eeonomlsch Adv!esbureau bij het departement van Verkeer
DE JUBILEERENDE SOCIETEIT
en Waterstaat.
g~ ,«eP~f{~n~~r~f-'~lj p!" 4J~ Jnsite,~ will,~~
: .~pla{)t ,P1e~ "de. w~~meming van de betrekBetreffende het reeds in on$ blacl ver- ~mg iVan w8larr:lemend havenme~ter t~~e
vetd~ql~~~ ~n ~~·n;l.ev~ntueeJ,~p }~~qv~~-::
Men moot de kosten ook vooral niet
let ta- woo'ra st~ah. Het enthousiasme onderschatten. Er zouden kazernes m~':' m~Jd~ jupiJ~Mm; v~n, d~ l.lG-j~rlge, ~o~ie klasse. K. B 0 eve. tijdeHjk waarn~ntehd
"
voor _mUltalre oefeillngen Is inae'td~ad ~n ~9rqe.n ,geb9UV{H in groc;>ten g~~~le, te..it "\P~ ~~r~~.~i!:i~~g': '00 Djq~j~ kan,n~, have,r.meester Istce kl.

slechts

I

I

~itiltstet

oro-

~~

::Lt~::,

I.,

"..

".., }

~-I'

h~t

d~t, ~otqen il1eqegedeeld, dat het In,,de _~~~~~~-=-_
bedoellng Ilgt, e~ll g~denRboek te publl¢eeren, waarin de levensloop van deze ..
au de soos zal worden geschetst.

5

Eetl coihml~sl~ 1$ gev6rni<!: beshia~de
uit drie Ibestuul'sleden van de Mdetelt
\t~~•. Ve:r~~nigi)lgU en een viertal, leden,
~e'ke ,~ot ,ta.ak l,1,e.eft ~an ,de ~erd~nk)p,g
va~ de oprlcnttns. dezer S{)clet~Jt een
UulteHg~W6on fee§tetijk, p,rettlg ~n jdvl,ciAl f(atafit~1' .t~ geven; geheel In ,over:'
eenstemmlng met - het kameraadschapP.'elJl!t~ el} gil~,~vrlj~, uat _~~_ PjQkjasche
~u.r~~r~. ~t~~\~~ ,h~~ft,.. ~ei~~l}mef'~'~ e~
W,~1t{~ thjzonder~, et.~~nschappen tot, op
den buldlgen dag llie zljh bew~t\rd gebleveh, malaise en ·crIsls ten spijt.
- _.
......~.

~

l(iltltotiEkE soc_ALE BONDEN
De Cehtral~ Raad vart Kath. SOc. I
S.o.nijen,.lll ,Nederlql}dsch-Indle. verzoe~t
GQ~ W. ,ber!cht~p.! .dp;t"mr , p.. JI:~ l\f JIU~
d~brarid, in, verba,nd met zljn b.enbemlng
tot wnd. Blitgeh1eest~t v~n Bultenzorg
heeft bedartkt voOr het Vobrzltterschap
van. de.n Centralen Raad.
In zijn plaats is benoemd mr. J! Evers,
Landrecht.er van BatavIa.
.
lir.'
van Gblll'ek~n
J. , (He
I?~ heer Hildebrand, zal als afgevaal'digae van de K. S. B. Bultenzorg in het dezer dage.i iii eell r~d(woerillgzinsPeeiBestuur van den Centralen Raad zitting de op eell reis van het prinselijk paar
naar Jndie.
bUj'ven nemen.
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Koning Leopold o'litvadgt .
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Indische «lelegatles

•

t~#~fCoiiul1afi·{tai1t terug

Het bezoek vall
Bij den

Raad tart

tiidi~

.

fie te·lter~bmn\alldallt
gen ffiet. ge "Perkootoet"

is hedenmor-

ult Nederland
,~lfU~~~an geiand en met hetzeltde

ok

Bioscopen

Agenda

Filrnocnkondlqlnq

•

rie Sultan, yah Djoitj:1,' lit\riten~~~~
Deca Park: Charlie Chan
BoewoilO VII~ -,,- abuslev~!lJ~ v~r.?i1~~~.,l: tdes~t naaf fiandoeng doorgevlogen.
. Bloscopen hedenavond
Wij lezen in het seer. Hbl. onder het
den w.ij zijn naam eerglsteten ~et_ dl~~
be~~l1d, heeft generaal Boerop de Racebaan
hoord "Journalistiek misbruik":
~
S
'
b
cht
he..1
.:...J
'
(
.
,
d
ti
II
0'
lob
e '. ".De T'w'eelinzbroers",
_
van \-len oenan -, ra
.l en 111orgen 'stra, in verban
met par cu ere aan~I.I
1" Id d r
..
b' ed' r P a n g e r a n '
Onder de detectlveboeken neemt de
Rex - The ate r: ..All'thor..y' AdHet te Semarang verschllnend' en tot
bege e '. ,09 ZI)n.: ,ro e
gelegenheden (ztjn doehtertle rnoest ge - ,
I verse"
het Locornotser-concern behoorend. ,.AIDjojQ'ko~soemo,en, 'li~lt zonen Pangeran opereerd worden) eenlgen tljd ge.eden Charlle Chari-serle een aparte p'aats tDe'c a - Par k: ..Charlie Chan op de
gemeen Handelsblad'' .- welks kopbfad"
Jiall~,ab~i, M~l}o~Ja~l en Moehej.~oen, I de rels naar Holland, eveneans per in.
Racebaan".
Midden-Java berelds verdwenen is - kan
een bezoek aan .den,naad van Indie, da~ K. L. M.-vliegtuig g e m a a k t . .
C i n e ill a': "De Roorier van' den
• blijkbaar de !Aneta..telegrammen niet zijn echtgenoote, de dochter van den bijna twee uur duurde, Gedurende dien
. " i . -i"'':';;''
_
De beschelden en flegmatteke Chl- .Tsaar"
'
meer bekostigen,
vroegeren rtjksbestuurder van DJok- tl'jd speelde de zamelan van. ,h,et, mu- '" D~ c.~flm"an,d,_~. nt va~ h~~'I,J:C,g,~,.r weld nees, met zijn goedlg ulterlijk, zijn
0 a 'p ito I: ..De Koerler van den
Het behelpt zich nu met e'en gehelm- . k t
t d
dId
ZH R '
. ~f·
jii
Ii'
lk
d
d
..
~
1
k
I
1
. i
Tsaar"
zinnlge ..etgen dienst" en voorts met het ja ar a, voor s e ge e egeer e. van . . c' u';'
der Iei:lfng van dr, Poerbatja... op T I an verwe .om. "uoo.r !?,e,neraa - broken en omlsch Enge sch s prec es
C i i Y.: f,Geheim Nummer".
overnamen van telegrammen ult andere Pakoe Alam VII, Pangeran Arlo Praboe l~kd on
majoor Van Trlcht, de~, Wfhit(r-emend het tegenovergestelde van wat "men"
0 e n t r ale B los coo p: "Ar.thony
bladen
althans uit het Soerabaiasch Soerjodilogo, oudste zoon en vermoede- r
.
divlsie-corillnand~nt, ~ri dleus clajudant, zich van een detective voorstelt.
Adverse".
HaMnde1sblad. d
'v'
'i
1 ht lij k opvolger .van P~koe. Alam, VII , eli
rle'z'o'ek' a'
het Gem Abattoir terw!H )iiajoor \f~rsteegh, ~ein . ~amens
" J . .
1
d
aar aan at 0 ernemen seen ue - diens neef Pahgera11 Arlo Tjokro N'eD
de Knilm pri K. L. M. kwam begtbetEm.
Warner Oland, die zouvee
an ere
DANDO ENG
je...
:.....
t
fde
I
s
te
Brussel
Z··
voortreffelijke
~reat1es
In
Chlneesch~
Want men kan sedert eenige .weken ~oro,. yer o~
I) on an~.
, , ' .IJ
D'Ie Sultan bezocht hedenmorgen
om
Bioscopen hedenavon.d
i'ederen dag in het Algemeen Handelsblad maken thans, zooals reeds geselnd, e~m 10 uur v.m'. vergezelrl. van ztjil b,tMrs
Omtrent de ptirt1cul1er~ aangeH~gen- rollen op, zijn naam heeft staan, speelt
l.tQersen aa'l~tre.ffell overgenomen ult. het rondreis door Europa.
h.eclen luiden thans de t)edchie'n gun- CharHe Chan th1ns we;l1cht reeds voor
Eli t a: "The Great ·Ziegfeld".
SOerabaiasch Handelsblad van ...... denprins Harlgabei, pdns DJojokcesoemo en '
d ti d I d
1
t h
k
zelfden dlg.
.'
26 jan. waren de Indische bezoekers ThilH~riingrat alsmede itjh belde zonen stlg. \
e sn e maa en e ro p~s
em 00
Lux 0 r: "Het anne. rijke Im~iske".
o r i eo n t a I; "Ev·eryching is Thunder".
Als men nu weet dat het Soerabaias_Qh
g~st op het Nederlandsch gezant-. het emee\ltelijke slaehthuls aan den
Uiteraard nuakte de 1e,gercomm~n- ditmaal "als gegoten".
n
0 x y:
..Princesse Tamtam".
ltandelsb:al.i E.erst des avonds omstre-e,k.s " h
h
d
t
~
, , bij minister CoH ever
t . h'a.a"1 Spee
';.; II. ." d' , AId de"
'/~ zes uur ',in 8e:narang is en daar or.~nog~- ,.C ap, wa~r .. un oor .onzen gezan ,mt. Jacatraweg.
'
d.ant zijn. opwachting
II In
e wert;
r Con cor d 1 a: "De avonturen va:l
lijk vroe'ger' kan zijn en het Algemeen .,. A. N. PatlJn, een dmer , werd aange."
,
,.
lijn .. Voorts werden, n~ar bekend, de gokkers op qe, r.eiloaan . e'il aan s~an- een Schoonheids·Koningin".
Handelsblad daar omstreeks 4 uur ver·\ pod~n. Bij ontstentenis van mevrouw
Bu~~~meester Voorne1nan was ter ver- Fokker-fabrieken bezocht, waar de voor ning laat de intrigue niets {a wenscnen.
CHERIBON
spreid wordt, dan. ziet men dat hier een I PatiJn die door een griepaanval was' welkommg aanwezig.
.
Jndie oostemde leger£oesie:len op sta- De ontknooplng Is bovenctien 'leer on.
al W wo-nderbaarlIjk knap stukje JQurn~i 'd ~ d
I h
t
t
' ,
"
",
.
Bioscopel1 hedenavond
list!ek Iwerk :geleverd/ wordt: twe!~ uur verh n eru
e Brusse se e gas en e
Onder letdipg van 't hoofd van den Ve- pel ·staan.
verwacht.
Q i t y: .,Pe Kleine Lord".
.
v66r de krant w~araan men zijn l?ericl)- ontvang~n, ,~erden de hom~etH'~ waar;~ neHHten Dienst. dr. Soeratll1:~.. ,en de De Dou~las wera op rets 'naar Ban- Voor lleihebbers
·de·teciive-vediaIt ex: "The Great Impersonation':.
ten ontleent. 'cr 15,. hee~t men die overge- gen6meq. door ,mevr. Van Lennep. BIJ c:ve"liYe veeartseri werd de 'lorSt lil' de d'oellg g.oe··scorteEird door een Legervli.eg- "l~n kan men zlch f'reen betete f11m dimnomen berichten 10 ziJll elgen blad I
h e t d' e
'teh inede aan de heeren . ~ e .
, ,,
.•. ',
,.',-- i id
'"
e
m f za L
1 atle raad oa verechillende afdeeU.ngert ron~ge e.. t''1 tuig.
·~
In ernst: dat kan natuurlijk niet.
jh
ken.
\VAT IN DEN AETIlER IS J
r. mr. Van ennep, eg
,
De Sultan toonde groote bslangs e Ion Van. Voorst tot Voorst, attache van ling) vooral vQOr de vrleskain5~r en ritelk:"
VRIJDAG, 5 FEBRUARI
.
.
'.
I
het gezant8chap, baron Tets van Ame- conttOle-·afdeellng. Hoe hier het slach:'
HEILSLEGER
EN
VOLKENBONO
~,mRhu.ANSCliE LO}'
• 21.00 Radiohoorsl1.?l :
'. , er mQet <taar bij het LoCo~Qtiefconcern, rongen, kamerheel" van Koningln Wll- t
n dQ verdere behandeilng van run,Jtet
Nirom
bruiloftsdiner"...
wa:arvan ~et Algemee·n lIan~'Clsb~ad een I helmina -de graaf en gravin Van Limen e
hi dt
-d
"den vorst
9n~erdeel 1S lets gebeuren da·t met door h'
stirum en hun dochter freule Van deren gesc e ,weI voor
2i.3Q Moedet- en vaderland
. In verband met de Confere~tie vart Phohi
VGor <hue kolon~atie
Kan.
.
",urg...
gedemonstreerd.
den beug€l 1_
(R.V.UJ.
den Volkenbond dIe van 3 tot 15 Februarl Z e e se n
,Wan~. da~ AI~emeeu, Handelsblad kim Limburg ~t1rum.
'
,.
.,
"
.. ;,,,.
Ko20.45 Wandeling door
. ,
Na den rondg'ang b.leven; ,de, g~s~~
btl , zijn b<mrstelegramrt10'Q' nt\ nQg zoo .
Koionei Theodore Roosevelt, ,de oUd- in Bandoel?-3' wordt .gehoUd~n, heeft. het
p.ingsberg.
dfI$.wljls I verme!:den ,J:\NIP-:Aneta-Soer.
Den volgen~en morgen ?m elf uur. nog geruimen tijd in de speeiaal lnge:
.,This is
19.45 Causerie:
gouverne~r:ge,n~f~ai van,: de ,,~~~1l.PP~J7 Leger d~s HeUs lr~al uitgevoerde e~ve B.B.C.
lt~bl;,. het 15 .r..iet waat: ,dat zlj inderdaad werd . Pangera~ ,"Arl,o . SOerJohalllldjojo1 richte wacht!{~rrier w~ari1a eeri koeU~ nen,
England".
ho~4t
than$
aan
de
tQndensche
loppen
be'schikbaar
gesteld,
te
trankee· .. , aan ,on~ ,1~lad zljn QntIeend.
.:.. ~
zoon van den Soesoehoenan; tel\ palelze dr' k werd randg~feld.
Par i s (CoJ.) 21.30 Radiojournaal.
uni~er.slt~lt eeI\,. reeks van zes lezinge~ ren met een volledig stel Weldadigheids,
1M bewijzen daarvoor ~iJn ~a.~weZlg.
door Koning Leopold' ontvangen. Toen
on
.,
W~ hebben
ons n,l. een ~leIll .grap}~
.
1 d
N
.
...,'..
~~ORGEN l\IAGNEETJES
. vef<>OrI90!Q waar de heereQ. .le Semarang I de Koni~g, i~de,~tljd zijn re s oor eBij de Volkslectuur over de Vereerilgde Stat~n als kolo~l~le ze·gels.
mogendheld. D~ Manchester Guardian
Wij waren in de gelegenheld, deze enneer1ijk, in,getippeld zijn:, .w~ heb¥n. op, derhtndsch-flldie maakte en daarbij ook
ze&t fn_lla,l:lr yer~i~g vande eer~te lezing, velop'pen ~ zlen.. De .t~kst. is, ~n. het
~~~ 25. 27. 28, 29 en 30 . JaPcuatt en op .J \ bet hof van .Solo bezocht, had de Panaet volgende bezoe~ Van den -itorst en dat ~oosevelt zlj~ grootste_ ~~t had be-, ~ngelsc~ gesteld. In den linkerhoek Is
ep~ ~. Februarl. een der, Nnsterd~msch~ geran voar hem die destijds nog Kroon~Q.€r~an telkens een andere - wegge- I
,".' ,,.
gevolg gold de Volksl~ctuur. ~Het hoofd, waard
,Ne4~rla)1d~ 'bekwame beheer I bet Jaarb~ursgebouw afge,beeld, waar de
latell.
"
.
prin~ va,~ Belgie was ...e n, voor Prinses
If'eerbcricltt
dr.
!tld<11ng, ontving he.t gezelschap aan van Nederhindsch:"Indie, zljn verdraag- ConferentIe zal wor<;i~n gehoui:ie~. BoEn tach stond die weg,gelaten koers tet... I lfstrld , gedanst: De on,tvangst van den
deh
ingahg
van
het
rulme
gebC>uVi.
4
iaamheld gfoow mate van gezond ver- venaan is een toepass~1ijk woord g~
ltebiriale denze!fdert. ayond ~.~. ontleer . Pfln~eran ten Pflleize dient b.eschouwd
(VAN VRIJDAG 5 FEBR. 1937)
aan het S.H. III het Algemeen Hand-e s- te worden als een tegenbeleefdheld, die
~e kennismakin,g met de.~~ndere sta:nd en' begr,i~t ,vag. pr,g~p!~,t~e,_. W.~}l~:: dEukt. v~l},. den, be~~ndep Ente.~,seh~?
blad I l , v
r
. .' I ,
.
' ,
.'
,
.'
~:.
de Koning .den zoon van den SOesoehoe- ambtei1aren van de instelling werd deli aati t@ danketlJ~;' <!at, c;>r1J; ~l,e~~~, ,zwa.r< Joufi!~Itst en srchfljver, ~ug,!l ~~dw~?d.
Een liieuwe golj van hoogen druk
**.
nan wlld~ bewijz~n ell ~ij werd .dan .ook vorst ~h zijn gevolg, onder'leidhig van gewapende, )an~f.ldJt~at.·l~ .~e:Y,ee~,t ul,t:- < L~~k.~, ~s .yer~~l~ :. far. ~~sfern Ro'V-::'
dftngt
uit Mongolie over Mantsjoerfje en
.. \
' . ' : <;ioor de 0dische prins.e~. grp,otelijks OP dr. ,H1<~d,ing, de redactl~.:z~al, bj~derij, gebreide. ver atge~egen kolbnlell te be.. f~~en~e of t.he ~~~.gU~, o(.~o~tl~n.~,:-:-:- ~alJ:"
. "
lJe~ t~ d\Jldehjk <tat d~ar ,In,. Se~l1arang prijs gesteld. Na de ontvangst door 1<0- de zetterij en het magazijt1 getQond, ter- houden.
~.
doimg ~ Netherland.s Indies, tet:wijl de Nbord-Chfna in Zuidoostelfjke rfchUng
, . letS gebGurt dat .eeUo krantenbednjf .van I nina' Leopold begaven de vier vorsteTwee din~en hadden Roosevelt vooral onderrand de WQord~n, bev.at: The !al~ voorwaarts. : (Harbin 770.3 mm:, Kirin
wiji de chefs der Yers~hi1lende afde,elinbe(i¢ekenis toch elgenlljk ,onwaa~lg IS.
..
Wij kurinen aan de hilnd van het, 00: Hike pe,rsonep. ~lch In g~zelscbap.~ val} gen deskundlge toellchtingen verstrek- g~troH~ll' d~,##delijkheld .en or~e~ ~~l,. vaUon Army - blllld welfare Post:ige ,7i.8 mm., peiping 711.1 mm., Chejoo
v~nstaanqe
tot , ge~m, i ~.i;~~r .Y,ermoed~n baron Van Voorst Wt ,Voorst naat de ten.
ke overa1 heerscllen, 'en d~ n,~t~,urhJ~ Stamps.
_ 168.1 mm.J. De lage druk heejt zich op
komen dan .dat het Alge:meen..ltand'?lsblf}d kathedraal te Laeken, waar ziJ afdaalomgang ~an{ 4e rass~li onderling bij . Zooals 'bekend, is op het Jaarbeurster- centiaal China teruggetrokken. (Kiu) de beurstelegrammen ill stnjd .met z l J n . .
i klijk
fk ld
Ook hier werden na. het bezoek verof(1~11€ele
gebe\lrt~nis~eti.
rein een speclaal Postkantoor gedu- ~iahg 76~.8 plm.J. Over Zuid-Japan en
' r~hteh ontleent a4'n, d~ Locomotief, doch den m den kon n
en gr~ e er en
'
, om zulRs tegenover den tel,egramll1en-le- er een krans neerlegden at}~ de ba~~ verschingen aangebodim..
.
l;"
'.' ~ v. -"
rende de da~en der Conferentle ge- tiiitl-Chinft is hodge druk blfjven voortverancier w camoufleeren, den naam van. van Koningin. Astrid, aal). wie ze allen
•
"
t,
\
'
"
,
.
.
'
_
op~nd
en ~pe, daar geposte brieven ont- bestdan. (1{osnf 768.8 tnm., Wenchow
Con tra- bezoekel1
767.3 mm., Isigakt 767.3 mm., Hortgkong
h:t . ,~oerabaiaSCh Handelsblad ~s bro~ I ilidertijd in....~~qle :ziJil v,09~gestel~. De
I!>.
DE EXPOSITfE FEiTH
vangen een bij?Ondere afstempellng.
,
764.3 lnrit.).
~ v ~d Jilsbrulk dat wij l1h~dn€de signa- krans was v~or~len van een. lint In de
.
,.
Het
Leger
des
Hells
verleent
gaatn~
Zondagavond zal de
ten htiiie
leeten;
Nederlandsche klelJ,ren, waarop gedruk,t
8ez'd~k def .uuisvrotlwetivereeniging zijn bemiddeling tQt het Posten dezer In het Noorden van Irl.db-ditfita is de
van den Oouve,fneur van west-java, den
, ,'.
• stond: "De delegatles v~n net Solosche
.
imyeloppell. ztj worden gefninkeerd met dritk gedaal.d. ! (PhulU!n 764.3 mm;),
heer L. G. C. A. van del" Hoek, een con....
hot en het Pakoe AlalrbSche huis".
lfFdenmorgen ,tegen. Uen u~r tl.e.Q?en I een serle, Weldadigheidszegels en zijl1 inaar over het Zttiden vait. 'Indo-China,
tra;..bezoek brengen aap cien Gbh.v~rnei1r,
de Philipp1j1ien, Malakka en geheel Ned....
den procureur-genera~l inr. G. vohtf en een~ taQhtlgtal leden van de Vereemgmg. tegen de~ pHjs van z est i g cent per
van H~lsvrouwe~,~l}.~e~ leldJI)~.·v.~n. ver- s~u~. v~r~rijgbaar, bij het Leger des Indi~ is de druk gestegen. (Seligon 1~2.8
den
he.er.
f
..
'A..
E..
DrosiJaers,
ditecteuf
DE NIEUWE BLAU\VPIJPEit
mni., Manila 161.0 11t.11i,,. ,Singapore }60.5
van het departement vail BirinehI:irtdsch s~.l'\U~P~P.. ~~s\~~\:s~~de,nt.1~l}diek~ wl.e Qb~k l:I~il.s, ~.arin~laan 7 ~TeL Q.()1 W. - - r
Daders voor Semarang's Raad van.
mm.," ,.(Ifedan 759.0 mm., Batavia ~60.0
de 1?re,st~e,n..te 1l1~vrouw n, e~ j, ,een .~r-'
.- _'
_
. . ". .
. justitie
B~stuur.
,~Cllaroll';,op ;{laiden,trip te Priok
mm., Ainbon 760.~ '1m1i., Koepdttg 159.9
zoek gebracht aall het geb<>tiw van den
min., Merauke 760.7 11Uh.).
jjal~~ia~~h~ij J~t!nst~r}ng.~er .Qe?i~chtt~
: '.' Dinsdagmorgen he~ft de semarangDe nieuwe Blauwpijper VQpr de gereging v~p1. 4~., e~i>Ositte "OUd B~ttivia;
De betrekkelijk. 'laf/8 druk· ~n, ~~ach
: s~he Raad van Just.ihe de behandeling I gelde verbinding ~tis,schen West-AustraOp 10 Febrtia~l a.s. zai in het Oity- tige Westen wind itt. Soerabaja wijzen op
bijfHnlgebhlcht door Jhr. mr~ F'eith;
.- van de rampokzaak Ip de desa S~.ember- lie-Java en Malakka; het ni.~. "Charon",
tl.l~ater eeri repri~e worden gegeven
het voortbestaan van eelt clepressle'tusbezoeksters; vettootden geruirnel1
V~n Ilata.vla-Veem te Priok
~edjo, ~ i~, he,t ~alfltlgasche, . be:lI1~qig~i.1 d~, plaatsvervanger van de onlangs ~e
I'~
oe~~at:sde
K~t",.
w~lk
.
~p~oo~je
li~
scheii
Java en West·Alisttdli~.
idCi ill de eXPositH:~';ialefi ~adrblj fhr,. heel •onder. leiding van mevrouw Van
, ~ze ra~pok ,heert zlch af,gesp.celd in strande en naqerhand gesloopte "MmHoogtewinden: Deze zij1i meeren...
m!'.
Feith
zelf
verschlllehde'
e*pllcaties
In den afgeloopert micht; tet~ nd
den ndcht van 31 December 1~~6.
<Zeroo", arriveerde hedemi19 en op zijn
~.er Marek .is .tm~es.tudeerd
w.~~~v~n def:!is Met deh Westmoesson in overf!enWoensdagmiddag voor de ~volle zaal de steinming maar verzlvakt. Ma'tlila tndtig
" Vijf rampokker~, va~ ~len een met I maiden-reis te Tandjong-Pr1ok, ria een ~'V.aal,v~p, J~ door. e~~ .ru~'Y!n(\ "ee1), ~e~\ ga.fk c. I
~}1ropeanen Is gehj~gesteld, drongen de, voorspoedige reis.
"
premIere ghig.
yah het dak van een, good'ang, toeb~N,(J., Aid; star 1tJ.atig (J., M'ed,an ~wak,
woning .van een V~lj welg~steldet;l,.de~a-I ' .
•
'.
'"
. liOQ.tetid~ aitn lii~t Batavld.- \teem te
Mevfouw van der Marck had alle eer Singapore tot 1500 m., meaig N.N.O.,
.BRITSCIIE KRONINGSFEESTEN
ilian biuhen.. Ze warel1. ge~apel1d met ':
fraale Bl~e F~nneJ.•.Liner verllet Tandjong-PriQk, 'aan den' Grooten Weg,
van hadr wei-It,
het Jeugdige pit::. dacirboven zwak west, Batavia en Serevolvers en schijndoodpistblen.
Engeland geheel volgeboe,kt" h~Qfdz~.~e- llfgewaaid. De goedang grenst onmid..;
marang lnatfg west, Soerabilja IcfaClitig
.
De. ~rotihl~ yar\ ~~n I{ontng van Eri- bl1tik a~~se~rd.~, zi~~. uits~e~end...
De ntets kwaads vermoedende Kardi- lijk met naat A1Jstralie ~~J'u~gke'1.~ertdep, d~llij~ d.an, , Het ,.ka!ltoor-gebouw,.. aa.~
net spreekt dus weI vanzelf dat deze we~t, Bandierl1iasin matig lV.N.W.) Koeo irian _
de bewoner van het huis ._ I di~ Kerstmis en Nieuwjaar ,m Eiigelal1d echter geheel onbesch~dlgd bleef. Zink gelartd Oeorge vt, welke op 1~ Mel a.s.
.
succesvolle v~orstelUng door een hveede pa/tg· ~tvak Noord.
: opende de deur op het geklop ,van de I hadden gevie~d.. Er zijn ve,el sch.?lieren en balken kw~men op' den openbaren Lal pla~ts hebben, zal te BatavIa feesteVerwachting:
Mattg
doorstaande
gevolgd wordt r
lijk
worden
gevierd
dqor
de
E'nge~s~he
ra.mpokkers. Direct hierop wetd h~ door' aan boord, dIe weer in Australle naar weg en op het dak van een K. P. M.-Ioods
Westmoesson. Sumatra kenteringachtig.
genleerlti!
d~ hler woohachtlge Brit<Ie binnendringers overweldigd. Kardi-I school moeten. .
..
terecht; ook deze laatste liep geen
man verzette zlch aanvankelijk en dit
De meeste passaglers bezochten van- schade op. De politie, die op het Iawa.al scbe onderdanen.
is bezig met
vorrning van een
Werd hem noodlottlg. Het slachtoffer morgen de hoofdstad. . '
afkwam, maakte eerst den weg vrij,
comite!(
g~t'.~ot,.
taa.k
heert
het programWerd ernstlg mishand'eld en een weinig
Hedenmiddag vle~_ uut werd de reis w.aarna, ,~~t ,~e~ro~k~n " p,~r~~~l van
ma sirr: en te stelle,9.
'. later maakte een pistooischot een eind naar Soerabaia yoort&ezet.
li~t Batavia-Veem werd opg~beld.
_._--a~n zijn Ieven.
Er' hadden geen persoonHjRe onge...
_
, ' De bult der rainpakkers bestand uit
'
.'.
. 'j i
lukken plaats.
iNbRAi\K BIJ K,OLFF
SbekaboeUli
· gbuden munten, kains en andere siera- DE l\IANTRi-POLITIE t1 'I' SERANO
De
betrekkeiijk gering. De
DE nAvEN Vi\N TG.-PRiOK
.
"
iUm.
0001' inslulplng heert in den afgelooT~r terechtzltting ontkenden eeni~e
De behandeling van c;le, zaak tegen goedang was ~evuld met kisten, die
~\angekomen .. Februarl
" bbklaagden schuld te hebben" met ult- den mant~l-politle uit setjila~~ die ge!ij.k goeJ1 afgesloten .waren en desnodds hi de pen nacnt een tlief kdns gezien zijn
z(5ndetinO' van d~n eersten beklaagde~ men weet voar .den. radtl ,~an JustltIe open lucht bewaard kunnen worden. . slag te'slaan ten. nadeele van de firma
v.
D. Woensdagavond, den d'ag w~ar-' E~g. s.s. ..Marel Ia", .,gez. M ort i'mer, .•
Kolff. Zijn buit is echter betrekkelijk op het Internatlonale EUcharistl s~h Mel urne '2n Singapore, Agt. Colvill. van
A. E. P.,o die met Europeanen gelijkge- t~ Batavia. terecht staa~ wegens mis- Ret was verder u1tstekend weer in den gering
te noemel1: vermist worden Conp'r~s, t,eManlla Is aangev,angeil, heeft . N.J. s.s. "Bantam". gez. Varen~amp. van
SEeld.is.
handeling, IS he~tTh n 1,e,.t voo.rtgezet, arg~loop~n n~cht: de winci. kwapl plotP.
.
Dijrban en ,Mauritius, Agt. K,P.M:.
sI~chts twee ~ulpOhoodeii en twee v~l.':
De derde en vijfde beklaagde, resp zooals aal1Yankebjk in ~:et Y()Orne1ll~~ selli1g en wtts Weer even gauw weg.
de Afdeel111g v~\1 de I.K;P. te ~o~kaN..I. s~ .. "Gen. van ~wieten~', ,~'ez. Speelpeh116uders, ter gezamenlljke waarde bceful
Atmodimedjo. en Hardjopaw iro, bl3ken . lag. De verdere behandelmg heert morcen plechtlge bljeehko.ihst bel¢gu h\~,p" van S€'l11arang en Cherib6n, Agt. K.
vah f 145. ,
t~eds eerder veroordeeld te Zljll gewe~st. gen plaats.
in de grdot~ 0p'e~. ,za~l, d.~r ~us~~r$ yr- P.~
IIET ,J.NDISCII VERZENDIlUIS
~ 19 . . . m,s. ..Gorgon", gez. Hug.lJ,e;Jt van
De eerste werd eenlgen tijd ge'eden
S ulln en . Na' ehkele zang' nummers \Tan Pre
autre en Soerabaia, Agt. M. WatSon.
het
"CaeciUa"-koor
hie1d.
Pastoor
Koch
..N,I.
s.s...:&erabaia", gez. Boon, van Pon· \Vegens dlefstal door den Landraad te
IOLD THAT Tih~R"
'NIEU\VE
UITGAVEN:
Salatlga tot aeht maanden gevangenls
"I
Het "Indisch Verzendhuis", dat jarenhet eerste neel djner Iezihg 'over "De tlana.k, Aigt. K.P.M. .
l
· dnderen GodS ih de H. gucharistie". . Ned. m.s ...Anastasia'\ gez. 8truys, van
~e. roordeeld, ~el:yv~n: Har9-.jop~.w~~g ~~rt" n
etr'efJr;>,.lide het gi.isteron: io~t)~S kort laJl~ ~ ~e.n ..~eJ$end~n toko 9P d~n. P~~t-.
Phi'dJoe eh TjilatJap. ,Agfi. B.P.M.
NithUt>enb =. "TjaraJU\11" W
i
h
d
it
k
It;
'" "',<",I,'
weg-Noord g.evestigd was, is. zOOllls men
Als
slot .voor de p:ltlze zong fur. Qr. DaNed. m.s. "P&~lau. Tello", gez. de Haan,
(llet" Javaansche alphabet).
ybnni~ ~e&en. z ch oor e u spre. en van I v,er~eld~ qjg~r..avontuur ..te Sep~ndjang weet, verplaatst naar Noordwijk, waaJ;
men
het
bekende
"Panis
Ang~Hcus"
van
yan
Amsterdam en Pamanoekan, Agt. S.M.
~ jaar we gens ra~pok. Nauwehjks. be lezen. wij in de lIpq. Crt." rtog de vol- h'" , .. ,' . .'
',", , '
Uitgave: J.B. \VUltets~ GtO~
Caes3r
Frailck
met
begerelaing
v'an
N.
'yond l;1ij zlcl1 .~en Jaar op vrije voeH'pj ~eilde bljzortdeHteden:
h::f:e}j~iF:~~iT~elegen en ruimer I>and
n.ingetl. en Batavia
, of hij beg 11ng ZIJn nieuwe misdaad, waaf~
",>.
'., •
'-"
. 'J- . . ,., ,
-'
.
vlo01 ',en orgel. Di~ num1ner 'getulgde
-A'ang~kohlen, 5 Fehnh\'rl
;, ybor flij zle-h thans voor den Raad .van
De heet' E. varl d~ JQdl~~».fabrJet PePit .~tnKelg~botiw Is onder de bekwaDit werkje Is vetschenen tar aanvul- van een goede voorberelding. Na de
'Jhstitle heeft Dtoeten ver~h1two')tdell. i tiKan Is in l1et b.ez~t van ~en tij~~r, die m,~ han~eri vail den architect .den heer lhig ,van: .pet ..Ja\~~~~lsphe leef.boek. 'iTj~l' pauie zong mej. Camoeni~ het "Ave !da- , ;.i.,,!Jeneraal van Geen". van Pale'01bang en
•
,.
• k . 't
K'
Munt.ok
· De .9ff191err mr. Gayman.s~, ~e~ft e,elJ ~n een ~9,1,{ ,9:P het terreln, v~p de tabriek y~~, ~,~~f~" g~HeeJ gemoderni~eerd.~n
Djawi~', en tlieht tot stutlle van het ~i~:' v~n ~o\mod .en spra ,.p~s.oo~ o,~
'..&igU:', Van Padang.
~brt ~equ\sitoir gehouden. OndanKs het I~ op~~~lotel1,. ~n ;waarop ~()e2jicht gehou- ,t.Q1A.,v~.nn1or~~n.q~ talrijke relaties 4~n Javaansciie letter~chift.
het t'!ee<;ie ~eel van ~ijn Iezln~ .u~t. ~ok
..Giang. ?eng"~ van .SingaP9re,
feit dat ete vier inheemsehe beklaagden deli wotdt doot tlen djoQg<>;s.
(I,"
~tr~~~~llt, . den l1eer Cramer, . en den
..Tjlkara,r.g", van Kobe e'n Mii'ke.
iIet
is bedo~l 'als hulp vcior heh, dIe, nti weer Het het "Caecllhi"-k'oor iich
. "
d dl'
..~. W'.:e:rt" van Palemb~ng.
.
t~r 'tefecHtzitting ge'en' bekentenis heb.~~~d~ . eIl1,{~le JuMen schijpt echtf1X- qt) itHhiager, den he~r Graafian; met de behalve de spreekta.a.l, ook ~ de. java-art:. en}{elr~
malen hooren. De~e.. ~von , ...e
aUitem:org,t ya'n Rotteroal)\ eh Pl~djoe.
hIm a!g~I~g~, meende de offlcler ,.,,yak . tij,ger.",.?P ~gm.~n~e.n~, dat, ~~; bew~~e~, e~ lj~r~~~ln,g in, dl~ nleuwe gebQ4w g~~~k
I'Nelens" van Liverpool eil Pirmanoekan
uteratutir weiischen te bestudee- gehee\ in den geest gehouden IS van
· aben~~ b~~ijs tegen die be~la,ag~en te nlet was! van de gel~genh~ld g~lj~?,ik}e ~SVamen wen~c~en, kon. ie;der constat~e: req..
::Charon'\ va,n Singapore
,.
.'
.. 'de hulde, cUe be40~ld werd, Is uitermate
~ Rhnnen aanvoeren. Dlt bewijS Is gele- hebben gemaakt Oni los .te ~re~~n" ~~~ t~n d~t ,de verandering inaerdaad een
Als zoodanig zal het zijn weg dan oak g~ed $eslaa:gd. WeI bijn~, alte ~a~holie,Ve trokken 4 Februari
~ verd ~oQr d~ verklaringen vat; ..~,ersten : \~kkf~. )~!~t tp~n,. 9~,t dIet. ,~elk~.n$ . w~Ct fellclt~t1~. wa~~d was.
ken van SoekabOeml waren aauwezig.
r
wei vinden.
· beklaagde en die y~n de getl.llgen.·,I vajlgen, ~og ,.v66~,het .schade of ~:m... " b90r.. ~e ve~~ b~oo~stu~k~n' pad
Q-equ~'ende de verdere . co~gresda~~n ,~g: ...m.s. "Gorgon", gez. Hughes, 'naar
, Door de bekenooiiis vah e~fst~h be~ gelukken hag veroorzaakJ..,
l
. .
t:¢~o .vanmorgen a. een heel. feeste1ijk
K. E; Oudend!Jk: ,~\Iet \VlI- llebbep dagelijks Kerkelijke i:>lechtighe- Sin~pO!'-e.
'"
._ .
N.!. '3.S . . . Van Goens, gez. Rashorn, naar
: k,iaag~e .wn<l~ d.~ o1fUc~r." yoor, p~m X~r- ',l.De ~gep<..,,¥~}.?, t~a.t tiger? za~: ~ht~.. J_~ aijpzl~n. doch pok zopd'er de 6ioemstuk":
l#Jfiitis"~, ubg-. Brpek1t(U dert p!aats.
Oosthaven en Merak.
'..
i~chten~e omstandigheden aapvoerel). ~e st1l1e desa: weI bekend: zij~, ~~, ~?~-:' k;en k\mnen de artlkelen - dIe alle vall
~.V. v/h Kelfthtk & Zit.,
Onze wegell' , Ned. s.s. ..Laertes", gez. Kool, naar 'Cl\eDe artdete liefdtHtgden Rwal1ttceetde SPi'. ' ae~ .dat ,d~ i~WOner$ ooi~ het g~lijk.~~~ \V~st.er~Cii ~ab~i,~~at zijn - in de rUim~'
utrecht
noon.
.
,~ls de laagst~ soort mlsdadlger$:
In1geJ .p-opul~lr~, .Ja;~~;-liedJt:t yan d~ vier ~ltstalkas,ten zoo smaakvol geexposeerd
.
, Tens10tte requireerde hlj tegen eersten Miij~}~ro~~ers ~~hqo,fd he,b:?'m. n. r " ' , ' worden, dat het een lust voor de oogen
,Het ~ede~Ian~~e~e vol~sll,~c1 hee.ft ~~1
De minder royale omstandigheden,
Vertrokken, 5 Februari
'Beklaagde een gevangenisstraf voor den
Maandag j.l.. lieetschte er,ln ,d.~,~, d.Q1'p is!
•
de afg~ioopei1 m~~nd weI, zeer ,d~ _,g~-: \~"ai\r1n de geldmiddelen der Gemeente
· Hid van 12 jaar en tegen de vIer andere wederom een reusachtig,~ <)PSctiu~dl~Jr,
I
mo~dereh yan dU1z~nd~rt ~ot .een, hoog- V'er1{e~ren, zetten zieh om 1n een ware
"Marella", naar Pamanoekan,' Semara'i1g,
ij~klaa den elk een gevanO'enisstraf van want alweer was het b!eest er ,i\1 ~e~
. , ~.
.
laalend enth9us~aslrte .weten op te, voe- stofplaag. ~oorhtde gOe~k??Pt~ ,!,V?rden ~::~~~'s~2~;y ~~wA~'loo;~~~ay IsHu\d,
.20 jaa;
0
s~9;agd,. u~t zij~ hok te p.~eken~" ~t1 d.~~
JlOTELP£ANNEN' ,
ren, gealel\ d~ gebe':1rt.~nls.~e~l welke het d~ m zeer slec en toesmnd zljnde as- I
MeiJer" naar Tg :.Pandan 'Koba pang.
, De v~rdedi er mr Vosmaer .
maal is zijl1 avontuur rtlet al~~en.)~e~
."."
~~~s, Y"~l\ 9~~nje.. ~l!m~dde'1ijk in hare f;dtwagen eenvoudig "geflikf/'. Met bor- ~4:i Pinang, Blinjoe, bjebOOs. Riouw 'en Sinciementle
g,.
, p
wat moelte voor de vangers e\i ;ll)lg~t- r. Er cirQu~eeren den Iaa\~lten tUd ~egeJ;' grenze~.l}~b)j~.~ g9~~()}{~~.~.:.", , :,,", ..:. ~!~~s -,vorde~ de g,aten m~t asfalt g~lijk gapore.
: De uitspraak in deze zaak wetd be': geschreeuw der ~nland~~g. af~~l<iqpe!l.. ~nat1g, b~r,(cht~n over, groOts~he hotel:'
.~~h[·ly~rnf x-~n~ ,~H" ~?~~~k~: I~.e~.f~ e~n {{~~tre~e~l e~ daar~)Ver heen :wo~dt zee'r
;,ROTTJfRDiL'\ISCIIE LtOYD"
:. 1
Din
De tijger heeft namelljk eel~ sl~cp.~Qf!ei'!pla~ne~ hler ,t~r ste~e. .
.' . _'
a~9t~ I~zi~g~>l! ov~r.,(~l~ }m~~r~erl? ~;~- !IJ}), •.,srmt en zand ultgestroo(d. Dit
. paa d op
sdag 9 Februarl a.s.
gemaakt : een nlets-vermoedend~_g~tt~n:~
Wlj \:,enteme9 ec.hter van v~r~cql}len.~ holiae art dliatblj ~~,w~~ien. dp a~> s'~1l9?:' p!.~~~t.ermiddel 'Y0rdt door ~e lang~rij-I U 1t rle is:
hoedel; wef~ door het dier aangevall.en I de tel·zak~. bevoegde '. zljden d.at e~ op ne ,taak, Nl het bi}zorl'der van .de sello;;' dende automobIeI~n In dichte~tQfwol. DE VLOOTV~OGD. ,TER~U? '.,
en '~W~arge!wond,.vop't men tusSch~n.bei'7 . h,et oogehb\l\~ geen enkel' setleus plari f~h, o~ eenig'e' t<iell'chthig .o~ ons volks-. k~n opgewaald. f:i~ vallen nog/(fagelijks
"Djambi". 4 Febr. vertr. 8abang.
De commandant der zeeiuacht, ~cliout- de .kon komen. be knaap werd, naar de (is QP d.lt gepied.
' . . , ,.led te geven, weshalve hij zijn voor- flmke regen~. Hoe het in <;len drogen
b~j-nacht Fel'Wel~da, is heden met den C.B.Z. te Soerabaia vervoerd,
hij ,De, m.ogelijl~~he.deii Vd~l.,p:et ,;Ii4!s:c~~ '~:~~~ilt~r ip ~~p, g~~c,n~.t~~)~,heeft sa,~~~-l tijd zal zijn, k~n e'e~ leder weI b:egrijp·ell.
KusJi-leis:
gouvernementsstoomer "Valk", op welk nu nog verpleegd wordt. "
. I hotelwezen zijn 111 die tljdvak ie gel·ht~ gev~t eil nadel' '.lltgewerkt. Eeki- prac~ei1 zee,f rU11ue post op de begrooting
"Indrapcera". 4 Febr. vertr. Soerabaja.
.
I
'
•
"Ameland".
4 Febr. vertr. Binta.r.g.
. ,X~,ar:t\lig , 1)ij ,,~e fj~I.?O,t~.ll),~nO~u~I·,~S _. i~~ , .• (~)f ~~ -g~Sylii~~p.eni~ ~eefpdH~?i~, of nag; dan dat m.en era~n zou kunnen den ken, I tlseh .:verkje voot docenten en vool' hen, ; voor groote herstelllngen der wegell zOu.
t' straat Madoera o1Jwo6nde, te tiatavta emdlgen zal met "the tiger, IS dead", is groote kapltalen m een nieuw en "ultra-' die blJ voorkeur zich interesseeren voor geen oveibodige luxe zijn, maar blijft' T h u is rei s :
110g nlet pekend.
:. "teruggekeerd.
" ' ,
modern" hotel te steken.
1de geschiedeni~ .van het lied.
.
voorlooplg behooren tot de pia vota.
& .,Kota Baroe", 4 Febr. vertr. Singapore.
Bloemen op het gl'at van KOlltngtn
Astrid
.
,Een ~lein..e,. qar.o,ep u,t£ .d. e, .,g,~leQ'iit;-.I,e.
d,:e."t,
-'
Pi'
Jrtdisch vorsten, te. ~~te~J' ~fl~,~~~"l1
Ario soerohamtdjojo, zoon van den Soesoehoenan van $010 ~ri K~pltein van d~n
generalen staf van 'het Ne<l.:.ind. leg'er,

Journallsttek !\Iisbruik
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c e C o.

LAGE PREMIES
l<alibesar West 5

EFFEN. PRIMA

Telf.

..
PJANO.~ ~
x:~.~~.EN
'-ill

TE K00P Gavraagd
----~----~-

ROLSLOOPEN

pr
. . .- - -. . .DIllillllilllil"Il!i
......

. . . . .-

K '1" A L.I TEl T

I-------------

TElEfOON 36'>

1
. . . ."
1x2 •. 3.50

---

1 X3 .. " 4. p. keer .. 4.50 .

Kleine Reparaties Gratis
Ie klas werk gegarandeerd

In plaats van kaarten.

12 j. tropenpractijk bij den
grootsten planohandel in Indle

2776

Verloofd :

Gewijdgde dlenstregeling, ingaande 9 Februari f9l1.

Suparsnoldienston tusschol1 Batavia

R. E. I'. ZIEJIKE
O. 'I'amarlndel, 61--'.fI. WI. 6100

A. C. VAN STEENBERGEN

en 01
o (]
-o~

•

en

A. M. VAN SANTEN

c

en

c

Hiermede vervullen wij den
treurigen plicht kennls te
geven van het overlijden op
4 dezer in het Darmo-Ziekenhuis te Soerabaia van den
Heer

in leven 4e stuurman bij onze

Prijs per tube

Muatschapplj.

•

.III~

I_

. . . ......,.. -

kana

VooJlLettlng

,
GEMEUBILEERD HUIS
Batavia-C.
op goeden stand, bevattende 3 of Bnndoenq
4 slaapkamers en garage.
. Brleven onder No. 2798 bureau

_

UP. P. VON PAJZS

Semarang .. · Soerabaia - en terug
tl

Holjes galazen THdschriften,
Complete Jaargangen 19~5

. , . .. .

.

.s 6°:~
00>
7.30
9.55.

o

Vendu- Kantoor

~~~

(Jl

0

(J)

-0

~

~
..-

C

A
~(

~

3 ~

V.

Mao gneetJ1es

VLUG !
VLUGGER ! !

ala U blj bestelling ntet

1,0 Ett TRA" ~:r~:~:::~g hee~t

~

!!!~~~~~~~~~~~

, 1

'ayjmm'PBlld indlen Unlet tevreden is over hel
geleverde,

~

,-0

OP

HET IS UW EIGEN SCHULD

50

2778.

2773 ""84

,

VI~~~:~~G

HOTEL

Mr.-Cornelis
Buitenzorg I

~

~.

A. '9.55
Batavia
v.
7.20
A., Semarang
A. 7.05·
10.10
V. Semal'ang
11.45 V A.
Soerabaia V. 5.30
" Op Donderdag door naar Ball.
• "In aamlultlnq
de K. L.'M. Vlleg~ulgen naar

•

=

ppH'. . . .~

door naar Singapore; aankomst aldaa,r .2.40.

01
0

o

,

VENDUTIE

per J5Apriiof 1 Mei,voor 1
1 V2 jaar,

Bat. Nleuwsblad.

kana

~-o-o

J

276'7

~forgen

To huur gevraagd

6.00

Taraw

(1)

AFD. LAMPEKAPPEN
Possor Bo'roe 93 - Batavia-C.
Broga 35 ' . - Bandoeng
~Tjikeumeuhweg
Buiten%org

2791
iUlRMJ4U1MJW41J1!f18

8.35

Pasar Senen 200 A-B. Senen 175
Moderne meubels - zeer billijk.
Aanmaak van meubels onder garantie.

tl

=~..,-;:a;;;;-;;;T0K0 IJP0P'-U l'A IH"

N ..V. KONINKLIJKE
PAKETVAART MIJ.

15.45

13.10

Ta.a..
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leveren wlj ook op

afbetallng.
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.S 6
0 0
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0

~~~~~~~~~~.~__~
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V.

01 -0
0
~

(J)

naar

BILLIJKE PRIJZEN

f 0.75 -'----------------------- 2770 Desgewenscht

De Directle der

11II...-'

·groote colleclie.

Batavia
Soerabafa

LEDIKANTEN· EN
MEUBELMAKERIJ

~

\)

o
o
~

V.
~ 6.1·5
V 8.40 V A.

Kramot 4

heid, Hoofd- en Aangeziehtspijn

c

o
N

Op Dinsdag
TAB L E 'rS·TTA"
E,' f>J IK(UK(' NG(' R(I ~~i~~:e:tu~\~~;~ttl::r,~:,:~::~
reou~ en komerlomp~n, in. een" SA VO
voudiqe en luxe ultvoertnqen
,
stellen U in staat de juiste Batavia
tegen Influenza, Griep, Verkoudkeuze te doen.

J. F. STADA

-0

~
.....

g,~

A

01
·0

~

7.30
9.55

I N'FLUE N/ZA

A

o

Soorabaia

Oil

\)

~3

ttttWM?'

I. L. M.

~.

k.

I

.

68 ==

opgegevsn, wat U

B~~~~: ~sre~~~~N:~: l:~gg:~

•

->

0

It ' .

li8II handig boek~
ie mel ruim 300.

10.35

7.55
7.40

6.00
I

Europa .
2782

Trekke' n

receDfe/,. benevens
al'til,/e; gegevens
on wenken OD ver«
Jchillend !1ebied.:
Prijs , 1.50

VLUGST ! ! t ,

VERHUISD ·naar KRAMAT 59,
van de ondervolgende :
H E DEN K IJ 'K A VON D is het besl~stnoodlg, dati trer biJ op. D M"·( di .
h
'8
~
cc ;
.' ,
'"
e , oi e ltie van
et
etcTele f oon W eI t. 754
HOLL. TIJDSCHRIFTEN
M 0 R G E N V END U T' Egeeft, dat ~er; van ..L?URD~ moe' ., .: h N"
bid .. , :
a
Voormalig Chef-Arts, verbonden .
f 3 S·0
in een huls
zijn, dan~s !i.. er zeker van teta goeeu v,l?aste .
ieuws N d g,aat ,per
0·'

can ehirurgisehe afdeelingen in Groot N e d e r l a n d .
te krijgeri~ Waarom zoudt'U 'iets tis- V leg ulg naar
e er an d en
3.50 Koningin Emmalaan 5 ke'eren t ,';<:
Europa.
o.
De Gids
d
/I. 2
".'
"
wordt tweemaal per week vetSpecial ist Vrouwenarts,
Haagsche Maandbla
/I
•
S ·fi t·
Hee!,t, Uwlangganan toevalllg onz~ spreid
Aigemeene praktijk.
Wetensch·&Haden
'. , / I 2.50
. ' P~l ca . l e : .
artikelen niet in voorraad vraagt dan
.' .
.
) (Ch'
. h De Vrouw en haar HUis ,i 3.- MOOle 2- en 3-deehge splegelkas. . "
". .
Slechts f 3 k
t I
, KLI NI EK (tntern.
Irurglsc e Els'evier's Maandschrift /I 4.50 ten, radio Pl1ilips 637, electrische tlvenverbmdmg met
' ,
.
per
war aa
patient.~.n, Bevalltngen).
Op de Hoogte
/I
l-,klok, compI. kippenren, raskippen,
TelefoonNo. 2~~9 Weltevreden.
(buitenland f 4.'-'De patlenten staan onder streng Wereldkroniek
/I
:".75 w.o. Orpingtons, Reds l e g h o r n s . . . ·
i'
medisch'toezicht.
,Buiten
/I
3.75
2784
,M.w.f•. "LOURDES" ii
__"iiiiiii
iDiii
le. klass~ f 5.- per dag.
De Groene A'dammer
2.50 _~~~~~~~~~~~~~~~~'~:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2e.
3e.

/I

/I

350

/I

/I

Er

/I

-

'/1
/I
2.50 /I 11
FRANSCHE TIJ~SCHRIFTEN
Rontgen-Bestralingen, enz., - l'Art Vivant April- Dec. (ontbr.
Meest Moderne inrichting.
Aug. No.)
f 4.2777 Revu~, de Paris cplt.
/I
2.---------~---IIlusffotion cplt.;'
/I
5.- mat een lot uit de GROOTE GELDLOTERU'
!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!~~.. ENG ELSC HE TIJDSC HRIFTE N .
,.:
· J I' D
N
f
450 Want ledera maand worden de volgende prijzen getrokken:
Stu.d 10 U 1 - ee.
os.
.
#

va It gel d: te' v e r die hen

•

.

8 U I TEN Z 0 R G

.

.

AbOnn6'a

van

bet

Batavta~b

~o;~i~ f?a'i~
compleet

.II

2.-, I prijs

/I

1.15 I

Nieuwsblad te Bultenzolg gelleven Sphere (ontbr.
z1~h, voor klachten omtrent. nle.t
6 nummers)
4.-'
, dan weI ongeregeld ont.vangen van
DUITSCHE TIJDSCHRIFTEN
de krant te wenden tot den Agent
Neue
Rundschau
f 2.,den Heer,

t "

",

. o.

T~gen bijgevoegde prijzen ver-

DA V I D

krijgbaor bij :'. ,

Hloscoopweg J tel. 389 BultenzOlfi

Bookhapdol D.B.U.I.

_ _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ _iiiiiliiiii Sluisbrugstr. 7, Tele(. 1708
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/
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(Vogue)'

Q

'

f 75.000
10.000

"".
"1"

5.000

,

~ 10

p·rij-le'n
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"

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11'1'

,250

"

•••

..................... a f
~

1.000

500
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••

~

•••••••••••••• I'

100

II

Totaal .313 prijzen ='f 150.000..

G .ROO T E G,E L DL OT E R IJ

•

ten behoeve van
2

as ••

TE KOOP GEVRAAGD

Bat a v i a

lSi

y' inc e n t ius

V ere e i1 I () I n g

te

B a I a v i a-C.

c. s.
2772

, Q£LIJKSTROONI DYNAMO
220 Volt, 85 tot 90 K.W., ± 500 of 950 toeren compleet met
reguleer-weerstand.
Brieven met ,prijsopgave en nadere in'ichtingen No. 27
Reclamebureau Kolff, Petjenongan 72, Batavia-C.
2797

•

nL'

Een

fe-

PIANO

**
koopt men bij-den MuziekhanJel

K0 K

UW QUDE PIANO RUtLEN' WIJ IN
Een

RADIO

koopt menieveneens b.d.Muziekh.

"K0 K

omdat men voor 99 pCt. muziek door de radio hoort

ERRESEN PHI LIPS' RA0I0
Batavia-C. Piano-en Muziekh. KOK Rijswijk. 19
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Agent Buitenzorg P. A. Stam, Tjiwaringintaan 8
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lJATAVIAASCH NIEUWSBLAO, van ,Vrijdag
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Offensief tegen Malaga begonnen

;-

L o n d ~ n, 3 Jan. (Transocean).
,Tijdens de wekelijksche zitting van
het Britsche kabinet vormde de
Rijksdagrede vankanseller Hitler
het »oornaamste punt van bespreking.

\

I'

Opperhevelhebber ~oode lege.. naur f'l'Hlll"rijk j

\

\

Gibraltar, 4 Febr.(Reuter). Het nctionolistisch offensief tegen Malaga is hedenmorgen om 17 uur
'aangevangen. Aile bij Aigeciras geconcentreerde oor-loqsschepen, incl. de "Canarios", aon boord waarvan
zich generaal Queipo de Llano bevindt, 'die de gecomblneerde operaties te' land, ter, zee en in de Iucht
leidt, vertrokken om 5'.15 's morgens naar Marbella.
Ook drie bommenwerpers zijn uit Ceuta ,'naar .Marbella
vertrokken. De autorite'iten in de '9mgeving confiskeer..;
den hedenmorgen aile beschikbare vrachtauto's, autobussen ~n particuliere auto's voorthet vervoer van dok,toren, verpleegsters' en Roode Kruis-voorraden.Algemeen wordt gem-eend, dot Fuengirola en Torre de Molinos binner. enkele dagen zullen ,zijn veroverq.'
.
Lot e r. Een hevige. slag woedt thons tusschen
Marbella en Fuengirola. Vrachtauto's :vol gewonden begonnen te La Linea te cn-riveeren. Het. 'notionalistisch
hoofdkwartier verklaart, dof.Ojen nabij Marbella reeds
ingenomen~ is. De regeeringstroepen biede.n echter
krachtigen weerstand.
I

Par iJ s, 3 Febr. (Transocean) . .De
Valenela-regeertng hleld gisteravond een
kabinetszlttlng om het rapport van, den
minister van Bultenlandsche Zaken AI-'
varez del Vayo over de Iongste zltting
van den Consell aan te hooren,
De ministers keurden eenparlg de actlviteit van Del Vayo goed, zoowel te
oeneve als Itljdens zljn besprekingen
met de verschillende .buttenlandsche
staatslleden.
;
De minister van Handel bes!oot 300.000
ton tarwe te importeeren, welke in verschl11ende landen zal worden aange- ~
kocht,
.

I

I

GENERAAL l\'IIAJA NAAR FRANKRIJK

Par lj s, 3 Febr. (Transocean). Vol..
gens "Le Temps" is de voorzltter van
de Madi'ileensche Junta por'la, Defensa,
generaal MlaJa, heden met zljn fami1le
te Madellle gearrlveerd.
Iri sommige kringen wordt verklaard,
dat het vertrek van generaal Miahi 'uit
Spanje het gevolg Is van meenlngsverschlllen met de Valenda-regeering en
met de bultenlandsche offlcferen" die
door de regeering in verschlllende see-I
toren zijn aallgesteld.
,
Van anderezijde wordt verklaard dat
de generaal met een speciale opdracht
in Frankrlj.k vertoeft en blnnenkort weder naar Spanje zal terugkeeren.
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DE lUEXICAANSCHE

Allllv.allen a!geslagen

M a I a 9 a, 4 Febr. (Transocean). Volgens 'een
I
.,
h t R d h fdkw t'
"
o ff IClee communique von T
00 e
00
or ler
ZIJt1 de 2 dezer aangevangen aanvallen ten Westen en
No.ord~Westen va,n Malaga, die den 3den den geheelen
dog voortduurden, heden ten slotte afgeslagen. DetC..che me n te n Fal,angl'stas en Re,gulares trachtten hedenmorgen no een hevig artilleriebombard.ement voort te
rukken, doch waren niet in staat den krac h tigen ,weer..
stand te overwinnen en w.'erden gedwon"gen ;teru,9 teo
trekken. De tweede aanval'der nationalistenj,die 2" uur
' I
D
I'
later werd ingezet,werd eveneensa f ges ogene' e mi I... '
cios trachtten niet voort te rukken, doch verloren geen
meter terrein.
,"
.
Het communique maakt eveneens melding van/teen
nationalistischen )aanval op het dorp 'Ojen, 8 kilorneter
benoorden Marbella, en van een mislukte poging der
nationolisten om langs den kustweg van Marbella naar'
Fuengirola op te rukken.
l
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Aanvol opgroote schaal

Nederland
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DEL VAYO'S BEtEID GOEDGEKEURD

I

1931 ,... TWEEDE BtAIl

Het kolonlale »ruagstuk

Hevige veldslag. woedt bi} Marbella
Notionclistische aanvallen bij Maloga
afgeslagen; . ,

Februar]

A.l\$ASSADEU&

Par lj s, 3 Febr. (Transocean). De
nieuwe Mexlcaansche ambassadeur bij
de Valencla.-regeering overhandigde heden ziJne geloofsbrieven aan President
Azana, die speclaal hlervoor van Bar...
celona naar Valencia was overgekomen.
In een korte redevoering bracht de:
nieuwe ambassadeur de groewn van de i
Mexicaansche arb'eiders en boeren 'over
en verklaarde dathet geheele Mexi...
caansche yolk zich in sterke mate be...
wust Is van de sterke band~n, welke het
met SpanJe bindeti.
'
,,'
President Azalla. dankte den ambassadeur voor dell door MexICO verleertden

I

Het koloniale probleem
EEN SUGGESTIE

~AN

tTelevammen van be&, AI,. Ne,"., tlul..
, PershweaIJ Aneta).,

RUSSEL

Lon den,. 3 Febr. (Transocean).
Ret kolonlale probleem, in het bijzonder
DE GRONDWETSIIERZ16.NlNG
met betrekldng tot den Dultsehen eisch
De n H a. a g~ 4 Februarl.Bij de
om kolonlen, heeft nog steeds de aan- voortgezette behandeling: van de OrondVolg'ens welingelichte kringen
wetsherziening kwam aan de orde het
was deze rede tevoren op grondige
daeht der El1gelsche pers.
wetsontwerp tot Instelling 'van Ilchamen
wijze door de betrokken ,experts
In een brief aan de 'iTimes" wijst de voor het beroeps- en bedrijfsleven.
besttuieerd, zoodat het kaoinet in
De katholleke rractleletder mr. Oose..
vroegere Britschegezant te Llssabon
stoat was 'te ouertceuen 'of het nooSir Claud Rus!el erop dat de teruggave ling ~iende amendementen in met .,de
dig zou zijn om verduidelijking van
.
.'
..
strekklng, de beteekenis van de ordenmg
bepaalde punten van de redevoevan alle vroegere Dultsche kolonlen on- 'nader te definieeren. '
.
ring van den' Fuhrer te »raqen,
mogelijk Is, aangezten En,geland ar nimDe heer Wendelaar vreesde, dat de
In dezelfde kringen 1verklaart
mer in zou toestemmen Tanganyika te- regeerlngsvoorstellen een verstarrenden
men met klem, dat het kaoinet op
trug te geven, terwijl de Unie van Zuid- invloed zouden hebben. De liberalen Via..
dit oogeliblik aeen 'reden ziet om
Afrika weigert afstand te doen va h t ren tegen de voorstellen en eveneens te ...
I
dettnitteoe beslissingen te nemen
n e gen de amendementen.
vroegere Dultsch Zuid-West-Afrika.'
De minister yan Binnenlandsche Za..
tnzake I het I koloniale »raaqsiuk,
zelis al zijn de 'aeaeetten van Hit"Het heeft echter geen nut Duitsch- ken antwoordde, dat overheldstoeztche
ler's redevoering, waarin op de
land steeds opnieuw te vertellen dat het op dlt 'trcein niet kan worden genust.
kotonien wordt gezinspeeld, i~ het
bezit van kolomen geen voordeel Is, aanbijzonder voqr Engeland bedoeld.
gezien zulk een redeneering doet denMINISTER Si\NJlLER
ken aan het verhaal van den rijken
Den H a a g, 4 Febr. Bij ~an
De algemeene meening is, dat
man, die zijn armen buurman verzeker-' komst 'in de residentle werd de Zwee'd,...
ambassadeur 'Von Ribbentrop, die
de, dat het bezit van rijkdommen niets sehe minister van Buitenlandsche Za.;,
heden utt BerUjn te Londen is, iedan zorgen brengt".
ken· Sandler op het perron begroet dd'or
ruggekeerd, m.cgelijk mededeelin.. •
Sir Claud stelt voor, dat am Duitsch- zijn Nederlandschen ambtgenoot' Jhr.
gen zal doen omtrent de juiste
landzQU worden gegeven een deel van mr.A. C. D. de Graeff en den Noorschen
uitlegging, welke aan ,de woorden
West-Nigeria met toegang tot de zee en grlffter van het permanente Hot yoor
van den kanselier moet worden
met inbegrip van het aan Nigeria gren. Internatlonale Justitie Hammers~jQld'::
gegev'en, terwijl tevens gemeend
zende mandaatgebled en da,t Frankrijk
loordt dat'de 'Fuhrer van ,de eerste
De JJeide ministers begaven zlch n~ar
een deel van het aangrenzende Kame- de ambtswoning van jhr. De Graeff'. aij
{junstfge gelegertheid v.ebruik zal
roen, Belgie een deel van den Congo en de lunch waren mede aanwezig minist.er
maken om een uitvoerige verklaPortugal eEm 'deel van Angola met' toe- Colljn, de Zweedsche gezant baron 'von
ring at te leggert omtrent Dttttschgang tot de monding der Congo-rivier Adler Creutz, de commissatls <fer K.h..
-l<tnd'$ koloniale elschen.
zou afstaan.
"
ningin jhr. mr. Van K,urnebeek, staats..
Men is van oordeel dat Dttftsch..
raad
mr. Limburg, gezant van Limbtirg
Een
dergelijke
oplosslng
aldus
verland's na tian ale herdenkingsdag
klaart Sir Claud· - is echter aIleen mo- Stirum en de heeren Snouck Hu.rgronJe
op 21 dezer zal worden gekozen
gelijk wanneer Engeland het initiatief en Van Kleffens, hoofdambtenaren van
voor' zulk een verklaring.
hfertoe neemt.
het ministerie van Buitenlandsche Zaken .
Gelnterviewd door het A.N.P.~ v~J"
p
3 Febr, ~(Tr(msOcean).
klaarde minister Sandler, dat hlj' ll\et
H et .koloniale 'vraagstuk, .dat door
de ministers Colijn en De Oraeffbe~IOEILIJK.IIEDEN l\IET ltUStANj) sprekfngen van zuiver in!ormatleven
Hltler·,n. ~ijn tedevaering poor den
R1jksdag ter' sprake werd gebracht, aard heeft 'gevoerd:. ZiJ hadden eenzeer
Lon den, 3 Febr. (Transocean). bevredlgend verloop.
besprekend, 'verklaart het Ilagblad
!
Het doel der Engelsch-Duitsche vloot~,E:rceJsfl)T"1 dat vaak door de Quat
besprekingen, welke glsteren te Londen
d'Or,say als spreekbuis wordt 'ge..
ERNSTIG AUTO-ONGELUK
werden her.vat, Is -aldus verklaart
brutkt; dat reeds ~ vastgesteld, ddt
Den H a a g, 4 Febr. Twee mo..
Frank'rijk en Engelartd ten aanzien
men In i wellngeUchte kringen - het
sluiten van een ,bl1aterale overeen- torriJders zijn biJ Den Dey} in botsing
hierva» een gel'ijk standpunt inne'"
komst, waarbij Dultschland erin zau gekomen met een auto en werden daar..
men, 11,.1. 'ciat het nlet kan wotden
toestemmen zl~h te houden aan de bij gedood. Da slachtoffers zijn de heebehandeld los van het geheele
voolwaardell' betreffende d'e 'beperking ren J. C. Swaab en H. C.Le,ckie, bel...
complex' van problemen,' dat op
'
van de grootte der QOrlogsschepen en den student in de medlcijnen.
een oplossing wacht.
Vian het kaIiber der kanonnen, zooals
In invloedrfjke politieke kTlngen
DE SPELLING-VER\VARRING
d~zf) voorwaardellzijn vastgesteld in. de
te Pa,rljs wordt critiek op deze vervlootovereenkomst tusschen Engeland
Dell, H a a g, 4 Febr. De minis..
de Veree~igde staten en Frankrijk.
kladnguitgeoejend en erop gewet~r van Onderwijs dr.,. Slotemaker ,'~e
,·Men zal: zich:, he,finnereil'dat het Brulne 'heef,t bepaald; dat' 'de .candida-,
voornemen bestaateen ,soortgel1jke ten voor de eindexamens van de kweek ..
n1ng '!rthoudt, dat Frankrfjk berefd
oV'ereenkomst met 8ovjet-Rusland te scholen en den hoofdacte-cursus blj het
z0 1t zijn besprekingen met DUitschsluiten.
;
sC,hrlftelljke werk een woordenboek.in
lan(j, aan te vap.gen over het vraagTe Landen W9rdt echter gevreesd dat de spelling van De Vries en Te Winkel
stule inzake Duitschland's 'kolode onderhandellngenmet Sovjet-RuS- mogen gebruiken.
niale eischen.
land met zeer groote moeUijkheden geGROOT LADING-AANBOD
paard zUllen gaan in vetband met de
Sovjet-Ru\Ssische eischen betreffende de
Den H a a~, 4 Febr. De vratig
sterkte der Sovjet-vloot In het Verre naar scheepsruimte houdt, In de haven
Oosten.
van Amsterdam nog steeds aan.
',
.'.<.•. ' 4 ' "

cit u.s,

Vlootonderhandelinge~

l
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i
er oor zijn aangem~d gd'
ONTPL<lFFING AAN 'BOORD

I

HErr CONTnOL£-PLAN

DE BEWAPENING '

DE KUS'f GEBOMBARDEERD
,

Het nieuwQ Kabinet

ILLEGAAL ,TRANSPORT

Par ij s, 3 Febr. (Transocean).' De
"Actlon Fran~aise" meldt dat op 29 Ja"
nuarl j.l. Uen zwaar·beladen vrachtauto's
van, Mon,treux zljn vertrokken In' de
rlchting. van de Fransch-Spaansche
grens.
.
De pol1tle-autoriteiten te Montreu}(
werden in kennls gesteId van dlt lllegale
tr~nsport, doch zlJ weigerden maatrege...
len te nemen, en niet alleen in di,t geval
doch ook drle dagen later, toeu weder"
om 30 vrachtautQ's met dezelfde be..
stemming vel'trokken. .
'
Het blad staaft zijn beweringen door
het publ1ceeren, van de kleinste detalls
omtrent deze auw-kariwanEm, met in~
begrip v.an de llummers der vrachtauto's
en van de personenau,to, welke het
transport begeleldde.

DE KRONINGSDAG

Lon d ~ n, 3 Febr.(Reuter). Koning
George bepaalde dat de Kronlngsdag
(12 Mel as.) voor het geheele Vereenigd
KoninkriJk e~n openbare feestdag zal
zijn.
S~OORVERKEER HERSTELD

EDEN MET VACc\NTIE

Lon den, 4 Fabr. (Reuter). Eden
l'ertrekt, den 7den dez~r voor 14 dagen
met vacantie naar Zuid F1rankrUk. Tijdens zijn afwezigheid wQrdt de leidlng
van het Foreign Office waargjenomen
door lord Halifax.
_ _ _ _. .

w

_~I---.---

Roell'lcllie
Terwijl dus aall hetZuidelijke front
operaties op groote schaal gaande zijn,
scllijllen die aan het Noordelijke fJont
vrijwel tot stilstandte zijll gekomen.

ARTILLERIED UEL

VLIEGONGELUK
TEGENSPRAAK

)

1 ° Verdnidelijking van (Ie nationale
politiek ; ,
'
"
'
2° Ontwikkeling eener grolldwettlge
regeerillg, welke Japan eigen i$, h. vpVe
overeellstemmillg met de grondw~~; "
3° lIet op progressieve w.ij~e u.i,tYo~e..
ren Vi.\ll admillistratieve berY~J'l}\i.tJgen,
terwijl radicalc 1Uaatreg~lel)-~,UJJell ~,9~den verllleden;
.
4° Perfectiolllleedllg' va)) de JJ.~u.o ..
nale defellsic ;
,
5° Ol,twikkelillg vall h<\lldeJ ell ip.dllstrie;
6° Stabijisatie van bet oatJOJ},aJe I.e..
ven;
.
7 ° Invperillg van / eeli geJ.J.njit.c~~J,(le
blli1elllandsche, politiek.

DRIJVEND METEOROLOGlSClI ,
OBSERVATORIUl\1

K 0 b e, 3 Fe:br. (Dome,i>. Uedeu'"
morgen werd op de scheepswerf Har1lilal
nabij Kobe de kiel gelegd van een drlj..
vend meteorologlsch' observatorlum, dat
bestemd is voor de N.anyo enookvoor
Noordel1jke wateren. " '
, -'
Het schip, dat) 1000 tonzal meten, za1.
op zoodanige wijze wordellgebouwd dat
een groote stabiliteit verzekerd Is. Het
zal, wanneer het in een typ-hoon zou
omslaan, zichzelf weer oprichten.

,

\.

..
,nATAVIAASCH ,NIEtJwSBLA])
Straits Seulenlellts
~ingapore

onneembaar

VIJAND TOT TERUGTO,CIIT GR..
. D\VONGEN

Sin gap 0 r e, 4 Febr. (Reut.el'),
Algemeen wordt aangenomen, dat de vesting
van Singapore thana
d e r e put a tie h e eft v e r kregen' onn~embaar te
z ij' n. D e man 0 e u v res,
w a arb ij' w e r d u I t g ega a n
van de, ve r o n de r s t e lt t n g
d a t e e n 1 n val w e r d g ed a a n d 0 o. r e e n d e n k':'
bee I dig e non a f 11 a n k e1 ij ken s t a a t, b esc h I kkende over een kleine
maar e f f i c i e n t e vloot,
een luchtmacht en een
g 0 e d u i t g e r u s t I e gel',
cui min e( e r den i n e e n
mas s a-a a p. val, die a f g es I age n w e' I d', eve n a Iso 0 k
aile luchtaanvallen geen
sue c e s had den. 0 e v I j a naelijke oorlogsschepen
werden bij nader-Ing door
de v l i e g t u i g e n van de
d e fen a i e o n t d e k t. D e
1 and 1 n g s p 0 gin g e n w e rden d 0 0 r d e k u s t bat t er i j e n a f g e s I age n. Gis t e In a c h t w a s h e It wed e r
g 0 e d v 0 0 f' e e n a I 'g e m e en e n a a n val. B 1 j he' t . a a nbreken van den dag was
des 1 t u a tie t e SIn g a po r e
o v era I g est a b 1 lis e e r d.
SIn gap 0 r e, 4 Februari (Reuter). Bij het eerste ~htendgloren was
de sltuatie van de Engelsche vlootmanoeuvres, die momenteel nabij Singapore gehouden worden, weer gestabiliseerd. Op Blakan Mati, dat een ernst!geil aanval te verduren pad en waar
hevige gevechten geleverd zijn was de
situatie, kort voor het aanbreken van
den dag, weer hersteld. De vijand deed
nog een Iaatste poglng om door luchtaanvallen het doel van de operaUes en
het tort schade toe te brengen; deze
werden' echter afgeslagen. De manoeuvres werden besloten met een vuurgevecht tus.schen de verdragende, zware
kanonnen van het fort en het geschut
van de kruisers. Deze ,trachtten later
den terugtocht te camoufleeren door het
leggen van rookgordijnen.
Over het algemeen Is men de meening
toegedaan dat de manoeuvres de onneembaarheld van het fort Singapore
aal1g~toond hebben.

van Buitenlandsche Zaken binnen het
raarn van den Volkenbond zouden kunnon samenwerken in het belang van den
wereldvrede.
Graaf Ciano sprak in een Interview
eveneens voldoenlng uit over het resultaat- del' conrerentte en' verklaarde te
hopen; dat zij heilzame gevolgen zou
zou hebben voor beide landen..

Vrijdag',5

.'

Ver, Staten

S'fANDPUNT

D.~R

REGEERING

Was h in g t '0 n, 3 Febr. (Havas).
In officieele kringen bestudeert men op
grondige wljze de verschlllende , neutraliteitsvoorstellen, welke door het Congres
zullen worden behandeld, doch gemeend wordt dat de regeering van haar
kant geen ontwerp zal indlenen,. alvarens de debatten in het Congres aantoonen, dat geen oplosslng kan worden
gevonden.
Men meent echter dat het standpunt
der regeerlng het volgende is:
'

~ 1 a a ;1-, 3 Febr. ~(Tl'ansocean).

Fehruarl

1937

TWEEDE

De zui'(Gringsactie
vi a I sc h a u, \ 2 Febr. (TransBeurs te AUlsleltdunl
ocean). De zulverlngsactle der G. P. Oe·.
wordt thans ultgebreld tot 'de indusS lot k 0 e r 8 e n (Elgen Dienst)
trieele
gebiedenvan Sovjet-Rusland,
waar volgens de bewerlngen del.' O. P.
4 Febr.
Oe.-autorlteiten een intensleve campagne tegen de Sovjet-Russlsche regeerlng
Cert. Nederl. Handel-Mlj.
198%
wordt gevoerd.
Ned. Ind. Handelsbank '
16914
Verklaard wordt dat de ontevreden- Ned. Ind. EscompOO-Mlj.
120
heid en onrust in' de industrle-steden Handelsverg. Amsterdam
506
toeneemt, hetgeen een gevolg zou zijn Koloniale Bank
79
Viall revoluttonnalre propaganda.
Amsterdamsche Bank
163
436
Ook in de plattelandsdistrlcten wordt ~Koninklijke Petroleum MiJ.
I 165
door de G. P. Oe, een nauwkeurlg on- Koninklijke Paketvaart Mij.
derzoek ingesteld in verband met de Nederl. Scheepvaart Unie
117%
98
toenemende onrust del' laatste weken Java China Japan Lijn
128%
.als gevolg 'van het tekort aan ibrocd Deli Spborweg Mij.
Ned. Ind. Spoorweg Mij.
83%
en' graan.
. '
326
Verwacht wordt dat taIrljke arresta- Philips
308%
ties zullen worden verrlcht In een po- Rubber Cult.~j.. Amsterdam I
192%
gIng de plattelandsdistricten van agita- Internatio
Llndeteves Stokvls
158%
toren te zuiveren.
I
~ijnb6uw Mij. RedJang Lebong
202
I

ZAKFOR~L\ATV~OOT
Sin ga p 0 f e, 4 Febr. (Havas).
Heden zijn aan den gouverneur van de
Straits ove)"gedrageIi .sne11e motorbooten, bewapendme~' snelvuurkanonnen,
die;in staat zijn dlepzeebommen af te
vuren. Het zijn de .eerste eenheden va':n
de iakformaatvloot. dIe gevormd wordt
om de zeestraten bij Malakka te verdedigen.Zij zullen bemand worden met
Maleische matrozen en offlcieren en onderofflcleren van de R.N.V.R.
.
.__"__IW.-.........._---~

I t,u"Ie..

VOORKO~IEN

-

..

----:

GEEST VAN ONDERLINGE SJ\l\IEN\VERKING

Ml1,a a n, 3 Februarl (Transocean).
Heden had te M,llaan een conferentie
plaats tusschen graaf Oaleazzo Ciano
en den Turkschen minister van Bultenlandsche Zakel1 Tewfik RUstU Aras.
Tijdens deze conferentle,. welke 23,4
uur duurde. werden volgens een off!cieel communique verschlllende vr'aagstukken van onderling belang In het
llcht van. het Itallaansch-Turksche verdrag vail 1928 bestudeer~.
Speciale aandacht werd gewijd aan de
cOllventle van Montreux betreffende de
Dardanellen enaan de lactlviteit en politIek van beide mogendheden in het
Oostelijk deel der Mlddellandsche Z~e.
Deze vrlendschappelijke gedachtenwisseling bracht aan het licht, dat tusschen ItaW! en Turkije overeenstem"
ming bestaat ten aanzien van aIle problemen, welke beide landen raken en
dat elk der landen in zijn daden wordt
gedreven door het verlangen den geest
van. onderUnge samenwerking te bevorderen.
.
Een soortgelijke houding bestaat Inzake de algemeene politiek van beide landen, aangezlen hun beider belang de
handhaving van den vrede en der sta-'
blliteit is.
Beide diplomaten kwamen overeen,
da,t de betrekkingen tusschen beide mogendheden llloeten worden bevorderd
langs de gewone diplomatleke kanalen
en dat de specifieke punten, welke tijdens de conferenUe werden behandeld,
de basis zuIlen vormen voor het programma van toekomstige samenwerking.
Tijdens een Interview,' dat na afloop
van de conferentie door dr. Aras werd
toeg,estaan, verklaarde de Turksche minister dat Italle en Turkije zullen blijven samenwerken op basts van het verdrag van 1928.'
De minister verzekerde dat zijn bespreklng met graaf Ciano op openhartige wljze was gevoerd en van' wederzijdsch nut was geweest' Hij sprak de
hOl)p uit dat de gelegenheld zlCh eenmaal wu voordoell ,dat aHe minIsters
i

IN

VREE~IDEN

DIENST
""

W ta s h i n g ton, 3 Febr. (Reuter).
President Roosevelt diende heden bij
het Congres een plan ter voorkoming
van overstroomingen in,. met, welk plan
,een bedrag van 2.750.000.000- Q'ollars ge:'
paard gaat. Dit bedrag zal over 6 j-aar
worden verdeeld.
.
Het plan. dat werd opgesteld foor het
"National Resources Committee" met
bet doel een herhaling der noodlottlge
overstroomingen te voorkomen, ·'voorziet
in pnmiddellijke uitgaven· van 116 mU110en dollars ter verbetering. van het
dijkensysteem
en
het bouwen 'van
nieuwe reservoirs in de Ohio- en Bened~n -Ml...'Sissippi-valle len .

Par ij s, 3 Febr. (Tra:nsocean). De
lechtsche afgevaardlgde Reibel heeft in
de Kamer van Afgevaardigden een
~etsontwerp ingediend, waarbij aan een
ieder dIe teekent voor actievell dienst
in een buitenlandsch leger, het Fransche burgerschap ontnomen wordt. Reibel zel, toen hij zijn voorstel verdedigde,
dat met het oog op het terugloopen van
het geboortecijfer heden ten dage, en de
6rnstige intarnationale situatie waarln
Frankrijk verkeel~t, Frankrijk al haar
zonen noodig heert om elgen velligheid I Wa s h i n g to n, 3 Febr: (Reute~).
te kunnen handhaven.
Het totale bedrag, dat noodlg ~l zlJn
Een verordenlng in den zin zooals voor het over zes. jaar verdeelde prothans voorgesteld wordt, was reeds vroe- gl~amma ter bestnjding van overstrooger in het wetbaek opgenomen t{}t 1927, mingen is rulm 5 ml,l1lard dollar.·
'n welk jaar de verordening weer ingeDit, progra.mma zal honderden spetrokkell werd.
elale dvaineeringswetken door, het geheele land omvatten. ,Met denaanleg
van sommlge daarvan zal oilmiddellijk
FA8RIEK GECONFISKEERD
worden aangevangen, terwiH andere in
Par ij s, 4 Febr. (Havas). In ver- reserve zullen worden ,gehouden ter
band met de vertraglng in de aflevering vermindering van de werkloosheld in
van vliegtuigen heeft de minister van tijden van depressle.
Luchtvaart, Cot, besloten de MoraneSaulnierfabl'iek te confiskeeren.
'
ZEEJ~IEDENSTAI{lNG A}'GELAS'f
San F ran cis c 0. 4 Febr.
.
(Reuter). D e z eel i e den s t aChillll
kin.g is offl-cieel afgelast. Morgen wordt
w e r k her v a ,to
GENERAAL G,EVl\NGEN GENOMEN , 11 e t
o

\

Loy a n g, 4 Febr. (Shanghai-Radio» .Volgens: een~ heden ontvangen
maar nog niet bevestigd bericht zou de ()ostellrijk
gouverneur van .Kansu, generaal Yuh
Sueh-chung, door de radlcale elementen
DE IIERTOG VAN WINDSOR
van het vroegere Noord Oost-Ieger' te
Sian-fu zijn gevangen genomen. Yuh,
vi e e hen, 3 Febr. (Transocean).
die eerdel." in deze week", na de bekend- De hertog van Windsor heeft heden voor
making, dat Yang Hu-cheng de door de eers,te maal de eenzaamheid van het
de regeering gestel,de voorwaarden had I' SChloss Enzesfeldvaarwel geze·gd en was
aanvaa'1'd, van Lanchow per vliegma- aanwezig: op een soiree, welke .door den
chine naar Sian-fu is gegaan, is een del' i Britschen gezant en zijn eehtgenoote op
vIer generaals, die den 2den Februari I de BFitsche legatie werd gegeven.
I
de drie else hen der radlcalen terugwe-I . Behalve de hertog waren ook de echtzen. De troepeil van Chang Hsueh-liang genoote van President Miklas, en, talrijen Yang Hu-cheng blijven terugtre,kken Ike .leden van het oostt!nrijksche kabinet
op de door de regeering aangewezen en van be,t diplomatieke corps aanwegrh·nizoepsplaatsen.
' Zlg'i

I

S lot k

0

--------Egypte
EX'.rERRI~ORIi\LE RECIITEN

Cal r 0, :3 Febr. (Reuter). De Egyptlsche
regeerlng overhandlgde heden
een nota alan de vertegeilWoordigers der
regeeringen, dIe tot dusverre exterrltodale, rechte'n in Egypte bezaten.
De nota heeft, in hoofdzaak b3trekking op het vraagstuk inzake de gemengde rechtbanken. welke Egypte naar verluldt - , binnen 12 jaar opgeheven wenscht te zien.
.
Wat het. overgangsreglem der gemengde rechtbanken aangaat wordt in
de nota voorgesteld, dat de civiele en
commercieele bevoegdheden der con'3ulalre rechtbanken, alsmede de vraag'3tukken betreffende den persoonlijken
status atan de gemengde rechtbanken
lullen worden overgedragen, waarvoor'
Egypte een nieuwe strafwet zal uitvaal'digen.
De Egyptlsche rechtbanken zuBen de
civiele en commercieele jurisdictie uitoefenen over aIle bultenlanders, dIe
zich daaraan wenschen te onderwerpen,
De gemengde rechtbanken zu~l':n nlet
de bevoegdheid bezitten de geldhheld
van wctten te bespreken ; ook zullen zij
geen soeverelnitelt hebben over de wetten en ,be:sluiten del' Egyptlsche regeering.
Bij de samens telling der gemengde
rechtbanken"zal geen onderscheld worden gemaakt tusschen Egyptenaren en
bultenlanders,
doch vacatul'es zullen
worden vel'vuld door Egyptische l'echters,
Het Vljl:lgstuk inzake de opheffing
~le-r e~territol'laliteit zal worden besproket' tlldims 'een conferentie. welke begin
April te Montreux zal plaatshebben.

Beurs te Batavia
(Offlcleele koersen, nadruk verboden)
Na,beurs
4 Febr.
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Handelsbank
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H.V.A.
'A'dam. Rubber
Philips; (R II)
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Unie
Japan Lijn

;

Paketvaart
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100

29

100
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308
78%
196
169~

83%·)

49Y:i
765
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171
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168Y.i
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',I
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(R. Tn
42-42V-t
55%- Hudson JR. II) ~"
17%
o
. 971ft Gebeo
2283A
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165
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40
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691/1~
RedJ. Le bong
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421ft
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Kon. OUe·
3 Febr. 4 Fe-br. Aig. Expl.
Cities Service
973/ 18
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10()% 100 / 16 U. S. Steel'
11

3% Indle 1937
4% Indle 1934
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100~a
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Amsterdam Bank
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Javasche Bank
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Handelsbank
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A.K.U.
.55%
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, 3293,4
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Unilever
173YlJ
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311/ 18
Shell Union
22YlJ
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U. S. Steel
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Anaconda
41'118
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61D/ 16
Montgomery VVard
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.
47%
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Standard Brands
12YlJ
General Motors
5Q-U/18
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45%
Borsumij
194
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Lindeteves a 300 com .. 155%
Alg. Exploratie
170
Bllliton Ie rubrlek
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Konlnklljke Olle
431%
Java-China-Japan-Lijn
96·
Kon; 'Paketvaart MlJ.: Scheepvaart Unie
. 1161J1
Sem. Stoomboot & Pro 245
Cult. ,Mij. Vorstenl.
40
H. V.A.
Gil
Arendsburg
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Deli Bat. Tabak
281
Deli Mlj.
334
Oostkust
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Senembah
328%
Malabar Thee
360
Michiels Arnold
189%
Amsterdam Rubber
308
Bandar Rubber
282
Sumatra Rubber
289%
Malang Tram
75
Sera.joedal Train' J
373,4
Besoeki Tabak
179
Nisu
1721,4
4% Nederland
100%
3% Nederl,and 1936
99%
Robaver
149
Incassobank
125
.Javasche dultuur
235
Waisumatra
247%
Vico
256
Gandasoll
Paslr Nangka
Continental Oil
34
Comm. Amer. Smelting
6811/ 18
Chrysler Corp,
94
BengkaUs ·Expl. MiJ.
134%
Corp. Tr'. -(mod. distr.
type)
Union Pacific (cert.>
(gewone aandeelen)
971ft
Cert. 6% iCitles Service
Cert. Hudson Car.
17%
Jasumij
65%
Pangheotan
148~

Slot

cert. I1.andel Mij

e r sen (Aneta).
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VAN OVERSTROO.
lUINGEN:

De besprekingen met
Turkije

-

Handel en Nijverheid

Een
nieuwe
mijnbouwmaatschappij
voor de exploitatle der bodemschatten
in Italiaanseh Oost-Arrika is gevormd.
De nieuwe I maatschapplj, welke den
naam draagt van .Aztenda Minerera
Africa Orientale" zal haar zetel in Addis
A!beba hebben en onder direct toezicht
staan van het mlnisterie van Kolonlen.
Behalve dat zij voor eigen rekenlng
1° Aan den President zal de beslismijnen zal explotteeren is de nieuwe sing worden gelaten wanneer de wet in
maatschappij tevens gemachtlgd op te werking zal worden gesteld en wanneer
treden als trustee voor andere conces- zij weder zal worden Ingetrokken ;
2° Een embargo op den ultvoer van
sionarlssen.
wapenen, ammunitle en ander oorlogsmaterlaal moet verpllchtend wOl'den geDOOR LAWINE OVERVALLEN
maakt;
R 0 In 'e, 3 Febr. (Reuter). Een pa3° De wet zal worden toegepast op
troullle Italiaansche 'Alpenjagers werd burgeroorlog:en, welke zoo ernstlg zijn,
Nieuwe arrestaties
door een lawine, welke neerkwam langs dat de Vereenigde Staten erdoor, in een
de Westelijke helling van de Rocca oorlog zou kunnen worden gewikkeld;
DE DOCIITER VAN RADEK
Meya nabij de Fransche grens, verrast
4° Een embargo zal worden ingesteld
en geraa,kte hierOlider bedolven.
bp financieele transactles met de belliWar s c h a J.l, 3 Februarl (TransEen officier, twee onderofflcieren en gerenten. De uitvoer van grondstoffen
16 mlnderen kwamen hlerbij om het le- zal echter niet worden verboden of be- ocean). Volgens berlchten uit Moskou Is
de directeur
del'
Sovjet-Russlsche
Yen.
perkt;
5° Den President zal volmacht wor- Staatsbank op last van Stalin door de
•
den gegeveri het vervoer van producten G.P.Oe gearresteerd.
naar de belllgerenten met AnierlkaanF,Ollllkrijk
sche schepen te verbieden; '.
6° Aan Amerlkaansche burgers zal
worden verboden te reizen met schepen. .Uit Londen wordt gemeld, dat volgens
1lE.'T DUl'fSCII IN ELZAStoebehoorende aan de belligerenten met den correspondent der D a 11 y Ex LOTHi\RINGEN
uitzondering van speciale gevallen, wel- pre s s te Warschau de achttlenlarige
ke door den President zuBen worden dochter van Radek, Maroesia, die studeerde aan' de unlversiteit te Moskou,
Par 'ij 's, 3 Febr. (Transorean). : In vastgesteld ;
,
,
een artikel, waarin scherpe cl'itiek wo'rdt
7° De betaling der a~n de belligeren- door de G.P.Oe. is gearresteerd. Zij
uitgeoefend op Premier Blum, verklaart ten geleverde producten zal in de ui,t- wordt ,ervan besch.uldlgd onder'studende '"Action Fran~alse" dat de Premier voerhavens geschleden, doch een cpn- ten critiek ,te he.bben uitgeoefend' op het
pogingen in het werk stelt om eenver- tante betaUng zal nlet worden verlangd. vonnis, waarbij haar vader tot gevangenlsstraf werd veroordeeld.
.
bod op het ondel'wijzen van de Dultsche
taalop de scholen in Elzas-Lot'haringen
De wet rou van toepasslng zijn op 'Deze arrestatie, tezamen met de reeds
tot stand te brengen.
alle bellig,erenten, zonder eenlg onder- gemelde arrestaties van mevrouw LitHet blad' verklaart dat Premier Blum scheid, doch de President zou, Indien hij winoff en de vroegere echtgenoote van
naal' aanleiding van de protesten der zulks noodig acht, een embargo kunnen Sokolnikoff, KaIlna, schijnt erop te wijafgevaardigden ult Elzas-Lotharingen opheffen.
zen dat de Sovjet-regeerlng voornemens
tegen het voornemen der regeering het
Ten slotte wordt den President nog 1s'een groat proces tegen vrouwen op
verpUchte lager onderwijs in EIzas- een groote vrijheid van handelen'· gela- touw te zetten.
Lotharingen een jaar langer te laten ten In geval van een conflict op het-. ~~
duren dan in de overige deelen van Amerikaansche continent.
COM1UISSARIS VORONKIN
Frankrijk, zou hebben medegedeeld, dat
de regeerlng het extra-jaar slechts zau
De Overstroomingen
laten vallen wahneer het onderwijs in
I
het Duitsch en het godsdienstonderwijs
I1ET GEVAAR AFGEWEND
op deze scholen zouden worden gestaakt.
i
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83%·)

128·)
Deli Spoor
128~·)
48%·) .•49·)
Sem. Cher. Tr.
Sem. Joana Tr.
39%*)
226~)
Gasmlj. Nat.
232"·)
278· ....·)
278·)
Anlem
Tarakan
25-()·")
Soerowinangoen
147·)
147·)
BasHam
203·)
202·)~
Redjang
De markt was vast gestemd.
.)

gedaan.
nomlnaal.
••• ) bledkoers.
- .... ) laatkoers.
U)

"SOEMBER MOEDJOER"

A m s t e r dam, 4 Febr. (Aneta).
"De Telegraaf'" meldt. dat men een
reorganlsatle' van het bedrijf der N.V.
'Jultuur Mij. "Soember Moedjoer" verwacht, waarbij z'll worden overgegaan
tot een kapitaalsafstempeUng van 50%.
PRIJS-INDEX VAN PRODUCT~N .

Lon de n,4 Febr.' (Aneta). Heden
179. Gisteren 178.~. 4 Weken geleden
180.7.
52 Weken geleden 141.8.
,

Bii'Uton" B.
Aimell1.
Bengkal1s
Zuld-Bantam
_,155'/2
"
I, a 100
81l1it6h 2e rubriek
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Kon. Ol1-e
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1~8

'
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.",.,

;;i
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II
"a' 100

172 '.-

Philips
.
• 3271/.
Cities Service
33/. 313lte
cttles Service prets.
Shell Union $
Shell Union pre!.
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a 10sh ..$dlstr:
Corp Trust Sha 10 sh. $ a~.
Corpor. Trust Sh.

a 100 sh.
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Bethleh. St. Corp.
62
Montg. Ward en C<>•
lilt. Nickel CY.
483/.
Gen. Motors CorP.
52
471/ 2
Gen. Electr. ,Cy.
Anaconda C M.
413/.
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1211.
,Kennecott <;opper
451h
u. s. S.
'741/.
Gas Mij.
Gas MiJ. Nat. bez.
Aniem
Aniem Nat. bez
Solo Electr. Mij:
Gebeo
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Banjoemas Electr.
Sum; Electr. Mij.
Bali en L. Electr.
Rembang Electr.
\8
Hudson Motor Cy.'
tth % ObI. Ind. L,
'30 ..
., .. ~. a 500
4%% ObI. Ind.L. '
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"
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121/ a

74 112
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Papandalan prete
Soemadra
Mandallng
(N a

100'121O()3/.

60
131%
182%

i

1 2 . 5 9 u u r)

Almem
Gmllpara
\

1001/ 2
1003/ .

Ileurs te

97

New-York noteert ioederom hooger
automobielhulustrle

327%
147Yl-147Y2
480

Philips
100 1/ 2

Makelaars' en Banken

Beurs-Overzicluen
VOO'·

On.waa~dige,'recleme van groote ,instelling

aandeelen

Op ~de lungebuun is goedkoon tluurkoop

Ne,v.~York

(Van Aneta-Renter).
t
.'
3Febt:. 4 Febr.
Cities ServIce
4%
Shell UnIon
2Q3A
U. S. Steel
9d%
Anaconda
56%
Bethlehem
83%
Corp. Tr. (Mondif. Sh.) 3.85
International Nickel
65%
Union Pacific
131
General Electric
' 63%
Standard Brands
15%
G~neral Motors
67%
Montgomery Ward
59~
Kennecott
'6011s
Standard Oil
70%
Hu~son 'Mo~or Cars
223,4
Stemming: onregelmatlg.
103

4%
290/8

98% .
55'%
84%
3.84
65
133%
, 62%
16
68%
5711s

60%
72
22%

·Wi8sclkoersen

102.

Batavia, 5 Febr.

11)4

102

T.T. A'dam
ZichtA'dam
3. mid A'dam

9f)'J/4
4 mid A'dam
99"/.
5 mid AJ'dam
---"
T.;r.Londen·
• 8.90 8.90
Zlcht Londen
8.rO 8.£0
30 d/z Londen
3 m/a Lond~n
'1'. T. Australie
1.12
Zicht AustraUe
1.12
T .. r~ Amerika,
1.82
Zicht Amerika
1.82
'1;'.T. Frankrijk
85/ 8
.Zicht' Frankrijk
8~ill
Zicht Belgic Caelga) 307/ 8
T. T. Quitschland 73:'/8
Zlcht DUitschland135/ s
ReIsmarken
.Reg1stermarken N.F.16
Zicht Praag
65/ s
Zicht Zwitse-rland 42
We-eneh
34 1/ 8
Zicht ItaW!
9 3/ .
9.75
Zicht stockholm _46'/2
46lJ2
Zicht Oslo
451/8
451/ 4
Zicht Kopenh~
40'/8
40'/.
Zicht Saigon
T. 'r. Br.-Indie
T. T. Colombo '
T. T. Japan,' .'
Zicht Japan
Zicht Manila
T. T ~ Hongkong
T.T. Amoy
T. T. ~hanghai $
T. T. Foochow
T. T. Swatow
T. T. Singapore
1043, !
Reislires
(9.per 100
Haiderabad
613/ .
8 m/d A'dam

102

'103

103

'260

65

249"1.

59

Oultures

.

8.QO
M.90
7.12
7.12
1.82
1.82
, 8!'J/~

.• 8~/.

~07/S

.73 5/8
733/ .
461/ "

Amsterdam met zeer levendigen handel voor Yallkeeshares

f.,5Js

42

31'/8

9'i/.
451/&
46 1/ 2

A m s t e r dam, 4 Febr. (Aneta).
401/s Driemaands dollars deden% ct. aglQ en
89,1/ 2 dito Londen % ct. disaglo.
673/ 8 . Er ontwikkelde zlch een zeer leven~J. ~I:'~: dlge .handel· in Ame,rikaansche .fondsen,
521/ waarbij In het bijzonder staalwaarden,
S
fJ13/~ welke door het publlek en door arbltra551/2 geanten werden gekocht, op, den voor541ft grond traden.
,
54th
Sporen ontmoetten vraag. Dit was
voornamelijk, het g¢val bij Cariadian
10411 Pacifics. Public utilities en olietondsen
f 9.-2 boden een opgewekt aspec't.
per 1.00
De beleggingsmarkt bood een rustlgen aanbUk. De 4%'s NederlandschIndische leening noteerde fractloneel
beter. De 3%'s leening 1937 was prijshoudend. Obllgaties Young-Ieening waBatavia (Aneta)
4 Febr. 5 Febr.
ren . vast gestemd. Pandbrieven ontlaatk.
biedk.
laatk. moetten vraag. DoUarobligaties Ko ..
nmklij ke waren eveneens\ vast van toon
n. ~at.lSingapore 1.0.11/2 1.0411/ R 1.0t3112
/ 11 waarbij zich een levendige handel ont:
Tt. Bat.!Londoen
Rql
8.87 / 2 889
wlkkelde.
'l't. Bat./N.-York
1.82
1.8PI" 1.82
.
De locale, markt was kalm 'gedisponeerd.
Aandeelen der kUllstzijde-industrle
Amsterdam
waren prljshoudend.
Aku ontmoette vraag.
Phllips opende vast. Later verkreeg
73.44-73.46
Mark
het fonds een rustig aanzien. Het slot
8.943/ 1,-8.94!4 echter was zwak.
Pound sterling
1.82~/ 18~1.8211 / 10
,Dollar
Unilever lag beter In de markt. Het
Q.J03,4-8.51
Fral1c
aan~ was fSerlng.
_. 6.35-6.40
Praag
Het pubUek en Londen kochten aan32.75-33.25
Weenen
deelen Koninklijke', terwijI vermoed
34% ~ordt, . dat de maatschappij zelf als
Vrlje ,Schilling
koopster op de, markt trad. Het fonds
3 Febr. 4 Febr.
(Aneta
lag naderhand wlllig in de markt, doch
.Prolongatierente
1
1
sloot lets lager dan het nlveau, dat blj
K'oers
opening WaA bereikt.
'
Amst ...B'vla
'Rubber waren vast van toano Amster..
a, idem
dam Rubber sloot, zwakker. De incoub idem
Amst. Londen,
rante soorten ontmoetten vraag.
" New·York
De scheepvaartrubriek was meeren" Parijs
deels vast gestemd.· K. P. M. en aandeeBerlijn
len Nederlandsch-Indlsche scheepvaartmaatschappijen noteerden goed prijsLondeD
houdend.
Aandeelen K. N. S. M. waren eveneens
(Reuter-Eastern)
vast van toon.
Suikerfondsen boden een kalmen aan3 Febr. 4 Febr.
bIlk. H. V. A. bezat bij opening een iets
luier aanzien. Het fonds brokkeld~ af.
Tt. Parijs
105.10
10:),10
Tt. Berlijn
12.11 It 12. 7 1/ 2 Oegadigden voor" het afdoen van groote
Tt. Amsterdam
8.95
8.94 1/ 4 transacties hielden zlch afzijdig. Laat~~. New-York
4.901116 48)lIh6 beurs ontwikkelde zlch cell zeer geringe
handel. De lncourante soorten werden
. 4 Febr.
verwaarloosd.
11
1 she 2 / 18 d.
~ondeI1/Shanghai
De tabaksafdeeUng was vast van toon.
Ish. 611/ .. d.
.Lon-den/Bombay
N.V. Deli-Batavia Mij.! noteerde prijs1/ltd.
1 she 3
Londen/Hongltong'
houdend. ,H ,e t
g e r u c h t, d a t
2 She 41/ 32 d.
LOllden/Singapore
deN. V.' CuI t u u r
M ij. HD e
1 she 2d.
Londen/Japan
o 0 s ~ k us t ft Z 0 U 0 v ergo a a n
tot k a p'l t a a 1 s yes tit uti e,
8Iotkoerl.·
Is 011 J u 1 s t.

.

•

Ardjoena

Artana

Gew. BOekit Lawang
Bodjong Datar Gew.
Pre! Bodt Datu
1461/ 21463/ .
BasHam
262
....
DaJ. Manggoeng'

Gandasolie GOOeh

150

-

170

490
37

1801/ 2

190

-Pe~bawatie -

Papandajan prete
Paslr .salam
Pangheotan
Paslr Randoe
Radjamandala
Rantja Bolang ..

Sum. Rubber

115

60
1543, . '

-

',160

170

60

70
190

-

177
143
290
162'/2
13tl/2132

Sitlardja
SoomaUra

8edep
Soerowlnangoen

C

259

Tjisampora '
TJIsaroeni
Tjllentab
Telaga Patengan
Taloen
.

1351/. 137
225

250

250
170

Wan~ka

195
85

Boemika$So

S I o·t k

0

225
100

e r 's e n

1 2 . 5 9'

Jav. Bank,
N. I .. HandeIsbank
Factorlj
A'dam Rubber
Internatio
H. V. A.
Llndeteves
Unie
Deli Spoorweg Mlj.
Aimem
Gen. Motors
Anaconda
Gas Mij. nat. bez.
Gebeo
Ron. Olle
Cities Service
Kennecott Copper
Sum. Electr.
S€m. Stbt. Pro Yr.
Java Veem '
Rembang Electr.
Escompto
Hudson Motor Cars
Ardjoena '
N. I. S.
"Vorstenlanden"
Strooh. Veem
BasHam
G~deh

2 0

340 3511/ 2

Malab9r
Mandaling
Michiels Arnold

Pasir Randoe
Zuld-Bantam

170
145
201

170

JulialH\

o't

200

460
30

Goalpara

(T

200

u u r)

i

310
167%-1673,4
196'14
30911.1
191~-191V2

502~ ..503

160

•. 111.
127-12'iY2
146

52%
413/t
226
228
432 3,4
33,4
45%
58
249%

107%
19
119V4.
17%
140¥.i
83
40~

59
147

175
65
158

\

.

(Reuter..Eastern)

L6mlell vast vatl. toon
4 Febr.
Lon den, 4 Febr. (Reuter>. Er
Tt. New- York/Londen .
489:rJ/ 31 4.897/ 32 ontwikkelde zl?h goede Ii speculatieve
g
1
Tt. New..York/Parijs
;
4.66 .•
4.65 /18 vraag voor kafflrs en ollewaarden ter..
T,t. New..Yorkl Amsterdam 54.76
5-t76
wijl selectleve beleggingsaankoop~n in
andere richtingen de markterieen vasNieuwe C
..
k ten ondertoon verleenden, hetgeen
acao·tel~llUJnlllar t eveneens moet worden toegeschreven
aan de voortdurende verbetering d,€r
"De. Telegraaf" verneemt, dat men goudgerande foncL'5en
met ingang van 1 Maart a d
I h'
.
..
..s. e opr c Voorts traden WestwitSl op den voorting van eeJ~ cac~o--:term1jnm~rkt t.eg~::'1 grond, welke tot 391.3 stegen.
~oet ziet, :semt Aneta ddo. ~lsteren Ult
U. a. Steel wist tot 1013/t te montee~
, Amsterdam.
_
_ . , .
ren
3 Febr.

I

I

Inderdaad zijn in sommlge gevallen
en oppervlakkig gezlen, de onkosten
der banken, ,welke deze hun clientele
in rekening brengen, lets lager dan die
Berlijn in herstel van de makelaars, niet omdat deze
laatste hoogere' tarieven rekenen, doch
eenvoudlg omdat zij niet van de faciB e r l'ij n, 4 Febr. (Transocean). liteiten kunnen gebrulk maken, welke
De aandeelenrnarkt was veel opgewek- bankinstellingen elkaar onderling verter gestemd, hetgeen verband houdt leenen. Het bankwezen voert als het
met de .stopzetttng der bultenlandsche ware steeds een stlllen strijd tegen den
verkooporder~ "
gewonen effectenhandel, dlenhet zooDr obllgatlemarkt bood voor de Duit- veel mogelijk het gras voor de voeten
sche soorten een vast aanzlen.
tracht weg te maalen, het Is een typiEenlge bultenlandsche obligaties wa- sche Hollandache klacht.
ren lets vaster van toon .
Nu wane echter de goedgeloovige
Callmoney deed ,2% tot 2%.
burger. die eens een gokle wll wagen,
\Vall:street kal '1 nlet, dat de lets lagere kosten der ban• 11 I ken in sommige gevallen een tastbaar
N e ~v Yo r k. 4 .Febr. (Aneta). D~
voor~eel zi~I~, och nee!}, .z~lf zoo e~n
N
¥ 1 I'
b
t' b"
beetle ,nomrl dans Ie ser:al1 weten Wlj,
1 ~w
or {SC Ie. uellrs eza
IJ opedat ei" genoeg middelen zijn om den
mug een vasto doch kalme steulclient op ander gebied die lagere kosming. In spauning wacht men den
ten dubhel en dwars te laten terugbe~
uif8lag at van de CQnferentie, welke
talen middels een zoogenaartld snaai- ot
tusschen de arbeidersvertegenwoor.
gapkoersje, hoogere telegramkosten,
'.e· rs , Jol 111 L
'
II
~I
t'
portl,assurantie of
wat dan ook.
ewlS en omer l' ar III '
dig
_.
Neen, wa'ar het ' in den effectenhanen den vlce·presidellt (~er General
del op aankomt, Is "service" van de
banklI1stelling of van den makelaar
l\Iotors Corp. Knudsen wordt bewgd.
voor den client en in dit opzlcht ge-'
U. S. Steet' en Bethiellem Steel
loovell wij, ctat de laatste het glad wint
n~tee/den hooger hetgeen ook eldt
van den eerste, daarbij vergeleken va It
.'
.g .
de geheele, kwestie van enkele guldens
vo~r aandeelen der alltomoblelmgeringere onkosten geheel in het nlet.
~.~_~trie. Voornamelijk op Chrysler is
De effectenmakelaar legt zich geheel
'~t fl9 ~oe'passin~_., . "
" o P . zij~ specia.-al, v,a~" toe, ldat trouwens

S~ndud on
- 1·

wbt

e~neens ~

mon-

teeren.

Shell

'Union lag iets lager in

de

markt.
Staalwaarden boden later een weinig
reactie.
M~d,daggeurs traden gerlnge wijzlgingen 'op den voorgrond, dochhet aanboH.domineerde. '
Aandeelen der . automobielindustrie
echter waren wederom vast gestemd.
Sporen lagen verdeeld, doch Union
Pacifics waren in flinke mate opgeloopen.
Ol!ewaarden en Public utilities lagen
eveneens verdeeJd.
De markt sloot met winst voor Standard 011, Union Pacifies en met verlies voor Montgomery Wards, General
Electric en U. S. Rubber. '
De omzet bedroeg 2.390.000 stuks.

De [I'hee-veiJillg

den geheelen man vereischt, wij kennen er, die reeds tientallen jaren in
het vak zijn, ja, er 1n vergrijsd zijn.
Het streven van iederen makelaar Is te
trachtenzijn clienten door zoo [ulst mogelljke adviezen en behartlglng van be~'
langen aan zlch te binden, zijn cllenten
moeten als het ware goede legkippen
zijn, aan slachtkippen, waarvan men
slechts eenmaal genlet, heett de rnakelaar nlets.
.
, En hoe' gaat het nu met de banken ?
Daar moet leder jong employe alle stages van het bankwezen doormaken, heden aan de Administratie, straks aan
de Kas, nog lets later aan de afdeeling
Credieten of Cultures en zoo op zijn
tijd wordt hij ook op de atdeellng Ef..
recten losgelaten. Kan men van deze
menschen een grondlge kennls van en
ervaring in het vak verwachten? In
.geenen deele, waarbij dan in vele gevalIen nog het feit komt, dat een bankemploye-ertectenbeambte, onder geen
voorwaarde een klelneren omzet maz
maken dan zijn voorganger, ander~
deugt hij niet,. of zulk een positle aan
zijn objectiviteit ten goede komt, is
zeer te betwijfelen. Trouwens de posltie van zoo een bankemploye is dlkwijIs
ook niet te benljden, uit onze eigen erva ring weten wij maar al te goed, dat
zulke employe's in dlenst van banken,
die ook het emissiebedrijf uitoefenen
vaak van hooger hand gedwongen worden aandeelen te slijten aan het pubIlek, waarvan ze zelf weten, dat nlet
alles 24 karaats is. Meer zullen wij er
maar niet van zeggen,
Meer dan op eenig ander gebied, ge:dt
hier, dat op de lange baan goedkoop
duurkoop is en wij Zij'ii' dan ook van
meening, dat bovenvermelde reclamA
ult ieder oogpunt onoordeelkundig moet
worden genoenld. Juist omdat wijz61f
maar, al te. goed weten hoeveel moelte
en arbeid het kost om te trachten zoo
goed mogeUjk georienteerd te zijn, at
slaagt men daarin dan ook ni~t altiJd.
Trots alles, lijkt het ongepast voor een
concurrent om het schelle llcht te laten vallen op het punt, waarop het. niet
behoort, te valIen, rt.l. de kwestie van
enkele guldens lagere kosten. Nlet dlt
speelt de hoofdrol, doch de kwestle. van
"service" en daarom breken wij een lans
voor qe effectenmakelaars.

RedJ·ang Leholl,g in Deceulher
Voigens een van Lebong Donok ontvangen telegram,- ddo. 2 dezer, werden
gedurende Ide maand December 1936
3606, tons erts vermalen van gemlddeld
~84 dwts goud per ton en 34,1 dwts zUver
per ton. Voorts werden 2200 tons sands
en 3172 tons slimes behandeld.
Oeexltraheerd' werden: uit de sands
ca. 453 oZS. goud en ca. 2953 ozs:' zllver,
uit de slimes ca. 821 ozs. goud en ca.
6578 OZS'. 'zllver, totaal ca. 1274 OZS. goud
en' ca. 9534 OZ8. zUver ter gezamenlijke,
waarde ,van ± f 84.000. Bovenstaande
taxatle is' gebaseerd op een, prijs van
J 60 per ounce voor he~ goud en f 0.80
per ounce voor het zili{er.
De bedrijfskosten over December bedroegen ± J 50.000.
. De in het afgeloopen jaar gereallseerde producties leverden een' surplus op
,:an ± f 58.000 boven de vroeger door
de maatschappij gepubllceerde taxa ties.

Ii .

,

.\~

opgave van de producten·noteerln·,
geo der ltandelsvereenlglng "Batavia"
en der Ned.-Indlsche Ver. voor den Rub~
berhandel, loopende van 4 Febr. 1937
12 uur n.m. tot ~ Febr. 1937 12 uur n.m.
" Afgedaan
laatste
glsteren heden vraag aanb•
Pal e mba n g Rob.
k 0 f f1 e (pe1' p1coU
E.k. Bat.. Ready:
Febr.
Fob. Palemb. Ready: Febr.
'
Zwartie Lamp.
Pe per (per picoU
E.k. Bat,. Ready:
Fen-r. 'I
Febr.;Mrt.
Maart
E.k. T. B~tong Ready: Febr.
Febr./Mrt'.
Maart

'n,

14.25 n.

13.60 13.75
13.60 13.75
13.00 13.75
13.70 \3.85
1330 13.70
13.30 13.70 '
13.30 18.70
13,40 13.80

; ,

Witte Muntok

De prijzen w~uen3% 1.lboger dan die,
de vorige velling werden genoteerd. De stemming was zeer
vast. De gewone soorten noteerden 1
tot 3 ct. hooger: ,Theeen met veel gele
melanges waren Qilregelmatlg. Pekoes
en Souchongs noteerden 1 tot 3 ct. hooger. Men heeft 300 klsten opgehouden.
wel,k~ gedurende

Contract O.
Febrnari"
Rub b e r (per

,K.G.)

.'1

21 518 22.-

1.50 '1.526
1.50 1.52~
l.fO

1.52~

1.50

1.52~

l.i7 3

1.52~

1.41~

1.525

. 1.15 'l.
~

Marktprijs ten 12.15 n.m.
Java Std.
. 39
Sheets
Java Std.
Ort!oe
41".

Deceluber

.

Volgens een van Letong Tandai ontvangeil telegram, ddo. 2 dezer. werden
gedurende de maand Decemher 1936
CLEARINGKOERSEN
7043 tons erts vermalen van gemiddeld
KEDIRI STOOl\ITRAM~!
Den
H
a a g, 4 Febr. (Aneta). Tot
9,1 dwts. goudper ton en 102, dwts. zilver per ton. Voorts werden 2725 tons 5 Februad zijn devolgende clearingDe opbrengst bedroeg over:
~al1ds, 4074 tons slimes en 257 tons con- koersea vastgesteld :
Januari 1937 f 16800 (voorl. opgave).
centraten behandeld. . I
73.46
Reichsmark
Januari 1936 ,,23126 (defil1.
"
).
9.61
Lire
Geexttaheerd werden: nit de sands
(Zie verder VtJ/de BladJ_
12.50
Peseta
ca. 466 QZS. goud en c~\. 5694 OZS. zilver,
uit'de slimes ca. 1021 ozs. goud en ca.
16416 oZS. zilver, uit de concentraten ca.
1767 ozs. gouden ca. 12279 ozs.zilver.
'I1otaalca. 3254 oZS. goud en. ca. 34389
In
ozs. zUver tel' gezamenlijke waarde van
± f 223.000.
In- 'en Uitvoer ,in het 1I1geioopen j(U"·
Bovenstaande taxatle is gebaseerd op
een prijs van J 60 per ounce voor het
Waarde in l000.000-t. Glds.
Bruto g"cwlcht in 1000-t. tonnen
December Jun,lDec.
goud en f 0.80 per ounce voor het zilver.
December
Jan.! Dec.
De bedrijfskosten over December j.l.
INVOER
bedroegen ± f 10~.OOO, tei'wijl voor Mon1935
1936
1935~
1936 1935 1936 I 1935
1936
14.9 179.9 177.2
74.4 823.8 829.·
21.2
tage, werd uitgegeven ± J 3.000 en voor
96.8
96.2
7.7 102.69.6 782.4 808.5
10.1
67.&
Prospecteeren der Vergunningsterreinen ~~~te~~e~~~~~ra
± f 5.000.
.
I'
22.6 281.9 273.4
31.3
164.3 144.· 1606.2 1637.5
' De 'n het f 1
j
].
Ned ·rndie
r
UITVOER
1
a ge oopen
aar gerea 1•
seerde producties leverden een surplus
186.4
12.9 200.4
234
135
2182.4
2309.1
23.9'
ap van ± f 15~OOO hoven de vroeger Java en Madoera
342.1' 278.1
25.4
756:8 65t:3 7586.2 7058.5
44.5
Goor de maatschappij gepubliceerde ta- , Buitengewestoen
38.3 551.5
900.8 786.3 9'168.6 9367.6
68.4
•
.
Ned.-rndie '
xatles. '

Onze Hondel

l'

.

.

,J,.

OFF. NOTEERINGEN TE BATAVIa.

Pep e r (per plcol)
E.k. Bat.• ReAdy:
Febr.
Febr./Mrt.
Mrt.,
a I t r 0 11 ell 80-0 1 I '8
(per K.G.lncl. drum)
Contl'. A. Ready:
1.50
Febr.
1.50
Febr./Mrt.
1.50
Febr.lJuni
JuU/Dec.
Febr,lDec.

A in s t'e r dam, 4 Febr. (Aneta).
Op de hier ter stede gehouden: theeveiling werden aangeboden, 5612 kisten
Java-thee en 22~2 kisten Sumatra-thee.

1

.'

£
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Willige steJnl11ing met goede prijzell
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,DATAVIAASCII' NIEUWSULAD

1937 - TWEEDE ,8tAlJ

Vrijdag '5' Fehruar]

van

au:

REX

•

THEATER
AANVANG STIPT

CITY

7 uur en 9.50 uur
WEI: ST 0 P

ANTHONY ·ADV[RS[

HEDENAVOND

Heden-

.'-

en

·CENTR·ALE
..

HEDENAVOND
gi"_

w

•

""

'''''Me

.M

G J. DB E' spoedig:

volgende avonden

.'

Hollywood's charmante Iilmpe er
ROBERT lA YLOR en LORETTA YOUNG

T IJ D

. G.een extra's vooraf:

Nlet voor kinderen.

In

Geen extra' s vooral..

X GEl-iEIM NUMMER X

Niet voor kinderen

(P r i vat e N u m b e r)
met PATSY KELLY - BASIL RATHBONE' - MARJORIE GATESON
Een film, welke U zal boeien door lnterer sante intrige,
(Niet voor kinderen).
fijne humor en bekoorlijk spel.

.

MATINEE's
Morgen 4,30, Zonde q
10.15 en 4,30:
LILY PONS, de vermaarde zangeres, met
HENRY FONDA. in;

MATIN~E'S

MATINEE'S
Morgenmiddag 4.30, Zondagmiddag 4.30 :

Zaterdag en Zoniag \,5 uur n. m.

BROADWAY MELODY'

11,D£ ZWART£ HUZAAR"

OF 19,36 .
met Jack Benny, EleoQor
I

met CONRADT VElDT en MArJY CHRISTIANS
(aile leeHijden)
KINDERVOORSTELlINGEN: Zondag 8.30 en 11, uur v,m.

Powell, Robert Taylor. De
machtige,
spectaculeuze
millioen-dollar super-dans
schlager!
Voor jong en cud.

IIH A R D ROC K H A R R f G A N" 'met George O'Brien.

I DREAM TOO MUCH
27 4 Ook voor kinderen.

Woensdag 10 Febr. 5 uur n.rn.
Wegens hat succes
een ,tweada opvo.ering van het kindartoonaelstuk
,

X

DE

GEL~ARSDEKA TX~

.

- Entree f 1. -, klnderen f 0.75.
Dlerentuln resp. I 0.75 en f 0.50.

....

Y.
r

'

........

leden Bat. Radio Ver. en
,2786
Plaatsb. vanaf Zondag

.p • Pli8IM.l

c rrv.:.

'aiL!

,',' .',

Zate t dag en Zondaq 4,45 uU8~'n,'ii~'1i

Cf

.'~;~

HUME

.
.
.
THEATER

~"'--------"'--"j,
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•

.

If
I

,

. C HER I

"

2'N2

,

.

z.:Ch

c.

B LO' 'K

I

~

-

•

~8ATAVIA
,'c

SySt8S111

,,'

.... '

-

t

bestaat nag dechts e~nrge maanden en
heeft tach reeds vele relaUes ....- - -

Oat komt
doordat Bad I s k a goede servIce geeh
en In de allereerste plaats - - _....

AARDBEVING·· TRANSPORT.

Laat

.....

Uw

drukwerken

door

Bad i s k a bezoroen 1 '

Bad I s k a faalt noolt r - - - - - - - - - - - -

2506 '

S I u I s' b rug 5 t r a a t 23 - Bat a vi a-C e n t rum

=•

I

I;';'

: "

."

..

Slqaren

.MagaZIJJ~

"DE.TABAKSPLANT '

F'~~"""'-~~~------_r-w=r-----....".,.--.,.,--...,..---..--~~--

.Een ., slecht, humeur.,.
.

'

~.

.

'van

,

"..

_ . ..... ....

~

Zwa kteJ

\

I'

·.r
!

(I(indercil in hun groeitijd Illoeten" veel
en veel Ineer nlineralen in hun voedsel
krijgeJlt dan vol \vassehen. -. \Vanneer
hierop niet gelet \vordt, \vorden ze z\vak
en prikkelbaar. Geef U\v kind Kalzan
en gij zult met vreugde belnerken, dat. ,
~,las.tige kinderen" meesta~,;.
,. \
slecftts verz\\'ukte kinderen
zijli. Kalzan zal U\V kind
'\veer kerngezond en ....vroolijk Inaken.

'

Eenig

.

-.

Batavia-C. Noordwijk 38 b
Tel. Welt. 349

-

.'

,

••• is meestal een teeken\

(vJb F. H. JUSTMAN)

--_-.~J

.--~r

',,''''4

I
hetrouwhaar is
VERZEKER~NGENV"

BRA N 0;.

J. ,MESTERS Speclaal

. . . i .....

'i,

I'NBRA''"A'K' • 'BAGAG'E• EN NOODH AVEN.

RijswIjk 5 (Grand Holel JaviJ) " rt'
Telefoon WI. t65.
.

1475.

v:e~

h=ikst kuurob,rd
. . ..
Schltterend zwembad met bron-leldlnqwater. Gereduceerde prijzen.
Iinlichtingen tell. Si. ~O_3, Wl.t. 21.00~
.' _
..
19~O

•

.i"

Vlakwlkkel

BADHOTEl MODI WANASARI. "~~~e~

till)'·. .

SEMARANG
MACASSAR

,:.~

inbegrepenl

Coiffe. ur

•

- SOERABAIA IANDOENG _ MEDAN _

, 9.- Oliebehandeling f 2.50 ~1tr.?
(alles

.

-

'PerlUanent Wavs

te wenden tot den Agent, den

J.

,i"' "_"

, ': . .

MARTE~

•

BON.

Voor abonnementen, klachten omtrent de nezorgtng van het astaviaascn Nleuwsblad gelleve men

"

'"
271'j

GROOTSTE SP10NNA,G~ FILM, met EDMUND LOWE en yft...
LERIE HOBSIN. Wie was hi]?. EVEf(ARD of LEOPOLD?. En,gelsch ar,stoeraat of DU.i.tsch splon?. lou de vrouw van een ,van belden het gehei~.
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TH
EATE R C HER 18 0
OFFREERT. TOT EN MET 6 FEBRUARI

,

:4;,LITTLE LORD FAUNTLEROY,

CHERIBON

CAP ARK ~ntd.kk~n~ZIJn k~:~:~~.h.mL, ~YSTERIE",
"

l

junglefilm met de
MARTIN JOHNSONS "'::
(Aile leefiijdan)

•

COMBINATI£ SLUYT£RS& C:O~

OFFREERT TOT EN MET 6 FEBRUARI
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Naar hat b~lreh'de boek van FRANCIS HODGSON BURNETT en vervaardigd
door DAVID O. SELZNICK, zet hij met deze film de kroon op zijn levenswerk.
Eengeworte jongen in Amerika, een kleine lord in Engeland, terwijl het spe]
van FREDL>IE BARTHOLOMEW wadercm is van enn wonderlijke realitei t en
ongedw~~g~nheid.
2714

(Nlef voor klnderen)
londagmorgentO uur, VOOR DE JEUGD een gloednleuwe
Western': liP IN TOR US T LES" met TOM TYLER
218H
Ie

UNIVE~SAL'S

IJ

,FRr:,9 ;,rl: BARTHOLOMEW en DOLORES GO,ST.El~O BAR~Y~,ORE in

.JEW SUSS.
BENITA

"THE GREAT IMPERSONATION"

....

I•

EMA

I N

ZATERDAG 4.30 N.M. EN
tONDAG 10 V.M. EN 4.30 N.M.

ROSE BARSONY en GEORG ALEXANDER

~FR7

(Nlef voor klnderen)

,,,*-._-,, "

o

"LIEBE MUSS VERSTANDEN SEIH"
met

-

~

tATERDAG EN ZONDAG 5 UUR N.M.

Pr achtlqe opnamen van de races te San Juanita;
Vooral-het nieuwe British Fox News, de Phlllppl]«
nen (Magic Carpet) en "FilMing the Great':

,

.MATINEE'S

0, A PIT 0 L

I'~

)

"

~

Amusant door de rake opmerkingen van
Charlie Chan (WARNER
OLAND). " , "

met· CONRADT VElDT en

.

Een machUga film over den tocht van MICHAEL STROGOFF van Petersburg naar Irkoatsk

Extra In belde theaters: de Polygoon opnamen van hei P,,'nselljk bruldspaar In Krynlca
~apltor vooraf fox Nleuws
Cinema vdofaf
de gekleurde Pop-Eye the Sailor
....

Spannend ., .. door een aaneenschake-

Spoedig In

F"

'

_ MICHAEL STROGOFF - DE' KOERIER VAN DEN TSAAR X

, . ling van gehei.nzinnige ge beurtenissen.

REX

•

"

~ CHARlI[ CHAN UP O[ R[NBAAN .~,

S'

• •;

naar hat bekende werk van JULES VERNE, gerealiseerd door RICHARD ElCHBERG

spannende mysterle-Ilim, welke aile
b sschrljvlnq te boven gaat

nee"

5

CAPITOL ~ groot:nGong~flIm CINEMA
,
.

fO[CAPARK

Mat i

MAGN[UnS TR[KKEtI
•
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over heel de, wereld is onze mallcourant

DE INDISCHMAN
Verschijnt in Nedel"land telkens na
aankomst van het K. L. M.-vllegtuig, dus tweemaal per week.

Slechts drie gulden
per kwartaalln Nederland en I 4.in het bultenland.
: Adm. Bat. Nleuwsblad,
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sche poUtiek, die juist hevlg afkeerig is
Boksende I ex.. Lord..Jl!ayors
van algerneene overeenkomsten van beveiliging, en die haar propaganda erop
Incident in de Guildhall te Londen
concentreert, Rusland van de algemeene
In de wethouderskamer van de histosamenwerklng bulten te sluiten.
'
rlsche
Guildhall te Louden heett, zich
E>ien pleitte VOJr de democratle in
een
incident
afgespeeld tusschen twee
den Vo.kenbcnd, waarvan hij de, verlord-mayors
van Londen,
gewezen
sterking het doel noemde van Enge-

diplornaat
,thans op e nhart,·ger·.qev« rdet: .~ve:;d~p~e::~~ij~ebt~~~g.~:,.~.:~~l·,opEd:~ ~;e:~~s ::e:il~j~b~:: ~~~ss~~~c~:,:~~~~
,

·5'

Fehruuri

Opmerkelljk w.as, wat hij over Marokko zeide. Hi]' zeide rondult, da t hij de
alarrneerende berlchten rechtstreeks gekregen had van den Franschen gezant.
Men wee", dat nadlen volkomen geruststel.ende berlchten zijn verspreld over
de indrukken, 'die de latere Engelsche
en Fransche bezoekers in het ge'incrimi-

,Eden als publiek
Men

"5

.

Er was een bijeenkomst geweest vat:
de Ilnancleele commlssle der C:ty. De
,
'.
punt. "De rapporten, die wl] naar aan- dlgd, maar slechts overtulgd, dat meer commissieleden waren vertrokken, al.
leiding van dit bezoek ontvangen 'heb- kracht en betere voorbereiding noodzah....··
oen, ZIJn "over h ett ge h ee 1" van een ge- kelijk is. Hij verwierp daarmede ook het teen de 78-jarige sir Alfred Bower, die
rustgesteld. Een mllitalre dictatuur kan ruststellend karakter, wat betrett de stelsel van het verdrag del' vier mogend- 1924-1925 lord-mayor was, bleer. in het
I U
zlch lang genoeg handhaven, om toch vermeende landing van Duitsche troe- heden, dat naar aanleiding van het be- vertrek achter. Hij stond bij den schoorveel van het gevreesde kwaad te kunnen pen, ,~f de toebereidselen voor hun lan-I zoek van Goering weer in beri~h~en uit steen met den rug naar het haardIaten gesefileden, Dit ontkende Eden fel- ding.
' ,
Rome was opgedoken. Mussollnl heett I vuur gekeerd.
•
•
.
••
' ;
I "
•
"daarop niet geaarzeld, te Iaten verkon- I
tehjk .ook ~met, doordat hlJ zelf zelde,
Men ~~et., hlj maakt twee ibepel'~1l1~en digen, dat hij dergelijke plannen niet I De deur werd geopend, en de lange
deze niet voor den duur van een gene-. ell: over al het andere spre~kt hi] nlet. meer koestert.
grijze .flguur van slr Phene Neal, die
rati'e te vreezen. Is een kwart generatie peel~ :v?ord van geruststelltng over d~
Volgens €en berlcht uit Berlijn van in 1930~1931 lord-mayor was en 77 jaar
voor allerlel vreemde doelelnden al niet rve~te~K1l1: tvat; C~ut~ e~ h~ver aller~el dezen morgen zou Hitler nu op het be- is, trad binnen. Sir Alfred Bower Ilep
rUims,choots :genoeg, of desnoods een : ~~a~~~hen <'en ~itt:n ~~~ ar:r~~en~ toog van Eden tot Dultschland gaan naar hem toe en v66r ~ir Phene er op
tlende generatle ?
geklonken had. Dit zwijgen kon slechts antw1?rden. Gemakke ljk eens zullen zij .verdacht was, voelde hlj de v~ls~ van
,
,
....
het met worden!
' s i r Alfred, die hem een stootle 111 de
opzettehjk ZIJll. Het IS nlet denkbaar,
rib ben gat
Dat is voor
Din da ,~
Op dit "geruststellend" betoog kwam dat Eden zoo belangrijke dingen over
(Nadruk verboden)
voegde de ~a;;valler er aan toe. ~ g,
het er dan ook voor Eden niet aan, .het hoofd zag.
Een del' wethouders, die zich ook in
.1&t.
maar op hetgeen hij erop Het volgen:.' H I '
k l"k
..
'
het vertrek beYond, kwam tusschen.
. '"
ee opmer e IJ wal'en zlJn verma"En Wlj zouden het ook nlet dulden . "ningen tot Duitschland. Zij waren vol
beide, maar Isir A~fred had ,reeds zijn
JEUGDIGE MENSCHENREDDER
mouwen opgestroopt en stond in geHij zei het niet precies in die woorden. ~Yan' het wantrouwen, dat ook in Frankvechtshouding. Het 'bleef echte1' bij een,
Uij zei slechts :' "Wij zouden erop tegen r~'ijk, en b.v. in Zwitserland, zoozeer ten
KnaaP ivan <1 jaar
woordenduel op heftIgen toan. De wetzijn, en anderen met ons". Zoo drukt', opzichte van de Duitsche bedoelingen
Toen het 4-jarlg zoontje van de fa- honGer sprak de beide bejaarde oudeen bedaard en welopgevoed man als I'heerscht. Waar gaa't het met DuitschEden, die niet om een haverklap met Ilarid en de wereid heen, roo vroeg hij, milie Rommens te Roosendaal met een i burgemeesters verzoenend we, en tende vuist op tafel slaat, het in z1jn taal,lgewag makende van de theorleen en 2-j'arig vriendje aan de Hooge Lagedijk slotte gingenzij' samen liineeren.
ui.t. De strekking blijft er echter niet te i,het national1sme, die in Duitschland aan het spelen 'was, viel het vriendje
Uiteenloopellde .Iezingen
mindel' duidelijk om. En hij verdulde-I:,met fel, heid verkondigd en met niet min- plot~eUng in de naast den weg loopenlijk'oo die n~g verder, door met bijzon- 'del' felheld in de practijk gebracht wor- de diepe sloot, waarbij het kind dreigDe belde gl'ijze voormallge bestuurderen nadruk te verklaren, dat geen 'den. En hij waarschuwde: redevoerin- de te verdrinken.
,jregel, geen woord, geen I~omma" in het "gen, ooe vl'edeHevend. en hoe' verheven
Daar op het hulpgeroep van de 4-ja- ders der wereldstad hebben elk hun
Eden:
Britsch-Italiaansche gentleman's agree- ;van toon ook, konden het probleem niet rige Rommens niemand- \kwam opda- lezing ,gegeven van het gebeurde ;
ment een'lge n10gendheid het recht 'oplossen. En evenmin plaatselijke, ver- gen, ondernam dezezelf een poging zijn daaruit blijkt in elk geval dat 't diner
methode. Onze wereId moge niet vroo- geeft, in Spanje tusschenbeide te ko- :dragen van .non':'agre~le en bilaterale vriendje te redden. De \peuter ging op nog niet tot volkomen verzoening h~eft
Hjker erop zijn gewordell,_ zjj is zeker men, onv~rschillig welke regeering er overeenkomsten. Slechts een internatio- zijn buik aan den kant liggen en greep geleid. Bleek en nog verstoord ove'r den
wel 'belangwekken'der en pikal)ter nog het bewind zou voeren. Toen wist men nale overeenkomst, die' allen omvat, zijn vrlendje nog juist bij de haren, ribbenstoot zelde sir Phene Neal: - Ik
I
wa,thij bedoelde.
waarvan g.een Europeescl\e natie buiten- waardoor het hem gelukte den kleinen blee! kalm, toen ik de vulst voelde, maar
geworden om aan te zien.
gesl~ten is, kOli het vertrouwen herstel- drenkeling op den kant en vervolgens als sir Alfred mlj pijn had gedaan, zou
ik dat stelllg niet op miJ hebben laten
le~. Hij ging dwars in tegen de Duit- op het droge te helpen.
zit ten".
. _c
De laatste groote rede is van Eden
- Ik geloof, dat sir Alfred iets tegen mij had als gevolg van iets, dat
geweest. Hij heeft die Dinsdag 19~a
Dinsdag tusschen ons is voorgevallen,
nuar! in het, Lagerhuis gehouden. Het
maar dat naar mijn meening weinig
is niet onmogelijk, ja, zelfs waarschijnte beteekenen had.
lijk, dat als deze beschouwingen onder
de oogell van Gnze' lezers komen, de
Wat er op dien bewusten Dinsdag
gebeurd is, heeft sir ,Alfred Bower aan
laatste rede weer van Hitler zal zijn geeen yerslaggever verteld. HiJ hechtt~ er
weest, op 30 Januari.
meer beteekenis aan.
Eden spreekt tenminste bedaard, werDinsdag was er een bijeenkomst vall
kelijk vreedzaam; voorzoover dat mogehet bestuur del' Londensche city, zelde
lijk is onder de ·tegenwoordige omstansir Alfred. De zitting was juist begondigheden, en hil zegt \vat hil op het
nen; de lord-mayo~ had zljn zt}tel in...
hart heeft. Oat zijn alIes goede ding~n.
genomen en de discussles geopend. Toen
,..
"
,
Me,!l we'~~' ,aIle?!) ,niet,' hgeveel ernstige
. kVla~, sJr, ~he~~ ~~~l!,:P!Q~~Wt,~ ~lj, Jl~p
'bed'oe.l~rigi ~vfl,!\.',.'~~~rBritsche.· :~~g~erJng. ,ermij' voonbiJ, zwaatde 'met de pahd'en
zit achter "de woorden, q.ie men hem
van zijn jit's heen en weer, als om mij
t~estat\'t ,lilt spreken. Eqen namgeen i
to plagen. Toen greep hlj onverhoeds·,.
bladvoor 'den mond. Hij zei tot d,egemiln rechterarn,l en wrong hem naar
nen, die' hij hi de eerste' p:tta ts toesprak,
achterel1. H~t deed mij ontzettend pijn.
precies wat hij meende. De' vraag is
slecht.s, hooveel aanhang' 'die meening
0'
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lIet zijn niet slechts de dictaturen,
, die zich bezig houden met de diplomatie, welke met oraties werkt. Wij
zien die in de andere landen overllemell. ,Bondgenootschappen raken
uit de molle. \Vat ervan overgeble..
yen is , zijn maar schijnbondgellootschappelj. \Vij gelooven niet een
bondgellootschap te kunnen noe..
men, dat als redelijk betrouwbaar
gelden kane
Vl::'el ~eer in tel zijn op 't oogenblik
<de verzekeringen van hulp, in redevoeJringen gegeven. Engebtnd heeft die ver$trekt aan Nederland, Belgie, Frankrijk.
~ij. hebben den aangenamen kant van
1t;Ot niets te verplichten. Kleine landen
Jkunnen ook groote mogendheden g,een
waarborgen verschaffen. Maar Frankrijk
lkon weI - en deed dat ook - in een
nuinisterieele rede laten verklaren, dat
feen aangevallen Engelaild op zijn hulp
lkon rekenen.
" Men beoordeelt in redevoeringen van
Reidende staatslieden, ja, van staatslhcofden (Roosevelt, Hitler b.Y'> de poli!tiek van andere landen, tot hun binmenlandsch stelsel toe. Oat is waarlijk
lheel ver van geheime diploma-tie ver,wijderd; want het is 11.0ch geheim meer,
11loch heert het met diplomatie iets te
nnaken. Als vroeger Wilhelm II zijn, toeh
~aarlijkn1et"ai' te overlegd of~l1 te be":
1trollwbaar gebleken, verzekeringen' Ivan
lbescherming aflegde, b.v. voor Transvaal
mf voor Marokko, dan trilde de' wereld
mp haar grondvesten. Stel eens, dat hij
cde binnenlandsche poJitiek van Rusland,
wall Frankrijk, of een ander man van
staatkundlg gewicht de binnenlandsche
]politiek van Dui4chland, zoo critisch 'bemordeeld .had als dit nu geschiedt, dan
?lOU men eerst recht wat hebben gefuoord. Nu laat men het niet meer bij
Cdergelijke kleinigheden.· Men gaat burrgeroorlogen meevoeren, overeenkomst.lg
?lijn opvattingen en belangen. Men bemOl'loogt elkaar op vreemden grond, en
22it· intusschen elders met elkaar heel
gsezellig in een zeer geanimeerde club
wan non-interventie. Anderen, zooals
lEngeland, wagen zich niet in den strijd,
\Waar zij nie,t zouden weten voor wie te
wechten, m~ar loopen, als een herdersfuond om de kudde, om het met burger<DQl'1ag zoo gruwelijk geinfecteerde g,elbied heen ten einde toe te zlen,' dat d~
lbetrokkenen eerlijk binnen de grenzen
wan het getelsterde land blijven vechfum, en niet een van hen met een vettten Jduif, waarvan hij zich in den strijd
nneester heeft gemaakt, wegloopt. Dat
mlles is mogelijk onder de tegenWoordige

j

te"

virdt' in het kabinet.

ZELDZAAlU

Hij sprak in den vorm van geruststelling' der zijnen ,tot waarschuwing van
andereh. Dezijnen hoefden zich 'nlet al
te ongerust erover te ma"ken, dat er, blj
een overwinning van de partij van Franco met Dultsche en ItaHaansche hulp,
een Duitsche of Italiaansche, of DultschItaliaansche overheersching, of een door
deze J>eiangW~bbenden aangegeveil buitenlandsche poll-tiek in Spanje tot stand
zou,koinen. . Daarvoor kende hij het
Spaansche volk, in zijn oude fierheid,
te goed. Zeker, dat gaf hij toe, de extremisten van beide' rlchtfngen, zouden op
het oogenblik dank'baar zljn voor den
steun,die 'geestverwanten in den vreemde hun hadden verleend: Maar die dankbaarheid zou niet duurzaaln zijn, en de
groote menigte van' het Spaansche-volk,
hoe oak g,ezind,
zou die niet..«e'elen.
,

UU\VELIJKSBOEK

Tieti exemplaren van

i

1000 per stuk

Naar het Vad. v~rneemt, zal een zeer
bijionder boek verschijnen tel' he1'innering aan het huwelijk van 'Frinses
Juliana en Prins Bernhard. In dit boek
zUllen, ver,Zorgd. door den bekwamen
letterteekeriaar J. van Krimpen en ge- .
drukt door de firma Joh. Enschede en
Zonen te Ha'a,rlem, opgenomenworden
de toespraken van ds. Welter en prof.
Obbink, bij het huwelijk .in de Kerk
uitgesproken.

.....

~

Het boek zal gedrukt worden in tlen
exemplaren en gebonden worden in dezelfde stof, waarvan het bruidskleed
van' de Prinses was vervaardigd.

,

De tien exemptaren, die voor een
liefdadig doel worden verkocht, zuUen
1000 gulden per stuk kosten.

,

Op 19 Jan. beeft Z. II.' Pa~geran Adipati Arlo lUangkoenagord VII met zijn gemalin en d~hter een bezoek gebracht aan d~ diamalltslijperij van' de finna. A,sscher te AnlsterlL1Jll; de vorStelijke pel'6onen, die werden rondgeleld door den heer Asscher, ill
de zagerij.

Dit was een mooie redeneering, maar
zij zal weinige toehoorders hebben ge-

y

F' EU ILL ETON
De 'nieuwe L.ord
•
, Naar het Engelsch

van
CHARLOTTE M. YONGE
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~)O, daar is die houten Klaas! Wat zou
IhiJ op't hart hebben?" zuchtte de eene
wan een paar waardige, al wat' oudeIre 'dames, toenze op \zich af 'zagen konnen een :man van een jaar of veertig,
(geheel buiten adem en met ,een kleur op
?lijn anders zoo ble~k gelaat. , '

"Mis.':l' Lang, neeln mij nlet kwalijk.
nnag ;ik even wat ozeggen tegen miss
lMarshall? Ik ,weet, dat dit iets onge'woons is, maar' ;ik heb 'haar ook zoo lets
Ibijwnders te vertellen".
"Toch niet iets ,treurigs, naar lk hoop,

nnt. Morton?" vroeg een ivan de dames
<:ontst.eld.

'

,,0, neen, integendeel", zel hij zel11uwachtlg lachend. "Ik ben onverwacht
lin ,het bezit van een landgoed gekomen,
~let ll".

,Nu, dan wensch ik 'u weI ge- ~ woonde ook, jrnet haar beide zoons, mrs.
. Morton, de wduwe van ~en paardenhandelaar, die ibehoorde tot de gemeen"Mag ik vragen ...... ?" hegon de an- te van ,wijlen dominee Marshall. Toen
dere 'zuster.
mrs. Morton in ;het jonge onderwijze,
"
resje had herkend het kleine meisje, dat
"Ik weet er zelf .:n0g 'zoo weiplg van. jaren ge'leden met zooveel verrukking
Maar lk moet naar L<mden met den 'de veulens, de lammeren en, de kuikens
trein van 5.10 ell! ik zo~ zoo graag ~eb- op hun boerderij' had bewonderd, had
ben, dat ze, het van mlJzelf hoorde .
zlj haar ,herhaaldelijk' op de thee ge"Ja 1
luk !" ,

zijn moeder en,zijn 'broer, "en zijn uitspanriinjen waren dan ook vart zeer 'gematigden, bezadigden aal'ld: hij was lid
van een sc'haakclub, hoorde ,tot' een vereeniging en ,maakte deel uit ,van het
koor. Hijwas een nuttig, of schoon geen
vooraanstaand lid van het koo1' van de
kerk van St. Basil en een nauwgezet
en ijverigZondagsschoolleeraar van de
minst levendige jongens. Voor het grootste ideel van het \wereldje te Hurminlstel' was hij ,bijna onzichtbaar; tegenover de rest al van :heel weinig beteekenis.
Zelfs~ijn moeder was veel minder
vervuld van hem dan van zijnbroer
Charles, die iVeelknapper van uiterlijk,
veel amusanter en .levendiger was, maar
op wien veel minqer te rekenen viet

vraagd. I Zij Iwas b~chaafd'; de ZOQns
,,0 , zeker, Idat strekt u tot eer, mr. gedroegen
zich voorbeeldig en dus kon
Morton".
er geen bezwaar bestaan tegen deze kenZe waren nu bij )de oprijlaan van een nismaking,ofschoon de dames Lang er
groot landhuls, even Ibuiten de stad, die toch niet bijzonder mee ingenomen wa1
zoo dikwijls voor kostscholen woraen ge- ren.
bruikt en waar nu ook ,de inrlchting van
Mr. Morton, de vader, was in droevige
de misses Lang was gevestlgd.
omstandigheien jgestQrven.
Hij had
"Gelukkig is 'het juist de vrije tijd", schulden 11agelaten en de oudste zoon
zei een. van ,de dames, terwijl ze mr. was heel dankbaar geweest dat hij een
Toch was er een persoontje, voorwie
Morton voorging naar den salon, die weI plaats had gekregen als klerk op het hij alles tbeduidde, namelijk voor Mary
wat ,stijf, maar toch smaakvol ingericht kantoor van info Burford, een zaakwaar- Marshall met 'haar Heve bruine oogen
was, en hoofdzakelijk gebruikt werd om nemer met een goede, praktijk onder de en haar zachte stem.
'
er de oude'rs van leerlingen en aan- notabelen daar in den' omtrek.
staande leerlingen in te ontvangen.
Zij voelde, 'zich de gelukkigste tel' weu 1or "" n "bezat l",U nI'et, zooveel
Fr 'a n k 11J.V~
lIV
~
r eld , t oen Zc)" h e t - na t wee j aren van
"Die arme mLss 1\1;arshall!" prevelde talent of ondernemhlgsgeest, maar hij fiU en dan eens een uitnoodiglng op de
een van de zusters, toen ze hem daal.' ,was betrouw.baar, werkte methodisch en thee en een ,wandelingetje naar den
binnen gelaten hadden.,
,nauwkeurig en 'zoo was hij steeds in de- avonddienst in de kerk - eens waren
Het izal een heel verlies voor OIlS ze,1fde Ibetrekking gebleven, met dlt on-I geworden, dat ze trouwen zouden, zooz'J\'"
derscheid dan, dat hij ,het, door den dra ,hij verhooging van salaris zou h~b11 •
,
tijd, van tweeden tot 'eersten klerk 'had ben geKregen en Charles in staat zou
"Ze verdient weI haar geluk".
gebracht. Deels uit n~tuurlijken aanleg, wezen, zijn moeder te steunen. Sinds
Ja Is het nu geen twintig 'janr ?"
deels onder den druk van' zijn verant- dien tijd had Mary zich ,steeds verheugd
" .
'"
woordelijkheidsbesef was hij ,altijdeen op dit uitzicht en de /prlvilleges, die het
,!Met" Augustus wordt het t~Nee-en- ernstige,bez~digiie ;jongen geweest, die vast verleende. Ze had er pUchtsge'twmtlg .
do'or zljn tijdgenooten gewoonlijk werd' trouw de misses Lang van op de hoogte
Qit was roo. Nu twee-en-twintig jaar uitgemaakt voor een' "brave Henddk" gebracht, die ier niet voor waren, Plaar
geleden was Mary Marshall van het of een "houten Klaas", omdat hij im·· er toch niets tegenin k9nden brengen,
weeshuis' overgegaan naar de uit..<;;teken- mel's, nlet uitb.lonk door ITevendlgheld zoolang haar leerlingen (of dit Illelden
de school van qe misses ,Lang en werd van geest' of ondernemingszin. Hij had: ze er tenminste vodr) er nlets van verdaar onderwijzeres. In diezelfde stad steeds allereerst rekening gehouden met, mo-edden. '~oo werd de omgang op de

I

j

"

(

Zondagavonden drukker en in ,de vacantles, die het onderwijzeresje zonder
tehuls altijd op ;SChool was blijven doorbrengen, terwijl ze dan een oogje hield
op eventueele ~hoonmaak van 'de 10kalen, had' zij toch ook, menlg aangenaam juurtje ,doorgebracht in gezelschap van de vriendelijke, Qude .mrs.
Morton, die, al hadzij )dan ook van harte gewenscht, dat Frank wat langer had
gewacht en een meisje met geld had gekozen, dit nooit had getoond aan Mary,
die ze was gaan lief krijgen als een
dochter.
Frank '~n zij hadden in het eerst gemeend ctat ze 'maar twee jaar geduld
hadden hoeven hebben. Charles had
een betrekking als klerk op een kantOOl' in een reederij in Westhaven, een
kleine zeeplaats, op een ~fstand van
ongeveer twil1tig mijlen, en zijn moe del'
was al van plan 'hethulshouden voor
hem; te gaan 'doen, toen hij zijn voorgenomen huwelijk aankondigde met de
dochter van den: kapitein en eigenaar
van, een klein handelsv.~artuig.
.
,Het paar te Hl,uminister moest de
plannen uitstellen tbt een 'verdere promotie, en in plaats dat Charles zijn
moeder hielp, klopte hij al heel gauw
bij haar. aan om steun voor zijn gezin.

I

Toen deed zich een nieuwe tegen-'
spoed vOOr. Charles was ziek geweest en
werd ,tot herstel door zijn schoonvader
meegenomeil op 'een ,zeerels. Iri het
naal had echter een aanvaring plaats
en allen aal\boord van de ,,~mma ·Jane"
hadden schipbreuk geleden. De assurantie l:iekte niet het geldelijk verlles; er,
kwamen. schulden aa~ ,het licht en er

Ka-

I

bleef de weduwe met de drle kinderen
niets (anders over, d;:tl1 de leiding van
eeil pension op zich te (nemen, waarin
haar vader, ziJn geld had belegd.
De opvoeding van de kinderen en een
groot deel /van de kosten voor hun on~
derhoud kwam ten laste van hun oom
- ,en alweer moest zijn huwelijk uitgesteld worden.

I

De oude mrs. Morton stied; daardoor
kregen Frank en Mary al :rnind~r gelegenheid elkaar te Jzien. Hij had gepoopt,
het huisje te 'kunneri 'behoUden, waar hij
z·oo lall:~ gewoond :h~d-, 'maar de steun
aan .zlJn schoon~uste~ werd zoo hoog,
dat hlj :zich verphcht zag zlJn overbodig
meuhilair te verkoopen en twee kamers
te betrekkel1l boven jhet .kanto?r, waar
de hUisbewaa~~ter tegehjk ziJn huishoudster zou ZIJn.
Zoo verliepen de jaren zonder dat er
iets bijzonders voorviel; aIleen werden
de jongelul in Westhaven grooter ~n dit
kt
d t h t
tj
d t F
k
maa
,a i ~e somme
a
ran
zoo -€',
spaarzaam
)bijeen e,
gegaard
had,
steeds meer Inteerde, terwiH er blj Mary al een enkole grijoze draad tusschen
het haar begon ,te loopen en Frank's
lokken bij de slapen zeer dun :werden.

(Wordt vervolgdJ.

.,

1JATAVIAASCn ;NlliUWsntAD
• genade van andere mogendheden overgeleverd protectoraat, is hun schuld al
evenzeer, want nlets hebben ziJ wlllen
verstaan van de Macht en de kunde
.van die andere landen ; ziJ moeten volslagen met hun wanbeheer breken, wU
,.
. , China zlch zijn eer en zljn plaats weer
zwak en onervaren, a(gezet door de . terugwlnnen",
De
van hat nieuwe
oude keiiedri~wedu'w~ ert ~~e' ~elnlg benet slagen der revolutlonnalre bewegrip voor verhoudlngen en werkelijkhe- glng :heeft geweldige krachten in beIlet oude rijk del' llItuttsjoes ralren had vermogen te trekken, afge-, dell ,best6~d~ b.I(!~J{ no~ w,eer twe~.J~~r I weglng gezet, vernie~lgende zoowel ala
we'ze'Ji als een weinig' zInrljke leer, en later door de grOve'dwaasheid van den opbouwende: Het tevoren sleehts voor
"',.
. wat verder w~s vert6orid: sehepen en: I "Boltse'r"..opstand,
:-~:"
de uitverkorenen toegankelljke gebied
Met is nu 20 jaar geleden, dat in het t
.,.",
".
~
der geschreven taal, is voor velen get J gtse-gebled een sc~eeps~escllu.t, e~nige, merkwaardtge
Het werK vall Soen Jat.sen opend door een vete'envoudlgiilg vart
h ar t' van China, he.
a.n
.
'
t astronomlsche instrurnenten en han" ., _','
"
"
.
opstand ultbrak die weldra leidde tot d 1 W "
h kt '
nih t
It..;
Reeds waren Soen' Jat-sen\ en de 31j- sUH en schrljfwljte, met het geweldlge
den val van h:t kelzerhuls der Man-I v:rtroa:~~~. S~at ~d:;: ::;i~ch;enz:efl ~en' aart' he6 wer~, e'n zlj nanien g~en gevolg (<:fat het. p~rswezen thans ~n ek~n
. .,'
. .
"
. ~ genoegen meer met een ontwikkellng- eenlgsalna. o~tWI.kke~~ stadium 1.s ge 0,tsloes Denkt men aan deze vroegere I cultuur heerschte, dIe de chtneesche I r
I ti
I
So
men : het onderw{js' Is belangrljk ult'
glOrie· dan moet men zeggen dat het I ko~ eve·na.~en, l~at sta~n over~reff~n~ 1 antgis evoiju ,onn~ rhenlftweg. . ~n waSt' gegr~etd de Volks\velvaa'rt'" heen ceil:
'r . , '
"
I was een
gedachte dfe eerst zeer htat ' ge ~,g~ z n !Jesc.r " en, geen groo
"
.'
een luiste'rrijk stuk was, doch met een I te
h t i d d 19d
in'
denker en nos mlnder bleek hlj later I trale Ietdlng gekregerr, er Is een gelel..
ed~e.uw, b'e,ritns. I over stiatsmansga'lell te" beschtkken del1jke modernlseering over de, heele
zeer verouderde technlek, In de 'loor- t I gecn .e l~ n, e .er
te h 1;..1irr d V b de I n hina s gerezen en an nog u en,
h"
I '
, llnle
name atgeslo en e -. van e. er 0 en dell eig~nl1jken kring der iiterateil'
doeh ,IJ was een waat patr ot; e'n met i' .'
sta<f Ie'efden de Keiiers en de hunnen
'
,
. . zijn patriotisme' wtst hij pij1el1 te s11jDaarentegen heeft de revolutie aanhun machtig en bekneld besta:~il. Et
Ware~ de staatsrnriChtIi1~ en, de po- pei?- w~armede' hij het h~r~ van zljri v~lk r vankelljk geenszins gebracht, wat er
waten ,groote Kelzers die groo~e relzen Utlek van onthoudlng te,n ,o~zlchte ,van heeft: ~etroffen. Hij stelde zljn Orle Be- 'van gehoopt werd: nationale saammaakten', rri~ar klelne ~wamen n'a hen ~e~ ge~s~ v~n ~enl,huidlgen ~ijt oestand, ; ginsel~n op-: i nationaUs~e~ den10C,r~tle I ;hoorigheid; zoo diep geworteld bleek
en gering was hetgeen zij zagen van a
e
on us aansc ,e . ~ e ~el. ge.~n I en volk~w~lvaart, en m~t het ~edte· l1et beginsel van onderdanigl'ieid aan
land en yolk. Een grondwet stond hun I ernstige feUen, waren in and~re landen daarvan bracht hij den MantSjoes den'! den persooh vati den keIzer; aan een '
nlet in den weg, dua ook ni~t den uit- : niet tal van dlngen reeds boog ontwlk- do<?delijken steek toe - weI nlet. zonder I persoon:,fh net aIgem:~inj dat weInIge'n
voerders van hun wil. Het yolk .was, als! keld, weelke in, ~hina nog zeUs niet I den\~go~~~clld" middelen te ,ge~rulk~n, I zich et v'ant Konden d60rdrlngen, dat' ,
het maar nlet te hoop l1ep, in ziJn doe." overwog ,.n wareI1
I ma.a~ zek~\4, met (e'n, voorb~eldige v~l- een republlek ook een begrip kOl1 z1jn
en laten z~r vrij, doch beter Is het te I De opkomst van ~u~ke ~enkbeelden - hard~n'gI.. D~t ons yolk y~nd~ag zortd'er dat toegewijdhe\d waardlg was,. In veel
zeggen: h~t was vogelvrij. Weinigen gesteund door een nleuwe nederlaag, die , nat10'~~~r..be~~e( is ..:... spreldde h~j t~nd' bleek' llet g'e'makkel1jk~r oU'de insteliiribekommerden zich om zljn welvaren, tegen ~apan - bl.eek spoedlg, te ve~l' - "hebb~n wij te' danken aan de Mant-- gen aaii den kant te doen, dan er betere
het moest ~aar zallg zlen te worden ,op voor d~ draagkr~c~t ,val1 het Mant8J~e-1 sJ~es~ d~e dat.. we,l~e~u~.t }1eb,b,en \ g~'- 'loo~ in, ~e pJ,aats t~ stel1en. Een tljdelgen manler. De wereld van het man'- huls. Het w~s te oU,d om ~og te reerel1." doofd omdat zlj vrcemde tirannen wa- perk was afgesloten ult harde nooddarijnendom was hermetisch afgesloten, In 18~~ werd de jonge keizer, KWallg~ reir;, eh da~~ ChIna tha~8' mfrtdei:' eeh zaaK, doch dat van.' n1t~uwe jeugd nog
daarblnnen hadden anderen ook niets sju, begaatd en hervormingsgez{llq, doch on'alhall}(elljk~ natle is dan een aa'n'de nlet' ingegaan.
te maken; en vanzelf verloor het yolk
'
,
" ".
'It !"
",
. , ~ .. " .. , "
t·
,,'
volkomen zijn belangstelllng In het "openbare leven", gesteld al dat zoo iets
bestond i en in de lotgevallen van het
JV'•
land.
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Vijf ,en twintig jaar
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Een luthttota'vall de; overittooPlingen,., 'welke in. het daJ va.u
de Theellls' zljn' voor,ge-komen'; de: toto is genomen hOven Sonning" blj Readiilg-i

Koude ' Iucli fsfroon1e11-

ratuur(falifig aan de, omgeving ,ontttokken werij~ de energie zau kunnen leve.
qp se"ances '
ren noodlg. voor, de beweging per-~Yoor ... ,
werpen en andere mechanische verrlch~"
Het is duidel1jk, dat zich onder zulke
tingen. l'yfen heeft de noodlge berek~..
omstandlgneden de gezlchtsnoek van
gelietiiiziiiiitde persoollliik1le';('l "
Ilei
(lutvehJee
vall
ll:i'axw,elr
ningen daartoe uftgevoerd en bevondel)"
het yolk ze'er veiklelnt nit e'en 6o'gp'unt
~." I,
,Q.at de- :Uitkomsten ii1Jderdaad voldede~
van riaUonaal bes'ef. ill e'en rljk van
" J\
I F 11 0 tt it' s6est;; heeft' In Hetl a~~' de",wet i'la.l;1 het' beh~lid der €uergle,
zoo groofe u1tge~trektheid Is de staat- De moord, ,gepleegd 01> den Ru:~st..
r. e x r u
"daar,' de onttrokken warmte veeI' meerfnancie't' Dln'iifrl
Nleuwe Huis". ~e Amsterdam voor ~ e.herg~~ rep.i'esenteerde' dan noodlg' wa:s'
kundige samenha'ng van nature al schen economist
zwak, en bij een dergel1Jk vluchtig De'Studie-Vereemgmg vOOr Psychical R,,- voor' de' ,bewe~h..i, der zwaarste' voorearch een voordracht gehouden over
6! 6
Nawasjip, w:aarover ons reeds geselnd
stuur, h~t- ten eenenmale ontbreken van
S
" . ' ,',
.',
,,'
"
'.
.
w'e'rPe'ri' die inderdaad' vetptaatst' wereen welvaartspolitIek, moost de band werd, heeft te Parijs diepen indruk geh~~ ~ra~gs~uk van kOude' lUC!htst~n;en ,deh: '
tusschen staat en onderdaan nog deS" te maakt, en het gehelmzinnige karakter
op. ~eanc~.,s:
,
I,
Nit dit resultaat 2ijn de onderzoe..
losser worden. Het begrlp ~nheld Hep ervan ho~dt d(i aI«emeeile b'eI1ngsfel.. :
Blj seance's' met mediit~s' is' he~l1aal!. 'klrig(n op dlt' punt gestaaKt. Sprekerdelijk' opgeriierkt, dat de aanzltten4~n stelde riu in het'licht, dat deze uitkomterug van ,rijk tot provincIe, van pro'- ling ten zeerste gaa:n~e.
Het schijnt nlet twlj'f~ra:cntlg, dat aan
plot~eling; hevlg~f koud~' voelden'; soms' sten weI overeenkomen met' de eerste
vlnele tot' district en' va,n dIstrict tot
w'as' het alsof een zeer kQud ,voorw~rp hoofdwet van behoud der energie, maar
famme. In het famll~ewezen, lamme' den moord e,en politlek l(ata~ter' mcfet
genomen In rulmen zin, heeft de Chi.. ~ worden: toe'gekerid. Een man' die's ll'lO'tvlak blj heri gehoud€n werd-; soms wer.. geheel in. tegenspraak schijnen met de
dEm hun voeten, beenen, of' armen IJs- tweecte noofdwet' der. thermodynamica,
nee$ w~ll1cht llet be'ste z1jner ziel bloot.. ' gen~ In het BoIs' de BOttl<>,grie' €eil: W'au'gelegd, en tevens zljn er trekkeri il\' del1ng met itjn: no'iicUHl maakt iooa13',
koud; ook kwam het voor, dat de ~oude volgens welke geen arbeidsvermogen
uit ,pet hoofd van het' medium, scheen ontstaan kan, door het ongelijk worden.
van waarl1jk bestuursgenle. Met een in- I, Nawasjin da:t eiked rrio'tgeh Pl~Cht ftf ,
~~e'gerl~ hadaen ov~r d~' oorlogstoebe- te stralen: Andere keeren w'erd e'en' kou- va~- 'g'eHjkmatige temperatuur.
tUltle, die, voor dergelijke dlngen naar doen, he'eft gewoOilUjk nlet veei g'e:d blj
het schijnt alleen in het Oosten bestaat, zich en het d~mkbeeld van: eeh n\'oord
reldselen, in' DultscllEtnd' en diit' nlet de luchtstroom waargeno'men, die, li,chte.
zijn.•de, b~t,rekkingen tusschen de fami- tot beroovlng Hjkt duS' weI ultgesIote'n', l
,hin~ aaa-rna' een' van die medeWerlters ,voorwerpen wegbl1es.
.
"
Sprekel'i herinnert ~an ~et gedachten'
d·~
h" ~'t
.
'
. " ' 1..\ d '
'
.
beeld van Maxwell; het' zoogenaamda
11e1ea.en, de, d00deI?- inb egrepen, uitge- maar de vraag, van welke polltfekezlj..;
lOl~ e.L ,g~ elm'l,1,1l1ige Q~lstan~gue, en
De' bekende' chem1c'us sir Willlam 'd 10; ltj' \ ' iIll'; 'w~'l het
'I" d ' 1l>werkt tot, een in vele opzichten bewon de deze moo d i iJ. ge·" a 1 I ret A'
de'n' .soAd h'"'eft rteV:.J.1i'serl',
et' bla'd'
,u ve , e van. max
,
een g en~,.
r S U It ga I, S n
g,;;, d ~' ,~_ , ,~ , 9 , U . U': f, <, ,
" : Cr?()k,~s m~:kte ~~, ~at ~en ,therl}toIfi~~~t tiare" fJeval~ In!de physica' bekend, \vaar~;~:nti~6~~~:, ~t:~~~lp~:~ :~:d~i~~~~~:= makkelijk ~ beantwoord~~. . ,
' ,
':~~;'~i' ri~et1>Ji~~~az~e7~e~fud~aer~~~~~~~~~ ve~sc;heI~enfj graa~n". d~a~de,.:- Itie!,~e-de' )jij' ~tl~ eEm gas van geUjkmatlglr- tempe ..
in t:1cliting te bouwen. In' die laatste ontNawasjin ,was, een ma~ ,~a~ ., ,,'
: :'I~t t" b'" 'l1iJit,,"l
.
,werd. de bedeiik{l.lg ontzenuwd, d~t die ratuur arbeidsvermogen zou zijn te"
wlkkeitng Is men echter geducht te ko t ~kwaamheld, wIens ,zerd:tL\ffi~ g~~e~,
;F , ,e €~?e ,e~,'
.'
Ikottde ,J)l~ar verb~eldinif was' van net;. ;wirlntm. Dib eenig' dtmkbare geval'
eSchot~n .
r aIs staathulshoudkundige en' f1na'n~hh·
.De' aan~llzlllg~n, dfe l,i~t rliog~1ijlt 'veuie personeu, die' fn l1et donI{et zllteh' vooro'udtH'stelt de Inwerking' van eeh
~rangeri ~e:: z~~~::;i~~~fd~Y; f~~:~~= zlch at vtoeg hadden goop~nbaard. ~iJ' I
,.
:~6u?e1\ ma.I{~n in! ~e~' eeli' k'e_?S',~~' ~.M.n~, te grIezel~il.
"
inteli,ige~tie: ~oIgens sprek~l' leldt, di~_
zeIt, dat slechts weinige onafhankel1jke stond te Parijs in, verbl~din~ ~et. ze~~ ,
DinH(r'C Ndtbas1ln:'
,zij~ rto~. onv?ld~el~.<f~. r~-: d~ P~!t~p~r~
Sinds J923 is dlt versch1jnEel vootal' ! tot ~.~~ l1:ypothese; dati oo~ de' Roudev~ren baatzuchtlge geesten zich van gan- verschUIende mll.ieux, ~~r~~e, ~ee, a~n
!VJ~fdt ~a~r~~ ge~~c~t'.a~~ ~l e~,e~' O~-'Id<?or Ha,rry Price, directeur van het sclHjns~len', mo.~~en wlJzen oJ)- de' wer..·
vele bladen in ~n bUiten, Frap.lt,rljI(, en: :m06td toeschri]{t- moweI- a~n ulterst ~ete~~en~n.d~ .~~s~~~~I~~~~~n""b~.V.; d~.t National Laboratory. of. ~sychical Re- k~\g' .v~n eell' ~ntelllgentie, 11'.1. van die'
scher harte op de aIgemeene toelegde
n. ontmoette ~p d~n vootgt~hd, t~e~en~e 'lln,~s~n€ a}~,J ,ian~ ufters't' r'e·Cl1tsc~~' sa- 'h~~ },u,i8~ ~eV~I,\ j:a~~, ,,~~~~~~n-. ~~ ld~t: g~- :search te Landen, nauwk,e~r1g" ond~r:. van del ,!controle'· v~rt het' n:ediunl, h(),~
De nieuwe dellkbeeldell pol1tieke personen. alj zou b.v. jU.Ist ge-- ,menzweerderS.
I
,l1;~r~a~ i~~~~J~p'ov o~~ty?efd: \ve~~ o.~ ~~t iz~ch~ met behulp van tielfregist're'eretide ,men' , dl~ "contrale" "overigens lrtog~,
dejeuneer~ ~ebbeil. me~ d~~ ~ee-r ~J?lii! d'l~ be d'e' s-ovt~~ d~ri' o\)t~~ ~e~ l~r~t~~i ~i~~ ~ees~ve~~~nt ~o~~ i~r d,it..- jthermometers,'QP verschHlende plaatsen. op'latte~. Spr. achtte een be'vestlglng
De schromelljke onversch1lligheid nasse, ~Ini,s~r, van _natro~ale e~ono- I{en 'd'oen' u~tltoili~n Jda' Naw'li$Jil' ~"lf ;z~l,td,~. ~oi.$ ?e ?6.ulo~1)~ pla?ht, ~,on~- lin de, seance-kamer en ,in het kabinet ,van deze' hypothese te vlnde~ll in <t:0'
over wat onder het yolk om in b ht mie, e~ w~ ~auw bevrlend, ~et. d e n '
, ,;",' " ~, ~'.
.1
U; ,~~~tel\~ Di~', ,~egt 1?-,at,u~r,~i)~ n~~~,s eh. !aangebracht.
De temperatuurd~lfng~n 0ll1st'a!ldlgheid, ~at ook de l.andere tel~ ..
de 'trtipfng opstandellngen ghO:~ fac It oud-mmist.er De Monzie. In aHe moge- ,r~~~n,en i tJtj ~e~IaI~' . h~i~' gt~~\eveu: Hd~!" men. zal moeten .afwacht~n\ Wat l\~t /werden , ongetwijfeld -vastgesteld\ zefts ,kinetfsche verschljnselen' een' intelligent
le'lde',f,,' -onbet-";aam ree'd '~dz~ lljke kringe'll he'c1\tte men waarue aliI); 'Pw~~ij~ehn gc ar~~~ I. ap? 1~ r~J, eut X~~ ,e> lveidete lus'iitr~ele' oI\deizOeI( 6plevert. ,tot' rulm 20,gr. F. toe hoewell 'andere 'karaltter vertoonden.
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rart1. v~n. succes, en nog' 'lolledlger z n ,00 ,~, en: ~ ~ . e ~,' wa~r"n" 1_ cbfum'~'rc1ale Pou't le~ p~yS dtt No~d",: 00 zoon' va'~' 'l)'otskl ,8ed'ov, dle' te' malen de dallng' l;!l~cnts 1/ a 2 gr. F. be.. . 'Voorts wees spr. op de onaanneinege~rek aa~ keimis ~estond ten: a~nzien ~l~:nbc~~~I~d,:::reec~~:~~c:I~ ;f~a:::;~~_ ,niaa't" 0~n men hem hi '1930 n~ar Rus;.1 :P~~!Js' woont, n~'~ft ver~la~'t<J', ~ati,. hil ;'d~oe: l~~ Ui;r~~ef. l!e~ sc~el~nl ,t.a~op- llijkh.e~d, dat bedrlegers zich oolt, de
van ~et. bUitenlan~~ Het TsJoong-kwo~
.
' ,.t.. d'
' . 'd . d ' " ' la'rid Wilde laten komen' ont' hem da'at :Naw'a~jin zeer weini~ geltend heeft en' \ll\er e IJ e, a m~: ,sam,env e me s ~.ke, on,tzett~nde moeHe, zouden, getroost
het ~i~.k ~,a~ het Midden, of eenvoudig W:~k::ht~:S:I~~u;liiie;i~ve~~Ulg~~~el~~ eeIi riot ho6g~re~i' ~s·t· te doe'Ii ~klee..: :g'elOoft. QP' fi'et, ee'rste geifcl1t, n~'~6 ie' ;~le~}ne~ls~he. ~r:;'l1'f~selen, d.w,z. b~- hebben om dit koudeverschijnsel te
Ta··kw~, het' Groote Rljk, had' zoovele w
J, .
'
d' r .d'eh, weige''t'de }iii' e'Ii n1aiW zi)hl' ontshlg": ~ d'oen' te, .liebb?n Irieti 'een' exe'cutie' door :wer ~g 0 OP. e mg van YOOliWerpen 'voorsc,h1jn te brengen daar en Unmers'
eeliwert de gelegenheid gehad zich te in RusslsChe, ,kringe,l} w~~ ~e: ,~~~ haa , ,Sinds·~'i~Ii' ~~s hij' ~~rk.t:~a~~ t.l~S ona:l- de o.PO~, ~bk, at oma~t }i~~; nie't i~~~t ! tafels, gordijn~n~ ~luziek-lnstrUl~en~en 'zoo' ~einig belang in werd gestel1d en
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wentelen In elgen voortreffelijkheld en
die ~oor ,v~~emdellngen be~~st1gd,te
h06~en"dat t?iltzaj,{ voor een groot ~antal landJes, die nog schenen te oestaan,
niet aan'!e'zig was. H~~ ChrIstendom,
reeds vroog ge-propS:geerd, was, v'oori60ver het.. eenige aandacht van de' HUe-

"

,

L

~::t e~~r geee~e~~~l~:t~:o:~OO~l~Thhe~~~ :Ilink~e~ij~ ~cll~iJ,'ye~ ,e~, jo.,}!P~l1~~t,. e'~' a,~~ ;i~, ~~'a~ ,~aW~~jhl ,~e~~$l. ~~t, ~e s~\v~~ts' ~~~d ~V~~g:~~C'6i~~s:f:~n~ ~;~~~~.a~~t ~ het ~en bezoekers aIleen om" h~t bewehij wien tal v'an d'tadeno u1tkwamen, dl~ e~?~~~.i~ch .ra~~,s·~~n ~~n",gl~O?te ~-, :g,e~~9~~n.ha~. Hlj, ~.~~~ ,~?l\t,er c;l~ ,~t'!~. ,gevoel van koude in nlet'alti d samen 'gen Ivan' voorwerpen e11l m~ter.lallsatle3
l1epe'n naar de' h'o6(dst~de1\ Vah' Eul'o:' ,d.~stde~le. 9nder:n~ll}hlgen~. gn~ele ja~~n :~e,h~~~~lcf~ ~!et, u~tges,l~ten.', oat, ~el)., t~ imet aantoonb e~' l~ng v
Je th _ 'fe doen was. Hi~ beschouwue daaroll\.
ee Che landen'
geleden wfs hiJ tot Frans'chman gen~- :Mosko\,\ bev.rees~ 'v},as- vorN 6pthuUin-, t '
t r
ar, ai, ~n I,~ er fiet koudeverschiJnsel, als een, waar-,
p s
,~ .,
. ,. .,..... ..~, .. ; ~urS)i~¢erd. Zij', ,d'le ,d'i J.\';.l'I\c;i' de~ ~Wj~'ts' : g~n',' ~n~ Na\\tr\sJ})Jt, 1)1 ye-~6\a~d piet, ~~ mo~~ ~ : ,
.
" , . ,,: '" , __
})orw ,van ec~theid van paraphyslsche
Dit maakte dat men naar mate van in dezen moord meenen tel zlel1~ wijzen vervolging van SokoJnikov en Pjatakov
Enkele obderzoeketS' hebben geni~endi '~ermoge~s bl}, het medium en meent"
de elgen, politleke iOvertulgibg ~n er op,. dat deze, co'incideert m~t de be- .had kunnen doen.
dat dd warmW; dfe' Ibl~jken8 ,~e teirtj)'e'; I dat de voorultgang, deze~ wetensc~aJ) ali
) ,
te veel belemmerd wordt, alSi men over~
~.#
~d_.";.'·.. .. ..•. " .. - .- . ,--_..
, ..,.. ,,'
~,
-==r"-'~-~-'--' ._~ . . :-::k:i::l ., ~f
t,"." ~ •
,
j
dteven aanaacht blijft. schenkell aan de
bedrogshypothese, in plaats van gebrulk
te- makerr van alIe gegeven~, die dit
etiket van echtheld ontvangen hebben.
j
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ZWAARTEKRACBT-TIIEORIE ,

PubUcatfe van Einstein

"Zwljg! !" valt de kapiteln, een krijgsNog dansen sergeant DonderI{op en HavlkS'e vroolijk door de kamer als een ordon'-man v'an het goede soort van to'p tot teen,
nans z1jn s-torende Intrede doet... ".
Kwaad' ult, "je be'tit s6huldig. aan he't IplsOf de sergeant hij den kapitein wU btuik maken va~ je macht! Aan ins'uborkomiue! En direct! !
dinatre! Mlsdadig vervolgen vall mlnderen
Met de vreugde is het' nu ged'aall. en eeh verregaand gebrek aan plichtsgeSergeant Donderkops roes is o}> hefi~I!de voell!"
•
oogenbUk verdwenen. Hlj trekt 2'n kleeretl
Asj~bllet! Dat kan ,,'t, Poot1e" in zljri'
recht en begeeft zlch schoor'voetend naar zak steken! Hlj verstaat echter niet de
het bureau van zljn kaplteln die hem koel h€l{t van a1 ~He y,ree'mde wooiden die MIn
ontvangt.
kapitein daal" gebruikt. Hij we'et dan 90k
"Ik heb vernomen", begint de kapitein nlet- anders te 2eggen dan: ,,0, dank U
dir€ct, "dat je soldaat Mickey Mouse 011 weI, menee'r! Zekef, meneer i Dat dacht ik
een marsch van 200 mlj1 geionden hebt. oak, meneer I"
Is dat zoo 1"
"Jawel, kapitein" .... en..".. de kwestle
zit zoo.." .."

"En nou zal ik 'je nog wat zegg~'rr r I"
d'e kaplteiij, ~wa,ad 0.l?sprlngend.uft
zijn stool. En met dlcht geknepen oogjes
van kwaadheld e~ drelgend ge'barend met
de' vfnger gaat hit verder: ,',Jij gaat hem
achte'rn~ en brengt hem terud! En leve'rid f f' Als d~t illet geb1eurt, bierig ik je
voo'Y de lhijgsta'ad ~ii z60waar fit n!~i sla,
je idi t6t de kogel veiOofdelM& ~6't'cleri w~.;
ge'ns luoo'td nie't voorbedacilUn r({ae ! t',
was
een schrlk f S-eh~e'arit Donde'rkop, die anders OQI< veo! geen klelntje
verva-ard Is, slaat haa~t stijl achterover
van schrlk.
l)'ulde~t

oat

m,e

Zander zlch ook maaf ee.n oogenbU}( w b~':
denken en zonder zeUs de mlHfaire ,g'roet
te brengen, rent hlj het bureau van. den kapltein uit en hoit, zoo sne1 ais hem maar
mogeUjk Is met 2'n' houten been, naar de
stttllen toe terwljl' hlj een soldaat toebrult
een, p'aar fleSscheil water te brengen. Dan
sp'rlrigt hlj ;;tIs een cowboy op. een paard €n
djdt als een g'ek de binnenPldat§ at eit dd
vestlrig uft, ohd~rttisScherl vl~kerid eil' sehelderi,d op di~ri Kapitein dl~ 'hem durft t-e be.:
harideien als een- gewoon wldaat I

Een stap nader tot de oplosslng valli
het geheim van de zwaartekracht is gedaan door een publlcatie van prof. Albert Einstein in het bullethl . v~n het,.,
Franklln Institute te Philadelphia (V.S.)
waarin gezegd' wordt, dat wij waarschijn11jIt 'te' doep h~bb~n met een serier got:-,
Yen; geheel afwijkend van wat tot nu'
£66 bekend waif.
De' golven, well~e Einstein meent. on~
,de.kJ te hebbten,. toonen verra~nd veel
overeenk9m~t met recente bevindlngen
viin natuurkurIdigen inzake de structUUIf
der materie.
Elnstelrt waS' de eerste, ,dIe in 1911 de
idea van zwaaltekrachtgolven.' opperde.
Zijn JonglSte· rapport is' een meer doorwerkte. mathematlsche studle Vall het
bestaan daarvan, <to w.z. dat dit rapport,
n~eer dan zijn vorige, het bewljs tracht
t~ Jeyetel1 van het bestaan dler golven.
, 'De oot$a~ der golv~n acht Ell1s~hl
aanwezig In de mas.sa der
\'aste
llChamen, in dler voege, dat de massa;
of liet ge'W!cht det ~a:rd~ tier Ian~e got..
Veil Zttl vetootzakel'r, d~ nlass:a of he-b
gewUHlt \tiln ~en e'ukel at06m een b'Cll..
t~ngewoon korte golf.
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barnevelt" dat op 24 Februarl a.s, vertrekt
van verlO! naar Nederlandsch-:lndie terugkeeren, terwijl de 2<le 'luitenants der Infanteri'e p. ~. BROERS· en C. G. G. ONVLEE met het op,;10 'Februari a.s. vertrekkend m.s...Dempo" hunne bestemming naar
IN NEDERLAND
Lndie zullen volgen,
Met ingang van ,1 Maart 1937. wegens zeAmsterdam
venjarlgen onargebroken dienst in Nederlandsch-Indte l1~gen maanden vertot naar
Ejuropa. verleend a~n den kapltein D. VAN
20 Jan. - Bevordsrd tot arts de heererr
KEMpEN, in garmzoen te Bandoeng,
J. H. van Roon (Rotterdam) en W. Bakker
(Nleuw-Helvoet) en geslaagd voor net artsex~men Ie gedeelte <l'~ heeren A. Jacobse
Jn-xen "Uiivoerr. en Accijnzen
(Nljkerk). C. Mets UJmuidcn' en D de
'(Berlijn).
.
Overgeplaatst van Belawan naar Djarnbt Levie
VOOl' het candtdaatsexamen
J. B. DE LA BRETONleRE ambtenaar 4de in - de Oeslaagd
Wis- en Natuurkunde d'e heeren
klasse (vertncateur).
'
Ingetrokken de overplaatsing van den P, F. A. :Klir.,kenbel'g en Njo Tiong Han en
voor
het
doctoraal exam-en in de Wis- en
gedJplQjne,er,p.." douanekommles (verlrtcateur) Natuurkunde
de heer F A Kroaer
PJ\IMBANQO~ van Belawan naar 8epat.
Bevorderd tot dec tor in de wis- .en NaOvetgepIaatl8t van, Belawan naar 8epat tuurkunda
op proefschrrtt .geti'~eld: ..Bau
(;:11$ ontvanger) C. O. SCHLETTE gediplound ~truktur von' SChale und Sipho, l:1~i
meerd douahekommtes (verificateur).
permischen Ammonoidea" de heer J C A
Bohmers, geb, te Zutphel'!'.
...
,,,\- Economiscbe Zaken
Bevorderd tot doctor in de Geneeskunda
proefschr~n g~titeld: ..Uber LarynxOhtshtgert- in~t i~gang van 30 April 1937 op
una Hypopharynxkarzjnorne
inbesondere
op' verzoiek, wegens volbrachten diensUijd' tiber
deren operattva Behandelung" de heer
eervol en met techt op penstoen utt 's Lands B. A. LUbbers... geb, te Amsterdam.
dienst o, A. BRUNET DE ROCHEaRUNE
2~ Ja,p'•. - Geslaagd a,an d~ VriJ? Univerlaatst-elijR tijdelijk waarnemend Rer~ren~ sitelt voor het ,cand.-ex. th€ologie d'3 heer
f,daris
bij h~t Depa'rtement van tandbouw J.BIaauw te Boskooo
Nijverheid en Handel.
'
25, Jan. - G~3laagci 'voor !let doctl ex in
de Gerieeskun'd'3 de heer A. Wendel:hold.
B05chwezen

De Postvluchten

Acadernische Excmens

Een .drama ivan ,de zee

.(

•

Hoe of de ,,'frYl11" onderglng
Een van de meest dramatlsche gebeurtenlssen ter zee in den laatsten tljd
yond onlangs plaats aan de Noors.che
westkust, waar het stoomschip "Trym",
van Frondheim met, Ijzeroer onderweg
naar Middlesborough, tijdens het [ongste
storrnweer S.O.S.-seinen uitzond. Ret
schlp had de roerstang gebroken en zijn
reddingbooten waren Iosgeslagen en
weggedreven, waarna het tot overmaat
van ramp nog een lek kreeg. Het motorschip "Venus" uit Bergen, een passaglersschlp onderweg naar Newcastle, was
6 uren van de "Trym" verwljderd, en
trachtte het in nood verkeerende vaartuig "full sueert" te berelken. Den volgenden morgen om 2 uur bereikt.e de
"Venus" de pa its, waar de "Trym"
moest zijn. doch het kon het In het
duister niet vlnden. De "Trym" schoot
zijn laatste vuurpijlen af en werd een
uur '.later gevonden, aldus de correspondent der H. Crt. te Oslo.

"

~:.

Utrecht
De mantri-politle bij den Dlep.8t vim het
130schwezen ip de. h'outvesterij POeiwodadi
19 Jan. - Oeslaagd voor het· Ca'nd
RADEN SASTROPIl,OEWITO is wegens
lichamelijke, ongeschiktheid, ' op verzoek, C;eneesKund,e. G. Oussoren, It'. iI. W. 'Bltj~
eervol en met recht op pensioen uit 's Lands ~;r, J. M. Ph. A. M. van ,Mlert L B E, va,n
noogenhuyoo, E. Deddes, H. Beens en 'J. .L
die~st ontslagen.
II. M.l Goossens, Doct. Ex. Geneeskunde ~'a
ged.
D. A. van Blommestein L H
Beiastingen
Branq . L. Bongaerts en H. stre,r..ge'rs Ct:l11d'
Belast me~ d~ waarneming van de b~ Ex. Re~hten, C. Raaphorst, mej. W. W'estrekking ,van adjunct-insIRcteur valh Fi- e.els Boer en B. de GCl.:de Cando Ex Theomirlcieri bij ne.t Hootdkantoor van q~n: !£~ie. J~ H. Vl'~e. Kerk. Voorber. Examen. B.
Dienst <ter Belastingen mr. B. L o. pAN- uagevos, G. van Doorn en G Molenaar
NEKOEK.
.
2() Jan. Geslaagd voor' het cal)d :ex
O~ vers'cil~idene openbare g~bouwen te LisSttb'Oil zijh
Belast met de waarneming van doe betrek- Theologie: A. H. Knottr.,erus B J OQS';
lioma'allslag~i\ gepleegd, waarVGor men de commll, . .
king van. Mjunct-inspecteur van Finan- terhoff en M O. Koole"
"iSleb VeraIiiwoordelijk s tett. De verwo'estlng, a~Ui21 Jan. - 'Geslaagd . voor het doct ex
cH.~n te Weltevr~e.ll mr. S. SCHuTZ.
\ ge'rtcht in het l\Ii nisterie van Ollderwijs
Belast Iilet de waarneming van de 00- rec,htswetenschappen C. Laan Jr. en W·.F.P:
\
trekking van klerk voor de belasting-en te Kurtz; doct. ex~. Indisch Recht J. ,van
~n ~ ~rljken. La~rrnak~nde~he- tl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ MaIling, ANWAR. schrijver op maandloon Goor, H. O. de Haan en ir. Go Dhiam lng.
22 ,Ja,p',. - Gc~laagd v90r het cand.-ex.
aldaar.
pen elkaa.r ,een vol uur lang kwijt. Zij
r~chten A. ,W. Hlbb~ln·. Dbct. ex. rechtswevonctert elkaar echter terug, dank zij de kaar verwijderd. Doch <le~ volgenden
tenschap mej. J. ten Doeschate en met
rtiifit.1lte' tidminfstratle
radio- c;en de pe1lingssignalen.
morgen nam de storm wat. af, en de
M. Hesselink. Prop. ex. theologie p. Allard.
U
"Vt'\lUS" streek een redd1ngsldep. Tien
G~pldatst te Bandoeng, 0P' Mt kantoor' Cando ex. theologie A. J. de Ble en W. J.
van ~~~ kwa~ti~rme~ster van het SUbsis- Kolkert. Semi-arts ex., O. C. E. M. BerDe duisternis vlei weer in en de voor leden van de bemanning van de "Trym"
tentenKad~r tevens van het garnizoon de kcnveld, J! W. J. Brands en G. Korndorfhun leven vechtende mannen van de werden door d~ze bo'ot ger'ed. Nog
2de luitenant. d~t ,Militaire Administratie fer. Artsex. G. J. Barte,p'" C. F. G,-;est en
FinancUhl
"Trym" glngen met gemengde gevoe- slechts de helft van, d~ "Tr9m". stak
H. LANGE; Oil: 2tl ~anuari 1937 per m.s. tweede gedeelte, met, M. E. Kortenoeve,r,
..Sibajak" uit Nede,land vertrokken.
Th. B. H. A. Rutgers. Doct. ex. gen~'esl(.,
lens ~an hoop en angst den: nacht te- toen nog boven, het W1~ter alt. Toen
Herbenoemd tot adjunct-inspecteur van
Idem . te Amboid! als kwartiermeester J. G. Haas. H. ~l1klaa~ ep. E. ,H., Vc;ln Leeugemoet. De kranten in Oslo werden uit stak de stornl weer op.
,
FinancHHl te ~I?ndowoso nir. A.W. REIJER- Vim net . garni?«~n ,d~' 6'nderluit€nant idem: ,well. Apothekerex. tweede gMe.~lte. mej.
:3.~., . a\?:1l)~ellaar van bUitenlandsch verlof K. LANOENB~a.G. op 2Q Januari .193:7 per . J. W. ~ .. Laa!lbroeI<, ·mej. ~f. A. Ganzeboom.
stockholm, Kopenhagen, Londeil en an'
" '
dere plaatsen opgebeld over het lot van l De, kapiteln va~ de, "Vel~us n:hrt terusY~rwac~tl. laatstelijk die betrekking 00- m.s. ..Sibajak" uit ~ederlan..d vertrokken, A. J. M. Snllt$, !I. T,h. MIJuhal'dt en J. H.
klee<i hebOOnde
terugkeerende van ctetacheering bij de Ko- J. van Engelshoven. '
het schip. Het drama was zoo opwin- wahaI'ldtat ~ek"Trym h~jP bhetl PUtntllst01J.d
Herbenoemd . tit adjunctl·illspecteur 'van
Reserve in Nederland.
,2~ Ja,n. Geslaagd voor het cando-ex.
dend, dat het in geheel Noord-Europa ge ee e zm en, en 1 ~~ 00 a es op Finane1en bij het Hoofdkantoor van den loniale
.Oeplaatst te Koeta-Radja op het kantoor O'eneeskunde dr. J. Th. v. d. Werff. '
met spanning werd gevolgd. Nocht-ans at,les ~e ~etten. De "Venus v?erd~ e~~ pi:e11st <ler, Belas,tingel1 ,m\,. 0 l?H HEL.. vari <fen Kwartie'rmeester van de Gecombi25 Jan. - Qteslaagd voo!' het doct. ex.
ambtenaar van buitenla'lldsch verIol neerde Troepen de se~g-eant-majoor der Mi· Veeartsenijkunde,
begon het el' voor de bemanning van s.toutmoedlge manoeuvre ,~it,. en een OEM,
ged.: mel A. Asterugverwacht,
laatstelljk dIe betrekking .lltaire Administratie A. DEKKE~. op 20 I man. T. Bakker. twe€de
R. A. P. H. C<lrbey, Th.
~e ,,,Trym" in letter:ijken en figuurlij- hjn ~!erd naar de "Trym \ geschoten. bekleed hebbende.
Januari 1937 per m.s; .,Sibajak" ult Ned~r'; de Groot, H. Koens, Th. stegenga, J. H. p.
Herbenoemd tot inspecteur van Fir-ancien land
ken zin hoe langer hoe donkerder uit De hJn werd be:esttgd en hie~lan~s
vertrokken, terugkeerende van buitEn- Verwey en G., Wagenaar Prop. ex. Theolote
Soerabahi.
mr.
W.
-HOLTHUIS
ambtelandsch verlot.
gi'd. A. J. Kroinhout. Doct. ex. Pharmacie:
te zien en algemeen werd aangenomen, werden de overl,:)e le~e,? van de b ...- naar
van buitenlandsch verlo! ~erugver- ,Overgeplaliltst ,van ~oeta-Ra9ja naar H. Boekhout, mej. W. Pluijmaekers, mej. J.
dat ze nlet meer gered kon 'worden.
manning ~an, de "Trym gered.
wacht,
laat.stelijk die b'ettekking bekleed Nleuw-Singkel, als kwartiermeester van' het WiItink en J. ter Braake. Cando ex. Wishebbende.
,
gan)izoen tevens officier van kleeding. de en Natuurk. K. L. Paping 'en D. Dresden.
De heldenmoed van de bemanningen
VerJeend wegellS ZJevepJarig~n, die~st ne- idem J. H~ M. VAN ASS.
.
Gelukkigerwijs was de '"Venus" een
van de "Venus" en de "Trym" wordt geli maanden verlof .naar ~uropa ~an
Idem van Nieuw-Sip.,gkel naar WeltevreLeiden
motorschlp met groote hoeveelheden hier overal geprezen. Kapitein Dreyer J. N. GREIDANUS, 1,Pspecteur van Finanden
lOP
het
kantoor
van
den
kwartiermeesoUe in de tanks. Deze oIle werd op de van de "Venus" ontving gelukwensch- cien te Semaran~. met Qepa(ing dat hij zijn ter van het Subsistentenkader tevens van
zal nederleggeti 9P .\ April 1937
19 Jan. - Oeslaagct voor: Doctoraalgolven gegoten en deze bedaarden. De telegram men van den Noorschen minis- betrekking
Verleend wegens zesjaHg~n dienst acht het 'garnizoen de idem M. MALCORPS.
examen geneeskunde mej. C. M. Ar.,thonissJ
}
,.",.,~';tdc"
"Venus" bleef steeds paraat. Plotseling
maanden verlot naar, Europa aan W
ell: de heeren A.. E. Denekamp en W. D.
ter-presldent en v~n den pr~sldimt ,del' RIENSTRA.
" t
-., .... - "Genle
controleur bij den dierist der
Muller. Doctoraalexamen rechtsgel€'erdheid
selnde de ;,Trym": "De machlnekamer
Noorsche reedersvereenlging.
Landelijke Inkomsten te J?9:erwokerto met
G~pIaatst bij den gewestelijken en plaat- de hee'l'en J. A. Hammerst-ein en p. B. M:
gevuld met water"., De "Venus" ant-'
bepaling dat hij zijne betrekking zal neder- selijken
genledienst te 80erabaia 'de hoofd- ten Bosch. Ca:p.didaatsexamen Wis- en Nawoordde: "Ultpompen. \Vij zul:en u
De schipbreukelingen van de "Trym" leggen op 16 April 1937.
letter L.: mej. E. M. eh.' van
oPzichter der genie A. SESINK CLEE, poer tuurkunde
helpen".
(,
werden na,ar Newcastle gebracht. Allen
m.s., "Marnix van Sint Aldegonde" van Bumen.
20
Jan.
-" Geslaagd voor, candidaats·
Infanterle
bui:tenlandsch verlo! terugverwacht.
De slgnalen van' de "Trym" waren bleven 'zij opgedeerd, doch zij waren
" I d e m biJ het bataljon ploniers te Tjimalli examen G'~neeskunde de dames C M Cal.
zeer zw'ak~ De "Venus" glng veort met zeer vennoeid van den 43-uren langen
Bbjkens
...
bericht
va~~~t Departement de onderluitenant der genioe G. W. J. VER- jouw. J. W. Lindeijer, J. Merk~liin, C. M.
olie oll' de golveh te gooiell. De sche- strllcl op leven en dood in den razenden van Kolo~l1eI:l zal de kapltem der Infante:rie 'BEEK, per m.s. "Sibajak" van bUitenlandsch Jamil1: en T. E:. Zwaagdijk, en de heeren E.
de Wmd, H. Dekem a, J. C. A. Th. Ge'ntts,
K. DROS r met het m.s. IIJohan van Olden- ve'rlot terugverwacht. '
pen raakten nog eenige keeten van el- storn'l'.
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Amstefd'am
Leipzig
Ro'tile
Matse1l1e
Boectap'es~

f/2

, 3/2

Athene
Mersa M.
CaIro
Oaza
Rutbali
Bagdad
Basra
Bushire
DJask
Haid-erabad
Karachi
Jodhpur
Jhanzi
Allahabad'
Calcutta
Akyab'
Rangoon
Bangkok
Kolak
V~c~oria

3/2

2/2
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4/2

31/1

3/2
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De zee was echter nog zoo onstuimlg,
dat elke reddingspoging onmogelijk was.
De "Venus" bleef echtz1" steeds in de'
nabljheld van de "Trym" en goot oUe
op de ~Qlven. Bij het gloren van den
ochtend kreeg de bemanriing van da
"Trym" nieuwen mocd. De pompen
werkten voldoende en de dynamo bleef
het radiostation van stroom ,voorzien.
Den geheelen dag werd het contact tusschen de beide schepen onderhouden.
Doch .de ~torm woedde onverminderd
voort, en soms konden de schepen elkaar
nlet zien. Het was onmogelljk om, sloe-
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Penail~

Medari.
Sin~apOre

Palembang
Batavia
Bandoeng
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F. I.e Cos'quino de Bussy, F. IJoudijk, F. L,
Eggmk, A. S. Danner, fran !tong Jam;. D.,
R. Martini, R. Blotema, H. Q. W~, ~hr~u-·
der, .(\. Th. M. Bakker, ~. T. B~rnald;, H.,
A.
v.d. Flier, p. A. VIsser, K; 13a~ker.
J. C. v.d.•/Graaf, J. C" Knip p. Creze-~,
v.d., BroeK,C. Lely, A. Lubbers en L. H.
Geerdes.
Ca,r.dIdaatsexamen Wis- el,1 Natuurkunde'··
letter F.: mej. H. M. A. Hartrilans. '
21 Jan. ~ Geslaagd voor het doct. ex. In..
disch recht J. H. Willems; voor het doct.,
ex. Arische taal de heer $. Paranavitana..
Geslaag'd vcor candida'ats-exanien
r2chtsgeleerdheid mej. L .C. Junoq.
Doctoraal examen rechtsgeleerdheid de"
heer A. E. van Braam Houckgeest. .
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oogglazeri, ·moder.n
montuur, gratis oogorldkrioek.
, Zeet tage prijzen

Gemakkelljl<e" betallhb:
SH'A.~"G}JAI OPTICAL CO.A
Piritoe Besar 33 ~

PaSs'ar gar" 112
,J26v'

~_"!'!!_!!?!S"7::

_

Ba~doeng II 103, PLP 21
Zenders: GSII 1,3.97, GS'G 16.86, Gg~B ~1,5!Si
17~OO Gramofoonmuzi'ck - 17.30 Persberichten - 11.15: Graniofoonmuzi-ek - 18.00
17.00 Krontjong - 17.30 Javaa~sche ke- . 18.30' Big Ben. Variete - 18'.5Cf Dari&mu.
Oimnastiek - 19-.30· Gemengd programma toprakfragmenten.
zlek - 19.00 ..A coup.tryman's diary" cau..
- 19.40 Oramofoonmuzlek .:.- 19.45 Buitenserie - 19.1.5 Cone,ert Commodore Grand
Bandoeng II 103. PA'IH 45
landsch overzicht do'or dr. L. F. Jansen O~kest 20.15 Kinderhalfuurtje - 20.45
20.00 Hollandsch cabaret - 20J5 Geva18.00 Maleisehe zang uit de Molukken - Nieuws en mede<ieelingen - 21 05 Zangr~.
'fieerd
da,p.8prOgramma
21.30
Phohi-reB. B. C~
lay: "Van week tot week" causerie door 18.15' Enkelie Sumatraansche Uederen van cital (sopraan) - 21.15 Sluiting.
de M.V. "Tikam Toea".
Zende'rs: GSII 13.97, GSF 19.82, GSa 31~55
Zenders: GSII 13.97, GSa i6.86. GSB 31.55 den ,beer L. Aletrino - 21.50 Lichte klanken
- 22.30 Dansmuziek - 23.00 Sluiting.
8andoen'~ II 103, Batavia II' .90
21..30 Big a~m. ,.Love from: a stranger;;
18.30 Big Ben. Orgelrecital~ - ,19.00, , From
p~m 45
hoorspel - 22.16 Birmingham Hippodrome~
sail -to ..steam" - 19.40 Gr¥lophoon-In,terNiroltl (l\'laleisch)'
19.00 Persber(chten - 19.15 Javaansch dn- Orkest - '22.30 Pianorecital - 22.55 Vers!ag
Bandoeng P. ~I. Y..
mezzo - 19.45 "This is England". cauoo.rie
termezzo- 19.30 Soendaneesch programma vcetbalmatch 23.45 Gramophoonnluziek - 20.00 ·B.B.C. Dansorkest - 20.25 Nieuws
Batavia 11_190.
van
de M.V...Coetoeng" - 21.00 'Chi,r.eesch- 2".00.Nh~uws en mededeelingen - 0.20 Dans..
en mededeelingen - .20.45 B~zoek aan. Dam- ,
53,O~ M. en 90.63 M.
NirOlll
17.00 Soendar.eesch' programma met. zap;g dale Tw.eed M11ls. Peebles - 21.15 8luiting.
Mal'eische Op€ra "V.U.P." - 24.00 Sluiting. muzlek - 0.30 Sluiting.
17.40 Gambang-kromong - 18.00 MaGSII 13.91, GSF 19.82, GSB 31.5&' ,6.00 Gra'll1ofoonmuziek - 9.00 Lichte 'muBatavia I 126 M.
le!scI:1e muzi'ek v.an.~in~apore-18.15 Turksch Zen'ders:
.
, ' J_
ziek ....... 110.00 Concert - 11.00 oenremuiek
interm'ezZo
.18".30
Kinderhalfuurtje.
(j}Ialeisch)
21.30
Big
B'en,. Dansmuziett - 22.15 Plano- _ 11.30 Da,p'8muziek - 12.00 Pait- en lunchParis-Colonlale
18.03 Argentijnsche tango's - 18.30 Zal'1grecital
'
22.45
..A
countrYQ.lan;s
diary".
muziek - U.30 Sluitlng.
Bandoeng 11103. PLP 21
les voor kind'crell - 19.00 Persberichten Zender TP.A 2. 19.6g 1.\"causerie - 23.00 Gershom Parkmgton-Qufn·
.
19.20 Serieuze muziek - 20.00 Keltische
105 M.
17.00 Theemuzra~ - ~8.00 Vioolvoordracht
17.00 Westersche Hawaiian - 17.30' 8oon- tet - 23.30 "London Pie", 'radi6-revue-24.00
volksllederen met harpbeg;cleiding - 20.30 daneesche
,18',25 Volkslied - llJ.30 Ooncert (relay
Nieuw"",en mede<l~elingen :..... ()20 Dansmu- -;' J,8,20 Paul Robeson, zmgt - 18.10 Persberong.
....
'
Karakterstukjes - 21.00 ' Radiohoorsp.el:
8.30 Maleischle liedet:en - 9.00 Gainbang Radio-Paris) - 19.15 Servischle kroniek over
ziek _ ~ 30 Sluitin~g
•
rt~ht:en. Op 00 M.,t Muzikaal programma "Het Bruiloftsdiner:' - 21.30 Hollands¢he
Bandoeng II 103, P~II1 45
,19.00 oallsmuziek - 19.30 Concert - 21.00 kromong '- 9.39 Arabis~lle Uederen - 10.00 het leven in. Frankrijk - 19.30 NieuWs (~rt.t
cabaretliedjes - 21.55 Amsterd. openings'
., ~j
Amusementsmuzl~k_ 22.30 Potpourri's - Sluiting. ..- 12.QO ~p.daneesche liederen - gelsch) - 19.45 Concert (vervolg) - 21.00
18.00 Kinderhalfuurt~' ~ 18.,15 Chineesche
koersen. - 22.00 Da,p.smuziek (alleen over
-23.00 Operetteflltsen - 23.30 Gramofoon- 13.00 Javaansc1le gamelan - 13.30' Hawaiian. Nieuws en koloniale ko'Usen - 2L30 Radrd..
P~tris-Colouja
muziek voor klnderen.
de \1 aJc~rPelzertdei's) k' ~2'.3(f Sluiting.
- \14.00 Sluiting.,
f
jour,naal - 21.40 "Le, message de Paris" Zender TPA 2. 19.68 1\1.
.muziek - 24.00 8luiting.
I!
I
21.50 Juridische causerie - 22.00 Gevarieerd
Bandoeng II l03 Bata.VIa; if 19()
17.00 Amboneesche liederen - 17.30 Ke- concert vail lichte muziek - 23.25 Sluiting'.
P~I ii 45
.18.2~ YOlksli~d - 18.30 cqnce,'t, ,(~'la1 ~a- '
R. V.~I.J~ (Senuu'allg)
tjapi en soelfng' met ~.l'l1g - 18.00' Westersch'a
llederen - 18.30 Persberichten - 19.00 Elk
19.00' Persberichten: - 19.15 Arabische lie~ dio-Pans) - 19.15 Romeensche ktO(l.{ek ov~r :
161,29' 1\1 en 88.76 M.
wat wils - 20.00 Krontjongorkest en radio- .19.30 Persoverzicht - 20.00 Kron- het leven in ~ankrijk - 19.30.Nleuws (~n·
Home
BataVIa 1'151.89 M., Batavl.¥ n 611.66 l\t. deren
tooneel "Lief SOuvenier" - 24.00 Sluiting.
tjong- en ..s~amboelmuziek door het Studio- gelsch) - 19,45 Concart (yerV6Ig): ;:-,.31.00 '
11 00 Sluiting
Orkest
21.00'
Javan~he' ga'melanmUZiek. Nieuws en koloniale koersen - 2',30' RadlQ.,' 800 Concert
(Jolfi~Dgfe 25.( )f. Azle.oftz~lfdii1f'
1(00 Gramo!oonmuziek ~ ,l7'.30' PersJJejournaal - 21.40 Litetaire ~au.s~rie - 21.50'
~ "•
.
richten. - 17,4:5 GramOfoor.muziek' - 18.00
Bandoeng II 103~ Ba.tavla II 190.
ActuaUteiten , - ,22.00 Concert 23'.30
16.30, Theemuziek - 18.00 Persberlchten
19~00 oevarieerd programma., (refayY.:
Phohi
Vocale. klanken - 18.15 Padvindershalfuurp~nl 45, ,IJ~IN 29
- 18.20 Edith Loran<i, en haar orkest - 19.00
20.35 ,Nieuws - 20~45. V]oolrecital - 21.1lS
tra - 18.45 Voortzetting vocaal concert' - 22.30 Voortzetting Javaansche gamelanmu- Koersen - 23.35 Sluiting.
:Ballades va,n Chopin - 19.40 Filmzang ,
, '-, .,
Weekoverzicht 21.30 Nieuws (Hindus16.88 M.
19.00 R,adio-cursus in,l s~J:1ografie Groote"
A
Rom
(E
I
A
n;,~'\1
20.30
Concert
door
het
Bratu-ensemble
tansch) - 21.45 Vocaal programma - 22.10
ziek
.;23.30
Sluiting.
- '19.30 aramOf60ifmuziek'~ 19.40 Orgel'en
U •
••
• :I.\."~,
21.00 ~ventueele heruitzending Phohi.pro21.00 Wmielmus - 2i.lO Persberichten - Verzoek programma - ~2.30 'Nieuws :- 23.45
orkes~, ,- 20.00' Cello-sonaten 20.45 Gra21.11 Het Haag~che JEmgdk06r ....... '2'1.25 Gra- Nieuws !-- 23.55 Opera-acte - 0.30 Sport.
"(
Golflengte 25.4 l\L Az1~.uI\iindlJJi
gramma - 22.30 Sluiting.
mO!QOp.~u~lek '"" 21.00 C9Ckt~il programma: "
1110phoonmuziek' - 21.30 Van week tot week en laatst'a nieuws.
V. 0'. ,R. O~ I ~Ialeisch)
: 19.00 Gevarieerd progranl ma:, (telay) ' __ ~
Serieuze muziek - 22.00 Grantotoon'U'luziek
Causerie door den h~r L. AletrinQ - iU.50
-. 22.30' Dansmuz1ek - 23.00 Bluiting.
105 1\1.
20.35 Nieuws ,- 20,45 Pianoreci,tal ..:- iU.O,O
(Soel'uhaia)
Het Haagsche: Jeugdkoor - 22.10' "Micro.:.
.
" _ ' . . .Causerie, - 21.15 :Niocuws (E'ngelscb)- 2,1.30 '
phoon-Debutant.en" - 22.25 Het Haagsch'd
; 17.00 A~bon~esche ll-ede~en- 11.30 ¥a- 'Ca~~erie met 'Illuziek - 22.39 Nie\l~s'- 23.45 .
109.891\1. en 61,29 M.
Jeugd,koor - 22.10 Intemationaal Cabal.'etbiscne lie'deren:-:- 18.00 Kmder..halfuurtje - Nieu,ws - 2355 Operette-fragntenten - 030 '
"
".
Programma - 23.00 Sluiting.
.
'Baildoeil~
18.30 Persberichten -r 19.00·Zan!iI<oot (O~ S06rt'- en laatste nieuws "
. , '1.00 Ma~'sch - '1.03 Concert - 8.30 SluiC.R.OJ - 19.30 Bijbenez~Ilg (0 C R 0) _
•
•
ting - 11.00 Marsch -:- 11.03 Piar.o-compo38.03 M. en 90.63 M.
20.00 Kro'n,tjbngorltest De ster'" ..:... '22'3()' , ,. . -.
,
, ..-;.;..... 'siUes van cqopin - 11.30 Potpourri's - 12.00
. Ntrom : . Buitenzorg 182, M.o, ChErilion i..Zeesen
Sluiting..
f
. , , ' ,
;
'Ma'* Mehsirig zingti 12.30 GramofoonmuM., Pe1ialongan 92 M., S6el$abdeml 193 M..
11'.00 Th~em~,zlek - 18'.00 New York symzielt -:c- ,13.00 Lup.chmuzl'ek - !l.00 oevarieerd Ze'nd'ers': DJ~ 16.89, DJQ 19.63 (van 20.30 ~~ild~ng 120 ,M,. en ,de ,Ar~hi~l~e.. stel1
phony Qrchestra - 18;20 ltawaifa'Il - 18,40
',conc¢rt - 14.30 Sluiting.'
B~nd.oeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L PJ eo
uur) DJN 31,45
Hawaiian - 18.40 l'ersberichten. Op 9Q M. :
29 M. (P M N), Soerabaia I (Y D B) 25 M.
Phohi
. ; . . . . - - - - - - - - -.........--,.;-.....;.;.......... , 16,30 Ma.rSch - 16.33 Jack Hylton en zijn
M~ikaal ,programma 19.00 Cinemaorgel
'orkest ~ J1.00 Rumba's ~ 17.15 Persberich- , .18,25 Volk'slied - 18.30 Lichte muziek - t\}~$chen 8,00 -;' 14.36 en 31 M. (Y 0 A) van
- 19.15' CowboY-liedjes.-,- .r~.30· Sonjltes yq,n
Nie'uw~
(En,gelsch)
19.45
Lichte
mu~
19.30
6.30' ,. 8.00 en's. avoilds, TandJong PrlolC
ten ~ 1'1.30 Lichte Qrkestmuziek - 18.00
Beethoven - 20.00 COllcert; door het orchl!s-:- ~0·.25 Grooten aan de luisteraars '-- (Y D A) 50 M'~ tusschen 8.00 - 14.30 en op
tel' SchQnbefll€r - 21.00 Adalbart Lutter
1 ~'
Opera-aria's ,- 19.00 "Waldteufel" - 19.30 2iek
2100 Wilhelmus _ 2110, ~e~berichteii. _
20.30
Nieuw~
fn
ecol1omisch
oV'~rzlcht
99
M. (Y D A) vall 6.~0 - 8.00 en's avondS.
en zijm orchest - 21.30 Heruitzocnding Pho- 21.1i VioOlrecital _ 21.30 "Moeder- en' va.
Batavia I 126 1\1:
. aemeng~ progra!nma --: 20.30 Dansmuzlek 20.45 SChu~rt·programma - 21.15 Actueele
. Nlrom Oost- en ~lIdden~Java: SoerabWil
hi; IIMoeder- en Vader!and"'. (R. rye U.) - derlar.d)· (RV~U'> ~ ~1~50 V~oolreclta.l (ver:~
6.30: Gymrlastiek ,_ ,6.45 ~1,lcht'ige gra'mo':'- 21.00 oevar~'cerd programma ~. 22.00 causerie - :U.30 Nieuws en economisch over- II
196 M" semarang 122 M., Malang 191
21.55 "Pagliacci" - 23.00 Sluitin'g.
'
volg~ -':',,~2.10 Cau~erie.: ",Van ,sl,eapen . ep 'phoo~muziel{ -:-' 'l.00 qramophoonirtuzle~ Dansmuziek en fllmzang - 2-1.00 SIUltmg. zicht (Eng~ DJE. DJQ .en DJN, Ned. DJA DJokJa
181 M.• SOlo 183' M.• TJepOe" 1~' AI;'
~jouwel1 . - 22.30 Gevaneerd coii~rt. - 22.40 '(aUeen oViei' de 5' archipelzenders) '-. ,8.00
en DJB) - {1.4:5 Radlojournaal - 22.00 D.K. V. t .uuiteD%Or, 156.25 ~f.. Soekaboe1
Vergadermg Phohi-club. ,~~a}1~woordmg luis- Sl~it.ip.g - 11.03 Causerie: ,Over ~ariAeJ in
N,irOlll (l\'laleisch)
..Ca~neval a'al boord van een oceaanstoo- mJ 142.18 M.
.
V.. ~I.,
,(SeUlarallg)
terrapporten - t23.00 BIUltmg"
vouwen en kinderen" ~ )1,25 Gevari~rd
mer". hoorsp.e - 23.00 Voor d'e dames Luyk::t Batavia. (OJ 143.01 M., alleen "erk-.
programma '- 12.00 We~rbericht -. \12.05 :
Batavia II 190
'
,
23.30 Blu'iting.
oagen, 8% - 10 en 6 - 8 uur. f. . .'.
161,29 1\£. ell 88'.76 1\t
Z ....d
8erie,u.ze ml.lzielt, - 12.30 Mathiee Nirom~ ,
,
Van Wingen, PeltaloIJa-an: 91.74 !lt.... sJ#'
Zendets: DJA 31.38 en DJD 19.7-1
evaen,
Orl<est
13.20
PersberiGhten
t
13.30
In11.00
Soe,p.daneesche
liederen
11.40
rabaJ& 140 M.. Bemarang 103.09 M., M&.4
16.~0 ,T~eemuziek - _18.0q Persberichtell
'Je.D'd.e
'
.
.
.,L
,.
'
• ••
, strumentaal . programma~ U.ZO,
P1ersbeOambang-kromong
12.00
Diverse
Javaan- 18,20 Brian Lawran<:e and the Quaglioo's £<1
18.25 Volkslfed - 18.30 Concert - 19.00 gelt\I),g ~1.74 1'(•• Ma<\i~n .191.53 M~
,
DilS 16.8~ur~JQ 19.63- (van: %0:31' r~chten (he'rhali,~g!, - 114;3d Sl~i,~~ng. .
'sche Irederen - 12.40 Arabisch .intermezzo Nieuws
quart'at - 19.00 Populaire muziek - 20.00
(Duitsch) - 19.35 Concert - 20.15 Radio HoJvast, 8oerabaJ&: 159.5 M.
18 O~ Voorav;opdcollcert: - 19 ()() Persbe- '-:- 13.00 Moderne Chinoosche muzlek - 13.20 Groeten {lan qe luisteraars - 20.20 Nieuws
Opera-fragmentel~1 20.45 Luchtige wijsjes
Penang. Z; H. J., 49.3 M.
18.25 VQI~slied -, 18.30 Li~l1te J?uziek' - 'ri<:hten' - 19,20 E,lck ,wat' ~lls t(~QPUI~ir) _ K~ntj~ng- en stamboelprogramma - 14.00 en economisch; overzicht (Eng-elsch) - 20.35 Kuala Lumpur, Z. O. E .• 43.93 en 11'.10.
21.00 Eventueele heruitzending Phohi-pro1~.30 Nieuws ,(En~tsc,~) :- J.9.~5 LiCh,toe AlU- 2Q.0() ,8eri~\l3, programma '.(kamer.m\l.zlek) -:-7 SlUltino •
gramma --' 22.00'Bluiting.
DUitschland-e~h,o, ~ 20.50 Militair concert , ,Philips-RadIo, EiIidhoven. elken Woen.s1'
- 22.05 Monur'nent(m in Konigsoerg - 22.50 dagavond op 19.31 M.
~lek -. 20.25 Groeten aan de luisteraars........ 2()~40 Cabaret UllensPiegel- ~1.00 Concert
Bandoeng II 103
'
Nieuws en 'ecQnomisch overzicht, (Duitsch)
20.30 NI~UWS en ec<?nOOlisch overzicht - 20,45 Nirom-Orkest - ~~,QO PogulaJr al1erl'~t --:' ,
Pitsborg tU. a. A.) 413'.86' M. vana! , ul11
Wandellr.g dQor Koningsberg - 21.30 Nieuws ~.30 Di:'\mmuzi~,k door C\l~PPY's ltur..garian
J~..OO .Javaansche gamela'l1t - 11.15 H~- - ~3.05 Causerie - 23.25 Bluiting. '
A., G. V.'
So·el'abaia}
30.. .,
.'
"
'.
~'"
en economiccl1 overzicht (Eng. ;DJE, DJQP en Orchestra - 21.00 Sluiting;
,(Wal;'ian-mtermezzo :- .12.00 ;Gambang-kroVolkenbondszender (Radio lf~,t10113)
~,
DJN Ned,. DJA. ell DJB) -, 21J5<.,ltaqio..
'
mong - 1~.30 Krontjongprogramma met
eli 31.27 M. resp. Zondaga 6,09 or- 6.
ttl
109.89- en 61.29 l\I.
journaal \2~.OOV: Hel'denkihg' Wilhelm
zang van bekende artisten - 13.30 Malei~
B. )}~
8.15 - 9.45 unt.
.
Gustloff _ 23.00 Militair conce.rt - 23.10
•
•
•
s~~ mU2iek uit Singapore - U.OO Sluiting.
16.~0 Marscn .- 1~.33' puitEcl,:e' liedjes
lIongkong', 31.49 M., ,15.40 - 22.~.
Zelldel's:
Gsrl
25.53.
GSC
31.32,
GSB
31.55
Sluiting.
Batavia I '15;.89' M., Bata'vla lit ,it6~
B~t~via II 190
17.00' Saxophoon ..:.- 1'1.15 P'er.sberichten
Rio de Jane'iro (BrazilUn 31.53 M. 6.3~··";';'
17.30 ,,~awaiian" - 18.30 Lichte gramofooll;..'
\
6.30 Big aen. - 7.00 "A countryman's 6.11$ uur (onregelmatig>.
Zellders:
D~A
31.38,(
ei~
DJO'
19:n','
7.00
ConGer~.
_
8.30
Sluh\ng
-,
JO~OOiGta;;'
~
17,00
J;waailsche
gamelan
'17.00
Oostermuziek - 19'.00 - HoIlanp.sche liedjes - 19.30
1\Ielboo,rne (AustraWn 31.5~, M. W.;>enf..
diary", causerie - 7.15 Cabaretprogramma
18.25
Volksli'~d'
is.30
Lichte
muziek'
mOfoc,r.muziek.
(AIleen
01',
BatavJa
1>'
,
.
:sche
Hawaiian'
13.00
Arabische
gamboesMilitaire muztek - 19'.4:5 Klilssiek con~rt
- 1.30 .,From:sall to steam" - 8.10 Nieuws dag, Donderdag, Vrijdag, Zareroag' 17.31 - 21.00' VOC'aal halfuu'rtje - 21.3ot Oansulu- 19.20 Nieuws (Duitsch) - 19.35 Lichte mu- 11.00 Disco-varia - U.1~ 'T~~r' Rags - tilU'zi'~k - 18,30 Chineesche Yang Khim- en mede<ieelingen - ,8.30 Slulting.
19.30 uur.
",
, ..!
~iek
,20.15
Nleuws
en
economl,sch
Qverzicht
14.30
Swing
music
15,00
Sluiting~
·1't"1uziek.
ziek - 23.00 Sluiting.
" . , '

Radio~programma
,

's

. - 20.30 Carneval-ver1).ah~n:. - 21.30 Ca\lserle: .,De geest der nieuw~ Duitschoa unlversiteiten" - 21.45 Het DUitsche Lied 22.30 Nieuws en economiscq ovel"Zlcht
22.45 Lichte muziek - 23.15 8luiting.
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Nederlandsche Hande1-Mij. N.V.
Opgerlcht In 1824.

.

Hoofdkantoor te AMSTERDAM.

Hoofdkantoor yoor hat Oostan: FAGTORIJ
BATAVIA.
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Vestigingan in aIle voorname plaatsen in Nederland en Nederlandsch-Indle
en voorts in "de Straits settle~nts, Brltsch-Indle, Chipa, Jap!ln en Arabie.

YOOR ALLE WISSEL- EN BANKZAKEN
SAFE DEPOSIT
KOFFERKLUIS

120,
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MEUBILAI.R
past niet In Uwe woning

::ml

~nl::::::::;::::::;::::::::::=:::::::::::::;::::=:::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::;::::

~f:i:;mH;~~~:HHHmmHH~mm:~:m.::mmm:tim;m;mHmHmllm:t=:m

Koopl nleuwe modellen
tegen rage prJjzen blj

N. V, HAMACO'§

162v Ie en Iaatste

Meubel,industrie
Petjenongaflweg 35

----_....- ...,------------------

Gi\IIN1'1'U UII

No.2:;

Een der nieuwste en beste Gillette-garnituren-het
No.

~,

25 - kan

tegen

een

Iuttelen

prl]s

Uw

eigendom' worden. Deze gelegenheid moet U niet
voorbij 'laten gaan. Het Gillette-garnituur No. 25

\U\(\\U~,~%
\tt\\"tU\~'
'a~\ i\\'

bestaat uit het nieuwste model Gillette-apparaat en

een electrlsch gehard Blue Gillette-mesje verpakt
in een keurig bakeliet ctui.
Blue Gillette-mesjes zijn electrlsch gehard

en hebben

2765

hardere sneden dan ooit teo voren, Niet aileen scheert

:1.~ ,r'~' .~i>;.:·~)5!.~_!9'< "-'!U

LOSSENUMMERS
van het Batavlaasch Nleuwsblad zljO

.e BatavIa-Centrum en BataVia.

Boel{handel I(OLJ.1'F &

verkrijgbaar ;\

1~

cent bU: .

2e.halldsch

eO

Boekhandel

"OBUZ'~

meet keeren even onberispelijk filet hetzelfde mes]e•.

TJIBADAK.
Voor abonnementen, klachten omtrent' bezorglng van het

MADE IN ENGLAND

'BATAVIAASCH NIEUWSBLAD
enz. gelleve men' stch te wenden t0t

T 0 K 0

BOG' 0 R

-

n

D.E.I.i'

PROVISIIN D DRANKEN
Telefoon No. 7 (zeven)

.,

Boekh,

n, 'V.

Fill&!

'VIGEIIIN[{

&

f
I

• RIJ'fUI.

....

INSPUITING

.

..:'(;J.~

Gedipl. optldens
Pasar Baroe

jOj

Batavla-C

Een lezer schrijft ons uit Nederrand:
. Wat het blad de tndtschman betrett, daarvoor heb ik nlets
dan lot. Altijd op tijd ontvang ik de Indischman, tenzi] l>ij
vertraglng van het vllegtulg; In sommlge Hollandsche bladen
ICES ik weI eens Indisch nleuws, maar met de Indlsehman kornt
het nleuws niet aileen vlugger, maar ook volledlger in mijn
bealt, En dat 9 maal per maand voor den prijs V~Jl 'f 1.-. zegge
en schrijve ~~n I,>Op! Dit is voor Iedereen te betalen! tedereen,
ambtenaar zoowel als parttculler, met verlo! in Holland. moet
geabonneerd zijn op de Indiscnman, Geachte heer, ik gee! d' het
recht, vall dit schrijven gebruik te rnaken, zoo U dat wenscheluk
voorkomt, als reclame VOOl· de Indlschman.
.

E
£

S'fl\TIONSKIOSI{EN
en in de

------_iliii__

-

ATTENTIE" VERLOFGANGERS!

N

"I N S IJ LIN D E"
Pasar Baroe, Bandoeng.

GEN
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.TJOEN
. LIE OPTICAL CO.

G

2e-bandsch .B9cl(baluleJ

de1" 8.S. en Z.8.S.

.t·'~·:"'Vfr;.,..

Ook op afbetalfngen.

A

Oltadelweg.

Overal verkrijgbaar

an

MORGEN

Kutholieke . Boekhandel
"VIIlIBUS UNrfIS H

RES'I~AlJRATI.E

....
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_

RUswljkstraat 16, Batavia-Centrum.

HoofdpiJu
poeder

},..,.

Indien Uw oogen niet goed meer tunctlone eren, raadpleegt ons voor een
goede en passende bril. Ocqcnderaoek
gratis. Wij maken ook brillen op
dokters-recept.

81uisbrugftraat Batavia-Centrum.

Tijge~

...%1f_

U zich hiermede zoo volmaakt mogelijk, maar ook

!J{a~too;j~ngen : - ..Nog een solllcltante voor ' de vacature, meneer. En vergeet U niet Uw brll op te zettcn, 't
,Is net knapste melsje dat ik in jaren gezten neb".
.
(Happy Mug.)

W.g. A. v. V.
Amsterdam.

T
J

De Irlclischlilttn voor iederen.
, Indischnuui !

,

E

I

S

.'
w=g

-----------,---_..-_-----_...... ----

.pmw,.uua

Abonnemelltsprijs: f 3.- per kwartaal in Ne<lerland, f 4.- bultenland. Aanvragen voor abolmement aan de admlnistratie vall het
Batavlaasch Nleuwsblad, Batavia-C.

t

_.

Moppen_,
r

•

goebe _eernlaclJ(
i~ een rergte' berefncbte
boor rlust en orbe I'
~tll

_1

_

~ Wenscht U goede en degelijke Kinderlectuur onder ervCl. ,en en kundige pCledagogische leiding,
'_. 'vroogt dan Proefnummers oon yon :

.

. Fotograaf tot dame, de haaf
portret laat maken: ,,En nu, mevrouw, cen oogenblikj~ vrlel1deliJk
kijken !"
Echtgenoot : "In Gods naam,
Lena, doe 't toch niet, niemand
zou je herkennen"•

l

De pillen die ik u voorgeschreven heb, moot u 's avonds voor
het naar bed gaan innemen, zelde
de dokter tegen zijn patient. ,
't Zal' niet gaan, antwoordde
deze, want ik ben nachtwaker.

JONG, INDIE
DE KRANT VOOR DE JEUGD
, bij de Administrotie JONG IND!E
Flotgebouw Grisseeweg _Botavio-Centru~.
Abonnement5prijs bij vooruitbetoling :
j 0.25 per moond
11
G.70 11 kwortool
II
2.50 11 (oar

=

•

e

(v/h F. H. J U" S T MAN)

MA G N E El·J ES·
, .. wr AR I E F
f 1~-

I

Jahiv;a-Centrun1,
6andoeng,

per plaatsing

annonces, welke niet van zakelijke strekking zijn:
Pcr 5 regels druks of gedeelten dOQlYan :
per plootsing ...................................•...'... f 1.per 2 ploatsingel1
,,1.50·)
per 3 of4 plaatsingen
II 2.-·)

?

lid eTA B A I( S P LAN T II

WMR

geeft men de baste Service?

lid eTA B A K S P LAN T II

PL~TST

'

nog heden Uw~ bestellingen bij

De reductie wordt slechts verleend, wanneer bij ecrste
Qonbieding het aontal plaatsingen yermeld wordt.

-

Telefoon Welt. 349
Telefoon 1183

Noordwijk 38b,
Bragaweg 39,

WELK
SIGARENMAGAZIJN is het best gesorteerd?

Voor

.)

.*.

"DETABAKSPLANT"

1'''

I'

.,d eTA B A K S P LAN T

--'-"-- . -------_.. . _------------_.- -=---._--~--_._-------- --------

.:

I

- Als ik mijn hand in den zak
van een man steek, zei de onderwijzeres, wat ben ik dan?
- Zijn vr6uw: rtiffrouw.~ ant.:.·
woordde de jongen.

S pee i a a lSi gar en· Mag a z ij n

r ,

Per 5 regels druks of gedeelten doarvan

.*.

Weermocht Comite voor de
Secrotariaot~ Loon Trivelli 37

II

- Zeg, vaandag kwam Ik Jan-·
sen tegen. Hij vertelde me, dat hij
de volgende week gaat trouwen.
- Zoo,. zoo, het doet me pIezier dat ik het hoor. Maar waarom weet ik eigenlijk niet: de arme kerel heeft me nooit wat gedaan.

.*.

- Ah juist, dus dit is de commandobrug, spraak de passagier,
die door den eersten stuurman
mee naar boven was genomen.
~ier Is de wll van den kapitain
wet, nietwaar?
- Als regel weI; antwoordde de
stuurman ; maar, voegde hij er
hij, terwijl hij zijn stem Het dalen,
deze reis niet, want zijn vrouw is
aan boord.
. .
.
i
II

j

. ]

_ •••
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Bangkatinwinnlng plj den ove'rgang"'Slechts, enkele objecten, zooals steenko- r T7
l~aar het gefu~lonneerd bedrlj!.
'len, werden aan de staatsexploitatie. 1~,ltTl,St
'.. .I, :':i
8'
voorbehouden.
8
U"
?' "GETR~~~~ ~IARSCllIEREN"
Bpr, herlnnert verder aan de gesehle- -------'.
be heer So sr h 'a d 1k 0 e S 0 e m 0 dents der Billiton-Maatsehappij, welke
HOTEL DES INDES
acht het als een p';;tal boven water vast- enkele punten heeft opgeleverd, die zoo
in als buiten de Kamer stof tot bespreConcert van de Gecomblstaan, dat de Ojrecteur van Verkeer en king hebben opgeleverd en niet steeds
neerde Orkesten van de
Waterstaat afwljzend staat tegenover in voor die maatschappij gunstlgen zin.
Nirom en Hotel des Indes
hetfusleplan.
spr. herinnert mede aan de relaties
Bpr. zlet geen voordeelen in de tusle, van den heer Colljn tot de BlllltonVoor de derde maal vereenigden zich
Vast staat, @t de aillitOn':'Mij daarbij Maatschappij, at wll hij het nlet hebben
..,.
zljde zal splnnen, doch dat de helangen over hetgeen kwaadsprekers daarover de orkesten van Nirom en Hot~r des
van het Land daardoor eveneens zullen hebben gezegd
Indes voor een serleuze 10r,!{estUltvoeworden gediend, daarvan is .spr. niet
0
d t t h t
tw
ring, nadat twee succesvolle avonden
SANDKUYL
OVER'fUIGD
V()ORovertulgd.
. vergaan eo .. e on werp zelf be- waren voorafgegaan. Beide malen greSclierpzillllige 'en gedocumenteerde crltlek van mr, [anssen
S'fANDER
Het wiI spr. voorkomen, dat tndte z~et sp~: de.. po~~tle van het Bangka- pen wij gaarne de gelegenheld aan, onmeer gebaat zal zijn door een .,geschei- t.lI~bedrI~f...En hlJ. co~stateert, dat het ze appreclatie te toonen voor deze aanDe heel' Salldkuyl heeft bij de Iezlng den sarnengaan".
ve.e geldelljke voordeelen heeft atgewor- de beste dUettanten slechts moetzaam
van het afdeellngsvers'ag geen enkel 'Hij kan, met de huidlgc cljtera VOl' ~~~t en dat het goede perspectleven I veroverd wordt - een rhytmiseh slulbesllssend, 'doorslaggevend argument oosen. nlet aannemen, dat na de tuste
e.
~
l,tend geheel, gevormd als het Is door In
De voordeelen, die de Regeerlng van gevonden, dat de tusle een nadeel zou een koatprtjs zal kunnen worden ver- I De fusle-voorstellen nu berusten l I t i d .
Donderdag heeft de Volksraad
. dlIV id uee I t e.:t
..
ht
d
til'
1
ge ra n e en 111
de voorgenomen fusle verwacht, kunnen zijn voor het land. Spr. zal nlet op alle kregen, lager dan de nutdtge kostprijs I siec s op on ers € mgen. Maar ook a ! samenspe
een begin gemaakt met de openbare
P'
h
t k
i I
zouden zij nos zulk een schoone toe- I gen un aa opgewassen mus c .
dan ook slechts werkelijkheld worden, punten van crlttek ingaan.
., .
behandeling van het regeerlngsVall}
net
Bangka-bedriJf'
komst
opellen
0 dan
noO'
acht
spr
geen'
Van
die
goede
eigenschap
legde
ook
d
b
indlen tellgevolge van de fusie, de ge. 'fe dkwart voor 1 wf?tr d t, e oPden ha1:ef reden aanwezigo am z;k een la~dsbe-. l:et concer,t van glsteren getuigenis at.
voorstel in zake de fusie der tinzamenlijke winst aanmerkelijk grooter
Bpr. kan zich
verga ering geschorst o.t s avon s a, 'd"f I
o . ...
. winst van onze muziekwereld. Immers
belallgen Vall Ballka en Billiton.
zeven.
rIJ a s Bangka prIj .. te geven.
,
.
zou worden. Op grond waarvan de Re- voorstellen' hoe
I
Het
ranport-Limpl
~
heeft
spr.
niet
1 dit mkest had onmiddellljk wat met
echter
verwaeht,
dat
een
be-I
geering
Na. den heer vall Al'delllle kwam
',: .
•.•
lovertuigd en dat een particuller bedrijf : Een lenig en me~~aand appar~?'t he~ft
langrljk grootere winst zal worden ge- de ~i~ister va~~
mr. Janssen aan het woord, die
AvondveIg,ulerJug
Gnder aIle omstal~r~ !heden beter zou Carel van del' BIJI zeker in zlJn menmaakt, Is echter nog steeds niet erg i Kolonien toen hlJ
nall1~ns de V. C.-fractie 0.111. het vol ..
. ,i
'
"', '
"
moeten werken dan ~ een landSbedrijf; schen. Met zulk' een .materiaal is dan
duidelljk.
het werk der Nederlandsche deTe half zeven's avonds wordt de ver- i kan spr. evenmin aanvaarden. Spr. be- "oak niet anders te verwachten dan dat
gende zeide:
Uit de jaarstukken blljkt voorts, dat leg'atle in de Ing~de.ring hero,v en d- e~ de behandel1ng l'ekentvoorts op grond van verschlllen-I elke uitvoering ~.en schrede nader tot
g-,
vall het' tlnfusle-ontwerp hervat.
de cijfers dat het In feite voor Indic en het ideaal zal zlJn. En juist de groote
BEZWAREN VAN MR. JANSSEN
de kO.stprij. s· in 1935 VQor .Banka .belan
teorna.tion.ale Tin-.
rijk lager .was dan vool' Bllliton. Ook commLssie gade, l,
'
-,
..
stellig vo~r het Bangkabedrijf betel' zou belangstellin. g die het em.emble ferstond
C. C. VAN llELSDJNGEN
zijn als de tinrestrlctle afgeschaft en de wist te wekken, wettigt ditmaal het maDe heel' Jan sse n prefereert daaruit bhjkt, dat Banka nog zoo on- sloeg, meer en
",
vrije concurrentle hersteld werd.
ken van een enkele opmerklng om bestmet zijn fractie in het algemeen den economlsch nlet werkt, zoodat het de· meer onder den
'Dehe~~. C. C. va ~ He I s d In g e n
Op de argumenten inzake bedrijfs- wiI.
,
partlculieren of gemengden bedrijfsvorm vraag is of ook OP dlt terrein het voor- indruk Is geve).'klaart, dat de C. S; P. In. het alge-· technlek gaat spr. niet in, evenmin als
Wij hebben gisterenavond - ondankll
verre boven Landsbedrijven. Hijacht deel der fu~ie nlet eerder blj Bllllton dan komen van de '
waarde
eener
nieell geen: voorstander is van staatsex-I op de kwestie der personeelsbelangen. de doorgaans vlekkelooze zuiverheld,
het echter zijn plicht het ontwerp van bij Banka zal llggen.
dergelljke leldlng
ploitatle en speciaal ten aanzlen van Dit zijn renslotte bijkomstlghetd.en.
cndanks het sluitend geheel - lets ge..
aIle kantell te bekijkell, waar het I.e.
Na verder betoog wljst spr. ot> de om- van het tlnbenl!jnbedrljven, waarblj rislco voor den
Sprekers conclusie omtrent de hoofd- mist In 'de afwerklng, iet.s wat zich lasgaat om het best beheerde Landsbedrijr,
A. ~'. Scmdktlyl
Lande bestaat. lets andel'S Is het, wan" zaak kan geen andere zijn dan dat hij Ug noemen laat, maar neerkomt op:
een bedrijf bovendien, dat zich de laat- standigheid, dat indien op een· bepaald drlj!.
neer het gaat om bedrijven, die reeds cnmogelijk vaar het voorsteJ kan stem- ;,de puntjes op de itt. Waaraan dit nu
ste' jaren op bewonderenswaardige wlj- moment de restrlctle zou elndlgen, zonWat de waardeering inzake het Bang- tlentallim jaren bestaan en het risico, men.
te wijten is, b~ijft een' vraag. Was de
ze heeft weten aan te pas~en. Gaat hij del' eenigen tWijfel een concun'entle op
, g e n o t e n bijval een verleiding om eerder
over tot beschouwing van de financleele leven en dood tusschen 'de verschlllende kabedrijf inage 'zljh, vast staat, dat ~et nletgroot is; Pit geldt het Bangkabe-I '
gevolgen der voorgenomen fusie, dan producellten zal ontstaan, met als zeker g e bon den Is. Zelfs iemand als de· drijf. Er moeten wei zeer gewlchtlge re- IDE IIOOG'S STliNDPUNT ONBEPAALD z~1f tevreden t~ zi)n? Ontbrak welUcht
'
hjd of ge!egenheld tot een minutieuze
stuit hij op ernstlge bezwaren, Noeh het gevolg een enorme prijsdallng. In der- heer stokvis heeft zlch destijds in den- denen zljn, dat de Regeerlng, nlettegen-!
staande de gunstlge posltJe en de reDe heer D e H 0 0 g bezlet eerst do voorbereldmg? 'We wlllen dlt niet trachalgemeen rapport van de tinfusie-com- ~elljke omstandlgheden zal een \uiet zelfden geest uitgelaten.
Intl1sschen heeft' de leidirig'van' de' sultaten van' ~nt bedrljf, we~ke 'juist de flnancleel,e zljde der kwestie en hij steIt ten te ~~antwoorden ; een feit blijft dat
mlssie, noch het accountants rapport- meer loonende exploltatle. van Billiton
LI:Aperg hebben spr. overtuigd van de ze}{~r niet rot df; oiurtoge1ij'kheden be- Bllliton Mij. haar bekwaamheid tot het laatste. jaren zooveel betel' geworden na een eenigszlns uitvoerig betoog deze de verflJn~ng, die een goede ultvoering
pertln~nte vraag: Is de Regeerlng be- ~oortreffehjk maakt, lliet aldoor werd
wenschelijkheid der fusie., HQudt men hooren, terwijl de, ,loohende exploltatle vetdedigen van de Indls~he tinbelan- zijn, tot een fU$ie wil overgaan.
. Spr. vraagtzl~j1 af, of het nlet meer I reid aan de Regeeringscommissarlssen betracht.
.rekening met het feit, dat eerstgenoemd van Bangka met zijn laagsten kostprijs gell reeds lang aangetoond.
Doch het spreekt. vanzeH. dat de Re- vo()l' de hand Ugt het Bangkabedrljt een vaste gedragslijn voor te schrijven
Een hier en daar te sterk gehouden
xapport niet dQ persoonlijke meening (van alle tlllprDdttcenten) onder aIle
geering van haar diensten geen gebruik volkOlhen te ,·fe~fganlseeren en daarvan ' ten aanzien v'an de groote vraagstuk- eerste viool-partij (dat fale~ in zacht
van' den financieelen Regearing~deskun omstandigheden vertekerd is.
kan maken, zoolang zij, zelf een\. ~on- te',maken eenHnaamlooze vennootschap ken?
, s p e l l s veelal e~n typlsch bewljs dat men
dlge te zien geeft, maar min of meer
Spr. eindlgt met llaluens zijn trae...
curreerend bedrijf ondel'holldt. ~pr oP. zu~vercdmd1ercleele basis. Het vor-I Oebeurt dit nlet, dan moet spr. e~- niet geheel boven de partij staat), een samenvatting geeft van de wedertie te verklaren, dat haar bezwaren
v:ijst htertegenover opde nadeelen vah men ~an een tinfront langs de zen weg voorvreezen, dat de Inzichten der B1.- e-en naar den ..eisch strak gehouden
zijdsche inzichten, neergelegd in een
het Bangkabedrijf. dat op overigells achtspr. beter dan hetgeen het ont- liton-Maatschappij van overwegenden rhyth~e In Hande;s concerto grosso,
l'apport, waarbij die inzichten zooveel
tegen de voorgenomen fusie op de
g
volkom~n natuurlljke wijze den rem- w, ern ,'Vi1. .,:.
I' Invloe.dzullen blljken en dat dus de inwaarblj de s.tati.ge voortg.an van deze
mogelijk met elkaar fn overeenstemming
vool'gesteld~ basis zoo talrijk en zoo
.n~enden Invloedvan zijn get>ol1denh~id 'D R
1
t d t
. zichten der Regeerll)g pas In de tweede muzlek ietwat houterig ell hoeklg, en
2ijn gebracht, dan kan men vrijwel met
belangrijk zijn, dat het haar moei..
aan de Landsbegrooting ondel'gaat
-': e eg~er ng zeg " a ook de aan- I plaats zuBen komen
daardoor ruw ultvieJ, - en een 0.1. te
ozekerheld aannemen, dat die flnancieel
Overbrenging van de leidlng naar een stelllng van e~n, vertegenwoordlger In
globale leidlng. met niet aldoor een
Iijk zalvallen haar s~eun aal) het
deskundlge meent dat bij fusie op de
particu:iere
tnstantie
kan
nlets
anders
Europa
nlet
ve€'!
za~,
helpen
voor
het
inSpr.
neemt
vetvolgens
de
kwestie
in
nauwke~rige
aandacht voor het detaU.
ontwerp
te
geven.
I·voorgestelde, basis van SO: 10, de bedan voordeel beteekenen in~rljpeil ·dO(lr ternatiollale., ~ontacl/, .?mdat hij toch te- I beschouwlng, welke bedrijfsvorm .het
Het hJkt ons beter dit direct op te
langen van het Land onYo!doende tot
, ZiJ verwacht, dat een zelfstandigma- d~ Regeerlng blijft voorts te alIel1'tijdi~ veel~ebonden Z9U zlJn. Maar men be- meest prefetabel is en hij stelt na een merken, ovel,tuigd als wij zljn dat een
hun recht komen.
king van het Bangkabedrijf nlet tot de n~ogelijk. En men deuke loch niet le sehikt toe,h over mOdern~ verkc~rsmid- ! breedvoerig betoog de vraag, of het nlet volgende uitvoering een schitterende
Ook het rapport-Limperg 1:; moeilijk onll1ogelijkheden behnort. Me"t belang- l1eht over' de kracht, welke van eell der- d~len als telefoon, tel~gIaaf en. vlleg- mogelijk zouzijnten aanzien van de revanchezal beteekenen, waar de beals een ondersteuning van het Regee- stelling wacht Zij. het antwoord der Re- gelijke lelding kan uitgaan, hetgeen post En ho.e .d.0.~n B.o.hvla en. Slam en inwendige. Of.ganisatle aan het Bangk,a, kW.aamheid om da.t teo bereiken st.eeds
ringsstandpunt te beschouwen.
geering at, doch zij spreekt nu reeds overigel~s in de practijk reeds gebleken de Straits het ~:i~n ~el ?
:
bedrijf grootere vrijheid te schenken in evident aanwezig is.
Hoewel hij voor den opzet en dehel- het vertrouwen uit, dat de Regeering ~s.
Enwat de leldmgbetreft, waarom zo~ denzin van de denkbeelden van den
Het programma, dat VOOl" de pauze
dere uitwerklng, van da t rapport groote in Nederlalld naar de stem van Judie zal .'Het. ?~ngKabe.drijt neeft zich ,'(mge- '.11.
~.. e~t/ Bl1.n.gka~eqr,.ij f ~;~n geS.Chlkte ,.lei-ll1e~r sta.argaar.d, met b~tr~kklngtot _de G.lUCk'S..... Ouv~r~ure I.Phl.ge..nle, ..in .A.ulIS~
waardeering heeft, is het spr. moeilijk wlilen" lulsterenen het voorste(niet'"bij twijfeld re~cts' veilJeterd,"maar' de' vraa'g ,f~'ra. k~nnen.., krij~~m.,
'
.",. '. S; a.~ terwljlde vertegenwOordlging ua-ar _van· ~andet. een concer~ gross~ me.t
na lezing tot een andere conclusie te de staten·Oenetaal zal, indienen.
of d!3 resultaten nlet nog beter kun,.
,
.•
buiten zoli kunnen' worden,
In
en helder
komen dan deze: dat de voorgestelde
nen worden.
De dllechezetel . cienzelfden geest al.s die van het Malak-l tolkt door Nicon Shevchuk) en Haydn s
verhouding 90: 10 door prof. Limperg
INSTEMMING BIJ ROEP
Datde tljd vOQreenfusie niei' g e i H g e n d . :
: . ka-tlnbedrijf
symphonie "mit dem Paukenschlag"
voor den Lande nlet nadeelig wordt geis, omdat erzoJveel onzekerheldzou
apr. bestrijdt In het algemeen de ves,.. .
"
.
bracht, bevatte nadien werkjes van
acht, indlen verscheldene onderstelllnAan het slot van de reeds gedeeltelljk oestaan; Is' eer~,uitspraak, waaraan spr. ti~ing van deri zetel der dlrectle in NeWat de personeelskwestle })etreft, die Orleg, Borodinen Tschaikowsky, en in
gen als julst worden aanvaard, waarvan gepubl1ceerde' rede van denheer Roep slechts welnig waarde kan hecllten. Vol- derland. Dit feit, vormt. voo.r s.prekers hOUd.t zeer stellig een aChterultgan.g in .cen Hjn met deze propagandlsten van
een van de voornaamste Is, dat gerekend ontleenen wlj nog het volgende:'
lcdige zekerheid zalwel naolt te geven fractie bijna een onoverkomelijk be- voor de menschen vanhet ,Bangkabe- muziek met nat10nalen inslago, Rouslane
kan worden op een verkoopsprijs van
zijn.
.zwaar. Laat men nu to~h eens elndelijk I drijf.En spr. komt er tege~op, dat de et Ludmilla van Gllnka als toeglft.
f 170 per quintaal. Eenrecht.streeksch
Spr; neetntvervolgens in beschouwing
De vQrming van een'
ophoude~ met het plaatsen van econo-I reg.eering bliJkens Haar Memorie van Het mag zeker niet verwonderen dat
antwoord op de door den Minister ge- de vraag wat bereikt zou kunnen workrachtig tilifrollt misc.~e centra buiten Nederlandsch-:- Antwoord de beslissing feitelijk i~ han- deze ~et Schwung uitgevoerde' muziek'
stelde vraag' of een fusie op de voorge- den met het zelfstalldig maken vna het
Indle I Sprekers, bezwaar geldt evenzeer den'legt van de nieuwe maatschapplj In veel blJval yond. De vertolktng eischt
nomen basis aannemelijk was, achtte Banka-bedtlJf en dan komt hlj tot de kan voor beide partijen slechts. voordeel de Nirom en de Kriilm ~n de spoorweg-I piaats van haar zelf in handen te 'ne- niettemin mlnder afwerking eri concenrappotteul' echter niet mogelijk.
conclusie, dat de voordeelen eener fusie beteekenen. Het eeI11ge richtsnder moet maatschappljen. Wat een schatvan on- men.
tratle da~ de muzlek die in het eerste
ook langs dien ·weg zouden kunnen irnmers ook zijn: dat het economlsch dernemerskennis en -ervaring zou In-I .,
.
programmadeel voorkwam. In het sucSpr. herinnert vervolgens aan het af- worden berelkt. Doch er zijn andere rendement zoo groot mogelijk zij en van diczelf niet kunnen winnen Indien de
Tenslotte· sluit spr. zich aan blj hen, ces ervan moge tochgeen oorzaak Ugwijzend standpunt, 'aangenomen door overwegingen, welke de fusie toch prefe- de fus1E~ luag wordell verwacht,' datde zeteLS cler directies hier te la~de werden die waarborgen verzoeken, dat in de eer- gen om met het uitvoeringspeil of met
het LId del' Rekenkamer, den heer D. J. rabel maken, o.a. de daUng van den kostprijs zal worden verlaagd.
gevestlgd..En spreker:; partij zou erop, s~~p!aats ,het noodige personeel in In- de eenlgszins. populaire werken van de
Oerritsen en wljst op het feit, dat geen kostprljs en het uUschakelen van de
Ook 'de personeelsbelangen kunnen wilJen aandflngen, dat zulks tot voor-I dIe wo~dt aangenomen.
tweede helft m den vervolge te volstaan.
l'ekening is gehouden met de omstandig- concurrentle tusschen2 Indische' bedrij- uaar spreker meent' geell hinderpaal waarde werd gemaakt bij het oprichten I Spreke~s concI:usie is, dat hij tegen!Naar het scheen was de opkomstvan
heid, dat in 1948 de concesise del' a.M.B. yen op de internationa,le tlnmarkt. Bo.. vormen voor de voorgenoinen samen- van nieuwe maatschappljen.
ov:~l' het ontwel:~ niet geheel en al af- t~ehOorders' nlet gestegen. oat Is jam~il1digt.
'.
ven alles stelt spr. ecnter d 1 t .voor- smelting.
. Spr. critlseert vervolgens in een ult- wIJzend staat. HIJ zal het Regeeringsant- n.er,. vooral aIs dit beteekent dat vele
,Spr. verdedigt verder de voorgestelde voerig betoog de voorgestelde wlnstver- woord' afwachten om zijn.standpunt na- muzlekll~f~ebbers zlch gaan bepalen tot
Er is geen. enkele reden om aan. te deel: dat hetLand.de beschlkking krijgt
nemel~, .dat blj. e~l1e nieuw~ verlengmg over de die.nsten d~r; BI!liton,-directle sa~enstBlling van den Raad van Beheer deeling.
der te beoalell.
he.t tradltlOneel "afwerken" der KunstV~ll dIe conceSSle de Re~eenng nlet op-l inet haar groote ervadng. '
en de vestiging van den zetel 1n NeTerzake van de ;>amenstelling van' dell
krmgavonden. Het bestaan van zulk een
nleuw betel'e voorwaarden zou !lebben
Spr. vraagt zich intusschel1 af, waar- derlarid, waarbij hij eraan herinnert, dat Raad van Beh~er doet spr. de suggesKERSTENS WIL Ul'fSTEL
orkest, waarvoor ee~ krachtige en inspi-.
bedongen, of de geheele exploitatie, ge- om de tinsmelterij te Arnhenl. -ook; lliet oak het verkoopkalltool' van het Land tie, de verhouqing vast te stellen op 4':
reerende bel~ngstelhng. tensI~tte levenszien de goede resultaten van Banka, bij het gefusionneerd' bedrijf .woidt In- naar Nederland is overgebracht.
1 inplaats yah 3: 2.'
De 'heer K e r s ten s heeft' uit het voorwaarde IS, verdi~nt beter!
aan z~ch zou hebben getrokk.en. Deze gebracht.,
.........
r'"
.
VervolgenSlleemt spr. de persolleels- ontwerp verschlllende dingen geleerd,
J.B.
mogeliJkheid Ipd zeer zeker blj de beIn doedeeillame' van' de' G M B i d
War, de verhouding Inzake het' wlnst· kwestie in be.schouwing, waarbij hlj het o.a. dat er van ('nze tin ·nog· veel meer
_
rekenlng op eenigerlei wijze gewaar- N.V."Stannum" met-haar Int'e'rn'a'tionnalee aandeel,betreft, men·kan honder'den cij- d kb ld
te maken Is dan er reeds van gemaakt
deerd moeten wordell Het
1t
d
fers aanvoeren, .vast st.aat, dat het Land
en ee.. oppert,' cen soort georganl- is. De actl'vitel't van de Billiton-Maat;", na a ,~ll aar- belangen ziet. spr. niet, aIleen voordee90 01
seerd overieg 'In permanentell vorm In
van b~enot Bllliton een onlloodlg en on- len zooals de Regeerlng doet 0 t
t voor . ,0 aandeel heeft in de winl)1; van te stellen~
schappij ten deze. beteekent voor spr., deskundi.ge. ,(aan te wijzendoor de Jagemotlveerd voordeel
h t'
d I
'b
.
m ren het, Ballgkabedrijf, maar ook in die Van . BIJ' 'de besprekl'ng der artl'kelen ver- zeer veal. De Regeering komt met een vasche Bank) en een deskundlg~e op het
"
e voor ee van een etere oricntatie- het B11litonbedrijf.
.
tl'oom
te d h
t"
'
Een ander PtUlt, dat spr. in nadere mogeHJ'kheid ZOU spr. gaarne nadere Inargumen n oc
Spr,' neemt ,vervolgells het rapport- kIaa.rt spr. zich.'t.a.v.de benoemin'g' vall s . h f van
I '11spr.vraag
b . i'
: gebied van verkoopsorganllSatie (aan te
Of Z'jl i t t
beschomying neemt, is de toekomsttge lichtingen willen ontvangen. Daartegen- Llmperg in 'be,schouwing 'en betoogt, dat de led,en. van den Raad van Beheer va6r SZlC - a 'ht h t I n elk evee 1· w
ew Jzen. I wijzen door een groote handelmaattinprijs waarbij hi} tegenovel' de door over staat echter al dadelijk het nadeel
d
het leggen yah' -aBe bevoegdheden in
pr.ac
e n e geva gebodel1, dat schappij). Deze commiss~e zal den Volksde G. M. B. samengestelde graflek een dat de interrtat.ionale belanQ:ell der. Bil~ VOlo r '~dvrees, dat (,ie restrictie spoeqig handen van a~rt G. G.
men op zijn telIen past, ook wijl mijn-! raad moeten adviseerel1 over de ver_
za wor en opgeheven .geen reden b e . . . ,
bou.w imlll~rs in wezen niets anders is koopsorganisa.tie.
andere stelt, welke een geheel anderen liton-directie met de Indische belangen ~taat. Het belallg der betrokkenen toch
d
t' d d t
'
t'
klik 00 de tinprijzen geeft.
met elkaar in c6nfllct komen.
brengt mede,dat zltlks stellig niet zal
\VANTROU\y't;N VAN 'fJlAMRIN
an een ga 111 en gron me een groo
De Billiton-Mij z·ou daarnaast zelf nog
Wat de samenstelllng van den Raad geschiedell zonder o'verleo.,
.
vraagteeken er achter.
met een rapport kUl1llen komen.
E~enmill ge~f~ ~e tinrestrictie. aan- van Beheer betreft, die draa t
Spr. gaat stuk voor st~k de factoren
De heer' T ram r I n zal geel1 ultHoe het zij, spr. acht het drh{gend
Het komt .spr. voor, da1t door een uitleldmg tot optlllllstlsche verwachtmgen. goedkeurlng niet weg De befan s~rekers na, welke In het rapport-Limpel'g zijn gebreide ~esc~o~wingen houden. Wat noodzakelijk, dat de Volksraad zich ten stel van dne lra~ndell geell belangen
Niet vergeten mag worden dat het tln- het Land komen i . h t
tg 1n van genoemd als voorwaarden voor het wel- ook de uitslag der stemming moge zijn aanzien van de kwestle zoo goed mo- worden geschaad, mtegendeel. Hoe voorverbruik mOI~lenteel ~nnatuur1ijk gesti- voldoende tot Uit1~l e voors e niet slagen der fusie en concludeert, dat aan spr. meent t~ okun'n~n vertrouwen' o~ gelljk laat voorllchten -alvorens een be- z~?htlg meh t.~.v. mijnbouwwerken moet
muleerd . WOldt door den algemeen~n
g.
die factoren ten vollo wordt voldaal1.
het l1uchter illZicht van de statel1-0e- ~llssing te nemen in een zattk, die den Zljn bewijst Z.l. de gang van zaken met
bewapemng~wedloop .en d~o~ de Ul.~- Indien a~n zijn suggestle gevoig ge- Wat de steeklloudehdheid der rap- neraal.
Il}dischen belastingbetaler aallgaat.
betrekking tot Lebong Donok.
breidmg der .oorlogs-mdustneen, t~rwIJl geven. wordt, dat het aantal vertege~l- parten van prot.. Limp'erg en van de
Inmiddels constateert spr. dat een
!Iij kondigt de indiening van een m o - ,
"
,
bovendien tlJden~ de on?erhal~dehngen woordlgerS vaI1 het Land in den R,aad technlsche comrr.issle catreft, er Is geen s.feer van gel1eimzlnnigheid de geschie- tie aa~ om de behandellng van het ontSOEfARDJO TEGEN ONJWERP
~v~r ~~ Interna.tlOl~ale Tl11restrlctie weI van Beheer tot, 7 wordt opgevQ?rd, a~ht enkele reden om haar, in twijfel te trek- denis van dit ontwerp omgeeft. Op geen werp uit te stellen tot 1 Junl a.s. en een
~Ul~ehJk geble~en 1$, ~at. zal gebeurell, spr met de ve~PUchti,ng om h~t jaar- ken en spr. heeft dan oak nog nicts ge- enkel teeken van wantrouwen van de tweetal commissies in te stellen tenein- De .. heer a 0 e t.a I' d j 0 verklaart
mdlen aan dIe restnct:e een einde verslag aan d,e.n Vo!ksraad over te leg- hoord wat daartegen p!elt..
.
lJUltenwacht is gereageerd. " En thans i de ,rapport aan den Volksraad uit te dat zlJn groep ernstlg bS3waar heef~ te- '
komt... All~en al de vrees d~arvoor, deed gen, de COl1tro~?' op ~et bedrljt voldaenHet fusle-olltwerp Is in grooten stijl wordt den V!Jlksraad stec~ts welnlg tijd ; ~r~~gen..
I gen het ontwerp. Van het begi.n. van
de pnjs oene~~n het bedrag au f ·\lfO de ver~ekerd.
.
aangevat en alleen op dat plan kan men gelaten ter overweging van een zoo e- I . De eQrs
.. .lu~ar geschiedems af heeft de Bllhtondalen, een prlJS der~alve, waarop de
het geheel overzien. apr. elndigt met de wichtig onderwerp, dat feitelijk ne~r-. een
~ te cO?lmissle zal moeten Zljl1 Mlj een stroom van voorreehten verkref,usie Yolgens deslmndlg~n In ieder geval
KAN WEIFELEND
hoop uit te spreken, dat <;Ie Volksraad komt op vervreemdlng van landsbezit. ult :~~~n~~~~~ commlssie, bestaa~de, gen. bh
z.oo
k zeUs, dat op een gegeven
"voar den Lande nadeehg wordt.
zich bij de beschouwing van het voorst.eJ I aan particuUeren. WeI krljgt de Volks- I
_
' met name een mlJn- ?oger:
de Staten-Generaal moesten
Bovendien merkt spr. no~ op, dat nietDe heer K a n is van meenlni, dat OJ) het standpunt zal stellen. dat het Iraad thans een compUment~ doch s r.' bouw ingenieur van het gouverllement mgrlJpen en een Gouverneur-Generaal
tegenstaande ~en ~elangnjken restr~c- men op grond van verschU:ende over-I cutwerp inderdaad In de groote lijn vraagt zieh af, of dlt weI goed gemee~d en een mijn.~ouw-~ngenieurvan een par- zomr.ede een minister van Kolonien
tie:-steun, de tmpnjz:'n zeel' be:angrljk I wegin~en kon verwachten, dat hij VOOl' :1:cet worden bezien.
~ is.
"#
II tlcuUer~ mljnbouwmaatschappij
zonder lroesten aftred-en. Spr. vindt geen aanbij die van vrcegere jaren zijn aehter- het fus:e.ontwerp geporteerd is.
De buitenwacht spreekt van eeli vei- . ti~~elangen en zonder relaties met de leidlng o~n de bevoorrechtlng der Bl1Ugebleven.
.
, .
.
SOANGKOEPON OOK VOOR
' lligstelllng en het blnnenhalen van den SLlIton-Mij. Haar opdracht zal zljn: ton-Mij te contlnueeren. Dat tot een beSpr. vraagt 2ich echt2r at, of blj d~
.
bult voar de nieuw-e sareenstelling van I va6r 1 Juni a.s. door steekproeven de tere organisatle van het Banka-bedrijf
Spr. berekent· verdt!r, dat indien
motiveering van den tinprljs, welke 111
De heer So a n g k 0 e po n zlet vel'- I' het parlement en wellicht vaal' het weg- i resultaten van het booronderzoek der ITJ.oet worden overgega'ln, kan spr. 'aan..
d
k
ht
t
het -on twerp Is genremd wel voldo~n I sehillende voordeelen in de {usia De gaan van den huldigen draO'er der pOl' ; Billiton-Mlj. te onderzoeken en bij het va arden, doch dat daarvoor een fusie
de lusi
. e ree s van rac
ge~\'ees
de rekenlng gehoUd~n is 'met de dep~e~ bevolking zal er bij winnen. De positie tefeul!le van kolonlen.
.0
B~nka-bedrijf alle inl1chtlngen in te noodig ZOu ziju ontkent hij. In het afzou ziJn, het Land f 272.000 llunder
chtle. van den gulden. Men zou kunnen van het Indlsche tin tegenover het buiDr. CoHjn is op ondernemingsgebied t wmnen. In haar rapport moet ook de deeUngsverslag zijn andere mogelijkhezou hebben ontvangen en BillitOll
bepalen, dat at naar gelang van de da.1 tenland wordt erdoor versterkt. Doeh g€en onbekellde en dit verklaart voor vraag beantwoord worden of voor het den geopperd. Hij zal z~ nlet herhalen,
eenzelfde bedrag cadeau zou hebling of stijging van den Unprljg de ver- spr. acht het weI ~oodlg in de wet oP: spreker zijn sympathleen voor het werk I beoogde doe I met een reorganisatie van ~och verzo~kt de Regeermg ze nog eens
ben gekregen, waaruit wei zeer dujhouding Inzake het winstaandeel wordt t~ nemen, dat Indlsch personeel bij de d.er ondernemers e. t. q. Het Is dan ook het Bankabedrijf nlet kan worden vol- In ~verwegmg te willen nem~~.
deli'k bli'kt
gewijzigd. Ret contract ware d~rhalve 2"~nwerving v~rgaat en voorts bepJeit begrljpellj~, dat voor de ondernemers staan.
. Hlermede is de eerste ter.~IJn van de
J
J • ' dat de voor~estel~e ver..
t.e baseeren Op een "sliding scale".
hlj de vestiglng.. van de direct.Ie In Ne- .d.~ bewlnds\>Criode van den heerColijl.ll De' tweede c.ommlssle moet z,l'n een zljde va.n., den Volksraad geemdigd.
houding l1le~ bepaald voordeehg voor
I~tusschen wacht spr gaarne de na- ~er~~ndfch-IndieI0g~.at g~en fmancleele ~en gulden tijd i~. .(\l dadelijk bij zijn ~conomlsche commissie, bestaa;de uit De Regeeringzal \Voensdag a.s. antden Lande l~, en dat alles,nog wei
dere. uiteenzetting va~ de Rei:Jeering o~en~~o~r aal~ ~t e on gaan..
"
oPt.r~d.en v.ie.l.te.y. erw.. achten,. ~at de par-Ieen deskundige op het gebied. van den woord~n.
.
'
onder gunshge QlUstandigheden.
terzakeat.'
0
I vOor de be~al~:~~b s~. t de aandla~ht ~iculieret ~xploitatie, aanzienl1jk zou wor-, tinverkoop (aan te wijzen door Econ.
De openbare vergaderlng wordt t.e
j
0
van e perSQnee er aenges Imuleerd, ~~dlt is ook ~ebeurd. Zaken of dOQr V, en W.), een financieele
20.45 uur g~sloten,
.
.
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~etalen, een mensch heeft toch ook lure.

'(oar de

DaIJJ8S

Van den gulden,
(

'die

gulden meer

De ·'eugens der 'ware Cijfers
Als de reserve is 'opgesoupeerd -- wet dan?
Open brie] nun een minimum-lljdstor
deachte Mevrouw Helen,
Elk~

week lees lk zoo Uw stukjesin
de krant en al ben ik het eerlijk gezegd,
nlet altijd met U eens en al vind Ik,
dat U er de lui weI eens €en beetje te
veel doorhaalt, toch geloot ik. dat U
px<>ooert om tenminste de dingen zoo
v~el mogel1jk van aIle kant~n te bekijken en daarom wilde ik U nu vragen
om, wat lk U hier schrij f, ook eens in
de krant te zetten. Het is, wat je' zou
kunnen noemen, "een schets naar het
leven" en misschien, heel misschien, zal
h t
I
e ge e2en worden doormenscheu, die
het in hun macht hebben om het leven
voor ons, gewone burgers, een beetje
minder moellijk te maken.
VIndt U het erg, als ik U vel"ZQek mijn
e~htei1 llaam niet te noemen? .Het Is
natuutlijk een beetje laf, maa.r zlet U,
er wordt hier in JI1dH~ misschien niet
me~r, maar tochwel evenveel ais ergens
anders gekletst en lk kart' me n11 eenmaal nlet -losmaken van de goed-Hollandsche gewoonte om mijn pattlcul1~re ~angelegenheden niet aan de groote
kiok whangen. Daarom blijf ik Hever
anonlem; als het niet mag, moet U
mijn geschrijf maar in de prullemand
goolen.
Wat lk U hier vertel, is ook wel mijn
partlcul1ere aangel€genheid, maar tegelijkertijd zeker <>Ok de' zaak van een
heeleboel andere menschen. En zullen
er nog weI hohderden zijn, zooals wij,
die hlet een gezhi van vier or meer
ntoeten Iondkonten van een klein salartS en die nu, sinds de devaluatle in
de kneep ziJn gekomen.

voedsel te hebben en heusch, ook' met
aardappelen, vleesch. en groenten, is pet
bij ons nog geen vetpot I
Gevolgen der devalnatle
Maar Om nu op' mijn huishoudbOekje
terug tekomen: ua de de'Jaluatie kom
ik er niet meer met·· 25 gulden pasargeld, maar moet ik weI degelijk ot> f 30.,-rekenen! Eerst ,heette het, dat de boe}
zoo duurwas,- omdat het Inlandsch
nleuwjaar was, 'ma~r die storm is nu
toch zeker weI weer voorbij' en de pasarprijzen:gaa.n nle~' onHaag! U hoeft
me 'nlettevertellen, dat ik dan word
beetgenomen door mijnkokkie, want
ik ben heusch' mans genoeg' Olrt dat te
voorkomen!

•

IS

. heel erg Is) als hij nu voor alles wat hij
koopt, een paar centen meer meet' be-

talen.
Maar wat mij ergert en grieft, dat is
dat men nooit eens leest, dat de reseering overweegt, hoe de stijging van allerlel prijzen den Europeaan even hard
trett I "In het belang der bevolking",
dat zlnnetje komt men dlkwijls genoeg
tegen, Maar behooren wij dan niet tot
de bevolklng ? Werken wij nlet hard voor
ons broodle en hebben wij niet geleerd,
wat het zeggen wll om zulnlg tot het
uiterste te moeten zijn? nesere men
dan nlet, dat lemand, die 25Ck gulden
per maand te verteren heett, door een
verhoogingvan 1~ 'gulden voor zijn
noodigste,onkosten minstens even' hard
wordtgetl'offen' .ais , lemand;, die, tien
gulden verdient en nu een gulden )neer
betaalt?
,
Weet U, wat iemand mij Iaatst daarop , heeff/geantwoOrd? HiJ ~el: ,;M~ar
jullle Hjde'll linri1ers l1ogg6en honger II'
Nee godd~rtk; honger Iijd~i1 ,Wi) niet, dat
wU zeggenotlze ll1aag is nog altijd ge:'
~uld. Maar geestelijk Ujden' wiJ heusch
weI honger en geert klein beetje ook I
F..et ls'immers lHet gen~g;"dat j~ nog
tl}aar net je eten en je on~erdakkunt
,

recht op een beetle aflelding, een beetle
ontspannlng, een heel klein tikje vroolij kheid en afwlssellng ? Zooals de zaken nu staan, schlet :er voor ons geen
bloscoople meer over; het abonnernent
van de leesblbllotheek is opgezegd (boeken koopen is natuurlijk heelemaal uitgesloten) en ons Zondagochtendpretje:
naar het zwembad met' de kinders hebben we ook moeten opgeven. Wa~rom 1
Omdat ik de 15 gulden, die ik meer aan
mijn hulshouden moet uttzeven toch
ergens vandaan moet halen r! viit P9P
voor den passer meer ell vijf pop voor
de toko. En dan zijn bij den Japanner
aIle artikeleri opgeslagen en de katoentjes voor de kinderpakjes kosten een
paar centen meer per el en bij den' Chlnees tawart men tot een kwartje hooge'l voor een paar schoenen, en meer
gaat er niet at !
Ais die oude Fransche konlng nog
leefde, die leder van zijn onderdanen des
Zondags een kip in de pan gunde, roll
hij dan nu nlet verlangen, dat al zijn
cnderdanen, ook de Eur,opees~he, een
beetje "tegemoetkomlng kregen in ,hun
moeilijkheden? Het .moettoch ,mogelijk
zijn, dat het vaor ons, mlnimumlijders,
wat verllcht wordt, als er b.v. nu ,eens
watvan de belastingell. afging en van
de posttarieven en van de water- en
electriclteitstarieven! lk noem maar
tets, er zijn miss~hlen nog weI andere
dlngen!
'
'Mevrouw Helen, zoudt U dit niet een$
in Uw blad wlllen zetten? nit Is geen
theoretisch gepraat, maar_een kijkje op
de praktijk! Mlsschlen helpt het I
Met dank bij voorbaat.
. '

De kleuren geven hier eenlge compensatie aan : "bleu pervenche" met een
rozerood koordstrtkle.

Madame: Schlaperrelli is in de eerste
plaats €en Intelllgente ontwerpster. Zij
is er van overtuigd dat de mode een
uiting .van 't leven is, in welks behoef.ten moot worden tegemoetgekomen.
Toen 21j eenlgen tijd- geleden naar Rusland glng, om daar - voorue vrouw 'een
mode te ontwerpen, nam zij geen enkele van haar Parijsche modellen mee,
Zij maakte een speclale studle van de
Russische vrouw en van 't alledaagsche
leven daar.

dat van zacht gekleurd Zephir ia gedacht met kraag., revers en flinke zakken
van gerui\e stor. ,
I

Mevrouw X.
p.

Het middelste sehort, kan' van leehts
naa,r links en omgekeerd gedrageil' Worden en van Hnlts naar rechts geknoopt
worden, vandaar de drie knoopen.

c. c. HELEN.

En nu de toko-rekening I Die is. ook
,=
al hep ik et de luxe van een' bUk blscuits en een paar bllkjes jam va.n geschrapt, toch ook met zoowat Uen' proc.Qnt gestegen ! 'BI,ikkenmelk is tten ptocent duurder geworden, tout· en luclfers
dito, sIa:-611e dito, margatine is niet 15
procent opgeslagen! tJ z'ultmisschlen
Uwne'us ophalen , ddt lk' margariI1e gebruik,' maar ik kan me heuschniet veroorloven om in de keuken natuurboter
te gebrUiken !
'
"Aanga?Jen aIle Russische vrouwen
Ja, en begHjpt U dat ilou oij' yoor-,
willen werken, moet in de eerste plaats
be·eld van die, ' margarine? Eel'st wafi
gedacht ,worden aan practische, maar
het een gulden per blik en toen werd
toch ,aa,ntrekkelijke kleeding",zei ze.
het 1,10. En: nu is het 1.25! Het is een
"De scl1oonheids.zln is in dit land sterk
Hol1andsch product en ~Us ik het goed
ontwikkeld; 't kleedingvraagstuk is een
onthouden, neb, wordt het op het
tijd ,lang erg verwaarloosd, maar de
oogenblik a.l hier gemaakt! Maar laten
waardeering voor de schoonheid er van
we nu nog aannemen, dat het uit Holkomt nu weer sterk -boven. Eer~voudige,
land moot' kamen: waarom 'is het dan
Nachtjaponnen en zelfs pyama's' hebmaar zorgvuldig bedachte gekleede ja15% gestegen? ,;Devrachten zijn met
ponnen maken deel uit van het pro- ben als afwerkil1g of garnee~il}g .kanten
Er is al 2daveel over geschreven, maar 25% vethoogd", zegt' mijn man. Goed; ,
gramma van den staat voor cultureele entredeux en zijn van l:ngerlebatist in
tech moet U niet denken, dat er daarom maar als 25% van de vl'ucht vijftlen
ontwikkellng".
zachte kleuren of van effen of' gebloeJl}.al g-enoeg,de aandacht op is gevestlgd !cent is, dan zou de vracht vf06ger 60
<.Ie kunstzijde gemaakt. Bretonsche kartt
Door het oplOOP~ll van de prijzen wordt c~nt. per blik I hebben bedragen en nu
Een 'van de japonncn .d~e, sehlaper~ en Valencienne worden 'vooral veel 'vetons, minhnuml1jders, de nek omge- 70 ,cent lEn dat wilt U ,miJ 'toch niet
relli 'voor de Russische wcr~ende vrduw iwerkt, b. v. ~'Joals de II10delietjes t~r
draaid f En nu mogende heel'en, die; er wljsmaken?
'
heeft ontworpen en die den geheeleri: linkel'zijde aangeven.
vetstano van 'heb~n, moole statistleBeg rijp t U, waaront waschzeep van
<.lag kan wOl,:len ;gedragen is gemaakt
kehmakeh,' wa-aruit je dan zou moe ten €en bekend merk, waarVdor verteden
uit zwarte wollen stof, opgefleurd door
zleh, dat h~t heelemaalzoo erg nl~t is, jaar In Judie een fabrlek is opgerlcht,
een waschbaar wit boordle of kraagje.
maar lk blijf bij' wat mijn pott~monnate e,en fabriek, waarvoor de heeren hun
'Oeen 'haken en oogen, maar 'eeu ritsme vettelt. 'en dat ,Is heel wat anders. machines t~gen _ verminderde, invoersluiting. De bijbenoorende mantel is uit
NletWaar, mevrouw Helen, er is 1m": rechten mochten Importeeren,omdat
rcode wollen stOf, drie "kwart -lang, en
mers een gezegde, dat je met behulp van het in het belang van Indie was, dat
met zwart gevoer'd, wat in de revel'S
statistlekeu' alles kan bewijzen, dat nlet de fabriek er kwam, begrijpt U, waarzlchtbaar wordt. Een ensemble van eente bewijzen' is en alIes kunt bestrijden, om die zeep nu 16 procentduurder Is
voudige chic.
wat eigenlijk niet bestreden kan worden. geworden? En begrijpt U misschien,
En ,z()o rekenen de geleerden dan uit, waa.r nn het belang van Indie Ugt ? Om
THERESE.
hooveel het leven duurder is "geworden de werkverschaffing aan een paar hon_ U hebt daar laatst den draak mee derd (zijn het er zooveel) inlartders?
gestoken,' maar ik wB weI aannemen, ~oet daarom de Europe~an hier -het
RllGELS VOOR'llE'l' BAKKEN
dat al die menschen te goeder trouw gelagbetalen?
zljn met hun gecijfer - en bewijzen,Weet tT, M~vrouw Helen, lk ben hee. 'Bakblikken inogen nimmer worden
De eerste loto van het op }:erstell Kerstdag geboren dochtertJe v'an
wat nlet'te bewijzen is en bestrijden de lemaal geen hater Van andere rassen;
afgewasschen, doch slechts met papier
den
,Hertog
en
de
lIertoginva#
Kent,
dat
nog
geen
naam
been,
meening van mij en anderen, die toch ik vlnd, 'dat' leder sehe'psel leven mo,t
en zout wOrden schoong'emaakt. Deeg,
doch n~ar de algemeene verwac hting llaar' Koningin' ~Iary zal
heusch op {ie praktijk zijn gebaseerd en en ik begrijp, dat het voor,een Javaan ,
waarin, veel boter verwerkt Is wordt op
heeten.
die dus niet l1egen.
die twaalf gUlden in de maand verdlent,
een m~t bloem ~strooldbakblik geOver het algemeen! zlet men meer
0, die ~ljfertjes van de heeren rekenIegd, dat niet ingevet wordt. Voor a1i1an- nachthemden dragen dan pya'ma's, hetkunstenaars zagen er ()nschuldig genoeg
delgebak, ",nracarQns en schuim wordt geen trouwens heel begrijp~lijk Is" omd'at
uit f Precies heb ik 'ze niet, eens onthet deeg slechts even gevet met spek- de tendenz, die we waarnemen over het
houden, maar in elK geval weet ik er dit
zwoerd of met was. Votmen, voor het geheele gebied der mode, btjzonde-r
nog van: inlanders uitgaven zijn met
b.akken van cake, taarten enz. worden vrouwel!jk en flatteus is.
drie procent en nog wat gestegen, de
met een penseel met boter ingevet, teruitgaven van i menschen, die, op de
wijl voor brood' slaolle gebruikt kall worgrens 'Jan kampong en Europeesche wijk
den. Vormen voor koude puddingen ,RQOD TREKT AAN, BLAU\V S1'ot¥r AF
zitten met 2 procent en nog \Vat en. die
worden met koud water omgespoeld
van den kleinen man onder de Eurovo6r het. vullen'~ ,terwijl voor enkele
Wanneer men geblinddoekt me~ vOQr:"
peanen met anderhalf procent.
roompuddlngen :met gelatine eiwit ge- nit gestre.kte armen in een ddnkere kaMevrouw Helen, ik ben maar een eenbruikt wordt. Om meelspijzen te bakken mer staat en men een lichtbul1del' op
. voudige vrouw en ik weet niet, hoe men
wordt de vorm met fijne poedersulker hats of wangen richt,' gebeurt er niets.
'.lichtgrijs,
bleekblauw
en'
een'
ietsje
aan die cijfers komt! Maar laatlk U
ingevet, terwijl voor warme puddingen Z()odra echter een rood glas voor ,het
i
zwart.
dlt vertel1en: mijn man oohoort tot
na he~ invetten paneermeel gebruikt l1~ht geschoven wordt, zal men 'on\V11lede allerkleinste onder de kleine marluen
Frisch, gezelHg en toch practlsch, daar Wordt. iHet meeste ,gebak laat zlch na keu!~g bewegen, en weI z66,dat beide
van de Europeanen. 'Zijn inkomen is
SnUlllkvolielverkldeedllg VOOI· de Rllssisclie
de donkere ondergrond niet gauw afk<3elln'g! Varizelf los van het blik, an- armen in de richting van het llcht
slnds de crisis gehalveerden wij moetel1
teel<ent. Bijgaande schets geeft er 't ders maakt ,men het voorzichtig los van gestrekt worden, terwij1 men, indien er
het b1ik, een andere methode is om een
nu, met twee kinderen van 5 en 3Y2 jaar
uitstaand schootje en sterlt, aangesloten model en de knipwij-ze van.' Ditzelfde doek 'over den vorm te doen, deze om blauw glas',v66r 't Ucht geschoven wordt
'~10DEBRIEF UIT BRUSSEL
rondkomen van 250 gulden per maand,
tallle koos ziJ iueen paar~achtlgifoode' cape-model, verlengd tot aan den grond, te keeren enflink schudden, waarna ,de annen van het llcht af ga~m. ,,ROod
aUes hibegrepen. Dus geen verlofsrechtint met grijZe ruitjes, 'om te' dragen' is ook' te gebrl.\iken voor een avond- het gebak In de meeste gevaHen los laat. trekt aan,' blauw stoot at".
ten, geenpensioen, geen spaarfonds,
op
een roestrood' rokje, ~at van ortd~ren ,cape in effen fluweel or satijn, waargeen 'Jergoeding van huur, geneeskul1-tot
boven met' een eclalrslUlt1ng moet' voor een ?eer markante kleur mag worKleine gebakjes of kdekjes, die op een • Dekennis der kleurenwetten isechter
dlge hulp of wat dan ook I
. .
worden dlchtgehaald. ~n ZOO" ·bizarre den gebrulkt.
Ingevet bllk gebakken zijn worden lauw niet nieuw en werd reedsnteer daneen
Wilt U me gelooven als lk zeg, dat we
kleurencombinatie kunneti'maar welniwarm van het bl1k genomen. AHe gebak 'eeuwgeleden erkend. Toch hebben deze
daar tot de devaluatle van rond'kwamen,
13ehalve de Schotsche ruit hebben de moet steeds lallgzaam afkoelen opdat zeer veel Invloed gehad ot> versch1llend~
gen zlch' veroorloveri om't tot een' sucmet passen en meten en met precies ge- , Elza BthiapetreHi, ~eberoeind~ mode- cesvol geheel' re brengenl Oaar is veeI gllnsterende pallletjes ookeen groote
noeg om het veege Iijf in stand te hou- ontwerpster, lan~~rt n10dellen dIe 't rafflnement ,voor' noodig 'om dergelljke voorkeur bij de mode-ontwerpe'l's.' Schla- het niet neerslaat. Het beste is de tem-' pelangtijke gebleden, n. II op dat del'
peratuur van de oven te verminderen photochemle, van de phosforiseerenel\
den, maar toch we kwamen rond en lk meest demode vootuit' Ziju, en dikwij1s vlookende kijm,J'e-n in dusdanlge nuances perreUi gaat in deze voorkeur weer zoo
had zeUs nog elke maand een gulden ZO() 'bultensporig Yah Uitvoering, dat' te kiezen,' dat ziJ te zamen' toch een ver, dat iZiJ erbehalve wollen avondklee.. daal'na kraan uitdraaien en deu; het ~alvaniseeren. Ook in de biolog,i,e I,s
'openen om eerst na een minuuttof vijf dikwlj.ls bewezen, dat roold v~rs9p11lend.e~
of tlen "speling" ! Die speling ging wel- slechts enkelen ze durven te' dragen. vreugde voor "t oog blijven.
ding zelfs een pyama mee heeft verslerd. het gebak er uit te nemen.
orgamsmen aantrekt, terwijl blauw hen
Iswaaraltijd prompt mee op, want er Meermalen Isechter gebleken dat na
Deze pyama, natuu:rlijk een, gekleede,
afst<lot. In het bijzonder iszulks het
was elke maand weI wat onvoorziens: verloop yan korteren 'oflanger~n tijd
om er des avonds vriendinnen "en
Gebak
is gaar, indien men er een In- ge'v~l' blj watervloolen en" een soort van
een paar schoenen of een doktersvislte d€ze "gedurfdheden" tot algemeenheden
grande intimite" in te ontvangen, heeft gestoken brelnaald volkomen droog uit- blauwe algen.
of huisraad, dat vernieuwd moest wor- werden.
een zwart fluweelen pahtal6n' met nlet haalt.
.
den. Maar er was geen schuld, en ik
Naar het Instituut voor dlerenortd'eral te breede pijpen. 't Bijbehootende
\Ve zuBen dus onze aandacht eens in
bon de niets, ook dat is een Hollandsche
l
zoek' in Bombay onlangs mededeelde,
tweedrokje Is in bleek mosgroen ert
eigenaardlgheid van me, die ik maar nlet 't bijzonder vestig~n oJ) de nieuw ont"
hebben k,leuren ,~veneens invloed " 01>
langs de sluiting en langs de drlekwart
APARTE SCIIORTEN
worpen kleedingstukken dle&hiaperkwijtkan raken.
roof- en andere dieren.
lange
mouwulteinden
met
bloemvormlge
Ik wiI nog weI een beetje verder gaan relli in haar "mi-collection" presenteert;
pailletten-motieven verslerd.
De lang vergeten schorten beginnen
Evenals v~rschillende andere vooraan-'
Zoo hebben talrijke proeven bewezen.
en een paar cijfers va.n mijn begrooting
,
zich langzaam maar zeker weer een
staande
mOde-'ontwerpsters,
toont
ook.
noemen, omdat ik het anders toch nlet
bat Schiaperrelli ook' zeer sob'ere m0 plaats te veroveren. Te verwonderen' is dat tijgers nimmer een stal met vee blnduideliJk kan maken Aan pasargeld geef zij dit keer een bijzonderevoorkeut voor
dellen kan scheppen zien we uit de twee dlt niet, want ze beschermen ouze ldee- nen zullen gaan, die hemelsblauw geik per maand uit f 25.- en aan den 't schotsch; maar zij doot dit alweer
bijgaande teeken~ngen van blouses. De d1l1g tet1en vlekken. vuH worden enz. verfd is. Men zegt eveneens, dat een
langganan f 40.-:-. Het is best mcgelijk, op een orlgineele marlier, zoowel wat de
eene heeft ,een mgerimpeld voorpand, Het kOltlt er aileen maar op aan om plauw geverfde keuken veel minder
dat anderen het met meer of minder kleurencombinatle als wat de uitvoering
'
dat aan den, hals bijeen gefrohst is en aardlge,' flatteuse modellen te kiezen, gen trekt dan andere kleureil.
doen, maar wat dan bij' mij nlet 'of weI ~treft. Zij brengt de Schotsche teekeonder een strik, gemaakt ult. <Ie stof een feit van groot Ibelang. Men ziet teBekend Is, dat rood de kleur is,
op de Ianggananrekening staat, schrijft lllngzoowel in een blouse als in eel}' Een groote Schotsche fuit gebruikw der blouse, verborgen. De mouwtjes zlJn genwoordlg veel, dat b. v. van deielfde op stieren afkom~n en buiten zlchz~It
mantel
en
in
een
Iok;
evenwel
assoreen ander misschien op rekening van
madame Schiaperrelll ook voor' haar daarentegen aan qe a~hterbaan gerlm- zijde als de japotl een coquet ~chortje bre,ngt.
bakker of slager of melkboer. Ik kook twrt ziJ daarbij 'de overige kleeding- "we~k.end-c~pe"~ bedoeld om et In de peld, en in fronsles op t vootstuk gezet,gemaakt Wordt dat weinlg opvalt b v
Ook op planten hebben kleuren inde Hollaltdsche pot en heb' ik daar geen stukken in een geheel effen staf. Zoo eerste moole lentedagen in de auto mee ~at een allerl1efst ~n zeer jeugdig aan- I zooals links is a~ngegeven, met ot z~nd~l:
vloe,d.
Rood l1cht b. v. bespoedigt de
recht op? We houden heusch weI van· maakte zij in eel1' effen grljze tailleut na.ar "la campagne" te trekken. Een Zlen geeft. De tweede blouse is van strookje of kant. Het schort er naast
rijsttafel ,af en toe, maar ik vind 't ge- eenblouse .met cen levendig gekleurde heel'lijke lichte, maar" ruige wollen stot uitersteneenvoud met de g-ladd~, onge- is zeer practisch en beschermt de ge- groel, maakt de planteil echter 'tang 'en
zohder voor de kinderen om afwisselend Schotsche ruit. Een manteltje met kort in donkergrijs 'met ruiten in de nuancen werkte mouwtjes en pretentieloo2e a1- heele japon, evenals het rechter model, dUll, terwijl blauw' licht ze laa.g houdt,
doch tevens gevuld.
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" E.en: typlsch voorbeeld van wlnterlapon, die ook buiten kan
worden gedragen is de bovenstaande creatie van Lucien Lelorig:
de. eenvoudlge [apon Is van zwart laken met een hoog vest in
.Joestrood,'dat Iboven aan de hals eenmoderne zwarte gesp heett.
Hleroverheen kan een getailleerd jasje worden, gedragen, waarvan
.ete rcestroode mouwen met fijn zwart band zijn geborduurd in de
flguurtjes, welke de groote. gesp aan den hals ook heeft.

.' Lpj~s: ~eert .··~vO.~:dN,J.1On 'van BchlalichtJjlauw tluweel; de over
elkaar slaande: ro~~n.cte.mouw~~ zJjn
~l1nStiggedtapeetd: 'het' UJf!e ig~' ~e'Jli "
.kort, en om den hals is een 800rt shawlkraag van 'goudlame gelegd..
Boven: ;een tweede Japan van Schiapare~li in', helder1?~,al1\y''; [·.ll.et;. ,vp<).rw~deel
,ta ,Villi 'a~, ~o~:'!s ,~~er~,g~~IlPpeld.¢ri.
\yordt als hetV'.a,fle')~ij~eng~h()Uden door
cenrood.. !1uweMeh 8trtk.
l>al~Ill . hi

~(itik.s"p·e.1~~,~eh; ~.k:irt ~e~;al)~els

l1~g sU'ed~b:ist~dnde

):
..
komt de
..
.J(WrHe~d~ voor het slulker.rechte duidelijk tot uit1ng ; .Creed creeerde
;I.~e~~ ipa,niel),di~m~tee~br.ee~en ~r~ag en groot vOorst,Ukva;n
:~~~p~ont Is. gegarneerd.: ook Ide sroote knoopen ziJU'vall' dit'fua~~r\~at

'1'

., .

.'

.'

.
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goedkeuring vanM4t.lam:Hopklns

wist weg te, dragen ; de·japon·' is zeer
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"sJm,p~ltJe.s, alleen de ondermouw is In-

van . maaksel. doQr.d~t hier
stof. dlagonaatsgewljs over den
. arm zijn gewonden. "
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Ondanks vele probeersets van korten en wijden ,rok geett Parijs toch nog

'ste~<ts i de voorkeur aan , het-nauw aansluttende kleed, wellswaar nlet strak en
dlk\vljls, maar gedrapeerd doch oak in dat geval toch altijd met de dul-

reebt

d~i.lJk~ be'~o~ling hetl1ch:lam nauw teomhullen.

.,:. ,t:et:t. ty'pl~.che ..representant va.~ ditge~re Iaponnen Is i!eim's zwart velours
'chH(on dln~rJapon ;,tot de knleen is de, rok tamelljk strak, om dan daaronder
'e'~ll wehHg ult te waaieren. HaIs,' mouwen, schootje en rokzoom zijn gekanteeld
"en "deeellige verslertng op .deze eenvoudige japon Is te \linden in de gl'oote
'c~l1itltU1'gesi>, waaJ'ln maansteenen verwerkt 'zijn.
t

tEen moot ensemble
van ' Chanel: op een
zwarte rok wordt van
dezelfde stof een tu'nlek gedragen, die geborduurda wttte rutten heeft; de zijslultlng isgekarteld uIt..
gesneden en aan den
hals wordt een wttte
camelta
gedragekl ;
kraag en ma~~llett¢h.
van
den
drlekwart
langen mantel zijh van
hermehjn.
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zoo geplaatst, dat Ik daar een groot gedeeIte van den dag tegen aan moet zlen".
Wij hebben den patroon in overwegmg
gegeven om de jonge dame in kwestie
langs indirecten weg zijn bezwaren kenbaar te maken, maar wij hebben in zijn
grief tevens aanleiding gevonden om in
deze rubrlek er met nadruk op te wijzen, dat de verzorging van den nek weI
degelijk een onderdeel dlent te vormen
van onze bernoei'ingen om het uiterlijke
pijl van onze verschtjnlng op een behoorIijk niveau te houden.
Hoe vaak kunnen wij constateeren,
dat een overigens onberispelijk kapsel
een deel van zijn charme verliest omdat
de achterIijn van het haar niet behoorlijk werd bijgehouden, zoodat er overal
haren en stoppels uitspringen en van
een afscheiding tusschen haar en huid

eIgenlljk nlet meer kan worden gesproken.
Laten. wij eerst eens even nagaan wat
aan het haar zelt te doen is.
Het is ontegenzeggelijk waar, dat
springerig haar, vooral in den nek, moellijk in toom kan worden gehouden, Het
beste is er krulletjes 'van te draalen, of,
als dat nlet gaat, ze met onzlchbbare
speldjes onder de bestaande krullen te
bevestigen.
De stoppels die den nek zoo ontsleren,
dlenen op gezette tijden, llefst eens per
week, weggeschoren te worden. Is de
haargroei daar tel' plaatse' slechts zeer
spaarzaarn, dan kan met bleeken worden
voIstaan, en behoeft dus geen gillette
gebrulkt te worden. Zoowel bij het een
als bij het ander, zal men hulp noodig
hebben, want zoo min als het lukt om
elgenliandlg den nek uit te scheren, zoomin kan men zelf de zalf opleggen, waardoor de haartjes gebleekt moe ten worden. Men kan dergelljke zalfjes (vaak
gebruikt men oak een poeder dat dan
met water wordt vermengd) kant en
klaar koopen. De gebruiksaanwijzing
wordt crl)ij verstrekt en men doet verstandig zich daar strikt aan te houden.
Men Ia~e het mlddel vooral nlet Ianger
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dan werd aangegeven inwerken, en
zorge, dat ook het laatste spoortle weer
verdwijnt. oebeurt dat ntet, dan heeft
men kans, dat de huld gaat schrijnen.
Om dit te voorkornen is het ook betel',
dat men geen vloelbaar bleekmiddel gebruikt, daar dit llcht uit kan loopen en
dan op een plek komt, waar het niet
noodlg is. "
ZeIt kan men een dergelljke zalf maken door een dosls magnesium carbonate
met een beetje slappe peroxide tot een
glad zaItje te roeren. Op iederen theelepel perpxlde rekenen wij dan een druppel ammonia. Deze drie Ingredlenten
worden stevlg dooreengemengd. Nadat wij
de nekhuld goed hebben gerelntgd, brengen we met een houten spatula de zalf
speclaal daar, waar het haar ophoudt en
dus de huld zlchtbaar wordt. Na verloop van een minuut of vijf wordt het
zalfje, met behulp van lauw water, weggespoeld. Men kan, wanneer de huid daf
tenminste verdraagt, het bleeklngsproces eenlge avonden achter elkaar toepassen. Het verdient aanbeveling het bovengenQemde zalfje door den apotheker
te laten bereiden, omdat die weet, welk
percentage peroxyde voor het beoogde
doel noodlg is.

Teneinde te voorkomen, dat zich In
den nek teveel vet vormt, kan men dagelijks de volgende oetenlng in practijk
brengen : Ga rechtop staan, breng de
ellebogen zoover mogelijk naar achteren
en wanneer ge dan stevig in de houding
staat, draalt ge uw hoofd langzaam eerst
twintlg kepr zoo ver mogelijk naar
rechts en dan even zoovele malen zoovel' mogelijk naar links.
Wie deze oefening elken dag een of
eevntueel twee keer In practijk brengt,
zal daardoor ook de haIs- en kinspieren
stevlg houden, hetgeen het vormen van
ongewenschte vetbulten op die plaatsen
voorkomt.
En nu in dit verband een raad die
met schoonheldscultus elgenlijk nlets te
maken heert, doch zeker nut kan hebben.
De mode van het oogenbllk toontesn
groote voorllefde voor Iaponsluttlngen op
den rug of in den nek. Denk er om, dat
bij een dergelijke bevestiging aIle knooI pen of drukkertjes in orde zijn. Het tegendeef geeft een indruk van sIordfgheld,
en dat is iets wat elke vrouw moet voorkomen, omdat het haar plicht 13 er
steeds voor te zorgen, dat haar kleeding
in onberispelijken staat verkeert.

nek vraagf

speciale zorgen
(I

•
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Dezer dagen ontmoetten wij den lp.lder van een groot bedrijt, en via; vele
andere onderwerpen kwam het gesprek
tenslotte op de vrouwelijke arbeidskrachten ,die bij hem te werk waren gesteld.
Het oordeel luidde over het algemeen
gunstig: ijverlg, pllchtsgetrouw, hart
vool' de zaak en, speclaal \Vat .de partlcullere secretaresse betreft, kwamen er
nog eenige andere vleiende adjectie~en.
"EigenIljk", zei deze werkgever gl1mlachend, "heb lk tegen haar maar een .
bezwaar. Ik zou graag wllIen, dat zij
haar nek beter verzorgde".
,
En 100n wij, eenigszins verbaasd over
deze mededeeling, een nadere toelich- '
ting verzochten, kregen wij te hooren,' ,
dat een nek vol stoppels niet bepaald
een aesthetisch gezicht genoemd kon
worden, "en",. aldus onze zegsrnan, "de
bureaux in miJn kamer zijn nu eenmaal

voorUefde voor kostbare sleraden, dIe zij
overigens slechts draagt om haar k.oninkl1jke waardigheid te stlmuleeren.
Zij is voor alles Koningin en het was
derhalve altijd haar wensch iat ook
haar sieraden koninklijk waren.
Haar verzameHng sieraden geldt als
de kostbaarste van de geheele wereld.
Zij bevat drie historische kronen:
twee van Koningin Mary van Medena
<de gemalin van Jacob 11), bezet met
diamanten en paarlen, en de eigen koningskroon met den kOh-i-noor, den
beroemdsten diamant der wereld, en
twee "Star-of-Amerlca"-diamanten. Men
Zlag de Konlngin zelden zonder diamauten. Zij gat de voorkeur aan paarlen en
saffleren. Haar beroemde sabelpels was
een geschenk van den Tsaar.

Koningin Mary, de ideate Vrouw van Engeland
,. bb
in den Were/door/og /eerde men haar tie ,le en .
:fi~l

.

.

,Een troostv'oor zieken en ~~h~~ftigen
Nu Koningin Mary, Engelands gellerde Koningln Moeder; door de j(mgste gebeurtenissen aan 't Engelsche Hof weer
tn alIer beIangstellh.lg heeft gestaan, zulj
len onderstaande bijzonderhesIen, uit het
'priveleven van deze nobeIe en: popuIaire
rvrouw, onze lezeres.sen ongetwijfeld interesseeren.
<

..

kers die, nauwelijks konden verdragen.
De Koningin van EngeIand verdroeg
dlell aanblik weI:
_

'rien dagen was zij, slechts vergezeld
van een enkel hofdame, in li'rankrijk en
.sprak er met iederen~ soldaat afzollderlijk, die in een !i'ransch hospitaal was
opgenomen. DaarbU was zij eer~t recht
E'en ellcrgieke vrolhv in haar element: zij was in de gelegenheid om Engeland te helpen'. OndertusToen Princes15 .Mary, dochter van. den schen werd het haar van de vorstin· al.
H~rtog van Teck, in het jaar i910 K~ lengs witter......
ni~gin werd, was zij nauwelijks populalr.
In die dagen was zij zeer ernstig en
Het zilverell jllbilelllll
m~rkwaardig schuw en zij kleedde zich
zeer ouderwetsch, een omstandigheid die
Tocn zij 25~ aar Koningln was en
In' Engeland van niet geringe beteekenis naar aanleiding' van het zllveren jublis.
le\1n1 aan de zijde van haar echtgenoot
in vier richtingen naar Oost, West, Zuid
Haar vader was arm .en de krantell en Noord door de straten van Londen
schreven van haar, dat zij nauwelijks trok, toen stroomden uit aIle steden en
een koninklijke perooonlijkheid was. dorpen van het Engelsche rijk en ult
Eerst gedurende den wereldQOrlog leer- Australie en Canada, uit JZuid-Afrika
den de Engelschen hun Koningin ken-l en Jndie milIloenen menschen tezamen
nen en haar l1efhebben. Haar door nle- om ten minste eenmaal het gelaat van
mand verwachte scheppende arbeid als de gellefde vorstin te zien. En zij was
organis~trlce van den vrouwenarbeid, ui~erlijk niet veel veranderd sinds den
haar afwijzende houding tegenover, al dag van haar troonsbestijging: schuw,
het bureaucratische en haar onvernlOeid ernstig, voornaam en teerhartig. <Men
optreden in mll~t~ire hospitalen ~werd .vertelt van haar dat zij in tranen is uitdoor elkeen bewon\!erd. Nu pas begreep gebarsten, toen, zij aan Koningin Victomen, dat ~ngeIahd's Koningin een .be- ria werd voorgesteld. Haar gelaat verwonderenswaardige energieke vrouw was, ried echter .nlets van haar gemoedsge~Ie de kunst verstond op ollopvalIende steId,heid. Zij lette er altijd nauwkeurig
en bescheiden wijze een massa werk' te lop, om haar waardigheid te toonen. Zij
doen. Het duurde dan ook niet lang of bleet het beeld van bekoorltjke genazij was de meest geliefde vorst~:n ~van dlgheid bewaren.
,
een groot rij k.
" .
El'nstig, maar dol op dansen
Steun'vOQl het l~gc~ l
'Aan den anderen kant was zij niet
Met haar groote geestdrift en steeds zoo ernstig, dat zij 11iet dolveel hield
bereidvaardige energie gelukte het haar van dansen. Wanneer zij in een bijz.onin die dagen om millioenen vrouwen dip der goede stemming was, kon men haar
in de maatschappelijke industrieen zelfs hooren fluiten in haar vel'trekken.
werkzaam waren, op te roepen en te En na het eten hleld zij van een cigaverzamelen voor het oorlogswerk. Het rette. Haar zoon, de tegenwoordlge HerCentrale Comlte van de Koningln nan1 tog van Windsor, had haar het rO'Jken
de taak op zich om al het lijfgoed van geleerd. Voor de lunch dronk zij altijd
het geheele leger te herstellen en per- een glas sherry; op geen tafel ontbrasoonlijk was zij minstens vier uu~ per ken bonbon ~ en cake of ~ardbelen. Voor
dag in het een of ander hospitaal t6 q~t overlge houdt de Konlngin-Weduzien, waar zij in het biJzonder bezoeken
van eenvoudige EngeIsche maaltijbracht aan oorIogs-gewonden, die in het den. Des avonds, na het diner, breit
gelaat waren getroffen en wier aanblik zij wollen shawls, die onder de armen
~oo dlep droevig was, 'dat ,and~re bezoe- verdeeld word}m:

Eell uitstekeml geheugen
Zij is zeer nieuwsgierig - in de goede beteekenis van het woord. Zij wil alles weten wat een Koningin behoort te
weten. Wanneer zij ergens op bezoek Is,
bekijkt zij iedere kamer van den kelder tot den zolder. Bovendien wiI zij
altijd de keuken: zien, want zij heert een
bijzondere beIangst~lUng voor meerdere keuken-hygielle en voor de nieuwe
uitvindingen op kookgebied.
Verbazingwekkelld is haar geheugen.
Elk stukje van haar Chineesche verzameling kent zij afzondlrIijk en zoo is
het ook met elken stoel tilt de vele honderden kamers in haar paleizen. Men
vertelt zelfs dat zij zich iederen gast,
die aan ahar wordt voorgestcld, herinnert, waarbij men moet bedenken dat
b.v. voor het jaarlijksche Koninklijke
Tuinfeest ongeveer tienduizend ultnoodigingen worden verzonden en dat er
vier maal per jaar een offlcleele ontvangst op het Buckingham Paleis plaats
vindt.
Drie historische Kronen
Er is maar. een ding dat nlet in overeenstemming Is met de Spartaansche
levenswijze van Koningin Mary: haar

JIliwelijk vall zeldihme harmonie
In den laatsten tijd was de naam Kollingin Mary een begrip: een toonbeeld
van de llefderijke echtgenoote. Haar
huwelijk vertoonde een zeldzame harmonie. Zij is het ideale voorbeeld voor
iedere Engelsche vrouw, afgodisch vere~rd door ieder onderdaan.

\Veldoenster der arIuen
En het is ook deze vrouw, dIe zich
steeds weer laat geleiden door de armste wijken van Londen om daar hulp
te brengel' aan arme kinderen en arme
moeders. Een groot aantal weldadigheidsinstelIingen draagt haar naam, de
naam van een vorstin die zich beijvert
om een ware moeder te zijn voor heet
haar Yolk. Heele straten Het zij sloopen

om nieuwe gezondere en moderner
huizen . te doen neerzetten. Met volle
handen gat zij om zich heen, gedrukt
door het besef, oat zij aIleen niet in
staat was om een betere wereld op te
I
bouwen.
Bij feestelijke gelegenheden draagt zij
het paarlencolller dat Maria stuart ui,t
Frankrijk ' meebracht en waarvoor, na
diens dood, Koningln Elisabeth 3000
Pond betaaIde. Zij draagt het omdat
het een KOl.tinklijk sieraad is. Wat de
waarde betrett, die had zij Hever onder
de armen verdeeId ...... I
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"Hoe een arm Chineesje Keizer
werd", door A. van Oordt.
Zonnige Jeugdserie. Uitgevel
II. ~Ieltlenhoff, Anlsterdam

Een in sprookjesstijl gehouden boek,
waarin heel aantrekkelijk en boeiend
verhaaId wordt hoe een oude Keizer,
\Vang Po geheeten, die zelf geen zonen
heeft, een hem waardigen troonopvolger zoekt. Nu laat hij door herauten
overal in zijn groot rijk bekend maken
dat aIle jongens tusschen de 12 en 18
De mode-code voor ]{ollillgill- jaar mee mogen doen aan den wedstrljd
om den troon.
nell

Over de eenigszins eigenaan.Ilge toiletten en hoeden del' Koningin werd al vee I
geschreven. Zij droeg haar hoeden n.l.
altijd in den vorm van een "toque" als
een kroon op het haal', vaak volkomen
in str1j.1 met de mode; dan weer volgde zij die eenlgszins, maar de modellen
bleven toch grootendeeIs dezelfde. Ook
het model van haar toiletten veranderde nauwelijks. Zij waren altijd zeer lang
en van contrasteerende kIeur, Wanlleer
Koningin Mary er over sprak, placht zij
te zeggen: "zij zijn overeenkomstlg de
moue van Koninginnen". Haar tolletten
en hoeden. werden haar in het Buckingham Palels altijd door de eigenaressel~.
del' modehuizen getoond, nooit door
mannequins. Toen de Koning nog leetde, had deze een groot aandeel in de
keuze. De oude toiletten werden geschonken aan arme,re familieleden van
het Koninklijk Huis.

IS1~chts een jongen die haast aile menschelijke deugden bezit zal in staat zijn
de gestelde zeven zeer zware proeven
naar behooren te volbl'engen.

De veertienjarige Tsang Ll brellgt
€chtel' aIle pl'oeven tot een goed einde.
De oude Keizer, die al dadelijk zeer 1ngenomen was met den jongen, is hlerover zeer verheugd en gelukkig. Hit zelf
kroont Tsang Li tot Keizer van China.
En zijn gelUk is voImaakt als bovendlen
daarna nog het verlovingsfeest van
Tsang Li met de eenige ciochter van den
Keizer gevierd wordt.
Het boekje is smaakvol ge'lllustreerd
door W. A. v. d. Walle.

"De school van mevrouw Hip..
po", door H. S. Bergsma. ZonIlige Jeugdscrie. Uitgever H.
Meulellhoff
Dit is een vermakelijk verhaal waar,In de person~n dieren zijn.
Mevrouw Hippo moet na den dood
van haar man Hippopotamus, den kost
verdienen met het houden van een
kostschooI. Ze heef~ ~e. m~~st uijt~~nloo
pende dieren als pupillen.
Mevrouw Hippo is om haar goedhartigheid zeer bemind bij haar leerlingen.
Haar dfscipelen hebben 't heel goed biJ
haal', ze worden gezellig verwend en ze
is nooH uitgeput in 't verzlnnen van
pretjes vnl. ,met het gevolg dat het met
mevl'cuw Hippo's financlen heel slecht
gaat.
Maar gelukkig wordt ze van een flnancietHe ondel'gang gered door een
paar Qud-Ieerlingen, die beroemde vlle
gers zijn geworden.
Het boek is grappig ge'ilIustreerd door
Rein stuurman.

I
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indruk 'maken. J{el~ kan dit gemakkelijk

Indien (ie nek vol stpppels zit, zal het jraaiste kapsel toch een onverzorgden
voorkomen.

I
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\Veer een vierling. - De familie Miles te St. Neots (Engeland), welke enkele jaren geleden
met eell vierling verblijd werd, hoekle eell herhaling : th~llS was het de huiskat, die vier
zwarte lWesjes met witte pooten ter wereld bracht, welke, naar men ziet, zeer in den
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vallen biJ den ~nderen vierling.....

Morgen Magnootjos

BATAVIAASCH 'NmIlWSBUD van Vr~)dag 5 Fel)rullrI 1931 - V1JF1>E BLAD
..

~port

en Wedstrl)den
bekwaam scheldsreehter best In staat is

JIoetbul

Het

fJ

,V.B.O~=-progrQmnl0

WEDSTRIJDEN DER I{OMENDE
DAGEN

,Z ate r d a g

te klasse :
Oliveo -

B. V. C.
Hercule.:s-terrein (Deca-park)

Res. 2e ki. :
Vios 3 -

Vios- terreln

V. V. M. 2

3e klasse :
S. V. B. B. 4 - Sparta
Planten- en Dierentuin-terrein

4e klasse B.:'
S. V.- J. A. 5 - V. K. J. B. 2
Oliveo-terrein (Waterlooplein)
Sparta 5 - C. R. C. 3
Sparta- A.-terrein

Zondag

• S. V. J. A. -

Vios

B. V. C.-terrein

Res. 2e kl.:
S. V. B. B. 3 -

Oliveo 3
Planten- en Dierentuin-terrein

•

1e klasse A.:

e. II. 2

Hercules 4 -

Hercur~s-terrein (Deca-park)

Sparta 4 -

S. V. B. B.-5
Sparta A.-terrein

4e klasse B.:
Ollveo 5 - B. V. C. 4
Ollveo-torrein (\Vaterlooplein)
ViQS 6 ,- Sparta 6
Vios-terrein
WeI twee zeer bel.angrijke ontmoetingen Itreffen we in dit programma a~n.
Waar men reeds eell eindje in het
tweede gedeelte der competitie is doorgCQ1'Qngen is het op zich zelf reeds
merkwaa rdlg dat nlet minder dan drie
ploegen het ,met een bedellkelijk zuinig
aantal punten m?eten stellen..
Prakttsch leven ze aIle drie in even
groot gevaar.
De onderlinge ontmoetingen zullen
het moeten uitwijzen en een daarvan
staat voor a. s. Zaterdag genoteerd:
O.L. I. V.E.O.-B. V.C.

Niet minder trekt het treffen op a,s.
Zondag de aandac'ht: Jon gAm bon
- V. I. O. S.
Men acnt de Viossers n!omenteel tot
aUes in staat en zeker zu~~en ze bij deze
gelegenheid het allerbeste van het beste
g€ven om goed werk bekroond te zien
met €en overwinning op de ongeslagen
Ambonners.
1\ls dat niet trekt.

tre~t

niemendal.

Twee scheidsrechters?
Bh"1.'ER E~N GOEDE DAN TWEE
lUATIGE REFEREES

.

.

De League-clubs heboen tot Mel tijd
. om zlch te bedenken over het voorstel
van de It'. A. om het tweescheidsrechtersstelsel in te voeren. zooals dat bij
hockey, waal' de kleine harde geslagen
bal zich. s11el verplaatst. gebruikelljk is,
schrijft de Londensche sport-correspondent van het "AIg. HbId.". Het is echter
thailS al bekend, dat de overgroote
meerderheid del' League-clubs er vlak
tegen W, de armere clubs omdat,11et de
kosten vCl'meerdel't, de andere omdat zij
het vigeerende stelsel van cen scheidsrechter met twee grensrechters bevredig end vinden, ook omdat zij vinden,
dat goede referees schaarsch zijn en e1'
geen waal'borg is. dat de wedstrijd betel'
zou worden geleid door twee middelmatlge scheidsrechters daQ dqor cen goeden.
Anderen zien allerlel verwikkelingen
voortspruiten uit het hebben van twee
arbiters. elk met .een fluit, en weer
anderen zien in het voorstel een zucht
het zlch gemakkelijk te makel'l : de F. A.
doet niets om het peil der scheidsrechters te verhoogen, om mannen te vinden, handig, sterk en meI1.schkundig
genoeg om twee-ell-tw111tig spelers in
bedwang te houden, ~ daat:0m :vlI de
F. A. het maar eens probeen~lt me't
twee!

...
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Peter Kane een g'root bokser

zonder eenig druk-doen en zonder Incldenten een match te lelden en dat het
De nuui vun de
veelal de Incompetente referees zijn, die
klagen over het gedrag der spelers. De
Referees' Society, die blijkbaar ntet geZiju gedecideerde lzege Oil
raadpleegd 1.s door de F. A., Is dan ook
Allgeh1l311u
sterk tegen het verdeelen van de verantwoordelijkheid over twee scheldsPeter -Kane in burger is het type van
reenters, welke bovendlen nog de grenseen Ellgelschen collegeboy, ofschoon hij
reenters hebben om hen bij te ataan.
toch maar een doodgewone smldslongen
Het is een bekend tett, dat het thans is. scl1rijft men uit· Parljs aan de Tel.
reeds moelte genoeg kost 44 goede Maar dat 18-jarlge [ong heeft zich in
scheidsrechters te 'linden voor de mat- korten tijd nlet alleen een benljdensches in de vi'er atdeellngen der League waardige plaats in de bokserswereld vervan elke week. Waar moeten de andere worven, doch is ook voorult gegaan in
44 vandaan komen ? Het peil moet er- de wereld "tout court". Van werkjongen
heeft hlj zlch omhooggewerkt tot een
door dalen,
[ongeman met de onmlskenbare allures
Een betere manter om goede referees van den typischen Engelschen. collegete vinden is ze goed te betalen voor hun boy, frisch en sportier, losjes-elegant
erkend moeilijke wekelijksche taak. Een en met den hoofschen zwier van d.en
aantal ervaren oud-spelers zuBen er dan gentleman.
zeker gemakkelijker voor te vinden zijn
zich op te geven. Eigen spelervaring is
Maar Peter Kane in den ring Is nog
zeker gewenscht, vooral voor het maken steeds de smidsjongen, die met zijn havan onderscheid tusschen stevig en ge- merende vuisten losslaat .0P het aammeen aanvaUerl, tusschen pootig maar beeld, dat zijn tegenstander Is. 31 Maal
fair en l'UW spel. Thans krijgen scheids- heeft die Jonge Engelschman In etgen
rechters in eerste en tweede klasse- land in den ring ,gestaan en 31 maal
wedstrijden drie. scheidsrechters in heeft hij zijn tegenstander weggemokerd,
derde k'lasse-matches twee guinjes per waarvan ,26 maal door knoc'kout. En
IT.atch plus reiskosten.
Waarvoor dit onlangs in Parijs was het voor ~en
verschil ?
32sten keel', dat hij als professional de
bokshandschoenen aantrok en voor de
Er. is een soort promotlestelsel voor eerste . maal in het buitenland, maar
referees.· Zij moeten vaak, ook de be- zijn eerelijst is er niet doo'r ontsierd gekwaamste, jarenlang·ln Iplaatselijk voet- worden, want in geen enkel opzicht kan
bal hebben ,gescheidsrechterd, voor zij zijn overwhming op den officieelen wedoor de League-club in' hun district voor reldkampioen van de I.B.U. vlieggepromot-ie worden aanbevolen. DIe clubs wicht Angelmann betwijfeld worden.
hebben he't recht jaarlijks twee scheldsrechters aan te ,bevelej1.,, Deze kunHen
Stampvol Sporlpaleis
~orden aangenomell en komen dan na
tal van graden doorloopen te hebben
Het was voor een stampvol Sportpaop de lijst der grensrechters voor
leis
- een in langen tijd niet voorgeLe,ague-n~atche's, later op de lijst der
komen
feit - dat dit 'kleine bokswon.-'
supplementaire scheidsrechtel's, die tot
der
den
ring besteeg. Want werkelijk,
3!) is beperkt. en na nog een aantal ja1'en komen zij op de lijst del' 50 League- een bokswonder mag Petel- Kane wei
Achttien immers is
~cheidsrechters. Dat het een zeer ge- genoemd worden.
speclaliseerde arbeld Is, dlen de scilelds.. hij pas oud en toch beschikt hij al over
rechter te verrlchten heeft, wordt dus €en technische vaardigheid, die heel
weI ingezien; ook is het vrij zeker, dat veel ouderen hem benijden mogen. Geen
el' flink ge'intrlgeerd wordt bij
de zijner aanvallen wordt zoo maar in het
"vriendjes" door de candidaatscheids- wilde weg uitgevoerd, steeds worde:p
l'€chters, ook al is de betaling vrij arm- die aanvallen ingeleid met juiste en gezaUg en stellig aIleen als een bijbaantje rekende schijnbewegingen, met een soepel beenel1'werk ook, !dat werkeUjk bete beschouwen.
wonderenswaardig is.
I
H e t i s v ij 'z eke r, d a' t
h e t t wee - s h e ids l' e c h t e r sIn open strijd, op halven afstand, in
s t e l s e l n t e t door de de clinch, swedt weet hij een opening
Lea g u e z a I w 0 r den a a n- te vinden, waar gevoelig zijn vutst trefg e nom e n e n m 0 g 'e I ij k a 1- fen kan, zonder dat zijn tegenstan~er
leen zal worden beproef~ gelegenheid heeft den stoot te ontwij..
1 n 0 e fen mat c h e & e n In 0- ken,of te blokkeereri. DIe srooten brengt
g e J ij k e e n 1 g e v e r t e g e n- hij toe met al de varlaties, dIe de ,.noble
woo r d t g end ewe d s t r ij d e 11. art" kent, met uppercuts, met swings,
met directen, met breede of korte hoe0l'1 IlE'f WERELDKAMPIOENSCIIAP ken. En pijn doen ze, dat bewljst voldoende zijn serie van 26 knock-out-overOok Dllitschland dillgt mede
winningen J1 dat bewijst ook de knockdown van' Angehnann in de derde ronde
De -Duitsche Rijksspol'tleider, baron
en de moe1liJke situatle, waarin deze
von 'fschamnler-Osten, heeft aan het
nuitsche nationale voetbalelft,al toe- zich gedurende de zesde en de negende
stemming verleend 0111 deel te nemen ronde beYond.
aan de wedstrijden om het wereldkamKane heeft dus ruimschoots gedomlpioenschap. welke het volgend jaar in neerd, maar hieruit voIgt nlet, dat het
Parijs gespeeld zullen worden, seint een eenzijdlge wedstriJd was. IntegenTransocean uit 'Berlijn.
deel, het is een der mooiste bokssoirces
Dezer dagen zal de secretaris-gelle- geweest, die m,en. sinds langen tijd te
raal van de F. I. F. A. te ZUrich van dit Parijs hee!t kunnen bijwonen en de
besluit In kennls' gesteld worden. Der- verslagene mag evengoed als d'e' overtien Europeesche landen alsmede de winnaar btervan zijn deel opeischen.
Vereenigde Staten ·hebben reeds inge- Want In cen opzlcht heelt Angelmann
schreven en vel'wacht 'wordt dat nog in niets voor den Engelschman 6ndergedaan en dat Is in moed. Nadat in de
meer landen zUl1e~l volgen.

Hendel en' Nijverheid
•

mokerslogen

Want die Kane Is bijna onberelkbaar
door 3ijn ongeloofelljke snelheld : twaalf
maal drie mlnuten 'lang heeft bij op
d'.\t hel-verlichte vrerkant van den ring
een fantastlscben dans gedanst, steeds
even buiten het bereik van zijn tegenstander, steeds weer nabij genoeg om
op zijn beurt een gevaarlijken stoot te
brengen. Zoo went dat gevecht een del'
mooiste sinds lange jaren, zoo bewees
Peter Kane ook tot groote vreugde der
ongeveer 700 supporters, die het Kanaal
waren overgestoken en met een bulde...
rend "Go on, Peter" hun landgenoot
aanmoedigden, dat hij, indien htj enkele
jaren geleden kon zeggen: "AI smedende wordt men smid", nu met een kleine
varian t kan. beweren: "AI boksende
wordt men kampioen !" Want dat Peter
Kane ,binnen niet
te langen tijd den'
tit'el van wereldkampioen zal bemachtlgen, staat als een paal boven water!

al

r:ricket .
Australie wint vierde teslnHItch
Reuter seint uit Adelaide dat Australle
in de tweede innings van de vlerde testmatch 43-3 runs maakte. Gregory maakte 50 runs, maar de ster van het veld
was ook q.itmaal weer Bradman met 212
runs.
Hammond nam 5 voor 17, Engeland,
opnieuw ingaande, Imaakte 148 voor 3.

•

r
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De volledige cijfeis zijn :

RU.JJBEB

DE RIJSTMARKT

(WesSelillk & Dijkhui.,).

Rijstnoteerillgell vall 3 Febr.
middag's

'5

5 ~'cbr.

Ban g k 0 k : Ketan no. 1 e.k.
p.p, of I" 11.3311 per
open Batavia aanbod f 7
100
kg.
J
358/ .
Java Ketan e.k, ,Batavia aanbod f 6.-357/ 8
p.p, of f 9.7111 per 100 kg.
36
36
K raw a n g: rr.. wagon Kra..
357/ 8
wanglljn (naar gelang v. kwalitelt en
plaats v. levering).
Febr./Mrt.
.
351!I6
351 'e
p. p. of p. 100 kg.
RoHed bark ~ebr./Mrt. 34lJ16
341/4
Petjah K. Boeloeh
De markt s'oot lusteloos en opende
Febr. aanb.
J 3.35/3.4() f l}.425/5.501S
prijshoudend.
Lolosan Boeloeh
Febr. aanb,
'" 3.50/3.60 ,,5.71)/5.83
Looa9D
Huller Boeloeh
It'ebr. aanb.
,,3.8(}/3.85 ,,6.1511/6.235
Slijp Boeloeh
Febr. aanb.
,; 4.05/4.10 ,,6.56/6.64
3 Febr. 4 Febr. Petjah K. TJeree
Febr. aanb.
,,3~05/3.10 II 4.94/5.()2
open Blot open alot
no'. not. not. not. Lolosan TJeree
Febr. aanb.
,,3.25/3.30 ,,5.26/5.34' ~
Sheets spot koop.
10'/16 1O'1/1i IO~/a 107/ 16
7
TJlandJoer:
verk.
- 10 / 10 ..:.- 10'/2
Mrt. koop.
- 103/ 8 - 107 '16 Cr. wagon Tjlan..
·~.l~A
- 107/ \ 6 - IO l h
djoer:
Aprl,1/~uni koop.
- IO:J/a - 107/1a Beras Machine
verk.
.
~ 107 '16 ' 101/ 2
S. L. R. Febr.
Ju1V~pt 1I:00p
!
- 1O:>lta
103/ 8
aanb.
" 4/10
" 7.61
verk.
- 103/ 8 - 10 7/ 141
tJ
OCt./Dec. koop
- 101/j - 105!Ja Beras Machine.
S. P. A. Febr.
verk.
Ii
- IG5'16 - 103/s
aanb.
,,5.De markt opende prijshoudend en Beras Kepala
vel'kreeg later een stl.! en prijshoudend
V. F. K. Febr.
aspect. De omzet was gering.
aanb.
,,5." 8.00Boemiajoe:
fl'. wagon BQ€mlajoo :
fReuter-Ea8tern)
Slijp Boeloeh II.
Febr. aanb.
" 6.64
3 FebI'. 4 Febr. Slijp Boeloeh Ke- " 4.10
pala H. O. I
4 u. n.m. 4 U. n.m.
Febr. aanb.
" 4.50
Crepe spot koop.
7
22"/8
22 / 8 Menir A.
Sheets spot koop.
20'1)/16
21'/.
Febr. aanb.
,,3.20
" 5.18
verk.
2tJ/8
213/8
111
• Maart koop.
20 / 16 , 2"/t
Poerwokerto:
I
Apt./JunJ koop.
20 15116 21'/.
I .. -j s';
fl'.
wagon Poerwoverk.
2&11.
213/8
i , ; ; j
kerto:
De markt was vast gestemd.
Slijp Boeloeh H.
" 3.90
" 6.3111
Febr. aanb.
IUeinhandeIsprijzen van rijst .
3 Febr. 4 Febr.
te Batavia
H
Ketan
Bangkok
f 7.25
8hee~s spot koop.
20 h a
"f 11.75
2"/.
vark.
2Jl/8
,,6.25
" 10.12
2P/18 Ketan Java
Sheets Apr./JunJ koop.
20' 5ha 211/e . Slij P Boeloeh
v~rk.
-211/.
2111/10
Krawang
" 4.60
" 7.45
Huller Boeloeh
~ inarkt was Pl'ijsIlO~dend.
Krawang
" 6.96
Beras Kepala.
ru••,
Tjtandjoer
,,6.Beras Machine
Lond.D.
Tjiandjoer
" 5.75
" 8.50
(Reuter-Saatern)
(Nadruk verboden)
~

It

(Reuter-Eastern)

230'/.

WIN'fERSfOR'f- WEDS'fRIJDEN

A&nb.

S-mnds.-Ie'Vering p. tor

231

,cd./verk.

228'/2

Il1dPl

2291/ .

tn1dpt.

ZILV£R

Naar Aneta' uit Zell Am See saint,
zijn de vijfde internationale wedstrijden
om de studenten-wintersport kampioenschappen, die door K 0 n 1n g t n W 11Dli n a worden bijgewoond, aangevangen ..
De wedstrijden - werden begunstigd
door schitterend weer.•
De ski-ren Qver langen afstalld (16,7
K. M.) werd gew0l111en door dr. Buechl
uit Muenchen in 1 uur, 22 min. en 22 see.
De afdalillgsren voor dames (7 K. Mol
werd gewonnen door' de Dultsche Olympische kampioene Christl Cranz In 9
min en 47.6 sec.
.

Lon den, 4 FebI'. <Reuter-Eastern). .cash 191:1/16 en termijn 19%. Br.Jndie verkochtL Amerika kocht bij daling der prijzen. De markt was prijshoudend. Na vaststelling van den prijs
was de markt zeer prijshoudend. Tegen
1/18 hoogeren koers trad vraag op den
voorgrond. Verkoopers hielden zich gereserveerd.

•

I

rie afdalingsren voor' heei·en werd gewonnen door den Oostenrijker Heini
Harrer.
Het nummer schaats over de 500 meter werd gewonnen door den Noorschen
student Krog in 44,2 sec., terwijl de OOstenrij ker stepp overwinnaar werd in het
nummer over 3000 uleter.

Lllc!ltvuilrt

De Association eischt van de clubmanagers na afloop van elken Leaguewedstrijd een rapport over den referee,
dit jaar ook van elken Cupwedstl'ijd en
waarschijnlijk gaat het bestuur.. der
F. A. bij haar keuze oof promotie van
scheidsrechters Dp die rapporten at. Het
spreekt echter vrijwel vanzelf, dat die
rappOrten niet altijd betrouwbaar kunnen zijn en drut het succes of fiasco van
de club in den wedstrijd de managers in
hun beoordeeling over de l·echtspleging
stelUg zal be'invloeden. I
Hoe denken de scheidsrechters zelf
over het plan? Het is bekend, dat verscheldene, en werkelijk niet de slechtste
scheldsrecht-ers, Hever zuBen bedanken
dan de verantwoordel1jkheid van een Te Obera,llllllergau zijn de Belersche iSkikamploenschappen ,geho.uden. Wij .den hler
match te deeJen met een ander, dat cen
der deeln.e)l1e~ ,e~n spronJ doen Y~n de 5.t«~nbergschans.
I

•

DE "KONINKLIJKE" SPORTVLUCllT

Het vliegtuig van den heel' De Kok
bereikte gisteren in den namlddag Brindisi, na onderwei vier uren vertraging
gehad te hebben wegens mist.
DI'; LINDBERGliS

ee~

DE l\IARKT TE' BATAVIA

Bat a v i a, 5 Febr. (Elgen dienst).
Palembang Robusta Febr./Apr. f 14 25
nom. Lampong Robusta' Febr./Apr.
f 13.60 vr., f 14.- aanbod.
. Witte Muntok peper Febr./Mrt. f.o.b.
Banka f 21.625 vraag, f 22.- aanbod.
Zwarte Lampong Febr./Mrt. (e.k. Ba..
tavia) f 13.75 nom. (e.k. Telok Betong) .
Febr./Mrt. f 13.40 vraag, f 13.65 aanb.
Citronella Febr./Mrt. f 1.50 vraag.
.DE IUARKT 'rE SOERABAIA

3 Febr. . 4lt'ebl'.

Shtdellten uit verschillende landel1 in
vreedzamel1 strijd

lUAIS

Producten-markten

Australie: 288 runs + 433, Engeland
350 + 243. Eng~land, had dUB na de
eerste innings de leiding maar moost
die in de tweede prijs geven, o.a. dank
zij Bradman's 212.
De ,;Australlsche bowler Fleetwood
3 Febr.
4 Febr:
Smith heeft In ide tweede innings zes
Zwarte Singapore cit.
wickets genomen voor 110.
Londen Febr,lMrt. 3'116 asnb 37/16 &&nb.
Beide ploegen hebben thans dus elk Witte Muntok ~1f.
531t6 aanb 53/1. &anb
twee testmatches gewonnen: de M.e.e. Londen Mrt.JMel
j'warte
Lampong
cu.
de beida eerste, de AustraUers de derde
Londen Mrt,lMeJ
31/ s Yr.
J-j/1t gOO.
en de v~rde.
De vijfde testmatch zal dus de besllsTIN
sing moe(en. brengen. Deze match begint over drie weken In Sydney.

Willtersport.

,

B u e 11 0 s Air e s, 4. Febr. (Ane ..
ta), Fair average quallty (slotnotee..
ring In papleren pesos) per 100 kg. Febr.
levering 6.48.

(Reuter-Es.atern)
tweede ronde de superiorlteit Val} Kane
Singapole
duldelijk-begon te worden en na de derde ronde die meerderheid zoo bevestlgd
41i'ebr. 4 Febr.
was, dat men toen reeds nlet meer aan
den ultslag kon twijfelen, bleef deopen
slot
Franschman toch maar steeds het beste
1
geven, wat hlj seven kon, bleet hlj zich sneets spot
35 / 3 353/8
In den strijd; werpen om een gelukklMaart
351/ 8 351/ 3
3;>3. 35 5 8
"
AprtlilJ~J
gen stoot te torceeren, nlettegenstaande
• JulUSept.
35;i/t 3fl'/fj
hij telkens en tel kens op gevoellge wljze
" r.o.b, Febr.
3511/ 1
351/ 3
door Kane werd teruggedreven.
Medium blanket.!

Bultengewoen snel

.

N e·w Y 0 r k,
F;astern). 44%.

4 Febr.

S

0

era b a j a,

5 Febr.

(Aneta>.

De tweedehands suikermarkt bleef on-

veranderd en stU.
Rubbersheets 39 vraag.
Crepe 41 vraag.
De markt was vast.
Kofne 18' nom.
De markt was flauw.
De N. I. V. A. S. verkocht voor consumptie ,556 tons superieur.

De IJosilie van .den 'Franc
Ballque de It'rance leellt 100 lllillioell
aan St·aat

(Reuter~

Par ij s, 4 It'ebr. (Havas). De jongste weekstaat van de Banque de France
toont aan, dat een bedrag van 3 mil•
liard francs aan de goudreserve is ontB 0 III bay, 4, It'ebr. (Reuter-East- trokken.
ern). Cash 50. Verr. medto Ma:1rt 49
Een communique van het ministerie
rupees. Verr. medio ~prll 49 rupees 2
van Financien verklaart, dat dit is geannas. De markt was prijshoudend.
schied door het stabilisatiefollds, hetwelk gemachtigd l.s goud van de Banque
COPRAB
de France te koopen en te verkoopen.
Lon den, 4 Febr. (Reuter-East- Door dit 'bedrag te onttrekken, beschlkt
het fonds slechts over het restant van
ern). Febr.-versch. 19.15.- midpr.
de in October 1936 bij de bank gedeponeerde 7 milliard francs. Komende
A m s t e r dam, 4' Febr. (Aneta). na de spoorwegleening zal deze maatreIt'ebruarl-versch. f 17Vt. Maart-versch gel de geldmiddelen, welke ter be3chikkirtg staan van het londs, slechts kunf 17Vt·
nen versterken en zijn activitelt op de
(lOUD
markt doeltreffender' weten te maken.

•

L' 0 n den, 4 Febr. (Reuter-EastDew e e k s t a a t too n too k
ern), Openmarktprijs III staven fijn per n 0 g a a n, d a t d e S t a a t
oz. 7.2.-.
e e n bed rag van 400 mil..
Ito e n f ran c s h e eft g e'fAKWB.
lee n d.

Rom e, 3 Febr. (Transocean), Kolonel Lindbergh,' die zooals reed~ werd
Chi c ago, 4 Febr. (Reuter-Eastgemeld gisteravond met zijn eigen vlleg- ern). Mel-versch. 130%.
tuig, en v€rgezeld door zijn echtgenoote
hier aangekomen is, heeft hedenmorKATOEN
gen een bezoek gebracht aan den onNew Y 0 l' k, 4 Febr. (Reuterder-staatssecre\aris voor de ~uchtvaart,
generaal Valle.
Eastern). Maart""er~ch. 12.,79.

Tijdens een l'edevoering, welke hij in
den Senaat heeft gehouden, heeft exminister Paul Reynaud op scherpe wijze
crltiek geleverd op het sluiten der spoorwegleening. Spreker drong aan op het
sluiten van binnenlandsche In stede van
bultenlandsche leenlngen.
r I
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,heden bracht
Wat de luchtpost
/uchtpostheden
'Wat

•
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Een dag vol wintersportjolijt
Bloemendaalsehe en Overveensche
wintersportjoJijt heeft de Bloemendaalsche
Over:veensche jeugd doorgebracM op en on1
bekellde hooge
hooge duin1 .het
zlch 'lvoor-al
leellt
gebracht
om het bekende
het Kopje
KopJe. dat ztch
Ivooral prachtlg
prachtig leent
sledesport. Dat
Datvall
OIlS land
getegenheld druk geprofiteerd
voor de sledesport,
van deze in ons
lana zoo zeldza.ID.e
zeldzame gelegenheld
werd, t0011t
_
.. _ ._ _
werd,
toont de foto.
. ._

Professor
Professor
is
is tot lid

J. van
van .Gelderell,
benoemd
J.
Gelderel1, die
die benoemd
van de Volkenbondscommlssie
Volkenbondsconlmlssie
voor (Ie
grolHlstofien.
lie grondstotten.

van twee meter hoogte waren
in
Drente
geell
zeldSiberische toestandell
toestanden in Drellte!
Drente! - Slleeuwbarrieres
Sneeuwbarrleres van
geen
zaamheill;
vall auto's sneeuwden in en in de onlgevlng
Emmell kregen zeUs
verscheldelle treillen
zaamheld ; tal van
omgevlns van Emmen
zelts verscheldene
trelnen het hard te
verantwoorden.
verantwoordell. Zoo hevig
hevlg woedde
woedd.e de sneeuwstorm, dat de baan,
baan. die mell
men. hier
hler door eell
een ploeg arbelders
arbeiders voor een
eell (rein
treln
nit
makell, bijlll\
slechts ulterst
uiterst langzaam
langzi\am vorderde
vonlerde I
uit vrij ziet maken,
bijna onmlddellijk
onmldltellijk weer volsneeuwde, zoodat de treln sleehts

•

tel de
Is, bewijst deze toto
tIe koude in
In het Noorden van ons.
ons, land Is,
roto vall
van een
lIoe lei
illschip in de haven van De!fzijJ,
Delfzijl, dOlt
dat geheel met ijs is beklee(l
bekleed en den indruk wekt alsol
alsot het
ergells in de Poolstreken
Pooistreken Is aansetrcrren.
aangetrof(en.
bet ergens
111 het Bqitell-IJ
nablJ de Oranje-sluizell
zItten verscheidelle
binllellschepen vast gevroren. Gelukklg
Gelukkig Is
In
Buiten-H nabiJ
Oraule-slulzen zltten
verseheldene blnnensehepen
is het ijs sterk
genoeg, dat de opvarenden ztch
sleh Ilaal'
naar den wal kunnen begeven om voor proviand
proviund te zor,en.
ZOr(ell. Eeu
Eell ij~breker
Ihbreker Is
ister
ter be.
be•
.vrrljding
riJdillg vall
vall de schepen
sehepen uitgevaren.

•

•

menschenmenigte, welke men op deze foto
toto ziet,
Ziet, houdt
hOl1(lt geen
geell verDe enorme mensehenmenlgte,
e·enige politieke demonstratle, doch
docll geeft sleehts
slechts de schier ongeloofband met eenige
ongelootbet Londensshe
Londenslhe pubUek
,society"-huwe.
lijke
beJangsteUing van het
Iijk~ belangstelllng
pUbliek weer voOr
VOOl cen
een "society"-huwelIjk:
28-jarlge Duke of Norfolk huwde nl.
HOll. Lavinia.
L:lvinla. Strutt.
IiJk: de 28-jarige
nl, met de Hon.
Shutt.

De staking
in de Amerikaallsche
Amerikaansclle auto-industrie.
auto-Iudustrte. - lIierboven
st~killg ill
lIIerboven een moment uit de besprelGng
besprelG4tg te
\Vashillgton
n. r.: John L. Lewis, arbeidersleider, miss Frances Perkins,
Washmgton tusschen, v,
v. I. 11.
Perkins minis.
j_er V;\11
v~u\ Arbel(l,
Arbeld, mr,
l\llcbigan, ell lames
J-:II1"e
F Pewe)',
ne WVIJ'
~v II
"'e1Uldd~
l~f
llll'. F.rank
It)allk lUurpby,
~J\lrpby, gouverneur van l\Uchigan,
F,
b~lU14d~.
~. . . e:..t
H
~ ~ "J.
tllilt !Rll
YRq 111\
wubt~r19 Y""
- -.
[ail\:
J1~\ lU.1Ubt~ri9
Ii.\U j)rJ)~I",
i\rj)~It1t
g

'J

Vice-admiraal J. De Graall
Graafl die dezer
V!ce-admiraal
voor de 'Uitlloodiging
dagen bedallkte
bedankte voor.
)1i.ht_~~dlgillg
~m
Ills JI~oge
IIQoge ComnuSsarlSvlln
Oln 'lIs
Comnlissaris van QllnzIl{
Pandl
9Q ~~ lr!dO.~
.'
~ '_.. . 9Q
"rt\le~

De beroemde jonker-diamant van
726 karaat is thans in Amerika
Amerika. in
ill
12 steenen
steellen geJs.loofd,
ge.Js.lootd, welke tezamen
376 karaat wegen; de
groo~te
nog 376
tie grootste
al 143!
U3! 01\(ler:
eell
steen aUeen al
Onder: een
glasmodel van den steen in ruwen

staat,
staat.

De zlekenhulzen
ziekenhuizen in het door de 'overstroomingsramp
'overs troomlngsramp getroffen
getrofien gebled
gebied in
Auterlka.
Amerika zijl1,
zijn, zoodra dit eelligszil1s
eenlgszlns ll}ogelijk
nJogelijk was, ontrulmd,
ontruimd. Op deze hl
hi
Je.Ueno.ll
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