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Confllcten

I

De Sulker-conferentle

,f

De N.R.C. heeft het nog eens over de
contltcten tusschen Volksraad en regeering. Het q~ad herinnert aan zekere
passage in de rede van den heer Tjarda
bij 'de bestuursoverdraeht, waaraan het
destijds de conclusie verbond dat de
nieuwe landvoogd zou streven naar een
wijzlglng in den onder zijn voorganger
bestaanden toestand, onder wiens bewind het aantal conf1icten leglo was.
Wij wlllen hierbij allereerst aante ikenen,
dat het ulteraard geen landvoog« Dolt
aangenaam kanzijn, voortdurend overhoop te liggen met het wetgevend college, en dat dus stelUg ook de afgetreden gouverneur-generaal steeds streefde
naar een zoo goed mogelijke verstandhouding. Dat er nochtans conflicten
zonder, tal voorkwamen, is danook ongetwijfeld ,minder een zaak van goeden
wil, dan van totaal andere factoren.
Tot dusver is de ..staat van dlenst"
~an den ~leuwen landvoogd intusschen
ill dat opzlCht nlet bepaald bemoedlgend,
rna,ar de N.R.C. weet tal,van verontschuldigingep aan te voeren om tenslotte te
betoo~en dat men thans over dezen
landvoogd op dlt punt nog geen oordeel
mag Yellen. Uit hetgeen wij hlerboven
schreven blijkt 1 d t ' j
1 h,
a, . a WI op Z c
z elf geen grond tot verwijt aan de
regeering vinden om het felt da~ zlj de
conflletenregeling toepast. Wlj zijn juist
van' oordeel dat het toepassen van de
.
'
confllctenregelmg ook onder het nleuwe
bewind slechtsl;>ewijst dat het gebrek
aan overeenstemmlng, dat zoovaak tusschen Indische regeerlng en Volksraad
tot ulting komt n 1 e t ' in de eerste
'1 i
p1aa ts een gevo g s van onvermogen
van den landvoogd om met het Hertogspark tot zaken te komen. Het is van
belang dit hier eens cen keer neer, te
schrijven, want zooals men weet Is' een
der grleven ,teg~n, den heer I?e .Jonge
steeds geweest, dat hlj J)Iri~t 'denVoikS'raad nlet kon opschleten". Onze stelling is, dat geen enkele Indlsche regeering onder de tegenwoordlge omstandlg:heden met den Volksraad z~l kunnen'
opschleten.
De N.R.C. heeft nu echter een toetssteen gevonden voor de goede bedoeUngen va~ den tegenwoordigen functlonaris. Zij schrijft:

!

."

De regelil1g tot overdracht v~m de bel1oemingsbevoegdheid in de decentra!isatie staat er echter anders voor (dan de
gevallen, waarin de conflictenregelir.g tijdens '€en bewind v~n 5 maanden re~s werd
toegepast. .- Red. B.N'>. Het thans geldende stelsel heoeft V. d. aanval1g der decentraUsatie, dus ongeveer 30 jaar gegQIden en de practijk is allermir.'St zoodanig,
dat wijziging dringend noodig is. De bedoeling is, die benoemir.gen te onttrekk'en
aan politieke invloeden, d1e in de raden
gro.oterrol zouden spelen dan bij de dagebjksche besturen, en d'e regeering zeide
over b'clangrijk feitenmateriaal te beschikken, dat zou kunnen aantoonen, dat er
politieke benoemil1gen plaats hebben. De
argumenten van de tegenstanders, dat de
dagelijksche besturen~l l1estaande uit de
vertrouwensmallnen' '<ler raden·, aan dezelfde invloeden onderhevig zijn, en dat de
behandeling in het openbaar (door de raden) van dra zaken meer waaroorgen blectt
dan d\e In beslotell vergaderlgen, van de
da'gelijkiSChe besturen, ziJn echter zeker
niet waardeloos. Bovel1'dfen hebben vele
raden eigener b'eweigng'reeds een belal1'grijk deel .van het benoemingsrecht aan
de dageliJk,sche besturen of andere organen overgedragen.
Hoe men echter over de wenschelijkheld 'van de overdracht denkt, nu de
Volksvertegenwoordiging er zich tot tweemaal toe met groote meerderheid tegen
heeft verklaard, is er alIe reden voor de
regeerlng, om nu een$ te toor.en, dat' zij
ook harerzijds op goede, samenwerking
met den Volksraad prijs stelt. Dat is 66k
,een wensch'clijkheld, die in dit gev\ll
l'uLmschoots . opweegt tegen die van de
voorgestelde regeling.

Wijzijn zeer benleuwd of de lal).dvoogd ,dit proefwerk tot genoegen
van de N.R.C. verricht; wij zouden het
bepaald jammer vinden, wanneer Zijne
Excellentle thans reeds werd belast met
een ~lechte aanteekenlng op zijn condulte; zij het dan een van de N. R. C. en
naar on?e meening zonder goede reden.
Wij kunnen h'elaas, op grond van hetgeen men over deze aangelegenheld kan
hooren, de N.R.C. niet veel hoop geven
dat de besllssing haar veel vreugde zal
geven. Naar verluldt'is de tweemaal
verworpen ordonnantle reeds, met verzoek haar vast te stellen bij algemeene
maatregel van bestuur, zooals de wet
in zoo'n geval eischt, naar den lninister
gezonden.
Wij willen nu" zonder grapjes nog een
opmerking maken over dez~ belangrijke
kwestie. De N.~.C. zlet haar te eng. Zij
1~ zeer gecQmpliceerd. Natuurlijk spedt

,

Volksraadsperikelcn

Naar wlj vernemen, zal de' bekende
Naar wij vernernen
wordt voor de!~.,
Ban~lcengsche 'ampul~enzaak
9 Maart
.
.
functle van regeerlngsgemachtlgde voor l a.s. door dell raad van Justitie te BaAlgemeene Zaken. thans genoemd het tavia worden, behandeld.
oud-volksraadslld mr. Jonkman, thans
Ingevolge de besllsslng van het Hoogofflcler van justitie te Makassar.
gerechtshof zal dr. R. zlch te verant-

'

Czarnikow opent zijn weekoverzicht
met een beschouwlng over de a.s. wereldsutkerconterentle. Toen de eerste berlchten dlenaangaande bekend werden,
trokken de prljzen zoowel te Louden als
op contract no. 4 te New-Yorkaan. Het
is merkwaardig dat New-York er het
eerst op reageerde, waardoor de noteerlngen op wereldcontract aldaar vorlge
week plotseHng monteerden, voordat
vanuit -Londen bevestiglng van de 100pende geruchten was atgekomen. Londen
steeg tot 6/4' per cwt, maar tegen' het
'elnde der week zakte de noteering lets
in. New~ York was tijdelijk iets "zwakker
op berlchten aangaande de nieuwe verwer kingsbelasting.

, De naarn van den heer Jonkman werdl woorden hebben wegens dood door
destijds ook genoemd toen de benoe- schuld terzake van het tweede sterfgerntng van een voorzttter van den' volks- val, dat den bekenden pianist Frans
raad aan de orde w a s . I ' W i e m a n s trot, terwljl de apotheker T.
In ieder geval blljft het de bedoeUng look terecht zal staan voor het eerste
dat een regeerlngs-gemachtlgde wordt ',g;~val, waarbij meVfOUW Van Alphen de
gevonden buiten de secretarie en aan .Veer het leven Bet.
de lunetie mee~ relief wordt'" gege~et:l· De apotheker l~ naar men weet erndan tijdens de vorige landvoogdelijke stlg in verzulm ,geweest blj het vervaarperiode.
,dlgen vande ampullen, doo:dat hij een

Inct'len mr. Jorlkman iegeeringsge- ongeveer tlen maal te groote dosis novornachtigde wordt, zal de andere candi- caIne aanwendde, de geneesheer is bij
daat, dr. Brugmans, naar aIle waar- het gebrulk der tweed,e ampulle afgeschijnlijkheld het secretarlaat van On- gaan op de onjuiste verk:aring van de
derwijs op zich nemel}.
',hoofdverpleegster dat de zaak'"in orde"
Dit he ft ih t
.d I.'
,was, terwijl nog geen enkel rapport bine
e yoor ee dat hi] voor dat nen was over de ampullen, die na het
departement behouden blijft, wat ook! eerste sterfgeval wareri onderzocht.
aspecten voor de toekomst biedt.

Wat de vo6rultzlchten der komende
conferentie aangaat, Is CzarnlkQw van
meening dat men daaromtr\ent in, het
duister tast, hoewel aangenomen moet
worden, dat ;wuder redelijke kansen van
, slagen noch MacDonald, noch dr. Coiljn
ertoe zouden l1ebben medegewerkt, terwijl de langdurige voorbereiding me de
als ,een gunstige factor beschouwd moet
worden. Suiker zal de opwaartsche beweglng van andere produeten mO,eten
volgen, maar' vorlge conferentles hebben uitgewezen, hoe schadelijk voor een
internatlonale coOperatie de dlverse nationale belangen zijn, die aan de suikerindustrle vastzitten. Nuchter beschouwd,
kan men nlet al te opttmistlsch zijn ,
maar aan den anderen kant staat een
'ervarlng, welke men gedutende acht jaren heeft opgedaan. Over het algemeen
mag van deze conferentie, een prljs'stimulatle worden verwacht, niettegenstaande het falen van de vorlge poging
op dlt gebled, de Chadbourne-overeenkomst.
.
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"Kapilaal ,unar l'urkije

II-let Bellocluingsrechl,

Wij hebben reeds v66r' de tweede be-I· Ult Ankara wordt aan Aneta geseind,
handellng door den Volksraad van 4e dat de onderhandellngen van de onontwerp-ordonnantle tot
overdracht l.angs .geartlVeerde 'groep van Nedervan de ,bevo~gdHeid, tot ben~emlng, t i
' .. ~.
,
schorsing en ontslag van locale arribte- f landsche mdustrieelen met de 'turksche
naren aan de dagelijksche besturen l:egeerirg hebben geleld tot de opstelder autonome radel~, medegedeeld 'dat t l,ing Yah een contract, dat nog deze week
~et in het voornemen del' regeering lag 'zal worden geparafeerd.
ae lange confllc~enregellng tot· het einde toe ~V te werken.
; Oit: contract bepaalt, dat een bedrag
I

Verwierp de Volksraad het ontwerp v~n35. m1ll10en WOldt ge"investeerd In
ten tweeden male,. dan zou de regee. iqigatieWerken, de, installatie van raring dus. vaststelllng ,bij algemeenen d,loposten en de iilrlchting van de hamaatregel van bestuur vragen.
vE:lJ.s Heraclea, Merslna en Adana. De
Het ontwerp Is zooals men weet ten l'E.&,enlng~~ll worden vereffend door
t\Veeden male verworpen en de regee. graapladingen.
ring heeft zlch danook inmlddels ter..;
.
zake toOt het opperbes.tuur gewend,na.., : : ' , .•' , . . . . . .•. , . '. '. ' ' '
~~;.eerst. ,Q,\ef .q~~ ~a;ak g~correSpQnd~at~?\ 'i\J~i(it~clie' :pi~o duc'leji' ~()oi

De vrachtenmarkt blijft nog een on--:
zekere factor voor de suikermarkt, waar':'
door' t~rmljntrt\nsact1es moeilljker zijn
geworden. Op, wereldcontract bedfoeg de
pw~et ~e, Ne\V"Yorl~ . 93.100 ton~tegen
vorige week' 156.550.. "
,' .

,Men mag dus aannemen dat de reg~'~
Ruslaud
ling blnnenkortbij algemeene maatreDe "Singkep,i van de Stoomvaartmaat:..
de vraag of de landvoogd den wensch gel van bestuur wordt vastgesteld, welkoestert om tot het uiterste rekening k,e laatste. dan in het Ind. Staatsblad schapplj, ,Nederland, welk vrachtschlp 17
dient te worden afgekondigd om veri' .' dezer de thulst~ls uit Tandjong-Prlok
te houden 'met den Volksraad" een rol in bindend te worden.
'
'aanvangt; ~al, in verband met een belangrijk hldlng-aanbod voor Sovjetdeze verhouding tusschen Bultenzorg
,Ruslalld, de' haven van Od,eSsa aanlooen Hertogspark. Het persoonlijk vertroupen.
'
wen in dezen 0.0. Is stellig een factor "Gij 8chitt'rellde kleurell"
De
lading
wordt
in
13eiawan-Dell
Invan evenveel belang als zijn tact om,
gellomen.
Verschenen is de memorie van antwaar eenlgszlns mogelijk, een kwade
woord op het voorloopig Kamerverslag
kans voorbij te gaan. Anderzijds echter in
zake de begrooting van BlnnenlandDit Is dus· w~l een blzondere reis,
zal een Volksraad met een radicale In- sche Zaken ,en ten aanzlen van de vlag- .maar wanneer men zau meenen dat teheemsche meerQerheid, zonder regee- kwestie deelt minister de Wilde daari~, voren .-:.. OfschQ9u wij geen' officieele
rlngsverantwoordelijkheld, altijd genelgd volgens een Aneta-telegram, het vol- relatles mef de Sovjets onder6ouden.gende mede:
~~en Indische goede~en naar Rusland
zijn geen streep van zijn standpunt prijs
zouden zijn "{erhandeld heeft' m~n het
Bij de voorbereiding van een wette- mise O.a. gaat een belangrijk deel van
te geven en zljn inzichten zeUs ad ab.;.
surdum door te zetten. Tenslotte zijn lijke regel1ng ter vaststelling van het de tin van BUUton naar Rusland.' De
daar de kleine en toch zoo gewichtlge kleurentype voor de Nederlandsche vlag sfechte reputatie ook op' handelsgebied
15 gebleken, dat zich daarbij verschil- van de SOvJet.s Is oorzaak dat men devragen van de wijze van voordracht en lende juridlsche vragen voordoen. Het ze
.
transactles met de noodlge waarborverdediglng van zaken door de regee- l1gt thans in. de bedoel1ng, binnen zeer
korten'tijd een koninklijk beslult uit te gen omringt om te zorgen dat men er
ringsgemachtlgden.
lokken, waarin rood, wit en blauw wor- geen schade bij lijdt. De ervarlng van
den vastgelegd als de nationale kleuren het Q9genblik is Intus,schen dat de RusI'
. sen t han s tot, de beste betalers beEr zijn directeuren die in staat zljn
----hooren.
den Volksraad te brengen' In een sfeer
I

van meegaandheid, rust en vertrouwen,
waarover het college zelf' ten~lotte vaak
in de grootste verbazing verkeert; er
zijn andere die zelfs een goede zaak
kunnen bederven. M a a r 0 p d ~ n
achtergrond van aIle
confllcten s t a a t l e t s
and e r s: de ongenoegzaamheid In
de verhouding Nederland~Indlij, het
vooral tijdens de crisis sterk gestegen
beset. dat Indle vanuit Den Haa.g wordt
g ere gee r d nlet aIleen,' maar ook
bed i I d, bet geloof dat in 'allerlel
essentleele zaken. de gedragslljn door
het Plein wordt voorgeschreven en dat
Indle's belang zelfs in Indlschezaken op
het tweede plan komt. D awe r d e 11
WeI b e r z u H y a n e n, en rustl~e, rechtsche Volksraadsleden fU~ieus.
Het gaat met de tlnfusle weer net zoo:
het gevoel dat die ons ult Den Haag is
opgelegd, Is een factor van veel groo~r
Qelang dan aUe 'redelijke argumenten
voor .of tegen tezamen.

"

En zoolang het vertrouwen In Nederland niet veor zoover mogelljk Is hersteld, zal de door aIleriei, omstandlgheden toch reeds zeer onstabiele verhou'ding tusschen regeering eli Volksraad
zeer scherpe kanten blijven behouden, en
zullen de conflicten nlet van de lucht
zijn...... w leer ook zetelt op den
troon in ·Bultenzorg.

R.

Welt. 2886. 2887 en 2888
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Een beschouwfng van Czarnikow

TEL~FOON,:

Directeur : G. MOLENAAR

~lillioell

De 25

IIet lhrieftarief

Een nota van minister CoHjn

Tot de voorsteUen voor de P.T.T.begrooting-1938,welke nlet de Instemming van de meerderheld der commissie
van bijstal1d .hadden, behoort zooals
men weet de voorgenomen verlaging van
het, tar~ef vqor binnenlandsch brlefverkeer van' 12~, tot 10 cent. De, commlssle
De schenklng van 25, mll1ioen moet I1?-eent dat ~r ,door de brlefkaart van 3~
worden beschouwd als 't maximum, door en het pOstblad van 7% cent reeds volNederland beschikbaar te stellen. Aan- 'doende gelegenheid Is om op goedkoope
zlenlijke vel'hooging van "t 'bedrag zoo wijze correspbndentle, te voeren. De verhet. in 't leven roepen van een reeele ,laging· zou dus' neerkomen'. op een niet
welvaS\rtsbe'v'ordering In
rndle' niet volkomen .verantwoorde derving van
waarborgen. De wijzigingen, die de re- : inkomsten:
gee ring In het bestedlngsplan heert
'
'
aangebracht, zijn ultsluitend van finan~ . 'Wij vernemen nadef dat, het tar1~f
c1eel-technischen aard. Van den begin- ondanks het afwijzend, advies naar aIle
ue af heert de bedoeHng, voorgezeten, l. waarschljnlijkheid toeh verlaagd zal
bijzondere maatr9ge!en voor de wel- worden; wij' wezen er trouwens reeds
vaartszorg te nemen. Een nieuw element op, dat men er in regeerlngs- en P.~.T.
kan hledn' nlet worden gebracht. De kringen zeer veel vool" voelt.
factoren, die van Invloed warel'~ op de
opleving in rndie, . Uggen bulten de
landsgrenzen. De Indische regeerlng
De Tillfusi'e
beschouwde het als ha~r eersten pl1cht,
VannlOrgen heeft de wnd. directeur
de bevolklng tebeschermen tegen calamiteiten en vernletlglng van de eco-, van V. en W., ir. van H a eft e n, de
no~lsche besta~nsvoorwaarden
door tinfusle in den Volksraad verdedlgd. Hij
mlddel van haaI handelspoUtlek, rijst- deed, dat in ieder geval met rij e 5politlek en maatregelen voor voedself7
p Z n
voorzlenlng. Eerst in den laatsten tljd waardloe kortheid: ill! anderh~lf uur
kon op den weg naar eigenlij~e wel- was het regeerlngsantwoord beelndigd.
vaartsbevordeftng worden voortgegaan. Wij hebben nlet den indruk dat het de
Over de economlsche doelmatlgheld van tegenstanders heeft overtuigd, maar, dlt
maatregelen, strekkende voor langeren kan men moellljk aan den, regeerl~'gsge
duur, Is thans de vereisohte zeker- machtlgde qie. voor een! onmogelijke
het::l verkregen, om welke reden de taak staa't, vetwijten.
moederlandschesteun nlet eerder, aan
Maandag repl1eken, en waarschijnlijk
de Qrde gesteld behoefde te worden.
Woensctag a,s. afhanctellng.
'
I

Minister CoHjn heert ~ich tot de Tweede Kamer gewend rllet een nota als
antwotrd op d., beschouwinten, in het
voorloopig verslag over de schenklng
van 25 mUUoen aan Indie geleverd, en
Aneta seint ons hieruit het volgende:

1
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nummer van hetlen
(Vijf bladen)

De voorzttter van den Volksraad heeft
BINN E~ LA."IU
het voornemen zich 24 dezer In te sche- I
,
.
I
pen voor zijn reeds aangekondlgd kort ' H~t luchtmatltartet wordt per 1 Junl
verlof. Dit is uiteraard slechts moge- hoogstwaarschijnlijk verlaagd tot 15 cent
. '
. ' , ! voor de eerste lQ gram en het boottarlef
hjk wanneer de werkzaamheden dan. verhoogd tot 15 cent voor de eerste 20 gram.
zijn beelndtgd en geen buitengewone zit- I . Ook de verl~g!I1g van.het tarter ~oor,
binnenlandsch brierverkeer van 12% tot 10
ting noodig is. Terwijl de Volksraad in !,~E-nt wordt zeer waarschijnlijk doorgevoerd.
de , eerste veer t1en d
·
De Bandoengsche
ampul1er.zaak
komtjus-9
agen
van dez:
.eze zit - Maart
voor den Batavlasclren
mad van
ting nlets te doen had, Is het nu weer : title.
ha t
k d
.
I De regeering heeft vaststelling bij algeaas wer : e vorige week Is zelts een ' meenen maatregel van bestuur gevraagd
avondvergaderlng gehouden (Donderdag l van de regeling betrerrende benoeming, etc.,
.
\
' van locale ambtenaren.
pver de tlntusle) en vermoedelijk zijn er
nu nog weI enkele noodlg, wil men in
deze veertlen dagen gereedkomen, Aan
B'2schouwiUgen over den val van Malaga.
de ordezijn nu nog de openbare behan- - Eel1 gtcot deel del' stad is ~rnstig bel'
,schadigd. - Rondom Madrid wordt hevig
d e mg van de groepsgemeenschappen, gevochten.
het 25-mill1oen-plan, het rubberuitvoerProtesten in. Duitschland tegen het' zenden van vrijwilligel's naar Spanjoe. - Het
recht en de defenslebegrootlngen ; voorts meeningsverschil tuschen stalin en Worode afhandeHng van de tinfusle en van~~ilg~it-scheDio~~1;i~c~fsc~~~~leke
;~~rt ~~
de pet1tle~Roep..
de Belgische Kamer.
. '
,
"
Offensief van Mandchu ol1'geregelde troeHet Is zeer bepaaldelljk nlet aan den 1>'2n tegen Nanking-t~oePE:n verwacht. - De:
Volksraad te wI'jte'n , wanneer nu opn ieuw J,apaui;che oorlogsbegrootmg.
BIJBLADEN
aIlerlel belangrijke kwesties zeer overhaast worden afgedaan.
Het I>erde Blad: "Ik ben een kraan ".
door "mr. Smith". - Nieuws uit Nederland
£
en het Buitenland.
:
Hea Vierde Blad:, Volksraad. --.. Bridgerubriek. - Aziatisch Overzlcht. - Kunst.De Kolonisatie
Magneetjes
Het Vijfd~ Blad: Vergadering Gemeell;Men, weet dat onlangs een kleine teraad van Buitenzorg. - Japan's ar~'ti'CK
Handel en Nijv·erheid. -commissie is ingesteld voor de koloni- Heldendom. personalia. - Radio-programma's.
satle - speciaal dan van de Javanen _
....... _ J
bestaande uitde heeren Kuneman, Hart ~--------_.-en Drossaers.
I

I

I

--

De commlssle krijgt zeer binnenkort
een permanent bureau, en inmiddels is in
voorbereiding een circulaire gestuurd aan
de hoofden van gewestelijk bestuur der
Buitengewesten waarln deze worden
uitgenoodlgd een algemeene opgave te
doen van terl'einen die naar hun mee~ing voor kolonisatle op grooten schaal
m aanmerking zouden komen, ulteraara
n~dat ,daartoe de noodige voorzienlngen zouden zijn getroffen. Na de aanw,ijzin~ van die terreinen heeft dan de
exploratle .pla.ats en de berekening van
ev~~tueele koste~..
.
. \ • ~'/>',
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Verboogillg SuikerQogst
.
1938 ?

Morgen, Chineesc,h Nieuwjoar, zal deze courant niet
verschijnen.
IIet Luchtpo8Uarief

Wij hebben gemeld dat de commlssle
van bijstand van den P~T. T. besloten
heeft~ zich te refereeren aan de besllssing van de regeering ten aanzien van
de verlagingvan het luchtposttarief.
¥~r,"y. ef~tap,~lg' .~~lulh"i-9Il1d~~, zo()als
men weet, deze·' affaire, Internationale
kanten heeft, in' verband met het zeer
lage ~arief voor de Engelsche luchtmall.

Naar wi~ thans vernemen -zal
hcogstwaarschijnlijk de volgellde
beslissillg worden genome,n : overeenkOlustig het voorstel van den Hollandschen P. T. T.-dienst z'al het tarief met illgallg van 1 JUlli a.s. worden teruggebracht tot 15 cent voor
de eerste 10 gram.

Wij hebbenonlangs gemeld dat men
hi regeeringskrlng~n niet genelgd was
tot vergroot1ng van het' voor 1938 toegestane cijter voor den sulkerocgst van
1,2 mll'loen toils.

'Men zag In de opleving van de suikermarkt, althans in de grootere afzetmogelljkheden, een slechts tijdelijk verHet tarief .voor de bootmallwordt teschijnsel ,en men verwachtte dat de af- gelijkertijd van 12Y2 cent voor, de eerste
zet, zich zou stabillseeren op een niveau, 20 gram tot 15 cent verhoogd, waardoor
dat niet ver boven het vroegere zou li"- practisch de geheelemail met qe luchtgen.
.
'
0
post vervoOerd wordt.
Vergrootlng der productlc zou dus
Deze verhooging van het qoottarlef
slechts nieuwemoe1lijkheden brengen was noodig om het v'erlies op de luchtonder die omstandigheden.
mail zoo ,klein mogelijk te houden.
Naar wij thans vernemen is de sltuatie
thans in nuance veranderd: terwijl dus
Men moet deze beslisslng vooral beanderhalve maand geleden kon worden zien uit het oogpunt dat eensnelle en
gezegd dat men vast wenschte te hou- goedlmope luchtpostverbinding, wellte
.
de concurrentle met het buitenland, kan
den aan het eenmaal vastgestelde cijter, zou thans ve-rklaard dienen te wor- b I ij v,e n voeren,' van het allerhoogste
d
.
belang is.
. en dat het standpunt nog niet beAan de 'benoefte aan goedkoop briefpaald is.
verkeer met het moederland wordt inHierbij d).ent, opgemerkt te worden tusschen eveneens tegemoet gekomen
dat nog geenerleiofflcieele bespreking do?rdat het postblad 'tegen 7%, de
over de kwestle is gevoer'<i en dat uit bnefkaart tegen 3% ct. naar Nederland
het. bovenstaande dus geenszins mag vervoerd wordt, tel'wijl documenten teworden afgeleld dat aan den in sulker- I gen een weinlg hoogeren prijs dan tot-,
kringen geuiten wensch gehooraegeven ! dusver (het nieuwe brieftarlef voor de
zal worden.
0
b?ot is het gewone iilternatlonale taDe' onder,
hikt'
k
t.
nef) met de boot verzonden ,k;unnen
,
gesc
ewes Ie van het worden.
verrekenender overscho£ten staat hler
g~heel buiten.
HE'r PRINSELIJK PAAR
Ook mag worden betwijfeld of de ver.hooglng, mocht zij er komen, weI zooUit Kl'ynica wOl'dt aari Aneta geseind,
ver zal gaan als vroeger genoemd is, n1.
~erhooging van 1.2 tot 1.4 m.m.
. dat het prlnselijk p'1aris vertrokken,
volgens IH~t A. N. P., naar Boedapest..,
Nader wordt uit Boedapest gemeld,
dat Prinses .:fUliana en Prins Bernhard
De Ruhherweelde
daar vaor een verblijf van vier dag~n
zijn aangekomen.
De enorme welvaart der rubherstre--,----~
ken in de bUitengewesten leldt behp.lve
t9t groote prijsstijgingen· ter plaatse,
GRAAF VAN LI~BURG STIRUlU
waar wij. al meer dan eens· over hebben
geschreven, ook tot het onttrekken van
Naar Aneta uit Den Haag selnt, zou
een niet ona,anzienlijk deel van den im- de oud-gouverneur-generaal mr. J. P.
port aan zljn gewone bestemmingen.; graaf van Limburg Sth:um heden 10 FeVooral de vraag naar textlel is "buiten" bruarl met de "Dempo" uit Rotterdam
zeer groot, en ge-zien de algemeene ople- naar Indie vertrekken.
.
ving, ook elders in de wereld is de voorzlenlng in deze sterk toegenomen beDE, POSTVLUPIITEN
hoefte nlet eenvoudlg.
\
')
Uitreis
Wij meenen te weten dat het' departe..
ment van Economische Zaken dezer dagen de resldenten in de betrokken geDe "Nachtegaal" is gisteren te Jod~pur
west.en nog eens heert herlnnerd aan hun aangekomen,.
'
Thuisreis
bevoegdlheden betl'effende het tegengaan
van onredelijke prijsopdrijvlng en dat
ook op Java maatregelen worden genoDe "Perkoetoet" is hedenmorgen van
men om zorg te dragen dat niet een al"j Tjililitan vertrokken.
gemeen . tekort aan goedkoope textielDe "Kievit" Is glsteren te Ba~dad ~egoederen Qn~taat..,
. arriveerd..
,

I

I
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De Locale Salarlssen
Er hebben reeds enkele berIchten de
ronde gedaan dat de regeerlng zlch
binnenkort via het kantoor voor de
decentralisatle tot de locale ressorten
zou wenden met de mededeellng dat het
standpunt van het land, am in dezen
tijd van stijgende prijzen geen achterultgang van inkomsten meer te doen
plaats hebben, gevolgd dtende te worden. Oit zou ook gelden voor die ressorten, waar de salartsregellng nag nlet
overeensternt met de H.B.B.L.

Regeering·
Slechts tot

EERSTE llLAfi
5

~ . .:.

bujll' voor
e,en

dat rulm 60% der productle van(lat
land controleert, n.l, de, Patino Mines
and Enterprises Consolidated, kantoor
houd t te Parijs.
Voorts is' "The Bolivian and ~ Oen~ral
Tin Trust Ltd."geve&tig~ te LoI\den en
hebben oak verschlllende ~langrijke
maatschappllen, die tlnontgtnnlngen In
Malakka exploiteeren haar zetel In ge-

Tinfusie

Naar 'Aneta ult Den Haag selnt, heert
de oud-dlrecteur van Onderwijs prof.
dr.
J3. J. o.
Schrieke voor
noemde stad,
de IndustrieeV~rder is ook een deet van de in Siam
Ie Club een
werkzame tinmaatsohappljen in Lonrede gehouden
den gevestlgd, terwijl de directie der
over '"Intertinwinning in de CongO in Brussel zenatlonale astelt.
pecten".
De
Van de zes belangrijksta ondernemln..
hoogleeraar
gen, dle in Nigeria tinertsafzettingen.
meende, dat
exploiteeren of mijnbouwmaatschappijen I
net Duitsche
controleeren zijn er 5 In Louden gestreven de be"
vestigd.
, teekenls heeft
Near aanlelding van de naar voren
van den aan
Pto/. dr. B. J. 0.. vitale natles
gebrachte wenschen Inzake den
Schrieke.
Inhaerenten
(irang tot uitbreiding van haat grondg~plea. lIiJ sprak' den wensch uit, dat
1,:; <loor ·d~ ~egeering i.nza:ke. de zetel- ,wpr 9t v<JOrtgega,~n met verbetering van
verhouding in overleg getredenmet het de Indlsehe defensle.
Opperbestuur.
'

concessie bereid
I.

Landslnoloed in ruud 'van beheer soordt »ersterkt

.Heloften vuor personecl

Re.de van prof. B, Schrleke

Oa t in tusschen de fusie op basis va n
de verhoudlng 90 :' 10 nlet aanvaardbaar
zou zijn, waarbij de opmerklng Is gemaakt, dat blj verlenglng vall de overeenkomst na 1948 de Regeerlng niet opnleuw b,eter~ voorwaarden zou kunnen

Hedenmorgen kwam de regeering
in den Volksraad aan het w.oord ter
beantwoordlng vall ilet debat in
bedlngen, kanspr. nlet deelen. In uaneersten termljn over de voorgestelWij vernemen nader dat de circulalre,
merkingql~nt genomen, dat met het
de Iusle der tinbelangen van Bangdie de locale ressorten binnenkort zulvoortschrljden
der ontglnnlng de waarde
ka en Bllllton, Als regeeringsge··'
len ontvangen, niet zoo ver gaat.
'van het mijilbedrijf vermindert, zoodat
machtlgde trad op de fungeerend diInderdaad zal de aandacht gevestlgd
het zeer te betwijfelen valt, of er in 1948
recteur van Ver~eer en W<lterstaat,
een ,redelijke aanleidhlg zal bcstaan,
wordel1 op het door de regeerlng ingeIr. Ch. ..~. van Uaeftell, aail wIe~l~ het thans reeds ·hooge Landsaandeel in
nomen standpunt, maar wat er dlent te
de opbrengst nog ve~der QP te v(,)~ren.
re,de
wij, het volgende oiitleene~l.. ~
gebeuren met de salarisregellngen van .
I~,dien blj de, v~st.stelUng van de winstgebiedsdeelen, die de bezoldlgingen nog
Spr. stipuleert eerst, welke overwegln- velllou.ding d.~f Ve,nlt daafQP zou zijn
•• ....--~.niet tot het .peil van het' land terug- gen in hoofdza.ak hebben geleld tot het gerekend, zou qlt een depreciatle va~i
Als resultaat van dit o\'erte~ kaq
gebracht hebben, dlent voor elk geval fusie-voorstel.
'
de aanspraken van de a.IM B. inhouden.
spr. ~ mededeelen dat er geen beafzonderlijk te worden bekeken.
Vervollgens .verdedigt spr. onder aanDe tinmijnbouw . heeH ziCh ill de
~waar regen bestaat, om In over ..
laatste, 2.5 jaren van een zeer p.rhnitle... voei"irlg vantrtirijke cljfers de toepas- 'eenstemmlng met het, voorstel van
Jloe eell jopgen van JJf~" zi~h
Het is mogelijk, dat een gemeente zoo- ve industrIe ontwlkkeld to~ een sterk ~ing van de productieverdeel1ng van 1929
.
leglUmeerde
den
heer
Van
Helsdlngen
de
Raad
wei H.B.B.L.- als regionaal peil reeds gespecialiseerd bedrijf. Behalve de win- ~JI8 feltelijke basIs voor de waardeverhouvan
B~heer
uit
6
leden
&amen
te
heeft ingevoerd. In dat geval zal na- ning is ook de vetwerklng- van erts ~Em ging\ Spr. wijst er hierbij o.m. op, dat de
Uit e.en reda yah Fa van der steur oJ>
stenen, waarvan 4 te benoemen qoor
tuutlijk geen verdere afschaffing van geeompli~eerd bedrijf gew9rden, rerwijl hOOg'ate produc\\e, we\ke' , ~oi~ qoor
h~t .IWr~tC(mgfe3 van den Boild van
eventueele overgangsbezoldigingen mo- voor den verkoop, een apparaat noodl~ B~l1g~~ ~- g~w~akt, ~ond 222.00Q q\linden ,Gouverneur-Oeneraal.
OlHt-S~eurtJes :
'gen plaats hebben, evenmin als het op- is, volkomen o,Q. d~ hoogte V~n de b,ij-. ~leli beq!t\~gt,. terwlH de, tqeg,ewezen
voeren van de korting op de regionale zonderheden van de metaalWa.rkt. Het standaardproductle voor .aanka 218.256
Den heer Soang~oepon kan spr. hler...... Ik zal jullle een m~p vertellen.
salarissen. Dit is, voor zoove:r na te Is dus n1et aIleen noodig te beschlkken q.ulntalen be<1taagt. Daanii,t blijkt weI, bij ~ededeelen, dat ar oij de ~egeerin~
gaan, ook nergens gebeul'd.
over ervaren, in het yak doorkneede dat van ern~t1ge benadee}iugzekel' geen g€e~ b?zwa~r tegen Q~sta"t om ook InOoedo. Jongens krijgen als ze gaan
s9IJl~ite~.ren een cert1flcatie van mij.
,"
t heem.s~he des~undlgen voor benoemlpg
Speclaal ecnter de groote en middel- technlsche deskundigen, do.cn b.ov,e\l- spr~ke l~.
!tet g,edrukte certlflcaat met de naam
groote gemeenten zijn nag niet geheel dien moet een continue,. strel\g eoinDan gaat sPI,'. uitvverlg in' op de op-, In den !road van' Beheer In aanmerklng
\'an OranJe Nassau, en door' mij ge.:.
aan H.B.B.L.- en regionaal peil toe en mercieele lelding verzekerd ziJn.·
mel'kingen nopens de merites der
te doen komen.
,
. .
Ten~IQtte ~eel~ $PJ;. \1l verbanQ met
. "
teeJtend Is pajoe.
het spreekt weI vanzelf dat men eerst
Om de Indisehe tinbedrijven zoo g~Q
,
restrlctle.
de
tel'zake
d()or
den
heer
De
Hoog
gezal moeten nagaan, hoever de afwijkin- mogelijk aan deze hooge eischen te <loon
~telde vraag .mede; dat de leden van
:een j9ngen met een diploma Amgen gaan alvorens kan worden vastge- beantwoorden en deze aldus een zoo
bacht,sschool ging na~r 13andoeng om
steld of hier al of geen verdere kortingen sterk. mogelijke positia op de interna... Hij verklaart hierbiJ,· da t de· ervaring ,den Raad v'an Beheer van eeh Ins tructe solllc1teeren. Hij hoopte biJ de s. S.
mogen worden opgeleg·d.
tionale tinmarkt te doen imwmen, acht WeI heert geleerd dat de restrlctle voor ~le zuBen worden voorzlen, terwljl
e~h baantje te kriJgen; het lukte hem
,de Regeering concentratle van dIe be- het ~ La~d zeer ,bevredigende resultaren voorts, indien d,ool' deze leden niet overniet, hlj had alleen een AmbachtsEr zijn trouwens ook allerlei kwestles, drijven en centl.'aUsatie v~n het belleer peeft opgel~verg. Dai~ Qok' qQor ~ndere ~enkomstig het Regeerlngsinzlcht wordt
scllooidipioma. Hij sehreef mij om
dIe buiten het eigenlijke vraagstuk om- noodzakelijk.
I
.
landen, zeUs die met een nog betee-, behandel~, zij te allen tijde door den
gaan, maar tach door een algemeen
verlenglpg van zlJn verlofpas. Oat
~enend l~gere p,r~d,~~tl~-p~ij~ d,~n }3ang;-\ Oouver~eur~Oen,eraal kunnen WOf(t(}~
voorgeschreven gedragslijn iouden worIndlen da.n ook thans wordt voorge- }:ta, in qe re~trlct\e' voordeel wordt ge.. ,ontslagen.
kQh nlet, maar ik ~ou een tweede
den beheerscht.
ste1d oni van StaatsexvIQit"tle o,ver' t~ zle~l, bUjkt w~l qleruit, d~~ blj de laatst I Naar aanlelding val.' ~e qOQr de" h.~et
~t\lren,. de eerste moest hija~n mij
gaan tot de stichting van een gemehgd tot stand' gekomen restr1ctle-o\"e.reen~ K~n gest~lde vfaag ot door ct~ ~ege,~
t~rug~turen. O~ jO\lgell schreef oak.
Zoo heeft bij de gemeente Batavia in- bec1rijf, dan liggen daaraan uitsluitl:md
ring we~ voldoenqe r~kenln~ Is geh,oudefl
WU~ u.mij mij~ qip16rna en een cergevolge de inkrimping der formatles overwegingen van zakelijken aar<:\: ten komst, ook de Congo is toe:getreden.
tHteaat Va.ll het gestieht sturen en als
Naar het spr. voorkomt is verder de met de depr~ciatie van .. de" gu\qel1,
hier en daar terugstelling plaats gehad. gron1slag, n.1. de tiQindu&trie 0ll ?QQ.,"
~~et n~e~ teveel IS. ook no~ een beetJe
door
de
Regeerlng
geraamde
prijs
van
merkt
spr.
op,
dat
inqlen
geen
de~~lua~
Volgens een "nood-terugstelling-verorde- dani~ basis te stelle~l, d'at het La~ds
~~ld~ Ik s~uurde hem het relsblljet,
ning" nu mogen de betrokkenen niet belang op de 'beste wijze zai ziJxl' ge- ! 170 overeerikomend~ met ca. 118 goud- ,tl~zou llebben pla~ts geU3,Q, "~ thans
cUptollla, certifl~~at e\l f 10,- per
penden
zeker
niet
onaannemelijk,
het-I
aangetlomenkritis~he
prljs
van
f
170.verder in inkomsten achteruitgaan diend..
' "
~aJ;l~e~eeke~de brief. HiJ kon echter
gee~, o.a. kan blijken bij vergelijking vermoedelijk nlet aa~waa~dbaar zou zijn
d 0 0 r die t e rug 8 t' ell i n g
Bpr. geeft vervolgens een Qverzich,t
~Jet w~chten, smokkelde met z.ijn ver:,met
de
ct90r
d,enheer
Janssen
overge-.
,geweest.
,
.
(dus boven de ,,,gewone" achteruitgang) van de versehlllende standpu.n,ten, doo.r,
~egd~ ~~~fi~~,wel~e. oVeree~kom$t me~ ,Ret toepa~sen van een glijdende l~fv.a~, ~wall1 ip Soerabala, ~ing overdan 20%.
de onderscheidene sprekers over het on- die, opgenomen'in het .rapport ·van (~~ ~ch~al ten em de den Invloed van mo'"
~l vr~gen om, we.rk als sGheepstlmderwe,rp ingenomen.
merman en zoo kwam hij bij de K,P.M
informeele commissie. en welke' mede is geliJke scho\umeUngen in de' goudwaarHierblj zijn "aanvullingsbezoldigingen"
Den heer Janssen verze~ert hij, dat geraadpleegd bij de raming van 'den in, (1e van den gulden Ite kunnen neutraU'"
Hij 'zei: "Ik ben een jongen van Pa".
vastgesteld" welke jaarlijks met 5% van
het
van
de~l aanvang af in ~e bedoeling de tooRomst tG verwachten verkoops~ 's.eer~n s,tuit af op het be~wa~t' qa~, qe
"J,Qan he.b ,je e~n b.ewijs!" vroeg de
het inkomen zouden verminderen.Met
heert gel~gen de meergenoemde rap- prljs.
I
'
wln~tve.rdeeling niet uits1ultertq afl1~n~lte~. ,J{e~p, maar ik heb er al om
i~gang van 1 Januad jl.' neeft de jaarg~$c4,r~v~n. ~k }{~\lEehter weI' bewijIntusschen. is het ju,l,s,t., ,dat de onder-, ~~lijk ?e~telq ka n ,word,en va~ d~ m~i'~~ ..
lijksche vermindering reeds plaats ge- porten ter kennl~meming over te leggell.
~,ep ~at i1< eell jangen ben van Pa".
had.,
\
\eekenaars, van' de, tln,Qx~reenkomst,i1otee:~~gen, ~oct>; ook in helan~njke ~~
;"UQ~zOo"; i,Mijn b{oek, daar ~it· hp,t.
Dat de Rege~ring~advlseurs te~e~ fU~ Zicq ~ul~en. waPep.en t~g~n moge~ijk )n}~ ,~~l~w~oedc .W9~dttQO?t: ;~~en, tsp,s~p-!iJ$.
Zou deze dus nu weer ongedaan moe- sie zouden zijn, zooals o.m. door, den de ,toekoriist:te .venvacht~n ~(mderllnge, el ~ e oP.zijnbeur,~~. \lI~er. salt\enhang'~ ,nu.mmer vall het ge~Ucht ,op·'. ltij
ten worden /gemaakt?
," nlaak.te . meteen . .zijn broek los. "Dat
heer van Ardenne wordt ondersteld, is conc.urre~tie" en. daa rotil':J:1eeft ook, juist . met het produ<;t1equotum.
1s;,nQggeenbewij~",zei de chef; "maa\'
niet juist. WeI bestond~n ten aanzlen qe,Reg~~ring_,het noodlg:geQordeeld de '
.
.
.
.
.
'
Dlt zou beteekenen dat men de be- van de voorwaarden welke bij de fusle
.Jongen;' je kan, hier werken aIs dag~il1-tndlJs~\,i~,
i
t
(
'
Nederl~J;\<\sch-~9dle,
Geen
n~~uw
~,nd~~z~~k
zuinlging op de formaties uit dezen gesteld zouden moetene worden; bijde","
gelder,· alsje" je' certiflcaat kl'ijgt van
hoofde nfet zou mogen effectueeren, een Z~ adviseurs v~r~chUlende opv~tt1ngeP, wa,{\r!~ l1\!t' 14\l'~: ~l;ll~~, &fOQte.• belailg~n I Spr. verklaart V90rt-s, ultdruk~e~ljk,
p~. ert, je<1ipIQllJ,a, dan krljg je de be·
kwestie die los staat van de verlaging doch ~ij stelden ~ich d~arbij nl,etop pe~~t,.?P ~o, t\~c~t ·.11l~eW~e ,Q~~i$'.te ;"d~t" na~~ het oor~eel van d~~'eg¢e{l~~ \r~l;{k\ng; als' het certl.flcaat niet
der inkomsten ingevolge de daling van cen principleel afwijz~ndstandpt\nt ten sten~~~_l,l.~melJj~A,QOf $~me;W{9.~g!ng Y~n ,het voorliggende wetsG.lltwerp e.~Q' d ~rr~
J,wmt,"VI,ordt je er uitgetrapt". OVC1'
de Q~l~e Q~staanqe bedril.v~p. Da'f; de. m ~,t e grondige voorbereldirig heeft
de levenskosten.
het algemeen hebben onze jon~l3n,~
opzichte van het fU$ie-clenkb~eld.
tinpf1J,s l~, v~rg~llJkln,~ m~.t Vfoeger~ lon~ergaan, waarbij gebruik gemaa~t Is
een goecie naam al hebben ze maar
Uit dit eene voorbeeld blijkt ook, dat
Zeer uitvoerig gaat spr. verder in op
niet aIle locale regellngen over een kam de opmerkingen van den heer Van A-r- jaren op cen lager niyeau is; aangela.nd" van' de deskunqigheld. en. el.'varing van
eenbroek van het gestleht tot begeschoreh 'kunnen worden en dat af- denne, tegenover dlens cijfermaterlaal is ,jul~t; Z\lU~~ l~ cech~er geueel·.~~ over- f vooraanstaande p€rwnen op h~i gebled
wijs;
!n
eel1~temmit1g htet het VetlRQp v~n.. alle : zo~}\vel van tin- techniek al$ van aCCOUl1zonderlijke beslissingen ~oodig zijn.
dat van de Regeering stellend.
_
prijzenen kosrel1 in de, wereld, ~ooals. tancy, dat zij een h,ernlel\wcl e~m.mtsDan b~ant\Voordt hij de leden, die de "i~ rte p~~e~qe In<le~,~i~fers . ~~n bhjken. ~ soriaa~ onderzoek a~s door ~n heer
--_._--~-----------.-.-.suggestle hebben gedaan om het nangPa~, m9me~te~I.~e~. tln,,~r~nll~0l1:- i Kerstens, wordt gewenscht, gehe~\ 01\-' Voo~'ta ~~n. woxden .~ge?~gd dat t~n
kabeql'ijf zelfstandig te makel\. .
' na,t"1,lrliJ~ ~e~t{m"le,erq '.' ,~9~ wo~de.nnoodig acht qaar hlervt\n geen nt\t is ~an?,~~Q va\l de tijdehJke ;krachten, dIe
Lucbtlijn uua.. llIalliIn
DOor den heer de Hoog is hldit ver- door qe' al~enwe\\e Q~wapeQlng&weq"" te veiwachten. .
. "
niet mochten kunnen worden overgenoband het
loop en de.~ltb~~lgt.n~ d¢r"oorlogs)n,-, Het Indienen van de aange1,(ondlgq~'nien of in dienst gehou'den, een behoorInstenunillg van presIdent Quezon
d\1;~trl~~n~ 1$, nl:~t ~ul~~. lte.t: ti~lVerl;>.fulk ,motte, wordt door de Regering dan ook t~ij~e veJgoeding- ~,,} worden toegekend.
, In het Phillppijnsche dagblad "Manila
b~j de (>orIogSlU:dttst"ie ~ i~ ,~ezen m,1- i ontta.den. .
.
\le". is! <:Ie, be.do,e!in g voo.r de totstandkoDaily Bulletin" van 29 Januari kwamen voor de S. S. genoemd. Afgescheldell van nlirtaal.....
. ' . _,
• Vervolgens legt spr. verschllIende ver- m~\lg V::\'A de fu:s1e hlerv,oor de regels
eenige beschouwingen voor over de lucht- het aal\ een dergelijke proefnemln~ ver,Spr. gaat 4\\1\. tn. ?~ d~ beschouwln-.· klaringen at t.a.v. de
.
aan te ~.even.
verbinding tusschen Nederlandsch-Indle bcmden risico, bestaan daartegen andere g~n ~n .beJ'e.k~ntn~~n vaA de, l1e~ren
.
en, de Phl11ppijn~m, weike de moelte bedenklngen. Toepasslng van het plan- . V~jlA:t?eri~e,en Ja.nssen t.a.v. l1etgeen
. Per$oneelskwesti
Ook de vraag oj het mogelijk zou zijn
.
' , ' e dwingeucl voor te s~llrijve,nJ dat 90% van
waard. zijn hler te worden .weergegev(m. staargaard lOU slechts leiden tot een h~~ L.~~d ~~Q
De Regeering kan na gep.leegd' ~et personeel uit IndJ,scne wel'kkl'ach!tet blad schrijft onder meer het volgen- varzwakken van den band met de
de:~
.
Landsorganen, dooh nlet tot de zeIt...
ttnal\cle~le sclta.dA)
overleg met de B!nltQn~lj. garan"~en zal moeten bestaan. heeft de Regeest"ndigheld van het tlribedrijf, welke
deeren, dat al het tharts blj'de Ban\,ing ove~~ogen. In, het biJzpnder voor
Verwacht wordt, dat nog v66r'Maart of noodig Is om een doelmatige bedrijfs'" zou l1ebb~" geleden, Indien de Venlt
dlt \bijnbedrV,f is een dwingend voor!\prll aanstaiulde een vllegtulgverbindlng voerlng te verzekeren.
reeds zou hebben bestaan en de Wlnstkatinwlnning irt vttsten dieilst zijnde
schi'ift van <,lte strekldng nlei goed movan de PhUippijnen met Europa tot
A dId
dl b
A
,verdeel1ng van 9: 1 reeds zau zijn toepersoneel, dat dOOf de Bangkadirecl1~l1jk en daarvoor bes.taa\ oak geen be.'7-:l11 stelde
,n ere
e -pven
Heaan
vqqi'g~...
t S pro WI.j s".. arop, d a t IbId
'l'
fush~ede~n,voorkeur
g~ven
ielf~ gepas.
nee
tLe ges,chiik,t wordt geoordeeld, In~S'al~
nQO,d~ak,:. lIet booger te,chni.sch
stan'volu zal ,wo'r'de-n g·ebracht. De dlens"\r ~
met een vliegtulg per ,week aanvangen. standlgmAking van h¢t ~l)gl<a~driJf, berekeningen geen rekenlng gehouden
dlen zu.u~~ door ;beho~kenen wordt
l'>eI:soneel op ~an~~.~ t9Ch bestaat bijna
President Manuel L. Quezon seinde naar willen. verder ga:an ~an bij h~t nlaj)- is met re~erveerjngen en dlvld~nd- ~n
u1tsluH~1\d uit krachten, waal'voor in
Washington dat hij volkomen aeeoord staargaard is beoogd.'
y
tanti~~l~belasth'l~·.
gewenscht in vasten dienst van de
lndie geeri opleidlng bestaat, 111. mijngaat l;l1et 'het verzoeok van de K.N.I.t.M.
:j)e in dit verband door . den heel.' van ~~ll mee~ n.a"w~e\lrl~e bereke.n\ug, 'Venit zal wQrderi overien,<)ll).el1~, \)<jtrwkundlge, werktulg~undige, 'electroom een luchtlijn van Batavia naar Ma- Heh:dingen gesrelde vraag, ot de uit- \lttg~and~ van de. resultaten ()ve:r l\et
waardoor \'let dadelijk d~~lge.fe,c1,\':'
\e.cl:1I\lsQhe e~ schei,kundig6 ingenleurs;
nila te mogen instellen. Waarschljnlijk spraak, dat de gemengde bedrijfsvorm J~ar t9.~6, wiJst d~t.l 09~ uit q~t :Uet
tigd wordt U1 net uUkeeri.ngsfonds.
Va~ qe, in totaa\ 16 op J¥,n~a we~kzal het Departement van Bultenlandsche op dit gebied' zljn doeJtreffendheid heeft Land. ~le()h~ rQnq J too.ooo ll.lindef zolJ
~"W~ ipgenleurs is slecht:s een civiel lUZaken te ,W~shington blnnen enkele bewezen, uitsluitend steunt: op de erva- h~bbe.\ 9htv~ng~nch\Il than,s h~t geval
Macllt hi den la:op qef volgende jaren, genl~ur.
weken de gevraagde vergunning ver- ring, opgedaan met ae O. M.ll., bellllt- l~ g~w~e~t~ h\qletl \lltuaps aangenQ-lblij,k~n, da·t enkele pers~nen~ b.v. door f Re.t ga.~t bIer du.s voon,lamelijl< om de
strekken, waarna de K.N.I,L.M. zoo woordt' spr. ~ve~tigend.
m~n ~O~Q~' ct~~ d~ hlN~~eflanf;\ gelle:- I~}{nmpin~ vall het l?edriJf, tOOh o11t~la- l,l1iddelf)are ktaehren. Aangenomen ma,g
Mede naar aanlelding van een vraag ViP 9hlijep~ ....?\1 tj;\,n.tl~nt~,b~la~ting ~~n gan moeten worden; ,d,~.n zal. hun Wot· t. we'l worden, dat in verband met de
spoedig mogelijk den .dienst op Manila
za} aanvangen.
van den heer Van Ardenne, qeelt spr. volh~ aP'nlndl~ ~eJ;~tlt"ee(~ ~~l WQf-! d~n ul~beUtald hun reedsverdlende a~n.. ~da'aJ'a9,n veJ;ponden kosten een goad gQNaar verluldt worden er maatregelen mede, dat i,r. D. de longh en wijlen ir, 4~n.!
,dee} 111: het uit~eerlngsfortd.:J art hat le~d ~driH aV.e~n d~~ to'. uitze,Qdlng van
'geti'offen dat het vertrek van de vlieg- E. Wellensteln zlch hebben beijverd voor
Do etvar1ntJ heeft voorts geleel'd dat pens,ioen of de pensloensu,itkeerh~tg, da;" f de,r~lij~e ~J;8rcl;lteo z:;l;l o,vergaan, in";
booten der fan American Airways ,aan- de 'zelfstandigmaking van het Bangka- (loe Bllllton-verkooporganls.atle voor h~t. weI h~t wa~htgel,d voortv~o~l~li-de .. Ult \l~~n dit onvermijdelijk Is. Verwacht
sluit op de K.!J.M. vliegtulgen, komende he1rijf.
tin y'ee~al hoogere priJzen maakt, dan het dlens'tv~nband met hetOouv~rpe- t\tlag worden, dat zoo noodig de oplelding
van Europa, zoodat passaglers voor de
Dat dit nlet heeft geleid tot reorgant- he~ Land. "
,ment op h~t ~i~~stl~ van overg,an.g., h1 Irtdle. ter- hand zal worden genomen
Vereenigde Staren gebru.ik kunnen ma- satle van de aangkatinwin~ling ls' vp.or,
o.
\ Lan~sdtena:ren i~ v~sten di~ns.,t,. die ~ie\"
2ia) worden gestb.n\ll~erd, het.geen d~
ken .van doorgaande, passagebiljet"ten, nal1\eli,jk een gevol~ va,n ~~ o~tltrtdi~';'
wat d~ t.t(}$~prifs ~tr~{t, bt)J ~~l\':Vk,eu ... in dlenst van de, VenIt wel1~,che1;l ()\'e~ tB.i\Uton MaatscbaPl?ijr oQ~ th.a.us. reeds
welke te"Vens geld1g zljn voor de Ame- heid, d,at 'Voor een t,andsbeprijf zeIt.. ~ig~ 1).~S~h()1J,\'v~~~ ~an ~e ~lj .~r~ ,~an een, te ga:an,. zullen ~oo n1o~.elljk ~ldeJs 1", doet, Z.oo moetell ~ti i\O~, z00wel op BIJrikaansche vllegbooren.
stal1digmaking ~11 vrijheid van boweglng s~her~ ~~,llhl{ ~tl d,ert k.o~~pr~;sval1 het Oouvernement~ dlenst w()rdengepla~~8t.futon als 01> Bahgka, molenbazen voor
Pte$ident Quezon heeft uiteindelijk voor den bedrijfsleider, onvermijelelljk ~r()ndVeriet ()p BUUto,n_ woren ~~()n- I B.llj'~t <lit n.l~t d~de.ti1k qtqgelit~, d~.ri; een 'belallgtijk deel in N'ederlartd watzijn goedkeuting gehecht ,aan het ver- gepaard moet gaan met een tegenwl~ht stateerd.
. '
i i~ \let onvermljd,ehJ!k" da,t zij ~"l atwach.. i den aangenomen maar- op, b.eide eilanzoek dat hij in October 1936 van den van des1,{undige contrale.. Een afdo,ende
Voor de vrees voot eene Ongewenschre; tln~ d~~rVa)l op wachtg,e~d worden g.~- den 1)es:taa\ re~s een 012161imng daal;vertegenwool~dlger van de K.N.IL.M. waarbotgh1g van de groote geldelijke overbrenglng' de~ l>r()(lu.ctl~ van~ Bangka st~lq.
,
VQ:OX. SPX.· w,eel,1!t, at: op t~ mogen verontving, en waarop het Deparrement belangen stuitte af op pra~tlsche be- :paarBlllitori besfaat naar spr. meent
Ten aanzlell van net tij<lelijk per.
trouweri, dat de leldhl~ van het nleuwe
van Handel en Verkeer, een gunstig zwaren.
ge~n ~rQlld. ~~n goeq Q~h~erde wijnsoneel kan WQrdell toegezegd dat
bedrijf een zoove~l mogelijk op Indie
advie.s uitbradht. De afdeellng LuchtUitvoerig beantwoordt spr. vervol.. bQllwll)a~tscll~p~iJ z,a.l haar proQuctle,
' .. '
~eor~~utee~e: ~I:soneelspo~itlelt, ~a,k 'I.Qlva art kwa.m tot de conclusle dat een I gens de beschouwingen ov~r de
polltl~k ..eg~t~n na~r "~ m~wktpriJ.z~I\..
olT\trertt ~en dl,~ ~~ 2 h\~r ?f la~g~r
~e",. ~.cb.t dtt. 1p.tl,lsschennlet bet ge.val
verbinding Batavla-lManlla van yoor'
.
bij de aan~kt\-tmwl)\lnl\.l~W~~1{Zt\~m l;>lijl<en ~. zljn, dan zal de Regeering
111aterleele basis
deel zou kunnen zijn voor de PhHippijD~ llireo~l~z~tel zijn, binnen.l ja.at :pa. <i.eu ()~era~n~
doOt den Raad van Beheer in die richnen, .wanneer met <Je K~N.I.L.M. e e n z a l worden besl1st of zij In ~tasten
ting ~oldoende invloed kunnen ultoeovereenkomst op basIs van wederkee- van het fU3ie-ontwerp, waarbij uitetMet qe heer~l1 8andk1,1yl en Roep Is d e ,
,
.
. fenen
' d 00 k d e vraag t...
k.ll.mt
of ..0,~& e~'·tln:" ~ ·;'y~
<:\,'1",) vv
...v., ~)e·,el.. da't de
et van
dl,en,st va,n de Ven.l.t kun,nen w.ol'den
' .'
rlgheid, met bepaalde
voorwaarden, aar
e.. sp tnk
a e
v
U
~
ge~loten wordt.,
de verhQudl~ gO: 1() tt,anttemeHjlt Is. pe~' ver~e~l~d.e ~l,"bed~iH In' Nederland
o~~enomen, waard:OO~ ~~, <\eel~eMet de b~antwoording van de blj ver...
Van welken aard deze voorwaarden Intusschen" ste-mt spr: hl mat da op- dient te \Votden gevestlgd, aangezlen een
rechtigd VlQJ;~en I~ ~e,~, ult~~e~i,n,g~~ $chUHmde al"tlkelen van het ontwerp afzijn'ls nog niet bekelld. Zij wer<!en met merkln~ der heeren J,a~ssen en Thanl- Qlfverbrek'eBjk vei'lxll1d'moot W~f'den ~efonds. Dit zal voor het personee}.. da'
ionderl~k gem.aa1kte opmerk\ngen b~lhet tel~gralU van President Queoo n rtn, dat het in fe,lte, nlet,ga. at om. d1e legd tusschen het productlebedrijf en de
~lruit
spr. zIjn rede, wel~e van
g,e;te' . tl
f Or
d6~A v·e'·rk:nAnnrganle"llti,e..
"
nog geen 2 j ~ar op Bangka. werk~erveerde en ,publlek'x trlbunec! u'lt doo·r
k
naar het Oepartement van Buitenland- vraag, maar om dawes
e, o. van ,.~u
,"'-'}IV
"l"
'
..
't"
C
~
sche Zaken te WashingtQn doorgege- I fusie voor den Lande aanmerktHijk flSpr. kan in dit verband: ineged.eel~n, zaam 1$, lJJl~ue~ ~,1a.~~ na. den oxerverscheidene. belangsteUenden gevolgd
, , . ...
t nancleel vQordeel kan ,worden verwacht. dat het VQQl'naamste .concern:1n Bol~via, gang worden bes1ist.
' lwer<f.
ven. "
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Volkenboudsuitstapjes
I{opje-onder··duikelende voonitter!
Tusschen de bijeenkomsten van de
Volkenbondsconferentie door worden
dell gedelegeerden enkele uitstapjes,
uiteraard In den omtrek Van Bandoeng,
aangeboden, Het gemeentebestuur had
een rondrit door de stad aangeboden,
terwljl, er tevens eenige instellingen zijn
bezlchtlgd, meldt onze Bandoengsche
correspondent. Ook hebben de gedele..
geerden een tocht gemaakt naar dell
papandalan, dle bij allen zeer in den
smaak v e1. Dr. Kerbosch heert het ge,;.
zelschap het gouvernementsklnabedrijf
Tjinjiroean getoond. De lunch werd gebruikt in Tjileuntje te Pengalengan,
waarna eenigen tijd vertoefd werd aan
het meer, Het was de conferentlevoorzltter, jhr. Baud, die aldalr aan het
kano-spelevaren toog, Edoch, hij mOfst
ervaren, dat het hanteeren van een
voorzlttershalt.er soms gemakkelijker 15
dan het hanteeren van een paaaai
want:
0

in een minimum. van tijd sloeg
het .tanke yaartuIgJe om en spo.rtelde de Volkenbondsconferent!evoorzltter in het zllte nat van het
Tjlleuntjemeer, tot groote hilal'ite:t
van de dames... en heeren-gedele. geerden, die hem bij dezen doop
den naain Watergeus hebben gegeven!
q,istermorgen werd, daar ar gedeelt'e...
lijk ee.n beslot~n zltting was, een tocht
g~maakt naar den 'Yangkoeban Prahoe
waarover de deelnemers zich eveneens
In enthousiaste bewoordingen uitlleten.
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NlRO~t

op heeterdaad betraut

•

In den nacht van Zaterdag op Zonda~ werd Ingebroken in het NlromgebOUW aan Embong Mala,ng te Soerabala,
en dank zij het actleve en doort~steti
de optreden vail een opziener van een
der particullere bewakingsdiensten kon ..
deli de inbrekers op heererdaad worden
betrapt.

•

Tegen 'drle l!ur: rOQk een' opzlener vail
den Nacht-Velligheids-D1enst W KaUasin, ~e heer Uckert, dIe daar zijn ronde
deed, "oiuaad. 1Iij waarschuwde den
technlschen leIder, die in het pavUJoen
van het N. I. R. O. M.-gebouw woon~,
den beer A. J ~ ten Cate, en, samen glngen ziJ op onderzoek uit. Aanva,rtkelljk
merkteo zlj nlets vetdachts, en daar in
het geoouw steedS een hond :als, nachtwaker z.it 9pgesloten, vermoedde, .de
heer. tenCate, dat d~ o1>~leller dit dier.
had gehoord; tie opzlen~t stelde 'echt~t
ean nauwk~udge", onderzoe~,ln,e'n iit .. ·
de{d~aQ 'werden twee- d~even' gegrepert.
die zlch via eengaspijp en' eenJang
to~w van~f' het 'dak·to~ga:~g·.hadden
weteh ·te ,verscl1affen tot ,het ,karttoor.
D~ poIi~le We(d snel. gewaarscl1uwd;'~
na fouilleeringder' inbrekers .werdenze
in het bezit gevonden van f 195,'15,
komstig ult de ~. I. R. O. 1vt brandk~~t.

en
af-

SEiUARANG'S NIEUlV VLlEGV~.LD-'
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Aanleg gegund aan

Volk~t

•

Naar de. "Loc." vernam, zal de aanleg
van het nleuwe vli6gVeid te 8emarang
WOl'dell gegund aan de N. V. Volker Aart:'
neming ~aat~chappij te .8andoeng.
opleverlhgstermijn, aanvankeliJ.lk
gesteld oJ> 18 maanden, is tetuggebtacllt
tot 13. maand~n.
, De

maats~happij

Oenoemde

.'

kart ha::tr

we:rk~aamhed~n aanvangeh', zoodi'a dOOr
dtn VQlk:Sn1ad de ber~1d3 bij di~ coilege
il1gedlehde aanvullen~(t })egrootin~ ter:zake. IS g()~dgekeurd. De opleverlrtgster..
miju Is dUS te stallen, Irigaande' de~
dag, waarop de goedkeUling van den
Vo~~sJ;'a.ad door d,e teg,eedng is: be\r~~h
tigd en. afg,~k(jI1digd.

tret 13 nijWel ~9ker, dat Volk~r ,~;)1
werken met een zufg- en petsiM.allatl~.
waarm~de het voor .de OP,l'1¢og~ng' be-noodigde ze,e,zand zaI WQrd"eh aange,to~td.
'
He,t blad 'ier11ant nog, dat de oud'hOOfdiltge111eut van de S. S. at): Java,. it.
A. L. van dar- La"kan, wiens' tetuglte.er
naar Indie teeds wQrdi gemeld', iIi dienst
is getreden der Volker Aannemlng: Maaeschappij en waarschijrtlij1t Inet d¢ri aaifleg van het vUegveld op Kalibantellg
zal worden betast. Oe. heer Van der,Laa~en is m~t den K. P; M.-sneldiensb te
BatavIa gearriveei'd~'
'.
I,ndiell alle.s, naa~ wensoh' ve.rlopp.t,.
zal Semarang' dus '~(nde1ijk in AprU of
Mel 193~ over een modern vlfegveld' be-schlkken.
'
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SEN:A;~O~ N,'AR- INDI~.

Naat Aneta uit Deh·Haag sein~, tah
het lid dol" Berste: Kamei!' 8.. V~l) dQl).
~rgQ l~. uit Wassel,laaJ1 binnenks>rt ~et.,
Zijl\ ' gaz.lnlean reis naar, Indie ·m.~k.el),
..

,

I

•

DE "KJ5B~QSONQ!'

Maar Aneta titt Deli H~~g. ~e~"t, is
de ,sleepboo~ "Zwarte Zee" gister01iddag·
blj de ;,K:el'tosono" aaugels.oni.en.· J}e
Vle~,rs.o.ms-tanc.UgQ,ed,en

~OQl"

d~n

sl~~l1t

na-

van. h,et be~cha..dJg~1l sC9~~ na,:)t <te.·
yen v~n L~~f\b,on ziJ.n let$ 8,uilstlger ~~WOrdell.
'
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De ,nieuwe dlenstregellng
OVERBEVOLKING

.
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Opr-uiers Iu de .hoel
i

Twee belhamels van "Indonesia lUoeda"
veroordeeld

Aqendc

•

Dodsworth In Batnvlu

Hedenmorgen deed de landraad te Batavia onder voorzitterschap van mr. I. C. '
de Regt ultspraak in de gerucht.makende I'
Ie. den' K, N. I. L. M. sup~rsneldienst. zaak van "Indonesia Moeda".
Maandag, Woensdag en Zaterdag in 2Yz
Meu weet, dat het ging . om eenlge
uur van Batavia naar soerabala,
. [eugdlge figuren uit de vereeniging In-I
Op de Batavia -- soerabaja-njn werd donesia Moeda, die in hes gel.ijknamige I
het vertrek van' Batavia des Dlnsdags vereentglngsorgaan arttkelen hadden ]
en Vrijdags 'vervroega van 10.00 tot 7.30. geschreven van opruiendeu aard.
In de eerste plaats werd daardoor thans
een vrijwel unltorrn vertrekuur van BaTegen den eersten beklaagde SOepar- ;
tavla verkregen ; alleen op, Zaterda~ na, die als .Jiootdredacteur" van het .
vindt het vertrek reeds om 6.1~ plaats' blaadle fungeerde en in die funetIe een I
daar .de betrerrende Douglas dlen <Jag artlkel van opruiend karakter had ge.. t
doorvliegt naar Tarakan. Verder zullen schreven en doen verspreiden, werd het
voortaan des D.insdags en Vrijd~gs pas- ten laste gelegde wettig en overtulgend :.
sagiers voor semarans en Soera,b~ja bewezengeacht. De beklaagde werd ver- "
reeds 'Om rest» 9.~5 en 1~.45- te hunner oordeeld tot tien maanden gevangenlshestemmlng aankomen, hetgeen een.. be- straf met aftrek vanden tijd in pre- .
langrijke v.erbetering kan worden ge- ventieve hechtenls doorgebracht.
acht.
"
De tweede beklaagde Pandoe Karta-'
2e. soerabaja _ Batavia in 2% uur. wigoena werd wegens soortgelijk misdrijf
011 Maandl,t~,! P~n.sd~, en Do).1.Q.c(q.ag..
veroordeeld tot acht maanden gevan- I
.
genisstraf met aftrek preventlet.
In de rlchtlng Batavia werd het vertrek. van. Soe~~b:;lja.·.oQ Dlnsdag, PQnDe derde en vlerde beklaagden : Imam
derdag en. VrlJd:;tg; vervroegd van 7.00 . Soetardjo en Soepadionobin Sast.rodlr-I·
t?t 6.00; waarrnede aan een algemeenen . dlo, werden wegens gebrek aan bewijs
wenseh va.1;\O,l).Z~ geregelde passagieJ:.s I hunner m.edepllchtlgheld bl] het doen I
werd voldaan.
~ versprelden van het orgaan vrijgespro~ I
3e. Op een dag Batavia - Soerabaja k e n . ' ,
: I'
en terug,
Na kort beraad met den verdediger
mr. Sjarifoedin berustten beklaagden in '
De mogelijkheid bestaat om des het vonnis.
Ma,andags in een dag van' Batavia. naar
ZiJ nog ver meld, dat alle beklaagden
'fer' gelegenheid X:.lll de hcrdellking
So.efal;>ai.a en terug te relzen, waarbll
\'a.n Jan Pieters'zool,l COQn's geboorte ~~~al,)aja. 3Y,\ \tUX l,)esch.lKqa~.r 'is ~ich sin.ds 9 Juli 1936 in voorloopige
tedag, 350 jaar geledeu, :. heeft de
vOQr het ,-:o.eren V'.lU bespreklngen. De hechtenis bevinden. De twee laatste bebetreffende dienstregeling v'Olg\ ~ hler- kla.agden werden de vorige week na de
Koninklijke B-egt:et boven afgebeellaatste zitting, waarop ook het pleidooi
onder:
den penning vervaardigd llaar cen
J;>laats had, op vrije voeten gesteld met
ontwerp van Jac. van Goor•.
V. Batavia 7.3(), A. Soerabaja 9.55, V.
de verplichting bij de uitspraak tegenSQerabaja 13.10 A. Batavia 15.45.
woordig te zijn. Zij heben nu zeven
In verband met het vervroegde ver- mat\nqel\ pteventief voar niets 1)pgetrek uit Soerabaja opDinsdag werd de kna~,', (loCh blerin. voorziet onze wetgeDe Sultan lUlU,· B~ll.\doeng
aanslultende verbinding Bat a vi \\ '- vi~a nu eeumat\l nlet......
Sin g a p·o r e evene~ns Y~o.ege~
--...,... . _--.-...-........,..;..
Officieel uitgeleide op bet station
gest~~d. Men kan t\\aJ;ls te ~er~J>.~j~
ontblJten en te Singapo{e d.~ lU\1ch g~.,.
"i\Iiracle-luan',
bruiken (aankomst aldaa\' \~o.'\O).
I
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BATAVIA

Deca-park

Bioscopen hedenavond

(} 1 a b e : .,8uzy".
In zijI'l roman "Dodsworth" 'laat SinRex - The ate r: "Anthon.y Ad- r
clatr Lewis. den doyen van de Amerlkaartsche handels-kolonle in Louden verse".
zeggen:
.,
.'
Dec a.- Par k : "Dodsworth".
f'
C i n e m a: "Een Bericht voor Garcia".
o a p 1 t 0 1: "De Koerier van den
'. "strikes me that one-halt or maybe
'.
1
two-thirds of the American people Tsaar",
are "the best fellows on earth - the . 01 t y: "De Plattelandsdokter,'.
trlendllest and the most interested 'in
BANDOENG
everything and the jolliest. And. I
guess the remaining third are just
Bloscopen hedenavond
about the worst crabs, the Worst
Meddlesome Matties, the most IgnoR 1 i t a : "The Great Zie,gfeld".
rant and pretentious roors, that God
ever made. Male and female".
Lux 0 r: "Moskou--8hal1ghal".

i

i

._-_.

4e. Batavia ---:- ~eq~n. in ~ ~llf. 's ~a
te{da.gs. om a.o:(). ul~ Batavia. ~Q OP tijq
yoor de. lu.nc{\ te l,\1;ed.~n..
.

B.

*

•
IJe veldsIag
Het "gezag" wint. altijd !

~IET

~

'.

VOLDOEN AAN BEVEL

- 4'

DE TOESTAND

VAN

DEN rAUS

Naar Havas l1it Vaticaanstad seint.
blijft de toestand van q~n Pa~s onver 2
anderd. De Heiliga Vader on~ving verscneldane kdrl<elijke hoogwaardigheldsbekleed~rs.
'

LIJKVERBflANbING

Va ~chtgenoote Van den etgenaar vanf
de J~pansche toko "Dar\lma" op Pasar "
Baroe is .Maandagnllddag plQtselirig 1
overleden.
.
~
flet. stoffelijk over.sdhot werd gister-~
vetk.regen toestemming d.er.
i
autotiteiten te circa 12,uur nabij Pasar
Ika,n v~tb.raud. l3,ijd.e vel"b.~a.ndlng wa- .reu vele leden van de Japanscl\e, ltolo-'
nie, zoo We1 m"nnen ais vrouwen, a~n
wezig,

mQr~en. n~

\

i .

-----~-

~A

~..,---~---~

---------~-

-------

ni\TAVlAASCH ~IEDWSnLAD vun 'Voensd,lg lQ i Februarl 1937

d vcr ten tie n .

•

Die glucklicheGeburt
Tochterchens

4

i¢

I'DEAAl'
VOOR

SENG AN
Pasal Senen 200 A~B. senen 175
Moderne me'ubels- zeer bUlijk.
Aanmaak van meubels onder ga·
rantle.
106w

MaD I
;zeigen hocherfreut an

I'ESSEX'SEDAN
TE KOOP .

'Wpm w;qq..

LEDIKANTEN- EN
MEUBElMAKERIJ

ihres

-

+

LUDWIG STAHL,

und· Frau geb. LAGRO

~Soerabaia, 8. Febr. 1937.

EERSTE BLAD,

I

I,

ElKEN

6-cylinder, 5-~ersoons '
eerrossene.
In goeden staat.
•,
Z E E k
B I .L L IJ K.

Fuohs

Rens

en

Tanah Abang West 14
Batavia-Centrum.
Tel. WI. 471.

MAAlTIJD

3076

. 3056

OP 7 dezer overleed, na ontvangst van het Hetlige
sacrament -rter Stervenden,

mljn Doehter .

WL.2250 en 2400
. PRIOK 36

,

·

in 'den. ouderdom van 15 jaar.

Soorabala, 9

• 3058
Laan
frll4i*_i(IliMl8. .

.--

r-----------

.'

Batavia-Co InWl3sell~~ 'va,n receptsseii teqen
dejiniiieue aandeeuieunjzen.

lj .

. .
ges I 0 , oqg

,

•
Aandeelhouders in de N.V. Mijn-

. bouw Maatschappjj "Zuld Bantam"

I

Hotel

In de leeftijd van 67 [aar.

Mevrouw de Weduwe
W. F. SIEGERSde Cray

"

D U' NOR DU

I

aaRt:~;;ii~g

De

I

onzer

gasten Is onze rec'ame.

.'M.

Dagkamers

v,e. fl.

Maandkamer~ v.e.
'e

4.

p. d.

f1, 65, - p.mnd.

ee ••

I

3097
::095 wordt hlerrnede kennls gegeven, Il
.....
•
Ii
dat bij de' NEDERLANDSCHE e
MAL
HANDEL-MAATSCHAPPIJ' N.V. en
~A)
NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK N.V., ultslultend t e '
' ..
.
hunnen kantore te BATAVIA van. Malang ,
Tjeleket 53
a19f371Uatatlldag dent 15den dFebrudari
De 12 eerste rentelooze hy.
I
.
0
en 'me Z a t er ag en potheken tot een totaal van
15den .Mel ,1931 ~edurende de kas- f 61 .500.- werden
1 J _
uren, de gelegenheld wordt ge.
.
per
a
opend tot Inwlssellng der uttge- nucn toegewezen.
VRAAGT PROSPECTUS..
58 Parapattan Konlngspleln Oost ' reikte receplssen tegen definitieve
aandeelbewljzen,
'.
121do
VE~DUTIE·
De recepissen dlenen te 'worden
. .na
_
op Vrijdag 12 Februari a.s.
aangeboden bij de banklnstelling .
K IJ K' A VON D
welke deze gecontraslgneerd heeft,
.
Donderdog a.s.
voorzlen van nummerlljsten in N. V. Landbouw Maatsehappij
ten hulze v.d. \VefEdelG. lIeer
duple. Deze nummerlijsten zijn op
KERTAMANAH ..
J. DE BRUYN
aanvraagblj
bovengenoemde
kan~
Gevestigd
te Batavia.
Wilhelminalaan No. 7
toren verkrijgbaar.
Rottan zitje, kinder- en
Bat a v 1a, 10 Februarl 1937.
slaapkamer-ameubl., kinderOp rekenlng 'van het boekjaar
stoel, gr.· bo,ekenkast, H. 'M.
ERDMANN & SIELCKEN 1936 kan van 10 Februarl 1937 af
V. REIS-GRAM., BURGERS
bij de Ne<ierlandsc'h-Indische Es3074
Diref;teur. - . - . compto
_
_ _ _.....
Maatschappij N.V. te BaDAMES-RIJWIEL, enz., enz.
ta'vla, Semarang, Bandoeng, Soe3088
N. V. Cultuur Onderneming rabala, Amsterdam en 's-Graven"POERBASARI".
hage, en bij. ueKasvereeniging te
•
Amsterdam, dagelijks. beschikt "
Tegen inlevering van de' oude worden o1(ey ....e entweede Interimaandeelena f 500.- nomInaaI, met dIvidend v~"8-'1 100.- per aandeel;
bijbehoorende dividendb-laden, on- tegen inleve~ing 'van dividendbeder bijvoeging van nummerlijst in wijs No. 70 'van aandeelen Sede A
duplo, kunnen bij ondergeteekeri- en No. 36 'van. aandeelen ~er1e B.
HEDENKIJ.KAVOND
De Directie
. den op aIle werkdagen (uitgezonMORGEN VENDUTIE
derd 's Zaterdags) van 10 uur v.m.
TIEDEMAN & VAN KERCHEM
ten huize v/d WelEdG. Heer
tot 12 uur '8 mlddags
Bat a vi av'10 Februarl 1937.
A. A. M. G. VOS
NIEUWE AANDEELEN
3089
Bondbwosoweg '6
met bij,oohoorende talon en coupons van~af no. 1 ontvangen wor- - - - - - - - - - - - Spe<llflcatle :
den.
N. V. Nederlandseh-Indisehe
MODERNE SALON-, KANIn Nederland geschiedt de inwlsHypotheekbank.
rOOR-,SLAAP- en KINDERKAMER-AMEUBL., ta~:!~~:~~h~~e~'V' De 'Rentekas te JAARLIJKSCHE ALGEMEENE
pijten, KROONLAMP, ELECDe dirigeerende firma VEROADERING VAN \~ANDEEL
TRISCHE KOELKAST (West..:
HOUDERS op Vrijdag 26 Februarl
ing house), ELECTR. APPAJOHN PEET & Co.' 1937 d~s voormlddags ten 8.30 uUI:
RATEN, w.o. WAFELIJZER,
Bat a v 1 a, 6 Februarl 1937.
ten kantore 'qer NUlmij, Noordwijk
BROODROOSTER, fan enz.,
3069 34.
'
SPEELTAFEL, kinderstoelen,
KINDERWAGEN, zilverkast,
puntenvcw. behandeling:
•
AQUARIUM, SENKI'NG fornuis, enz., enz.
~. Uitbrengen 'van het ver>'3lag
over 1936. .
Oo€dkeuring van de. Balans
VENDUTIE.
per 31 December 1936.

.
S."EIGEN HAARO"·

I

t..

WEET-BIX
VOOR UW" WELZIJN

Konpl. Noord 3 . Tel, 1201 WI.

BOUWK··

F. J. E. SIEGERS

WEET-BIX bevot aile noodige opbouwende en verste r kende voedingsstoffen. En daarbij smaakt het
verrukkelijk. Overtuig U van de fijne eroquantheid van
WEET-BIX r Probeer WEET-BIX met melk of room.

Batavia-C., 10 Februari 1937.
3035

werden gegeten. En waar U WEET-BIX. ook mee
eet - het is altijd smakelijk en gexond. WEETI"BIX
is verkrijgbaar in pakken van 6, 12 en 24 0%. bij
Hendeloren -In Provisienen Dranken in geheel
Nederlandseh-Indie. Vraag n09 heden een monster.

'6N

M. A. KRANENDONK
In leven 2e werktuigkundige
bij onre MaatschapplJ.
De Directle der

N.V. KONINKLlJKE

-

PAKETVAART MIJ.

3102

•

M e de'd eel i n9
ZWEMBAO TJIKINI-

op Vrijdag 12 Febryari
KIJKAVOND
,~Donderdag 5-8 uur

?d
3.

r

Namens het Bestuur ,:
P. Th.. ~LFRING

,.
A and e
Afd.

Han d e.1 M ij. E. 0 u n lop & C o. N. V.;

B a ~ a v i a, 9.F€bruari 1937.
,
3082

i

J'r
;'

f

r

ANNAAR

-

I,

I

Naam:

,

Adres:

:

,'

:

:

:

.

'

,.

BATAVIASCHE . KUNSTKRINEG
CABARET..ENSEMBLE
HANS 'SHEl
op U februarl a. s~ te 9 uur n. m.
Toegang ullslultend voor Kunstkrlng-Ieden.

Efinig In zlJn Boort

•

ea-

I

•

I MAGHUTJ[S TR[KK[H

VOORHANDEN

. ALLES GEGARANDEERD
\ LAATSTE DRUKKEN.
3101

Batavla-C•

jan". i>alit gttst
beugt niet!

I

!llfI~hts drle gulden
per kwarlaal In Nederland en' 4.- In hel
buitenland.
-

Ha dis k i1 . bezorgen I

8 a dis k a faaft nooit I . - - : - - - - - - - - - - - -

A.dm. Balavlaascb NJeuwsblad - Batavia (C.)

S I u I s b rug s t r a a t 23 - Bat a v Ia-C en t rum

I
'.

%W.S

....

,

•

:' <

J

WI.

Andre de la Porte, Recht en
" rechtsbedeeling in Ned.-Indie
2e druk f 4.80.
Coops, Grondtrekken v.h. Ned.
BurgerI. procesrecht 3e druk
geb. f 8.60.
Star Busmann Hoofdstukken
BurgerI. rechtsvordering.· Deel
I-IV 4 dln.J 19.25..
Y. Rossem, Burgeri: Rechtsvordering, 3edruk, 2 din. geb.
f 42.50.
Noyon, Wetboek v. Strofre<;ht.
4e druk, 3 din. (2e hands)
f 25.-, 3 din. (Nieuw)
f 39.60.
Y. Hamel v. Dijek.. N~derl.
Strafrecht, 4e druk geb.
(Nieuw) f 22.-.

11le <!&ube

De Indischman

betrouwbaar Is

3081 .

3055

II

Veuchljnt In Nederland telkens na aankomst
'
'van het K. L.M. - vllegtulg, dus tweemaal
. per week.
-

I

en f o.SG

met lof geslaagdaan de universiteiten te ,Weenen en te Boedapest, met drie jaren praktijk
in hospitalen,
. .
WEK:T POSITIE
in een sanatorium of hospitaaf,
dan wei andere medische werkkring.
•
/ Adris : Dr. Kulesar, Boedo~~st,
VI Szondyu 37/c (HongorlJe),

.

•

~

door

f O.lS

Sluisbr}lg~traat 7, Tel. 1708
BQtQvia~Centrum.

-

,.~

hestaat DOg. slechb eenlge maanden en
beeR toch· reeds vele relaUes
-

drukwerken

f 1.-

bij 80akhandal O.OIU.Z;

over heel' de wereld is onze mail-courant

Uw

PtlJlell:

Telefoon Welt. 1856
Demonstratle zonder eenfge verplichtJng.

RiJswiJkstraat 16

••

Laat

N" de paule
streng geselecteerdll
hoofdfilms

,..

:

/

I

9.U Dim.

HET QAZ£LLEHUIS
I

r

Hoogst aclueere loutnur•.
Interessante voorfilm~

Zend mij s.v.p. gratis en fr,an.co een monsterpakje WEET.BIX

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

.

8.30 lI.in.

9. N. .' • . . . . . " . .' 2 2 a Bat a v i ~;

SCHOUWBURG

Directeur

Vancil t%. fEBRUARI Cl.I.' "'.

Jong Hongaarsch doktar,

bestaande uit:
Hans Sne'
conferencler,
Anny Prins - zangeres en Willie' Schulz - pianist
In de

.

"J

J.

Comnl1Ssari's-verkiezing.

De stuk~en llggen van 12 Februari 1937' af ter vls1e vallaandeelhouders:

in een huis

e)(proitee~en

:Norden herden'

j

I

•

d. wille van

•

•

Hlermede vervullen wij den
treurigen pl1cht kennis te
. geven van het 'Overlijden op
9· dezer aan boord van hetJ
S.S. "Van Cloon" 'van den
Heer

Clr V THEA fER

.' ,yond. decMs 1 ultgebreid.
yoorstellin'l

W E E'T - B I X kan ook met 'boter en jam' of honing

(

word' mel rngang van Vriida~
t 2 Febru.Jri a.s, herdoopt in

terwij,t

Andere rec;:epten:

r

Kinderen en klelnkind.
R. DE CRAY

Pi M'NSNMiii

Holle t4 · _

Morfl'I e)n' . Ch"lneasch N'teU'wJ'aar

Na een Iangdurlge ziekte
overleed op den 3den Februarl zacht en 'kalm mljn
gelletde F..ehtgenoot

r

Naanllooxe Vennootsehap
MIJNBOUW MAATSCHAPPIJ
ZUID BANTAM"
.

Rastauran t Sh angh31 -"

Febru~; ~~~p

&'.. ~.

1:!2mwv
....._ _- :
62 , - - - - - - - - , . " , . . - 30;;.:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _......._-r-

, HENRieTTE

Nleuwe tljden!
Nleuw~. ideein I
maar danook een nleuwe naarn

Weermocht Comit' ~oo, de
Secretorioot: loon Trivelli 37

U:Z $

o

I

=
)

Oueipo de Llano's intocht in Malaga
M ilitd ire sltuatie is geheel. veranderd
ONDER VU~R DER AftfiLLEiiig·

Nationelisten zijn thans hoopvol gestemd S e V I i i ii, ~ Fehi-. Utavas). R~
dio-Seviila heeft })evestlgd, dat de weg
vail M.adrid, naar Valencia.. tr...an~. onder
In omgEiving vah Madrid wordf hevig g~vochfei1 vuur
van de natlonallatlsche . artlllerle
1

v

e~ : qu,~ ~~~.qtisFli in. ~~ . #ia,c~t. Jan. ~e
wltWn, .s~at.

He

.natl~nalistis~he kriil-

S e t I I a, ·9 Febr.. (Havas) . : Naar·;:v.er1ui,dt; ·.Is sers ."JiiP.t.1tarHe ,9,efv'~f~" e,~ "B~!eares"
,/ de milifdire situofte
~dflSomerl verdnderd door bombardeerderi Motril en Afuieria.
,r
~
~
de veroverinq van Mala9~ ert het 'afsnijd~H. ~aH... ~e~
RegeeringscommUhiqu&
\veg yaH. Madrid noor.. Y.ql~~cial'l·~aar~oo~ de v~rbin~,~,~
i~G~M~{~~AilE~ b~k RooHEN
gen tus~~hen de h<?.of,dsfa~ ~h, ~~ .l?ro:'-l.n~~e~.·,~r.IJ~~1 ve~~
bror~en; tUn. De vO(jt.uftzlcRt~.n ~~IJ.n th~ns gun~!lg.:."~~r .M a C\ f J d" g~, Fe~r ... (~a~d$j. ~~t
va~ ~ge .J?tefeii.,si~j~hta y~n
vetaere sHelle vorderlng~n det Hatlq~'Q',st~~...D~ ,De~~~- CQrii~':1iilqu~.
12 ; Ul~r 's inlddags m~14t: Ret.. n~tJo·
tirlg va.n Mal?ga .nid~~~.d~ .~emak~eliJ~~~~,.r.a~~~~i1.~~~ nahs~lscij o'Herisl¢~ lj~.t~tk~) gis.t~.rhil~·
d~~ y~qf~. ,~~drJpt. ~ ~Uow~~e~ ..~~ri9P~·
ring der hdtiqnallstr~c~e ~~oepen fH AnCJalusie" vanult den
Arganda, doon de regeer1ng~trge:'"
Marokko r,-nbg,elijk. tJ~ze rnoest tot dl1sverre via Alge- pen dede n in den afgeloopen nagt\t een
tegenaih~~1. eii .herovefden hi hevliten
ciras g~scHi~deri, terWijl de ~egee~~ngstroepen·. in het strljd· he£ groot8te deel van net verIoZuiden hun 'ioorhaamste raviteHlleerlhgsbasis heIJbE!n ten terrein.
" Gen~rllat M41ja . yerkla~~cJ~ tl.an ,de
verloren;
I
!>ers, <fat er geerl oezorgdl1eld oelioeft

loans

!

. '

•

'"

• • -(

_ of

-,

'.

1. : '11 f )

.

I

f;

~e~ best~al\, o'f.~r., h~~ ~fsp!jqen

i1yan ,,~e,n

'Ye~. 'X~l1~a~~'J~ p~ar l' V~le~?1fi.,;., Z~lts
. Te Malaga werden d~ie. reg~erirl~skoopvd<:ir~nscH~ wauneet.
de, reb~ll~n ,er l~, Z~Ud,el) .~la
dezeli w~g:, ~ be1}~e~~pl}e.ni ~,estaai)
pen b~i,f, g.~~aaKt .. ~~ ~r~g~eri.~fJsoor~ogs.s~hep,~.~ .~nl~ ergeii prig
ai\dere,.ver1ilnali)gen met de
naar Cartagena' en' ValenCia d~vlu~Ht. De De~e~tlhg
oo~irm~t~ ~~~~ ,~,e:, geh,~;re~al'J. '"
' .. ,
vein den ¥leg van JY'citirid. naar .yalencia doet· een spb~ .. ~ c?r,~e~po~?,~n,.~. y;tn;"H~Y~,s,:~e~~
dige intotht van' d~' rlationalistfjh in de hoofdstad ver- ~ollin, meldt, da~ ~¢. ~(ge~9.~J1Cn"n~?t
k~lll). W-a.s~, alJee.l} <le ..artlh~de,. J{as \n
\vcichten.
ac~re.. :lijgeedhgsj~g~r~ v~rk~tlde!i.... .he.;.

/

• Quelpo de Llano beschr/~e~ leits vol~t d~!1lit'1tocht .de~
nationalisten .in Malagq. Dde hatld,halistische colb~
nes.karhpeerden,'~.nachts,i.h de.bLJitenwijken von M~logo e~ ~.u~ten de.h. v~~~e~den ....~orgen de stad. ~dlnH~~:
Zij vereeHlgden zich I~ ,h,et centrum van de sta. ...m.et
de uit Colmenar binnerigekom~h coldHnes. Het meer~H~
deel der bevolking jUicnte de IWitt~n toe.. Een han.aj~~
vot'milicios dot zich in een hul,s ver$chanst had, bod~
echter hard'nekkigen tegenstbnd; doc~ zij werden ..~p6e,,:
dig tot Qvergave gedwongen, rla.~at ~9 hunn.et. g.~dob~
waren. lj~ Witten maakten een groote hoeveeJheld oorlogsmateriaal en munitie buit.' In tbtaal w~rd~n 450
gevarigerien gemaakt.

denm.o~gen de ollig~vln~~.,.vai\ a\~. ~~~~:~
stad. De vorderlrtg~n der llattohaiJstet.I
hei>b~H aan 1i~i {tsp~ct der lioofdshid
nfe~ vefaii(ferl~ .. De. o~nbare. 91enst~n
werkeH ~ls gt'hvoofilijk eil Cte f)ev-ollUng
is kalm.
'

Nederland

Dultschlatul

M o s k 0 U, ,8. Febr.

(Troris-

ocean). De voorfdurende arrestoties en de hdrdnekkige gel:ucH.;.
ten .orntrent "de .oneerilqheld,
~.el~~:zQv:..~~st9.a.n, t~s~<;h~r St~_:
lin.: en W<;>~o~b,foff yprr:nen; X'log
steeds her' voorhaamste onderweri) <fer gesprekkEni 'itl drplomdtleke kringeri te Moskou.

echter

ge-

Het wordt
'mogelijk
qcht qat he.t. ge.schil... tusschen .
Stalin .en W9foshilo,ff zol worden.
bijgelegd tijdens, de bijeenkomst
vQn de. Executleve.. Commlssle
der Sovlet-Unle, welke op 16
dezer IS vastgesteld.
<,';

, .•... :

... Het.Ujdt

, .... '

.'

..... ,

'gee,~, tWjjf~l:

,

,

.1

dot, de

orrestotie -von d~n ~<;o!nmi~spri.s
der G. P.-Oeen vroeger-en comrna.ndont ..der I !'So,vjet-Russische
Oostzee-vlo.ot, Woronkim gr.o.o.te

cons.ternati.e.o(lper,.d~ .9Igemeet1~

beyolkir,g, heeft gewekt,

ho~wel

de. m~n,schen. er.lJiteraarq .....j ~ers.t

h.~D. m.eening
·gespreJ<.k~n met

ofkeedg . vOn zijl1
I:li~r.om.trent.

i(l.

vreemdelingen uit te spreken.

Woronkim wordt ervan beschuldigd een plan te. hebben
6htworpen.,.Yoor,. d~, _~IHcht "yap'
den Y9P~: qQ~$l~ri,~¢~\QQQdel i~
Het twe~Ye ,Trotzf<:ylsbsche proces' Piatcikoff.
Piatakoff was er zoo' teker
van db. hEh (foar Wbrohkim 0"~~m~ak.t~ ,pf?~ "Q~r ~ijn ylucht
zoU sfCigeh, oat nlJ een ·zenuwtoevaf kreeg toen Hij vah zijn c~1
nab;' de plddts der executie werd
geleid;
.

Ret koloriiafe vrccqstuk
Bescho.\lw~ng, .V9n
I

'
II
Ob server
)1'

9.. n .4,~".n"

: L

de
~

';

~

j,.

$..

}')

-.

-, '"

.:

NECROLOGIE

.~ Fe~r.,.rrr~~socean).

Den H a. a g, 9

Feb·r.

In den',~~~~~7'

p.9b~erve~" .. v~r\~~;til.tt In .. ~en. hoord- dom ivan 75 [aar is overleden Ae,.oudli\rtikel d~t het 6erooven van Dultsch- tioogleeraar prof. dr. S. G. de Vries.

pe

land van zljn kolonieri door dezeltde onpractlsche ..redeneerlng . wordt gemotiveerd . als ,gt~, ~~lk~ ertoe heeft geleid
<tat men een yolk van 70 millioen zi~
ten 11 mllllard pond sterling aan . HerstelbetaIirigeri lieeft wllleri doen betalen
en voegt riteraari toe dat de tijd nadert,
dat.men geenanderen .:u~tw~g. heeft dan
de ;regellng van' dlt vraagstuk.

.:

~ q n ae n. 8 rebr., (Hqvas)." oe
"Daily Heraui" meldt het, ,volgf#nde: "Breng ~n,ze. j~ge.ns.. t~Tug
l1zt. Spc"r..1e t" .' Dat is de kreet, ~e.J.
ke te 'Dusseldorf op den hoek van
een straat weerklonk.

DuHs~hiana ~ aidlls ve~kiaart het
J;>lad -=- bevihat z1c& hederl ten dage in
een. speciale categorle, aangezlen de verdragen van Vers~llles en v~n .T~~anon
haar in een positie hebben trachten te
pl~~~s~~ ..W~lke,< X~~ ge~.n: en~~le~ andere
E~r.~pee~c1iy,." pt9geF?,heiQ. wo.~?>t, :v~r,

E'en me'nigfe verzameide ·ztch.
Het hoojdbureau van politte werd
ijlings gewaarschuwd. Politte. verscheen en de menigte werd uiteengejaagd, terwijl verscheufene perSonen werden gearresteerd.

lan~9.. ,".Rf~ctio~~ fJ~~,e1a:l.1~". F~ank~il~,

N e ~ ~.r Lt nd ,. ,recpt

It;il~e,. tielg1e _eh

~e~p_~ij >o~ JQl~i11~~. Y(OI' pt dit. ~ecHt aari

pultschh\rid .op moree e gronderl ontzegd.

..~I#SWieri~1 o~

he,t., 41k~Hfs"

,

w~~~t, lle~) ,~ja4,.o~ h.et f~l~, q~l.t~, .~oew~i
~~~) B~!~~.cJle, Jm:ee!iUll! in ,.~91~" ?n~et.W~l,
fe~~ g,t9.9t g~nO~$ ...wM~ :;Erl&elap~ ,~ich

nl~~t~nlbt"h~ ~~!11 de~l.y~!i /Duitsch-

land's koloiiien heeft toegeelgend.

tot slot v~i:klaat.'t het bhid dat,

pf-

~c.~·poP "~~ ,~;~si~.~t~~;>,~lL,;drt~~h p~ ?en

.,',

.'

-

~'

.nit incident had twee a drM we-:ken geleden plaats. ,Ules werd Hi
het werk gesteld
te voorkomlm,
'dat het gebeurde bekend weld oj
dat
'er buiten nuftschland i~U8
van zou vernemen, 'doch 'deze po·
gingen hebben gejaald.

am

men

is

more~le. gronciep, clap
gezond verstand
gebaseerd,
t~~ns d~ ~!~d, As ~~~g~Ar~~en vo.or. ge,zonde redeneeJ;ipgen. en _dat h~t even
aostird. zou iijn W verwacliten da t
J.' ,.
J
Dultsbl1hind zicn ~~ v~or onbepaii1qen
.=~~~~~~~~~~~~~~
til.~ . Jji1· Z9V. ne~~Ieg.~eh .h~~ ~o~der kQ~?~
men ~ doerl fils l1et 41 1918 beiachellJK
was t~ vet~~cht'eii, ~at .ell{r~ ml;lll, vrouw
en khid iii. Dultsc}j.hind i5d pond ster·
ling aan HerstellJctaUngen zoti ~talen.

oorlog eerder op

.op

, ~.

. !l~t. -nz,e~ws om.tren,~ de?e p~elb~-:
~eeke.nende. !1~beurt~n?s h,e.ej~ ,9ns
~~ Iu. ist ,ber~ikt uit. e.eTJ, qron~ J.Vl#lke
Wtj absoluut bett;oulQbaar achtgn.

b~~p~okei1

prol~le~~ .a.er 'f~ay~~". en "r~av~ ~~~r

.. '. ..

Het
volkomen zeker Ciat hat
verzet in Duitschland teger), het
Spaansche avontuur .steeas
neemt. En wat het belangrf]kste
is ...... het is de eerste .maai in vIer
jaren tijd dat booze critieken worden uitgeoejend op Hitler zeif.

waren

toe·

1

ondaii.ks de voorzorgsniaittr~g~~
welke ddor offfcieele kringep,
tb~rdell, geno.men, heeft. liet" D~#
sche volk riu vernomen ddt ntH.:.
zelid~:ni D~Usche 101tge~is. naajSpanje zijn gezondell, wCl£ir zij
thans 'gedood worden.

len,

De vaders en moeders worden
van het sneuvelen hunner zonen in
kennis gesteld; door middel van ~e
mededeeling: "Uw zoon .werd tijdens manoeuvres gedoo'd/', terwijl
. zij tevens ~orden geWaarschttwd
geen rouw 'te dragen.
.
De plaats, zqaar iie

?~ori

om .het

~eR~n. ..iv~~ .g~~pi~n ~1j d~. wijze,

UJ~ar,op dit U?a~ geschied, 'werd echte.r :nooit ·gemeld.
i

.nit

liad ,tpt gevolr)
~~ ~q~t~r,.
~pcht onder de Dilitscne ouders ge·
a~idetl)k to'enam •

.4#t

•

.

,
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~ltl~;.
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OFFE~~I£t T~~j;H. Nt\NKi~G.·

,-

()RDELIJKE '1'ERUG'1'OCIIT

;
Reuter iheldt tilt Almeria dat de rtI11l~
taire bevelheb.bers \ran Malaga op last
van de tegeerln~ de stad verlateri heb·
bell en da t de troepen, met medel1ame
van jgrodte hoeveelheden oorlogsma.. tre-ri~a~, .. i,1:1 ,yo.1~aa~te·, or<;le, terugtrek~~l.l.
De regeeringstroepen hebben lnmiddels
DEFEN:siE-J,UNTA ,GE!VAfiOEN GR. reeds versterkingen ontvangen. in den
N'oi\iEN
form. van manschappen, eil oor,lagsmateriaal om elkell hernieuwden opmflrsch
S a I a man c a; 9 Febr. (Trans- van de nationalisten het hoofd te kun·
ocean). De gehee:e Roode dererisieh~i)t:i nen bieden.
van Malflga werd gevangen g~noinen,
wen zlj Diet een kustvaartuig ,trachtte
te ontsnappen. Queipo de Llano heeft
ge·,~soieerd
!let bestuur van' Malaga overgenoinen.
Gemeld wordt, dat de ladtste ddgen 3
B~stI§SEl'JtiE SLAd A.S.
a 4000 irj,gezeten van Malag~ door de
Rooden vermoord werden.
A 11~, 9 Febr. (R~~ter). De \Vit.
. I
te~l siied~li gtstereii d~il weg naar va-BRANDEN
I.elida aI, w~a~door. aUe, ~c~it g~oote \vegeli van l\Iadr1(1 naar de kust afgesneA I mer i' a, 9 Febr. (Reut,er). Toen deit zijil, behalve die ~ia Gtiitdalajara
de Witten Malaga binneqrukien, ,bra·
" . "...
L. ". ,.
ken overal branden uit iriionderheid in en Cuenca. ilIoia verklaard~: ,,1Ute~, is
de Calle LarIos in .. he~'.~enhuI}t v~n 4~ tli.~,ns .:.~~r~~d .~ ~oo~. (~.e}~ ...beslissendeh
stade De kathedraal heeft zwaar geleden. slag". lIet weder is verbeterd.
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, Lon d h, 8 FeJjbi~ri (Havas). Met
DUit,sche ailtwoo!'4,,oP.: d~ ~ol,Hr,ql~:-voo~
st.el~el1 ..<\er, .. nQl)-,ln.terve,nt1e-~Q,in.~~sslE)
werd hedenmorgen aan Lard Plymouth
overhandigd.
.,
In Duitsche kringen te Landen wordt
verklaard _d~t .h~,t Pl\l~sche. antwoord
over het algemeen gtll1stlg is.
,H~t.Ital\a.ansche antwoord z:a~ morgen
of overmorgen: lrige9i~nd worden~ ',' .
V.ari gezagp.eb}jend~ ~ijde wOJ'd~ verno.:.
men dat ide ltalhiansc;}le ambassade
Instruc.tJes, heeft. ontv.alig~n voof het
opstellen van het. antwoord, dat OYer
het algemeen gunstlg zal zijn.
f

S Ii a ri g I~ a i, 1) Feb.r~ (Sh~iiiil~{~' '
Radio). Volge'ns ill de hoofdstad ~ali
SU:lyuan ol1:tvii:tlgen bericliteil zllJ.len: de
j}I~ncliu oiigereg'efde froei)e'n bUlneD:'
twee w~ken een gr:oot offeiisief fegen d'~~ :
Nanking-troep.en beginuen: VerlUitard.'
\Yordt, dat deze beslissing genomen is
tijdens een conferentie, die gepresideertl
werd door Prins Tell ell bijgewoond ltrerd '
door militaire leiders uit "bepaalde
kringen."

j J ~ u i a i e.. ~~, " ~ Fe,l?r.. (~r~ri~Qcean). De teri'orlstlsche activlteit! In
Palestlna. is de laatste dagen weder roegenomen.
~ .

O~IiERscitEijjiS'G

T

0

~jjNisTEit VAN 68Iit0<1
,k 1 0: 9 F1ebr. (DomeH. De nU.;.'·

In het Jeniri~disirict werd een aan
:L 0 ri d e' it; 8 reor~, (Re~t€r). K6.- nfster,. van . ,oQ1'l'~g, .lliit:e~~~~-~.e~~~a~l·
een JOQd~cne, firm.ae toebehQor~nde, ~U'tA~ •.•'.
G";;' j;" i,."'"iHf;jd;"; d" .'. be" , .. d' &o,taro lfakamura~ is 0111: geZ()nd~elds.
bus beschohm.. Geen / der fnilttenden nmg
noepl
en red"
'. a-f,·t
dt 6"ItA"
{;ld
: ",., .evrqe
};." •.. , JX;g, ..H"!l'5 cvan
. :'. en u'i'd'
Af-1k'
enen
ge."re.'dAten. H'···'·
IJ wor
.tJ6 CVO 6
gouvernoyur-generaa
r
a
.
.
A' .
.(>: h" t'
\
werd ecnter gedeerd~
~ I.:. +i-'il "".' ''':'' h">l . ','" 'C '. ,., ' door den inspet: qUr-gencraaI v~n
e
Patrl~,~ v~ c~n ~~,t .. ey ~roo~~tllJs, Y~,n milita ire' 6nderwijs genetaaI S\1-g1yama~.
Te Ilalta, Jertl'zaleiri en IJethlehem de Ordc van: st. Mlcliael and at. deorge. '
' . '
;
iijri bdmmen oritploft. Daze bOiriaafisla~
BEGROOTING VAN OORLOG
gert w~ren zOowel te~eii Joden dIs regen
Arablereri ~MICht.
' .
';r, 0, k i ~" ,Q. Feqr. (Hava&). ~ y[c:~r" 0 n d ~ h,
(Havas)., Ret minister van Obrlog heeft den n\inister
De pai~stijrische Hooge ComrillsS~lrlS dochrertje van den hertog ~n de }ler- van Flnaitclen medegede.eld, dat h~~ .It,;
Sir ArthurWauchope Is neden ri~hir t~~l~ ,~a~ Ke}i~,.w~~~ ~~~~#,.~ij ~en"Bur~ g~~ ,~en yerm.i.n~eri~g yan ~,e. ~~it .d'~W
Landen vei'tr,okk~n t~ii elnde tappoi't tiit gerhjI<en sta~~" ~,ain~~~~ve1}, ..o.1}d~r, ~~ vorigen minister van Fil'lancien ~t-.lqlji
te brengen over. de jongst'e gebeutterils.:. namen Alexandra Helene ElIzabeth Olga J Baba ultgewerkte begrooting van ~rrog
sen.
Chrlstabel.
_, _. _:' _ ,
niet zou kunnen aanvaarden.
.J ,_.-I
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Frallkrijl... '

Anti-Communistische
Campagne,

Conflict in metaalindustrie
De staking bij Gen. Motors Tuschachewski in ongenade
.
)

NOG GEEN OVEREENSTEiUl\UNG

STALIN EN IIET ROODE LEGER

D e t r 0 1 't, 9 Febr. (Reuter). De
Par ij s, 8 Febr. (Havas). "Le
eonrerentte tusschen de General Motors , l\Iatin" sc;hrijft dat volgens berlchCorp. en de arbeidersvertegenwoorditen uit lVarschau" de onder-commlsgers, die van kwart over een tot half
saris van Oorlog maarsehalk Tunegen geduurd heert, is geschorst. Men

I

Is

klaarblijkelijk geen
schaehewskl in ongenade is gevallen
na d e r
tot
e e n
in afwachting van het onderzoek,
o v ere ens t e m min' g
g edat op last van de Sovjet·autoriteik 0 men. De gemeenteraad van
ten in den boezem van het roode
Flint (Michigan) heeft den noodtoestand afgekondlgd en al zijn bevoegd- . leger plaats heeft.
heden, inclusief het bevel over de geIlet blad voegt hleraan toe dat
heele politiemacht, overgedragen aan
bet feit, dat bet Kremlin verdenking .
burgemeester Bradford.
koestert jegens maarschalk TuschaGouverneur Murphy verklaarde: "Ik
chewski
wordt hevestlgd door de omheb vertrouwen, Belde partijen zijIl:
standigheld dat hij onlangs tijdens
thans dlchter bij een overeen,stemming
dan bij den aanvang der onderhandeeen officieele plechtlgheld te LeIlngen'',
ningrad door admiraal Orloff werd
vervangen.

s tap

I

De ,Overstroomingen

I

"Le Matin" verzekert overlgens in een
. hoofdartlke}, dat Stalin zich .van een
onm~ddel1ijke en, algeheele cOl1'trole over
New Y 0 r k,
9 Febr. (Reuter>. het· leger' wil verzekerenen·voortschrijdt
N a
d age n I a n g a n g s t i g in de richting van een per~oolllijke dlcwac h ten zag d e ' b e v 0 1- tatuur.
kin g van M e mph i s (T e n _
,.
n e sse e)
In.·d e n
a f g ePierre Dominique stelt in de Republl'100 pen
n a c h t e e n r e u s- quevast dat er een paranel bestaat tusa c h t I ~ e n w ate .rro u u r .1 n I schen Stalin en .BOnaparte en schrijf,t,
den Mis sis sip P I v 0 0 r - I de geruchten omtrent onee,nigheid tusb lj g a. a n
Z 0 n d e r
s c had e sehen Stalin en het leger besprekend:
a a n t e ric hIt e n. Tee a i - "Er is daarin niet~, dat verbazing ber 0
Z a k t d e 0 h i 0
S ,n e I. I hoeft te wekken. Ook generaal Hoche
A 1 leg e v a a r
1 s t h a 11 s werd destijds geaqesteerd. De mannen,
g ewe ken.
die mtQmenteel de leiding heb.ben in de
U.S.S.R. zijn niets meer dan zij', die tot
ER \VAS IIAAST BIJ
Brumaire den strijdwagen der Fransche
republlek
leiddenJ'
Was h 1 n g ton, 9 Febr. (ReUter). Tel' vermijding van vertraging in
' .
.
't in werking treden van het wetsontwerp Dominiq.ue voegt hieraan toe: "Wlj
~t het verleenen van steun 'ter grootte D:oeten nlet vergeten, dat Von 8eeckt,
van .950 ·millioen dollars aan de slacht_ldl~ steeds grooten invloed op de Rijk.Soffers van de overstrooming, achtervolg- weer heeft gehad, steeds een vOQrstande de secretarls van het COlIgres den I der is geweest van een goede verstandvoorZltter . van dit college, Bankhead, Ihouding met de &>vjet·Unie door midtot in het Na!t1onaal Theater, waar deze .del van een samenwerking tussch~n de
'zijn dochter, de bekende fllmactrice Tal-I gen.erale staven van b~ide lande.n. Von
Iulah, zag spelen. Bankhead ondertee- Seeckt heeft" ongetwljfeld leerlingen
kende het wetsontwerp tijdens de voor- achtergelaten.
,
stelling, waarna het door Roosevelt ondertee.kend werd~
Massa-arrestaties

i\LLE GEVi\AR GEWEKEN

NOG GEEN OV~REENsTEl\LUIN.G
Par iJ s, 8 Febr. Transocea.n). Het
conflict tusschen de werkgevers en werknemers in de Parijsche metaal-Industrleen schijnt nog geenszlns geelndlgd te
zijn ondanks het felt dat de door Premier Blum benoemde arbiter zijn besllssing heeft bekendgemaakt.
Terwijl
de vakvereenigingen een
loonsverhooglng van 15% eischten van
terugwerkende kracht tot 1 Januari j.1.,
voorziet de besllsslng van den arbiter
slechts in een loonsverhoogtng van
8%%, verhoogd met 1%% voor arbelders met groote gezlnnen, welke nleuwe
Ioonschaal geacht wordt op 18 Januarl
i.t, in werklng t~ zijn getreden.
I

Een vergaderlng van gedelegeerden der
vakvereeniging van metaalbewerkers
aal1'vaardden 'de uitspraak, echter onder voorbehoud dat de arbeide'rs zelven
zullen worden geraadpleegd, aangeziell"
·"de gedelegeerden de verantwoordeUjkheid voor de ratificatie Nan de voorgestelde regeling niet kunnen aanvaar-

I

r,~'

den".

.

Hendel en Nijverheid
•

.1

Rom e, 8 Febr. (Havas). De Itallaansche geestelijkheid en pers voeren
thans met steeds grootere heftigheid
een antt-communlsttsche campagne. De
campagne begint geleldelllk veel overeenstemmlng te vertoonen melt die, welke door Dultschland wordt gevoerd.
De gebeurtenissen in Sovjet-Rusland
worden druk besproken door de Italiaansche pers, die dlkwijls niet over
elgen berlehten' beschikt en de berichten hieromtrent uit de Dultsche bladen
overneemt.
In aIle herderlijke brieven der ItaIiaansche blsschoppen wordt net: 'communistische gevaar behandeld, terwijl
in de kathedraal te Napels een feltelijke antl-communlstische demonstratie plaatshad toen pater Faioccio in tegenwoordigheid van kardinaal A~calesi
sprak over het athe'istische cong(es te
Moskou,
Hetzelfde congres vormde het onderwerp' van een preek in den san Marco
te Venetie.

De gedelegeerden der vakvereeniginVItO l\IUSSOLINI'S HUWELIJK
gen komen morgen wederom bijeen en
het zal van deze vergad~r1pg afhangeri
Rom e, 8 Febr. (Havas). Vito Musof het conflict In de m.etaalindustrieen so11ni, de neef van den Duce en hoofdgeeindigd Is of nlet.
r~dacteur van de "P()polo d'ItaIta",' trad
heden in de San Giuseppe·kerk, dezelfAANSPOELING VA.1~,LIJKEN
de ,kerkals waarin Zaterdag j.1I. het
huwelijk van Vittorio MussoUnl volltrokPar ij s, 8 Feb'uarl:«TninsoceanL l.<en werd, in het huwelijk met Signorina.
Aan de Fransche AtlantlscJhe kust nabij Silvia de Rosa Ta~din1.
Tranche-sur-Mer' (Vendee) Is wederom
De Plechtigheid werd bijgewoond door
een lijk (het zevende binnen enkele da~ de leden van het kabinet en door de
gen tijd) aangespoeld.
fascistische leide'rs.
De Duce leidde de bruld naar het atEvenals de zes andere was hetlijk aan taar, gevolgd door Vito, die gekleed was
handen en voeten gebonden. In de i~ de uniform / van kapitein der luchtkleedingstukken was de naam La. IUgane macht.
'(Cadiz) genaaid.
Na de voltrekking van het huwelijk
begaf het jonge paar zich naar het'VatiEe'n biljet van 500 peseta's en <trle caall, waar het bad op het graf van' den
bankblljetten van .100 peseta's' elk wer'" H. Petrus.
den tusschen de manchetten verborgen
Een gro9te menigte' jUichte den Duce
aangetroffen.
hartelljk toe, toen hij' met de jonggehuwden voor de st. Pieter arriveerde.
•De autoriteiten hebben het Ujk In be~
slag genQP1en en een speclaUstzal een
VOORZORGSMAATREGELEN
ONGEREGELDHEDEN IN· DE OE- \ onderzoek Instellen om vast. te . , ~.telled
of
de
man
dood
of
levend
in
zee
'is
.g~~
KRAJIENE
R 0 111 e, 9 Febr. (Reuter). 'Het
Egypte"
worpen.
' .
aailtallegerofflcieren met langen dienst"Transocean" meldt uit Londen, d a t .
' ..'.,: tijd zal uit.gebreid 'worden "in het llcht
volgens de "Daily Express" In de afgeH a vas voegt hieraa.n toe, dat hedel) der nieuwe behoeften", terwljl de proDE KONINGSMUl\L1IIES
loopen week meer dan 3000 mannen en nog een achtste Hjk Isaangespoelc(, .motie van veelbelovende jonge offlcieCal r 0, 7 Febr. (Transocean>. De vrouwen, onder, wie vele bulte:o.tandsche waarvan handen ~n voeten evenals va* ren zal verhaast worden. Het desbetrefEgyptische regeering doet momenteel comm\lnisten, door agenten der G.P. Oe. de eerste zeven gebondel]-, waren~'\..l : fende besluit Is hedenmorgen door het
stappen om aan de Koningsmnmmies, zijn gearresteerd, h'etgeen volgens het
'".,.,,,,1'\ r..
.' > i) l. kabinet genomen.
die de afgeloopen jar~n door overljveblad
een
direct
gevolg
is
van
Stalins
.
DIEfSTJ\L
VAN
·_\VAPENS~'S~.,t
.;
rige Egyptologen eng~leerden van hun verlangen om-zoo lang hij nog leeft
I
oorspronkelijke rustplaatsen zijn wegge.5
haald, gJ.'aftomben te geven die hun en de macht' in handen heeft - alIe \ Par ij s, 8 FebruarL~Transoc·eanJ.. e~:::~~~~~!!!!~~~~~!!!!!!!!~~
oppositie
uit
den
weg
te
ruimen.
Dertien
machinegewereri,:qertien
kara;"'
Koninklijke afkomst waardig zijn. De
bijnen en verscheidener,evolvers zij il
toenemende gevoelens 'van wrok bij het
De
"Daily
Express"
verzekert
vergestolen
uit het arsenaal' van .de . . b~:
Egyptische volk over, de ontwijding van
roemde cavalerleschQol te Saumur.
der op gezag van haar \Vars~hau
belUge reUquieen uit een groot verleden
<' !,'.,.
schen correspondent, dat de gezondzijn aanlelding geweest om hierin verGemeend wordt da:t· de diefstal ver~
andering te brengen. Thans zal een
hei~Sttoestand van stalin precair is..
band houdt met het jOi1gste vertrek,v9.(i
mausoleum opgericht worden, nabij Gien dat hij een vergaderillg van het
een kleine, groep vrijw1lligers uit· Sau~
zeh, niet ver van de pyramiden dan weI
Raden·congres heeft bijeengeroepen
mur naar het roode. Spanj'e.
'
'
in HeUopolis waar de koningen met
ten einde voorstellell te d,oen met
groot ceremonieel wederom begraven
De minister van, OorlogFgelastte den
zuBen worden.
betreklung tot zijn evelltueelell opcommandant der cavalerie-school om in
In het vervolg zullen grafschenningen
volger"
De Sovjet piloot FeodQr Farlkh, een
samenwerking met de' poHtie een· ondervan konlnklijke graveQ ten strengste
der meest bekende poolvliegers in de
~oek in te stellen.
verboden zijn. Waar mogelijk zullen de
Volgens de "Daily Mirror" werden
U. ;S. S. R. is gisteren te 09 37 GMT gek9ningsmummies, die zich in het bui- glsteren in de hoofdstad der Oekrajiene
GEBREK AAN Z\VAVELZUUR
start voor een vlucht over de ijs woestetenland bevinden, weer naar het land Kieft wederom 300 communisten gear. , I: .
nij in het Poolgebied, ZOO wordt uit
v~n q.en Nijl teruggebracht worden.
resteerd. Deze arrestatles zouden verPar ij 5, 8 Febr. :(Transocean). De .MQskou· geseind.
band houden met de. on tdekklng van een "Echo de _Paris" verklaa:h dat er ge:- Deze· vlucht, welke de tweede van dit
HET SUEZKANAAL
compl<Jt om een vertrouwd medewerker vaar bestaat dat de F~ra.ri~;cih.e chemische soort is. - de eerste werd gemaakt in
Par lj 5, 8 li'ebn.tarl (Transocean). van Stalin, die zijn vermoedelijke op- fabrieken welke zwav'elzutir voor miii- denwinter-'- heeft ten d<Jel de instelHet versla,g der Suezkanaal-maatschap- volger is, te vermoorden.• Onder de ar- taire d{)~leinden vervaarcfigen, iull~n ling van geregelde. luchtverbindingen
plj over de maand Deceluber 1936 toont restanten bevindt zich <>ok de onder..; moeten sluiten als gevolg ;tvan het em- tusschen Moskou -,Kaap Wellen en
aan,. ~at. in dez~ maand schepen met secretaris van de com'munlstlsche partij bargo op den ultvoer vall.' pyrlet naar Moskou - Wladiwostok langs de kust
een totale tonnage van 2.835.000 ton der Oekr~jiene.
Frankrijk, dalt door gelleraal F'ranco lis der Poolzee.,
ingesteld
Farikh vUegt naar Kaap Wellen via
het kanaal zijn gepasseerd, hetgeen
Hetzel(de blad meldt, da't ernstige on.
• Archangel, Kaap Tsjeljoeskin en Wran139.000 ton 'of 5,2% meer is dan in De- geregeldheden hebben plaatsgehad In
Tot dusverre betrok de Fransche
gel·efland .en' keert terug via Irkoetsk
cember 1935.
de Oekrajiene, tijdens welke 9 personen logsindustriehet benoodigde pyriet uit en Novosibirsk.
Het verkeer in Noordelijke richting werden gedood;
de mijnen In 8panje, welke thans in
Zijn vliegtuig is een speciaal geconnam met 86.000 ton toe en dat in Zul. Twee kozakken,..regimenten. zijn naar handen 'der natl<Jnallsten zijn. .
strueerde Ant-machIne, uitgerust· met
delijke rlchtlng ..m et 53.000 ton.
de Zuidelijke Oekrajiene gedirigeerd om
twee 715 PK-motoren, waardoor een
~--_
snelheid van 150 mijl per uutkan woraldaar de rust te -hersteUen.
REORGANISATIE VAN ~IErr LEGER
den bereikt.
.
Lon den, 8 Febr. (Transocean).
Onder
de
vleugels
zijn
krachtige
zoek,
.IJelgie
HErr NIEUWE PROCE~.
Het rapport' inzake de reorganisatie van
lichten aangebracht, welke het landen
het Egyptische leger werd door den lelin den Poolnacht vergemakkelijken.
Ult
Moskou
wordt
gemeld,
dat
tijdens
der der Britsche mllitaire missie in
Egypte generaal Cornwall aan het Egyp- het volg~nde groote proces, meer d~n 20
Tumult· in
tlsche m1nisterie van Oorlog voorgelegd. buitenlanders en een groot aantal Sovjet-Russen
wegens
staatsvijandige
actl.
JIoetbfll
Het rapport adviseert tot de volkoHUYSMANS' BEZOEK' AAN SPANJE
viteit
zuUen
terecht
~taa~.
men mechaniseering van een Egyptlsehe
Het proces zal 17 Maart a.s. een aandlvish~ binnendrie jaar.
B r us se I, ,9 ~ebr.(Hav~s). HefI{ANTOOR VOETBAL BOND
Het verluidt dat niet tot de invoerlng yang nemen voor \de mllitairekamer tlgetooneelen speelden zich hedenmidvan
het
Hooggereahtshof.
•
van tanks wordt geadvlseerd aangezien
dag' in de Kamer af naar aanlelding . De uitslag van den wedstri.1d tusTijdens het grootste deel van het van, het verzoek om inlichtingen door schen de derde klassers' Imiw 2 en Nill
de Britsehe officleren in verband met de
tijdens de manoeuvres opgedane erva- proces zal het publiek niet tot de rechts- een Rexistisehen afgevaardigde inzake mij is een 6-1 zege voor Imlw.
ringen meenen dat deze niet gesehikt zaal wo'rden toegelaten.
de houding van den voorziHer der Kazijn ~oor operaties in de -Egyptische'
mer, Huysinans, tijdens diens bezoek
DE WEDSTRIJD TEGEN ARSENAL
UIT HUN Al\IBT ONTZET
woestijn.
.
aan Spanje. Er volg<le een algemeen gevec:ht, waarbij de sociaUsten eerierzijds
Voorloopig uitge~teld
M 0 s k 0 u, 8 Febr: (Transocean). en de Rexisten en de Flaminganten an•
Het semi-offic1eele Sovjet-Russische or- derzijds ,vuistslagen wlsselden ~n elkaar
China
Aneta seint uit Rotterdam, dat de
gaan P raw d a meldt thans dat de exemplaren van het· Kamerreglement wedstrijd, die ter gelegenheid. van de
. "
leiders der. pl:aatse1ij~e organisaties der naar het hoofd wlerpen.
CIIIANO KAI.SIlEK .
opening van het nieuwe Feyenoord,
1communistlsche partlj te' Kieft Propestadion gespeeld zou W,orden tegen ArS han g h a I, 9 Febt'. (Shanghai· towski en Rcstoff wegens "het op ern---rsenal en welke strijd bepaald was op
Radio) ~ Chiang Kai-she.k is hed~nmor- stige wijze verzuimen van hun· plich14: Maart, is uitgesteld tot er meer
gent te· Sl1anghal gearrweerd. Hlj. mag I ten" van hun ambt zijn ont-heven. BeFINSCII BEZOEl{'
waarborg geboden wordt voor een
op doktersadvles tijdens zijn verbbjf t.e· trokken partij-functlonarissen hebben
vruchtbare san;enwerk~g der betrokShanghai geen bezoeken ontvangen; Hlj t 11.1. gefaald in het onder hun toezicht
M 0 s k 0 u, 8 Febr; .(Transocean) . ken instanties met het oog 'Op de keuze
vertr.ekt voor de opening van de derde staande gebied de samenzweringen van Finland's minister van:.aUit~nlandsche van een waardige tegenpartij voor Arplenaire'zlttlng van de Centrale execu- a:anhangers van Trotzky te ontdekken. Zaken, Hols'ti, is vergezeld'¥anzijn echt- senal.
.
. tieve commissie van de Kuomlntang
Het blad meldt verder dat· de leider genoote voor een ottlcieel beooek in
:05 Februar1) riaar ~anking.
'der
Oekrajiensche partij·organisatle Moskou aangekomen. Ma~ndag ,heeft hij
JAPAN NAAR PARIJS .
LioH, van wien gemeend werd - dat hij den volkscommissaris v90r BuitenlandKA~VAGOg BIJ CII1\NGCIIVN
het spechile vertrouwen van: Stalin ge- sche Zaken, Litwinof(;:;·.,~l;smede KresUit Tokio wordt geseind, dat de JaN a n kin g, 9 Febr.. (Shanghai- noot, eveneens is geschorst.
Hnskl een bezoek gebra:~p,.~l- ..m~lt wien hij pansche voetbal-federatie .besloot de
Radio). Kawagoe bezocht hedenmlddag; ·Volgens. de Prawda ond'ergaan de de .vraagst,ukken be~p~~.i~welke voor uitlloodiging voor de wedstrijden .om de
Changchun, met wien hij gedurende een p~rtij-organisaties in verscheidene an- belde·landen van. bela~lg{~Ij.•I.~ Naar ver- I internatiollale kampioenschappen, die op
uur eOllfereerde, O.a. over, de situatie t.e, dere Oekrajiensche dtstricten eveneens Iluidt waren ~e ~espre~i~l~,!1: van co)rt- I 4 Junl te Parijs p1aatf). hebben, aan te
Slan-!",
i e~ll ~l~eh~~l~ r~ol1antsaHe,
J me:rcleelen aar<l,
, . ' . . ,nemen,
- ;"

!
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lleurs te AUlsterdam

DE GEBEURTENISSEN IN RUSL1\ND

S lot k

0

e r sen (Elgen DIenst)

. ' '1

Beurs te Batavia'

(Offlcieele koersen, nadruk verboden)
Nab e u r s

9 Febr.

cert. Nederl. Mandel·Mlj.

199'A
9 Febr.
Slot
168%
12331. Javasche Bank
304
5(}8
Cert.: Handel Mij.
197
79
Handelsbank
167%
165% Kot Bank
79Y2
438
H. V. A;
504
504
167% Vorstenlanden
39~39Vi
119
Internatlo
. 19i
99, Llndeteves .
173%-171
. 127' N. I.·Spoor
82-82Vt
81
Dell Spoor
325
. 48v..
Sem. Cher..'lr"~
'311% Sem. Joana Tr~
38%'
193
gmnl
..
169
169%
177% Aimem
. 171
170~
200
Zuid,.jBantam
172
171
Kon. Olie'
435%
.S .1 0 t k 0 e r sen (Aneta)
Aig. Expl. Mij.
1713,4-172
'.
. $ 3~-3'/1I
CIties Service
8 Febr. 9 Febr. Shell Union
" 22-22%
U.
S.
SteelUi.
11)
" 76%.-7634 .
11
3 % Indie 1937
96%
96 / 11 Gen. Motors "
" 51%
4% Jndie 1934
100~/1IJ 100SAJ
Stand.
Br.
"
" 12Ya.12~,
u
u
4% Indie 1934a ,
100 / 1e 100 / 1l Kennecott
"
"
45¥2
5%%.Young (m. verltl.)
28v..
27
Int. Nickel
"
".49
Amsterdam Bank
164% 165
.,........
,,' 413A·~2
Anaconda
"
Javasche Bank
298v.. 297
Hudson'
"
" 11%' .
Koloniale Bank
79%
79~
.
43
Banjoemas Elec.
NeQ. Bank. Cert.
193
100%-Hl0'Ya
4%
I.
~.
'34
N. l
s t .M'ij .
.E
compo
122
123%'
'101
a J. 500
Handelsbank
167
169
l00'Ys
N. H. M.
"
'34A
199
198Y2
100%·101
"
30/500
A.K. U.
55v..
55v..
,.
'34 3e -L. '100'Ya
Calve, Cert.
97~
97% 3%
97
L.
'37 b.U.
PhUip:s
327% 325% 4% Oem. Semarang'
...:.;..,.
1'03
Cities BeI"vlce
3%
3% Tagtd Pro Veer
Shell Union
2~
221/1'
147
Ardjoena
Shell Union Cum. pre!.
77% BasHam
7'r/l'
150
9
U.. S.Steel
74% • 75 / 16 Bodj. Datar
1493,4-100
Anaconda
41% Pref. . "
4P/l'
212v..
5
Bethlehem Steel
62%
63 / 11 Dajeuh Manggoeng
277;'2
279
Montgomery Ward
44%
44% Radj amandala
182Y..·
Intern.' Nlekel
48%
48% Sitlardja
1773/.1
General Electric
46%
465/ " Soemadra
139
Standa~ Brands
123/ 18
121 / 18 SOEm;>wlmingoon
2'16
General Motors
5(}%
51%
294Y4 .
Sum. Rubber
Kennecott Copper
'451/ 18
45%
Borsumij . .
.
197% 198%
Internat10
191
192%
Lhldetevesa 300 nom.. 173
177
!.
10 Febr.
Alg. Exploratle
, 172
171%.
Billiton Ie rubrlek
530
537
Konlnklijke Olle
439
438 3A
Java~China-Japan-Lijn
99 '
99%
Kon. p~ketvaart Mij.
"167
167%
Scheepvaart Unie
119% 1193/.1
Sem. etoomboot & Pr.·
Cult. Mij. Vorstenl.
300 365
39
38% Javasche Bank
197 1/ ; 1973/.;";
H. V. A.
507
509% ~ert.N. H. Mij.
161 1, • ..;.;.... --.
...+tIandelsbank
.(\~eri<l$urg
440
3
78 / , 19 '''';''' ,: ~I
({ol. Bank '.
Dell Bat. Tabak .
295
302
Amst.. Bank,
16~' 1651/ ) ~
DeU'Mij. .
340
346
Rott.Bank
Oostkwst
93
93% ,Escompoo aand.
J2i. 121 'I....:.. Senembah'
347
354
505 5053/ .
H~ V'. A.
Malabar Thee
Arnst. Rubber ..'
-3091 3~2
.
~
Cult. Mij. Vorstenl. 39
MichIels Arnold'
·201% 208
Internatio' ••
1921/ . 19'23/ • ..;.;,
Amsterdam Rubber'
311
311
Lindeteves
116 ; -'
'-11
Bandar Rubber'
287
288
Band. Kinine ..
'- 470
Sumatra Rubber
294% 295
118J/ 2 11~/t . .:.:
Unie
,Malang Tram
,;...
753/.1 , 76~. Japanlijn
91 1/ 2 ~. -:Serajoedal Tram
Rott~' Lloyd
Besoekl Tabak
186% .192 ' K. P. M• .
165 tOO
at. Mij. Nederl.
Nisu
170% 171
81 R2
3
N. I. Spoor'
1001 / 1,
4% Nederland
100 "
127 1211/ 2
.
3% Nederland 1936
99v..
99% Dtlll Spoor
Cher. Tr. '
Robaver.
·144·)
145Jh Sem.
Sem. Joana Tr.
Incassobank
124
12331. Kedirt Tr.
93 . 96
Java.sche Cultuur
234% -236%' SeraJoedal Tr.·
~QJ/t 39·
257 . 260
Walsumatra .
Bat. Verk. Mij.
'\"
Vico
260
263
.Malang Tr.
Oost Ja. va. Tr.
Gandasol1
180
760 765·
Simau
Paslr Nangka
525
530
765·' 110
16
"
~
100
3
Continental Oil
33 A
33 / 1'
Redj.. Lebong
69
Comm. ARter. Smelting
69%
Emnl
Chrysler Corp.
96%
95%
•
~ 100
Bengkalls Expl. Mij.·'
131% 131
" a 100
261
Corp. 'rr. (mod. d~tr.
Moeara Bipongi
13
265
~100
J' type).
18
2 /
"
• I'
. Bll11ton B.
Unions" Pacific (cer.
1721/ 2175
Aimem
gewone aandeelen)
101
99%
Bengkal1s
'40%,
40
Cert. 6% CIties service
Zuid·Bantam
115 179
17,%
Cert.. Hudson Car.
171 / 18
117 178
8;'100
Jasumij
69%
693/.1 .81lliton 2e rubriek
Tarakan
pangheotan
164
172
4343/ C 435
174
17231. . Kon. Ol1-e
Unllever

Ned. Ind. Handelsbank .:
Ned. Ind. Escompto,rMij.
Handelsverg. Amsterdam
Koloniale Bank
Amsterdamsche Bank
Koninklijke Petroleum Mlj.
Konlnklijke Paketvaart MiJ.
Nederl. Scheepvaart Unie
Java China Japan Lijn·
Dell Spoorweg Mij.
Ned. Ind. Spoor'weg'Mij.'.
Phillps
_
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
Internatlo
Lindeteves Stokvls
Mijnbouw Wj. Redjang ~bong

.
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~'100

"
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, Afgedane transactles
, 81 %')
80%·)
127%')
126%')
48%·") 47%·)

N. 1. 8.

Dell Spoor'
Sem. Cher. Tr.
Sem. Joana Tr.
Gasmij. Nat.·
231Jh·) 232·)
Anlem
275%"·) 278·)
Tarakan
470'·)
Soerowinangoen
275%·)
276·)
Basllam
149·)
149....)
Redjang
200·)
200·)
De markt bood e"en opgewekt aspect.
')

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

DE RUBBEREXPORT
Volgens het Centraalkantoor voor de
Statistlek werd in December aan oncJernemingsrubber van Java en Madoera
uitgevoerd 6.591.176 kg. netto (drooggewicht), waarvan aan latex 1~.195 kg.
In den vorm van banden werd totaal
10.724 kg. geexporteerd.
Aan ondernemingsrubber ult de bu1tengewesten is uitgevoerd 12.49l.a189 kg"
waarvan aall latex 861.560 kg.
De uitvoer van bevolkingsrubber uit
de buitengewesten bedro~ 8.738.849 kg.

Alg•. Expl. MU.
""
,,~ 100
..Philipsrubr. I
Oities Service
Cities Service pr~ls.
Shell Union $
Shell Union prete
Corpor. Trust Sh.
a 10 sh. $ d1str.
COTP

..11

1
/;

Gas Mij.
Gas Mij. Nat. bez.

Aniem
Aniem Nat. bez.
Solo Electr. l4.ij.
Oebeo
.

Banjoemas Electr.
Sum. Electr.· Mij.
Bali en L. Elootr.
Rembang Electr.
HUdson MotQr CY.
ith% ObI. Ind. L.
,
' ··'30
"

of'

.

228

-

121/ .

501/ .,
76./,-

2121/ 2 2751/ ,

152
220'/c ~J

. r-'

-~o

55

10

171/ ,

11

'~

I

a 600

+tOO

-

56
79
20

leo

~ 500

100

~1

"

_

-

5% o.bl. Ind. L.•
'34
"

633/ . - ' --

230

4th%·Obl. Ind-. I.,.

"

,-

Trust SI\.

Bet1)leh. St. Corp.
631J2
Montg. Ward en CO. ~J/.
Int. Nickel CY.
481/ 2
Gen. MototsCorp. 5()3/.
Oen. Electr. Oy.
461;2
Anaconda 0 .. M.
411/ 2
Standard Br3;l1ds' i~lla
Kennecott Copper
501/ .
u. s. S.
76

I'

435

-

a 10 sh. $ ace.
Corpor. Trust She
a 100 sh. $
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(An'eta)
8 Febr.
9 Febr.
I '
Prolongatierente
, 100 /
/
..
.,
It
a 500
Koers
101
a 100
Amst.-B'via.
, {
4% ObI. Ind. L.
a idem
'34 (3e)
b idem
If
tI
"
a 100
Arnst. Louden
3Y.3 % obI. I: L. '35
1001/ 2
Neto-York "Veetvllsten grotultoon Iliet- te luuulluuien
" New·York
••
••
·.f
.. 000
" ParUs
;1% obI. Ind. L '37
Batavia met weifelende . De
scheepvaartrubrlek
noteerde
BerlUn
"'
..
It
a 500
, stemming
meerendeels
prijshoudend.
Aandeelen
II
'J
"
a 100
lAndeD
K. N. S. M. waren vast gestemd. Aandee5% ObI. Oebeo
Bat a v i a, 10 Febr. (Elgen dlenst). len Nederlandsch-Indlsehe scheepvaart5% Bem. Chr. Tr.
. .'
83
59'. ObI. Bd. Kinine
De tendens lag, over het geheel geno- lijnenbleven vrijwelonveranderd.
f Re'lteI-Ea.!'.ern)
,G~
8010sche El.
men, aan den zwakken kant. Hier en
.Sulkers lagen kahn in de mark-to
6% ObI. B'mas BItr.
daar trad meer aan»od' naar voren, H. V: A. opende' vast, doch brokkelde
8 Febr. 9 Febr.
6'% ObI. Rembang , ,,)
terwijl de vraag slechtsbeperkt bleef. daarna lets at. De handel in dit fonds Tt. Parijs
105.12
105.12
Electr:
Een uttzonderlng hierop vormde de was germg.
tlXl,
Tt. Berllln
12.17
6% " SUIn. Electr.
mijnbouwrubriek, waar het koersverloop
De tabaksatdeellng hood opnieuw een Tt. Amsterdam
8.94 3/ 4
&933/ .
4 yi ',~ ObI. Volkshu1aopnieuw vrl] geanimeerd was. Aimem: en wllllg aspect.
Tt. New-York
4.897/ 16 4,8':J!J'6
vesting Boer.
Zuid-Bantam traders hlerblj wederom
Aandeelen N. V.senembah Mij. traden
.~~ % Bat. Verk.
op den voorgrond.,
later in reactie, doch wisten zich tegen
MU.
9 Febr.
4lh% Java Hyp.
Ol1efondsen lagen zwakker In de het slot II} lichte mate te iherstellen.
Bank
101
Deli Mij. was opgewekt en vast van Londen/Shanghal
markt. Aandeelen Koninklijke verloren
1 she 2%d.
6% ObI. Java Hyp,
2 punten. Andere soorten waren nauwe- toone Aandeelen Dell-Batavia Mij. lie- Louden/Bombay
1 she fI/a" d.
Bank
pen Iaatbeurs ornhoog,
lijks prijshoudend.
1 she 2"/83 d.
5% ObI. N.J. llyp.
Londen/Hongkong
Handelevennootschappen ontmoetten Londen/Singapore
,
,Bank
2 She 4'/11 d.
Suikerwaarden
Iagen
gedrukt.
'H.V.A.
vraag,
4% ObI. N.I. Hyp. .J
1 sh, 2 d.
Londen/Japan
maakte hlerop !een ultzondertng. Het
Bank
fonds
noteerde
fractioneel
hooger.
4lh% ObI. N.J. Hyp.
Londen slult met 'licht herstel
Slottoer.
Bank
Ook rubbers verloren terrein. Amster5% ObI. N.I. Hyp. ,
dam Rubber lag 2 punten onder het
Lon
den,
9
Febr.
(Reuter).
De
tenBank
(Reuter·Eaatern)
nlveau van gisteren in de markt.
dens van de Londensche stock exchange
6% ObI. N.I. Hyp.
bleet
de
stemming
volgen
der.
goudgePhilips verloor eveneens 3' punten. Het
Bank -.
8 Febr. 9 Febr.
rande fondsen, welke, na nog zwakker
4'1h % ObI; Gem. Cr.
aanbod stelde zlch op dit nlveau,
Banlt
te
zijn
gedlsponeerd
geweest,
tegen
het
trnnever bood een luier aspect en ver4% ObI. Gem. Cr.
4.8913/s z 4.8.g17/3~
loor .1% punt. weshalve het fonds tot slot ill llchte mate In herstel kwamen. n. New. York/Londen
Bank
Tt. New..York/ParUs
. 4.65?!s
4.66
otterondsen
waren
goed
prijshoudend,
173
werd
.afgedaan;
5% ObI. p. Randoe
Tt. NeW-York/Amsterdam 54.76
54.75
doch
bezaten
een
stiller
aanzlen.
Bankwaarden noteerden voor alIe
'1% ObI. P. Randoo
102
soorten goed prijshoudend.
6% ObI. Carumby
Indian Irons zijn verder ingezakt.
6% ObI. Soewarna
De scheepvaartrubri~k bleef vrljwel
op
de productenmarkt; lag tarwe
6% ObI. MandaUng
onveranderd. Voor K.P.M. ontwikkelde
OFF. NOTEEIUNGEN 'JE BATAVIA.
flauwer, hetgeenmQet worden wegee% ObI. Dajeuh'
zich
llchte
vraag.
Man8goeng
schreven
aan
de
teleurstellende
vraag.
Sporen brokkelden verderaf, hetgeen,\
opgave van ' de producten:-noteerln··
6% ObI.Moeara'
M~talen waren. zeer priJshoudel1d,
voornamelijk yoor, N.I.S. eil aandeelen
Laboeh
~en der Handelsvereeni~ing "Batavla"
waarbij
zlcheenige
vraag
van
de
zijde
tramwegmaatschappijen geldt.,
6% ObI. Bodj. Datar
102 103
en der Ned.~Ii1d1sche Ver. vooi" den Rub6% ObI. Juliana '
Ook de Amerlkaansche atdeeling~hood der speculatiten ontwlkkelde.
berhandel, loopende van 9 Febr. 1937
Schellak
was,
teil
gevolge
van
op
den
6% ObI. Boekit
weinig weerstand, waardoor hier over
12 uur n.m. tot 10 Febr. 1937 12 uur n.m.
Labbassa
\'oorgrond
t:redende
speculatle,
eveneens
de geheele linie lichte verliezen wer~
3%% ObI. Gem. Bat. 99
vast
gestemd.
cen geconstateerd.
.
Afgedaan
la a tate
5% ObI. Gem. Bat.
De Amerikaansche, afdeeUng bood een
Leeningen lagen zOo goed als verlagtsteren heden vraag aanb.
6% ObI. Gem. Mr.
onregelmatigen
aanbUk.
.
ten in de markt.
: Comelis
P a I e mba n g Rob.
6% % ON. Gem. Bui..
Parijs vast voor Fransche k 0 f fl e (PM picoU
) tenzorg
Amsterdam biedt' voor Ameri..
aalldeelen
4% ObI. G. Band.
E.k. Ba.t.. Ready:.
- 14,25'}
kaallsch.e fondsell eell levendig
6% ObI.O. Band.' .
Febr.
14.25 D.
aspect
4% Obi. Gem. 8em.
103'12
Fa r lj,s, 9 Febr. (Havas). De aandee· Fob. Palemb. Rea.dy: 5% ObI. Oem. Sem.
.,
Am s t e r dam, 9' Febr. (Aneta)' lenmarkt was voor Fransche fondsen
'Febr.
4~ % ~bl. Oem. ~r. - '
Driemaands dollars deden % ct. agi~ vast gestemd.. Fransche Staatsfondsen, ZW8rtie Lamp.
5% ObI. Gem. Soer.
en dU'O Londen 3A ct..' disaglo.
die aanvankelljk loo~ in de markt la" Pep e r (per picoU
5% % ObI. G. P'bang
4
gen, sloten prljshoudend.
g.k. Bat.. Ready:
12.
5% % ObI. Gem. T. ert
De Amerikaansche afdeeUng bood
Internatlonalewaarden boden een
Fe~r.
I
Pekalongan
12.- 12.5(1
voor oUetondsen, sporenen ,staalwaar- onregelmatig aspect.
Febr./Mrt.
6% ObI. Hotel. des
12. - 12.50
Indes
Maart
den een levendI,gen aanbl1k. Voor Ga..
De geldinarkt waS vast van toone
P -'
5% ObI. ProHotel
nadian Pacific ontwikkelde zich vraag
E.k.'r. Betol1g Ready: 6% ObI. Hot. Homann
in een levendige markt. Bethlehem Steel
Febr.
11.50 11.70
~rlijn uiterst stU
6% Obt Djocja Hotel
, Febr./Mrt.
. 11.50 11.75
noteerde ver boven pariteit.
•
5% ObI.Java Hotel
-- Maar~
11,75 11.90
De. belegglngsmarkt bezat een rus,tlg
Be r Ilj n, 9 Febr. (Transocean). In
6% ObI~ Plantentuin
Ie leening
aanzien. Nederlandsch-Indische leenln- verband met het carnaval werden vrij- Witte Muntok
4~ obI. O.-Java
gen waren prijshoudend. Obligaties weI geen kooporders lilt West· en Pep e r (per pieo))
Ready:
260
Tagal Pr. Veer
Young-leening waren zwakker van won. ZUid-nultschland. geplaatst.
. , B.k. Bact..
Febr.
Sem. Stb. ProVeer
252 1/ 2260
Dollarobllgaties KoninklijIte waren vast
De aandeelenmarkt bood een buiten"
Febr./Mrt.
20.50 21.50
Ind. BI. Yr. Ve~m
95 100
gestemd. Warrants werden' ~n fli~ke gewoon. stU aspect.
l
Mrt.
Van Dorp
~O
75
mate
voor
Parijsche
rekenlng
gekoeht.
Vele
fondsen
lagen,
flauwer
in
de
Fuchs en Rens
150
o I t ron ell 8.0 I I •
ijij opening bezaten deze een wi1l~~ as· mtukt.
I
Java Veem '
,
120
(per K.G.incl. drum)
pect,
doch
later
werd
een
meer
afbrok.
Hotel des Indes
60
1.10
1.40 1.10 1042'S
kelende tendens aan den ':daggelegd.
Later trad eenig herstel naar, voren·. ContI'. A. Rudy:
Pro Hotel
,.,
Febr.
1.40
1.40
1.425
FrtU1Sche
S.taatsfondsen
lagen
iets'
vas.
Dultsche
_
obllgaties.
waren
onregelmaStrOOhoedep 'Veem
. Febr./Mrt.
1.40
1.42 5
.
tlg
ged1sPoneerd.
Velodrome
1.425 t.4~ 1.40 . 1.425
. Febr.lJunl
ter in de markt.
Buitenlandsche obllgaties vertoonden
Jull/Dec.
1.40 1,425
De aandeelenmarkt was zeer.kalm 3en n-elging tot afbJ.'okkelen.
Febr.lDee.
l.tO
gedisponeerd.
CalUn6ney deed 2.
Cultures
1.42'
Contract O.
Aku noteerde prljshoudend. Amerl.'
Febnlarl'
kaansche Bemberg (pref.) waren wll11g
\Vallstreet OIiregelmatig it U b b e r (per IJi
Ardjoena
1433/ 4145 1 '2
van toone Amerikaansclie Enka en North
Gew~ Boekit Lawang 172112 .K.G.)
145 150
American Rayon boden een vasten aan·
,New Yo r k,9 Febr.(Aneta): De-New MarktprUs ~n l2.l6 n.m.
BOdJong Datar Gew.
Pret. Boot Datu
2tO 25,
. Java Std. i
bUk.
-.
YQrksche beurs bood 'een onregelmatl..
BasHam
1483/ 4 1498/ . Het matige aanbod in aandeelen Ko· gen aanbllk.
'
Sheetll, ,.' 3~"J/4
1
1
DaJ. Ml\nggoeng
217 / 3 279 / 2 Java Std.
nlnklijke werd door enkele· koopersmet
Staalwaarden bleven vrljwel onveran'Goen. Hedjo :
250
erGOt
eenige reserve opgenomen. Het fonds derd.
175
Gandasolle
opende vast. rloch lag later lets zwakker
G€deh
119
in de markt.
.
Chrysler ontmoette .vraag.
Juliana Pret.
38
Rubbers
waren
ongeanlmeerd'
voor
Mlddagbeurs bezat een lusteloos aan..
Malabar
360
Amsterdam Rubber. Enkele incourante zlen.
"TJEBONGAN" \
Mandating
200
Michiels Arnold
scorten waren beter gedisponeerd. . Er
Union' Pacifies lagen lager In de
20a 215
t! '
Den H a a g, 9 Febr. (Aneta). Naar
Melangbong
ontwikkelde zich hierbij een matlge markt.
120
Pasir Nal1gka
510
handel.
Aandeelen-mijnbouwmaatschappljen vern'Omen word~ Is tot 18 dezer bij d~
195
Perbawatie
lnternatio de Inschrijving opengesteld
Voor Unllever werd geenerlel animo waren prijshoudend.
Papandajan prete
69
aall den dag gelegd. Het fonds, opende
De markt sloot met winst voor Chrys':' op het prQductle-aandeel. van de N. V.
Paslr Salam
115
prijshoudend, doch brokkelde' nader- ler. Good Year en U. S. Rubber en met Mij. tot Exploltatie der Suikerfabriek
Pangheotan
160
"Tjebongan~·, en wei voor den tijd van
hand at.
verUes voor. Union Paclfics~
Pasir Randoe
65
1 jaar, geldlg' voor den oogst 1938. HierRadJamandala
Philips' werd verwaarsloosd.
De omzet bedroeg 2.590.000 stuks.
180
lilt voIgt datde fabriek in 1938 nlet tot
Ran tja Bolang
180
Sum. Rubber
malen zal QV'~rgaan.
291
fMiardJa
180
8cemadra
13~
Zicht Frankrijk '. 85/~
8~/1 .
, SQerowinangoen " 2773/4
lleurs te New-York
, 85/ .
CLEARINGKOERSEN .
Zicht Belgla (Belga) 30 7/ 1 301/ 8
TJisampora
307/ 1
148 156
T.
'¥.
DuitSchland
735/8,
TJisaroeni .
73°/8
7'35/8
250 275
(Van Aneta~R€uter).
Zicht Duitoohland 135/ 8
735/8
Den Haag, 9 ~'ebr. (Aneta).' l'ot
135/ 8
Tjllenta&
280
Reismarken
_
1
10
dazer 'zijn. de volgende clearingkoer·
Telaga Patengan
/
46
h
200
8 Febr. 9 Febr. Registermarken N.F.461/ 2 .
TJimonteh
46 1/ . sen vastgesteld :
240 260
Zi<:ht Praag
61)/1
Taloen
61/ 2
fiJ/8
..:... 310
Cities Sel'vice
4% ' . 4~ Zicht ZwitseTland 4 ]7/8
4]7/.
Wana..soeka
417/.
Relchsmark
73.4:7
225
Shell Union
29% "~9% We-enen'
. 341~ r.
Boemika$So
3411/f<
Lire
110 130
9.61
U. S. steel
. 1013,4 1&1% Z1<:ht !tamS·
. 93~
9.75
, 12,50
9 4/
Peseta
Anaconda
. 55¥a '55% ZichtilStockholDJ 46'/2
46:1{8
461/ 2
45 1/ .
45 1/ t
Bethlehem.,
84%
85% Zicht Oslo
45 1/&
Slotkoersen
1/ .
1
1
Zicht
Kopen~.
40
(Zie verder Vij/de Bla~).
40
/
40
/.
8
Corp. Tr. (Mondif. Sh.), 3.83
3.81
Zicht Saigon
1/
86
2
International Nickel
64%
64% T. T. Br.-IndH~
(lr 0 t 1 3.06 u u r)
613/ 8
613/ 11
Union Pacific
133
131
T. T. Colombo
67,t/1
61 1/ 2
62%
61% T.T. Japan
, 53
52
Jav. Bank
304. General Electric
15%
15% Zicht Japan
52
52
Factorij
197\/2 Staridard Brands
ZichtManl1a.
9jS/4
66¥a· 66%
92
:N. r. Handelsbank
167~-167% General Motors
T~ T. Hongkong
55 113
551/ 2
59
59% T.T.
Escompto
121Jf.1 Mo'rttgomery Ward
Arnoy
543/ 8 I-IU KQ UGT Z tJ N
54 lJ/ 8
Kennecott
60%
60
A'dam Rubber
310
T. T.,Shanghal $
, 543/ 8
541/ t
Standard
on
71%
'l1ra
7% ObI. Pasir R.andoe
103%
T. T. FOOChow
22%
22 Va T.T. Swatow
Dell Spoorweg Mij.
127,-127'14' Hudson Motor Cars
;T. T. Sin.gapore
S.C.S.
47%
Stemming: onregelmati{f. ,
1043/ s
.
,PANKZ'
Reislires
Emnl
f 9.170-171%
per 100
K. P. M.
165%
Halderabad
Moeara Sipongl
265
Wisselkoersen
"Vorstenlanden"
39
Aimem
172%-173%
.
Batavia (Aneta)
, Batavia. 10 Febr.
9 Febr.
10Febr.
Cities Service
3%
N.I.S.
81
laatk.
biedk.·
laatk.
Fac.' Escomp· Handels..
Solo Electr.
152
5/ R 1.041/ . ' 1.0,1/
torij
to MiJ. bank
rt. ~at.lSingapore
I.04
2
'Zd."Bantam
178~
rtf Bat.JLonden
8.891/ 3 8.88
890
T.T. A'dam
H.V.A.
506
993/.
rtf
Bat./N.•York
993/t SYbI«
1.82
1.8t1/2 1.82
003/t 003/«
993/ .
'Strooh. Veem
62V-t-62% ZichtA'dam
1
3
mId
A'dam
/
99
3
'Internatlo'
192% 8 mId A'dam
993/8 fY)1/ t
Amsterdam
aoekit Lawang
172
4 mId A'dam
993/ ,
. MandaUng
210
5 mId Ndam
,6 lot k 0 e r sen
Gandasoli
182% T.T. Londen
8.908.91 8.90
Perbawatie
195
Zicht Londen
Mark
8.90
73.46-73.48
8.90
8.9\
30 d/z Londen
,Michiels Arnold
208
Pound sterling
8.94%-8.94%
3 m/z ~onden
Dollar
1.82%.1.8234
'1'. T. Australia
7.13
7.12
7.12
(N a I' 3.06 u u r)
,
8.50%-8.51
~
Franc
Zicht I Australia
7.t'l
7.\3
7.12
Praag
6.35-6.40
T.T. Amerika
1.82
1.82
1.82
Weenen
32.75733.25
1433,4 Z1cht Amerika.
Ardjoena
1.82
1.82
1.82
Vrije Sch1.lUng
T. T. Frankrijk
'34%
Man~aUng
214%-220
86/ 8
~/I
,~N8
4% obt, Ind. L.
'
'34 A
"
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Volksgezondheid

TIIU1SIUq~

van de C. B. Z. te Soerabaja
naar .8erang de tljd, wd. Gouvernements
Overgepl,

Indisch arts K. A. TAN.
Overgepl, van de C. B. Z. te

naar {lie te Batavia
W. VAN DORT.

Soera})ajf1.
de Gouvememetearts

l\'lijnbouw

II

l

De Postvluchten

. Off. Berichten

BeltrS~O'verzichtert

Tijdelljk werkzaam gesteld op daggeld bij

den Dienst van den Mijnbouw, teneinde te
worden belast met boorwerkzaamheden J.
H. ENGEL, partlcuner te Bandoeng,

-------_... _----Amsterdam
Leipzig
Rome
Marseille

'J/2

. .2

Boedapest

Athene
Mersa M.
CaIro
Gaza
Rutbah
Bagdad
Basra

9/2

7/2

,

.'

-

9/2

Bushlre

DJask
Haid'erabad
Karachi
Jodhpur
Jhanzi
Allahabad
Calcutta
Akyab
Rangoon
Bangkok
Kolak
Vicooria F
Alor star'
Penang
Medan
Singapore
Palembang
Batavia
Bandoeng

8/2

10/2

, 6/2

'OlI/BlllIOTHfEk'
~~=TRll.IIYARAf50 (T

gJO:lfl

WfRKDAGfl4 .

VOORMIDDAG~VAH7·IO
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£enig In zljn soor.t

I'

I

•

over heel de wereld Is onze mall-coqrllnt
I \

Yerschl)nt in Nederland telkens na aankomst
van het K. L, M.-vliegtuig, dus tweemaal
per w4;lek.
...

Slecht. drie gulden

,

I

;j",

HU,IS

De Indischman

I

.

iC

\'.,

per kwartaal in Nederland en f 4.-- in hel
bultenland.
Adm. Bataviaasch Nieuwsblad, Batavla~C.
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HEDEN· EN MORGENAVOND
LAATSTE VOORSTELLINGEN VAN

met VIKTOR DE kOWA'

MORGEN
PREMfEhE
•""

ADELE SANDROOK

MARIA ANOERGAST

E'en vleermuis verdwaalt' in de kamer van een bruidje.... een jongeri;~n i~
pyama snell haar te' hulp . . .. ziedaar. de start voor een heerlljk schandaal!

(be Kleine Madonna)

m~t FREDRIC MARCI4

r-:

lachsucce s

Een

(Haaqsche Crt) -

'Yoorat PolygoonMopnamen

van

d~ri

Hoogst amusante gescHiedenis (Avondp.) .. Dolverrnakelljk gaval (Arg.l-{ds~1 )
VQSlbsJ"'od8trJjtl· Dullsell/ahd ;" NI!JUerlsfJd.,

,,-

•• Le.: : '

-~---------'~,....;--...,.--....;.-;_........~ ~......... ~~

','

:; ~

_
. .

':

"

."

I

OLIVIA DE HAVilLAND .

NooH tevoren was er een {ilm,die z66veel belangstelling had vanJe zijde
a~ he.t pu~liek~.letterlijk ied~reen spre ekt over .,De ldeineMadonna~,
en WARNER BRds'. kunstwerk.
Niet veer klrideren

IIl le( ~q9r. ki~~~rjjl,l ..~

, I

en

~~14.. 1

. '~,:.,

VrlJdag . a.s, komi PARAMOUt~TIS machtlqe epos van
h,!t WeUeri;

.'.,',

I

DE REORGANISAtI£ VAN tiltV IS OP VRIJDAG 12 DElER, EENVOLDONGENFEIT
DE LOBOY rs OEMOOUNfSEEHD, UElUm, ,IS PRIMA, DE NAAM OEWIJZIGD IN

•

'·.t'

.
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.•..

..;:t
\

da! Wil' slechls een speciaal qeselecteerd programma per avond vertooneri,
8,30 R,m. ~oogst aciuee( Pdlyg~od· odrn~a',
( Oullschland'~ ~olland2 ~2
actueel Fox Nieuws, Yerdere shorts.
(, Prlnselljk paar In d~ Wlhtersport.
3tC9
9.15 N.M. NA DE pAUZE
£ S « A P -A
PRIJZEN: f ~.50. f 0.75. f 1.00
Denkt' er

"

X', 1.-. M"""

M"
"';"' ' ' '., A"

~
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aan
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A Paramount Picture with.

.: .( JEAN PRRKER ···LLOVD "(hAM
. ,.

...".--=,'.1......--

EDWARD ElLIS ··BENNIE BARnUT

by )4 }/~

Ptoduttd lind Dituted

.•

.

~ '

,

. ..

1:t1~

Texas in de tachUger [areh - een verhaal van den verbitterden slrijd
tegen de vermetele desperado's en bloaddorsttqe Indianen, die destijds
het land terrorisseerden -en over de beroemde grensruiters van Texas,
- die streden voor hun tehuis, voor hun vrouw(fl en kinderen i Een film,
grooter. machUger dan ,.THE COVERED WAGON" I
3108

Hadenmlddaq 5 uur n.'m.'
,,

Het klndertooneelstuk

o DE GELAARSQE KAT e

RENATE, . MULLER In:.. ' "
3093
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Gebollw

t~ref.

ONDERLINGE HUlP ,.

bUURT ONVERMINDERD
E~iUgi! v09rbeeldeh viiu Ur:Z3 kadpj~s iljn:

in een der moolste .fi'ClQmenten ull de Am~rlk,ansche
'. geschledenis, ne~rU~'Urlr~~i.ii dJJf"~H ~erfUMd o"Je~
persddiiUf' to~titlit ~ltii d~· f1obfdt,g~Ur uit dU fragment

~elvet oYondjasje~
"
,,' ~ ,
%uive! z,ijdel1,japoni1e.", gloote mateh Ydnaf:
$.~p.'ri ,ppri.talons(. elcist~e~
,ch~e.~tje~ i~ .~~te~. 2"tAt 8 vorlaf
fjatlsfel\ hemdJes met kant'.
. I
~ijderi ddmes-pyamo's, Russiscl1 model

.EEN·
BERI6HT
VOOR
GARcIA"
'J,
' ' (A MHU(;E tlJ GliiCllj
,

i~i~e.~,:~,ij4~."' ~oy~e,nl,. !jz(er~teJk
Pemb~r9, ~'Jd.en kQu.sen; Y<:Jnaf
he~r:en-pyama~s, qUe mat~n

/,

ziiHtiH~

jQ)8

Prdduciidn

"

I

I..,

Niet v~or. klnderen

RE

f 5.75
" 5.90

1.5Q

" 0.75
" 0.50
I I 2.90
1/
1~~O
" 0.75
1/ 2.95
1/
1.10

~in9lets

'VOLHARDING en STANDVASTIGHEJD

F.

!

WI. 3881

'
t'
met broek]e, mcdern,
, I
Bemberg :zijden sQ~e:n ...',
1/ 0.50
dressing gowns~ %ijden,Y~~af .
I
1/
3.25
vilthoeden vancf
:
1.90
geheel zijden dassen, moderrie dessins
" I ! 1/ 0.50
Ve.rder prachtcollectie in Weensche ~oedjes in vih en stroo,zijden da~esond~r9~~d
badhdnddoekert, pleetsilver, klokken, wekkers, koffer$, actetasschen, dames- en heeteii-riiddeariikelen.'
,
.'
'
,
PRIMA WIJNEN EN LIKEU~EN.

EEN. ~.FI~.M .YA.~ .. ,I-J.ELDEN~9,~.q -:- p.L!C~rSBESEF

_

van

t

:

r"

~.

"

•

~

;'..

Alles

VOLLE GARANTIE

wordt cinder

.N,B. lu~~a;'. g~ D~nd' JaH 8-12 uur." . ~~J

verkocht.

H';'

II

ui

n,,;,.- ... ,,;.;...,,:...:

I
.

"

I'.

"

.

Een boeh~nd verbaiti uU den Wereldoo"rlog-eeQ showglrl strandtin Europa-raakt
yerstrlkt IQ het net v.an splonnage -. ~wee JrirlQe mannen, die bereld I1jn hun feven' voo~ haar te offere'n - de prachtlgsh! creatles van Jean Harlow, Cary Grant
3105
Nlet voor klnderen.
en Franchot Tone I
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DODSWORTn
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VbORT

I
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IE5 K',A~~
PAD E"

·-r

Een 201t1"(entory-F~x 6aH~j

....... ',' ·.1 ,. -. i

l'rekken

Entree f 1, -, kinderen f 0,/5. -, Leden Bat, Radio Ver.
en' Dierentuin resp, f 9.-75; e~ f 0;50.,

MA X I M Vanaf VrJJdag a.s,
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PIlls 11.90

Uitg3V8 'G. Kolff & CO.
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PARAMOUNT-schlager

J

=

3090"

r

L

_

_!

'~

,
s
..

"':':J
"

'J

"

Ik

ben

e-en

~
4~

kraan I•

1

-i

}
,

•

,:
-1;

•

De Br it tijdens de constitutioneele cnsts

~

.

I

,,:De natle noett een gro-ote kwestie
met
waardlgheld behandeld, waarbt]
,
haar gedachten zlch bedaard en nuch"i\lr. Sinilh'" '~ch!~~jfl in floe verrlaggevers te ontgaan. Maar soms tel', met tegenzln maar 'zonder senti-, Economist
I slagen wij er nlet in, tijdig te ontsnapmont, me. z3:finkee;: en' zonder verwarI pen : ell dan zijn wij, overstelpt door ring een w~g; voncen naar een vaste
De nuchiere en eeniqszins in 'l~c~ fej~cnrn,ateriaal, dat bewijst hoe overtulglng".
ziclizel] aetceerae Biutelsctunan fink wi] zljn, wel genocdzaskc zij
i s \ oars (;a/~ alle zelfoerheer- he. 111et te renzln -- (en gu nstlg OQrBu verder:
li!.~i?lg'. .In (~it opzictit certcont deel oyer ons zelf uit 'te spreken.
"Het Brttsche volk, onderworpen aan
hl) geIljkenzs met ons HollanZ
., , . d I t t
k
een
vuurprcet onder een verblindend
tiers. Dock de sclierpe lcijk 0])
0') ie.s 15 in
e a'l S e paar we en
de uiieiruielijke tieirekkeltik- weer g ebeurd. Overal waar lk, als ver- licht van buttenlandsche berlchtgeving,
held can aile dingen die vaak I tc?,cnwo-)j,'di-: er van het gewone volk, heeft de verbazlrig en de' bewonderlng
den »orui aanneenit van ;,:11-' kwam, heb ik moe ten hooren dat ik een del' were.d opgewekt. Een plotseling opspot, qaat 5U den ,.,genni, ~" 1~ rachtkere: ben. Aartsblsschoppen, bls- gekomen mceilijkheid heert. het Britsche
Dr{(, not) weI ieis »erder ~.
-hoppen, [,'adsredacteuren, schrljvers yolk gelegenheld gegeven, zijn lngeboren '
bij ')71S. Aile tsrttsche .ismes, ,?n hoofdartteklen, zij allen hebben niet grootheld '~e bewljzen".
al ooerlrejfeti zij in omranq , w ~ len nnlaten, mij te wljzen op mljn
en tioettuntoneut die van an-' hijnfl. on::lenkbare grootheld.
ZOOo.13 U ztet, nlet a'Ieen in En;::;e!and
iicre nuiies. ziin doorirokken ' AI'3 maar een van deze gewlchtlge Ile- word ik bewonderd en in gunstlger ztn,
van deze qeest van eetfcon - Ice! mi] da Hover ge sproken had, zou d'lt besproken. Dat gebeurt overal in de w~- ':
trole. Men zeq] »aak, dat hei Indruk op mij gema akt hebben.' Maar reld. In Reykjavik en Ohlcugo, in Mila'aii'! '
tcarakteristieke van de Fran- nu zij zich allen vereenlgen om net mij en Lourenco Marques, nan de Potomac:
sche oesciuuiinq is de zin VOQr te zeggen is de ultwerklng overstelpend. en. aan de Yangtse - ~overal sp'l.'eekV
de juiste verholldingen, voor:
L:lat ons ;'Jcginnen met den ELsschop men elkand~'r aan en ro-ept uit: "W~,t..
de B,'itsche levensho'ilrling kon van st. Albans - hij is nie't cen van een prachtkerel toch, dIe Mister -Smith/l ' ,
gelclen dat instinct der re1ati-' mijn warmste bewonderaars. maar~ een en hoe bewondel'enswaardig heeft 'hi} i t.
vileit alllzans een der karak- aangename hors' d'oeuvre voor de ste-, zich gehouden 1"
teristiekste dill~el; is. Vandaar I viger kost die nog komt. Hij zegt:
I
. '
. .
I De hel'tog y~n Kent bij cen bezoek aan .eell inrichting vaor verzol'ging van kinderen van werkloozen, het Dalgarne
het zoo ontwzki'elde gevoel,
Gedurende de afgeloopen verschrik. t A~s lk eerhjk moet .wezen, wII lk to~h
' I
Gard£:l1s Centre in North Kensington.
voor humor van del~ En?elsc~~- I keiijke dagen, hoezeer wij ook gewend be~ennen.. dat er, l~lette~e~lStaa~de ~I, ' ,
~lan, want hU~lor ~ ~genIUk,waren geraakt aan vele en v~ertei dln- di~n lo~ ill de bescheiden heertijkhmd, ~~---~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zn den gro~ld lll~.ts anders dan; qen, toch gaf het hart del' natie een zul- van miJ.n geest toch n?g een klein tikj~
l
een onmz~dell1)k·. aanvoele!~ vel'l~n klank."
verwarrmg aanwezig IS.
Imen: Maar ah U Inlj vandaag den dag
De bandieten sprongen onmiddellijk
~an de gerz~?ste dzsharmonze
Niet kwaad; alleen maar een beet.je
Ik el'ken natuurlijk het fea., dat ik mij . zau opdragen eer1 ;,koningspartij" op te
weer in de auto, die in snelle vaart uit'
zn de propor .zes.
vaag: De, MJnister van Buitenlandsche prachtig gedragen hep, maar voor het I richtel1 zdu' i,k 'eenvoudi<7 niet weten
het gezlcht verdween. Achter ,het stuur
Engeland neelt een van de IZa,~{en bevalot mij betel'. Hi} zegt over oogenblik is het mij nlet duidelijk, welk'
'
"
'a' Parijsche
juwelier ,uangerHud zat een jonge vrouw.
'
e~gste . .constituti?neel~ crises, mij :
alternatief ik precies tegenover mijn ~oe: ik daarme~ ~an moest. Een n:lttl~~
De verwondingen van den juwel1er
clze zl)n t geschzede11ls kent,
H t
k
'di t k
k
d prachtlg gedrag zou hebben gehad.
wenk g'ezft miJ mderdaad de "TImes,
ell hestolcll
b!eken niet ernstig te zijn; de'toestand
achter den r'lg ;Zi'J' heejt het
"e was
merde waal
gs e enmer
vanzelf-e
'hart
"
. er op WljS,
. t d at i k ru iten h a d k un.. vrouw d aaren t egen i s zorgwe k •
.. t •
crisIs
standvastigheld
en de
Neem nu eens aan dat mijn
geen dle
I van Zljn
je:51
Brkltkschde RnUk geen StChaddeBb~-t beheersching van. het groote Britsche zuiveren k1ank had' gegeven Veronder- nen vernlelen door' steenen te gooien.
Een ongetwijfe1d tot in de. punt
kend. In de koffertjes bevonden zich
ro en. aarvoor s e rz
. ,
voorbereide en op buitengewoon brutale juweelen tel' waarde van ongeveer 13000
van aUe kanten: bewierookt. publlek. Weer heeft dat die elgenschap- stel dat ik niet ~daar<;l, beheerscht, Dat: Is, volkamen -juist, maar dat stee- wijze
uitgevoel'de roofoverval heeft I gulden.
"Mr. Smith", de verpersoon- pen ..van kalmte, waardigheid, wijsheid kalIn, waar.dig en wijS. W:,lS ge:v eest en n~~lgqoiep zou g~v.ol?d ziJn daor ee.n plaats gehad te La Varenne-Saint-HiDe politie heeft noCt geeu' spoor van
lijking ,"Van ,het Engeische : en zelfbedwang get~n.d, die het g~ken- da:t het mlj aatl politlek' instmct h.~d, l1ach~ ,op h,e~t pO,hheoureau ~,n het 1S Jaire, bij Parijs, waar drle bandieten een de daders kunnen vi~deri.
'
volkskarakter geejt in het Qn-l merkt hebben op cntleke oogenbhkken ontbroken. Neem aan dat er onder mlJn da~r ~iet gel'lefelijk. En afgezlen daar- juwelier 'voor ongeveer 13,000 gulden
derstaande drtikel u~it The in de geschiedenis van het Rijk. Heot draaikolkjes eens geen diepe vloed had' van, een'diepgeworteld instinct fluistert aan edelgesteenten ' afhandig hebben
Economist" vertaaId, een 'irel- hee.f~ blijk. ge~even van dat ingebor.en gestroomd. Ais ik nu eens niet kalm en: l)lij , in,: da~ het nalaten van s.t.eenen gemaakt, meldt de Avpst.
,3
lend juist be.eId van ,de wijz.e, pahtleke 1l1~tm~t dat, wellicht, zljn nuchter, met ,te.genzin en ze1fi~kee~, 9coien op' ,~lChzelf ~o~ geen bCWljS b.e.
.
.
waarop hij zelj zijn' houding grootste gave is .
maar zonder sentIment en ve~warr1ng, hoeft te ZlJn van mgeboren grootheld.
De 54-jarlge Juweher EmIle Bellamy
ziet.
' D e z e beheerschte waardeering van mijn weg had gevonden. Veronderstel U ziet" 1}ae, moeilij);{ het eigenlijk is. En! en zijn 40-jarige vrouw, die hun zaak in
Capt. Eden klinkt (zooals de Bisschop i dat ik mijn ingeboren grootheid eens sop1s,lals ik mij niet heelemaal honderd, I Parijs hadden, namen elken avond hun
In de crisis, die wij zoa juist hebben I van St. Alb,al;s over mijn. hart wis~ te I' niet had bewez~n bij een plot;3eling op~,' procel)t vo~l. r~ak i~ wer~elijk aan het ha,ndelswaar mea naar huis, daar twee
d'
kt ld
. S Ith 'he ft., de. ,~~rtel1~t:l~. ZUlver. Nu ,knjgen wlj ~en gekomen ~oeihjkheld. Kortom. veron-, tol?ben, . en' dan probeer I,k er ~ij e~~ J.a~u~ ge~eden, in den winkel, was' inge·
oO.lgemaa -_>. ~~ ps,m~.~ I? ."."'~ '~"'" (J)pr~tsbl~SGnop.van vanterbuJ.'y.~< lk vree,s derstel dat,ik ,nlet d~ pra.c1\tkerel g~,,:,tdeJ\kbe~jd- yatt.,te ~Ol.'mel'l w.at lemand, b~oken, ,en h~p yo<?r, ongeve,er 25.000'
natle - er, IS maar een :l;qep, oveI - ; dat al de gelegenheldsmoppen, -l1m81- weest was, dIe ik geweest ben. Hoe zou die mindel' wijs is dan H<, nlmder kalm. gulden was ontstolen. Toen zij nu dezicll schittel'end gedragen. Het Parle- ricks en -raadse1tjes, waarmede wij, ge·1 mijn tekortko~ing zich dan pl'ecies heb- mindel' verb'lzingwekkend, miIlder won- zel' dagel), zooals gewconlijk, om half
ment heeft zich schitterend gedragen. \~onc menschen, ons g-edurende en na de ben geopenbaard 1 Welke dingen die ik derbaarIijk. mindel' beheers~ht en niet, acht te' La Varenne terugkeerden, had
De Pel's \beeft zich schitterend gedragen. i cr~s:s getroost hebben, zijn goedkeuring gedaan heb, rou iIt dan hebben nagela- zco, waar:Iig, Ienla.nd die met minder de berooving plaats, Op den hoek van
,
,~ h ~t . 1
h'tt
d
d _ I nauwelljks zouden Ikunnen wegdrag~n. ten 1 En van wat Lk heb n~gelaten, wat nuchterheld tot mlllder vast~, overtui- een straat, waal' de juwe:ier en zijn
De BeUI:s eel ZlC 1. SC 1 e.r~~l ge ra ! Nlettegenstaande dat alles, zegt hij toch zon ik gedaan lhebben 1
\
Igjng WQl'dt bewogen. iemand die mindel' vrouw, die belden een koffertje vol
gen. Lloyd's
zlch'sclutcel'end
T ens I 0 tt-e h e b'k
i t t t I t roans- : vei'vuld is van diepe insth1C'ten en meer kostbare kleinooden droeo'en
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d Ian en le en ZlC
...,c 11 eren ge- stlnct eel' dan van beredeneerd de11ken, hebbim kunnen voorkomen. Ik had na-I pervlakte - wat zoo een man gedaan wachten. Teen het echtpaar daar pasdra~en.
.
..'
I'e~n vloed, .die dlep onder de. opperVlak-1 tuurlijk ongewenschte ingezonden stuk- zo,u, hebb~n ~an :-V~t ik heb l~agelaten. seerde, .s~ron~en twe~ mannen uit den
SIr .John ReIth heeft zlch schltterend klge draalkolken van opwmding zljn ken kuhnen schrijven. Maar die zouden
' \VB.gen. 'Zlj Wlerpen z1ch op den verrasgedragen. Boven alles, het gewone yolk I loop nam, heeft het volk door de niet geplaatst zijn. Men zegt mij, dat
A,,~s El?gelan~ e~~l vreem~.land was, dan' ten juwelier el~ zijn vrouw en rukten
heeft zlch schitterend gedragen. En I' stroomversnell~ngen del' crisis gedragen. ik een "koningspartij" had kunnen vor- zou, de ~plossmg 11atuurhjk ~eel een- hun de koffertJes uit de handen. Toen
/
daar het gewone volk in mij belichaamd Wij hebben reden tot trots over de wijze
vo'U~ig zijn. Dal) zou ik dade~lJk zeggen Bellamy zich verzette, kreeg hij eenlge
is, en als zijn vertegenwoordlgel', schrijf I waarop de natie de proef doors~an
"
_ - ! ! ! dat ,aI, ?ie ptflMJes, over mijn' schitte- I hevige slagen met een knuppel op het
ik dit artikel.
heeft; moge die trots vrij blijvell van '!?::
l'en~e e:gertS?h'appel'l' maar '~~unouflage 11oofd, zoodat hij verdoofd neerviel. Hij
w~re,~~ ~n l;a~, w,aarIlfee men In het bul- had den bandiet echter zoo stevig beet,·
Wij En~elschen zijn bekend om onze pralerij".
nuchterheid en om het feit, 'dat wij welDi,t vind ik nu eens mooi. Men ~an
tenrand ZO~ vaa,k ;~erkt. -'
gepakt, dat deze zijn overjas in de hanni? ?p hebben met zelfverheerlijking. zeggen wat ?len wiI .ovel" de pre.~k van
Maar' die -,theotle ,gaat in dit geval den van zijn slachtoffer moest achterWlj Zlj~ eerder genelgd onze verdienst.en den Aartsblsschop,1ok neem mlJn pet
niet op '-:" nu de aartsbis.schop en de laten.
te ,kleineeren dan ze te etaleeren. Dit voor h,~m af al.s voor den eerste, die WOof.
Minister, van, Bui(enlandsche ~aken er
Intusschen vel'weerde mevrouw Belfeit wol'dt nat~urlijk in, binnen- en bui- weI mlJn draalkolkel~ a~n de oppervlkte
in~ .betrokken zijn'. ,Die, twee namen op lamy zich krac.htdadig tegen den antenland door leder erkend. A1s 'toevallig al~. de. vloe~ van. mstmct die diep in
zichzelf' ~ijn voldoende waarborg tegen I deren roover, dIe tel}slotte een revolver
eens iets bijzonder verdienstelijks ons mlJn mnerhJk stIoomt, ontdekt heeft.
verlakke,rij; DQor het gewicht, van Ge- trok en twee schoten op de vrouw loste.
tot eer strekt, loopen wij zonder uitzon- En het spreekt wel vanzelf, dat ik weI
zag; geestelijk en, wereldlijk, ben ik dus Een del' kogels trof haar In de borst.
Jo van Al\lmers--Kiiller, de bekende
dering gewoon door, zonder om lof te zal oppassen, er mee Ite Pfalen.
weI gedWQngen ,<;Ie eenig mogelijke slotDe aanranding had nog geen minuut
romanciere, heeft onlangs 'in de
vragen, .zooals de held, die eerst een
Nu kom ik op de hoofdartlkelen van
som te ,a~nyaar<:ten ,-:- dat i~, om voor in beslag genomen en de voorbijgangers
Berlijnsche Universiteit een voor'ho1,ld mt lie Theems redt\en zich dan 'uit de Times, die ik eigenlijk het mooist van
mijzelf onnaspeurlijke redenen, tenslotte hadden geen gelegenheid tusschenbeide
dracht over Nederland gehouden•
de voeten maakt om de 'toeschietende alles vind. Leest U maar:
3064 toe h een' kraan' ben. .
te komen.

Zelfspot het schoonste kenmerk van den geest

I

I '

I

,

,)

I

I

I

I

I

..'

Bruto Ie J u\veeIenroo'f

0

I

I

I

I

I'

I

I

I

I

•

,,0 !" riep Freda, die eens gedurende stand laten beginnen met een belofte- pla~ts mpest innem.en, waar ze niet op somberder gekleed, terwijl ze bij elkaar

een lange afwezigheid van de famille
buitenslands bij miss Lang op kost~hool
was geweest. "Er werd altijd ond~ ons
zoo iets van gefluLsterd, dat miss .ry;arshall verloofd 'zou zijn, ofs~hoon het als
hoogverraad werd beschouwd, om er iets
van te weten".
:
"Was dat degene, die jullie altijd de
"bl'uine muis" noemden 1" vroeg George.
,;Dan hel> ik dus groote verplichtingen
"Julst, maar het was een onschad'elijk
aan hem 1'·
. muisje! Ik geloof, dat de kleintjes dol
'1
"Ik zou U ook nog kunnen vertellen, op haar waren, maar wij hadden niet
wat ik eerst jo.ren later te weten ben ge- veel met haar ~e maken ; ik weet aIleen,
komen en niet door hemzelf, van de dat wij haar erg secuur vonden".
pogingen, die er in het werk gesteld
"Beteekent dat nauwgezet van gewewerden om ziJn eerlij'kheid te beproeven ten 1" vroeg haar vader.
en partlculiere inl1chtingen van hem te
"Ja. Misschien weI, en of schoon ik
krijgen, hetgeen hij echter pertinent
toen over een heeleboel dingen nog heel
geweigerd heeft !"
andel'S dacht, geloof ik toch,' da,t het
"Er zit meer bij dien man, dan men
een aardig persoontje was".
bij hem zoeken zou", bracht nn weer
"Een echte ,dame 1" , vroeg haar moelady Kenton in het midden, "als hij
del'.
maar nlit bedorven is".
"Ik vrees, dat hij op zware lasten zit",
"Ja, dat ook weI, maar ze was zoo
zei mr. Burford. "De weduwe en de kin- vreeselijk stiI: je merkte haast l1iets
Deren van zijn broer zljn bijna geheel· van haar".
afhankelijk van hem; in meerdere mate
"Arm ding!" zei lady Kenton, die
dan hij dlt volgens mijn meening had deernis voelde niet de "bruine muis".
moeten laten gaan".
"Ik geloof, dat Morton mij vel·teld
"Juist iets, dat ik van zoo'n suI ver- heeft, dat ze een dominee's dochter was",
wacbt zou hebben I" l"iep George Ken- zei mr. Burford, "en dat hij haar elgenton.
lijk boven zlch achtte in stand, want
,,,Dezen goeden kant heeft het ten- zijn vader was paardenhandelaar en is
minste Weer gehad, dat het hem terug- failliet gegaan en ik heb hem eokel bij
gehouden heeft van een huwelijk!"
mij op het kantoor genomen, om zijn
,;Dus <lie noodlottige stap is afge- moeder ter wllle te zijn, ofschoon. ik het
wend", zei haar ladyschap glim1achend. Inlet beter had kunnen treffen, maar
"Ollgeltlkkigerwijs bestaat er een ver-. natuurlijk kan er van dat ongel,u~1dge
wikkeling, een eindelooSi lang engage- engagement niets komen".
ment met een onderwijzeres bij miss' "Zoo!" zei, qe baronet dr<>og. "Wilde
;Lang".
u hetn dan zijn verheffing ill den adel-

De' nieuwe L.ord

..

I

,

breuk 11'
'"Neen, neen, sir Edward. Ik meende
nlet... ", zei mr. Burtord beschaamd,
"maar het onderwijze-resje kon er mlsschien toe geb~'acht wordeu- om af te
z.ien van haa~ aanspraken, daar een
vasthouden er aan mogelijk nlet tot
him 'beider geluk zou zijn en hlj moest
waarlijk een dame met geld trouwen,
zeggen zijn nichtje, miss Morton. want
het bezit van de heerlij'khetd, Northmoor
was' nooit zoo heel waardevol. Wijlen
mr. Morton leefde nogal heel rnim en
er zijn groote sommen afgegaan voor
uitke,eringen aan' zijn weduwe lady
Adela, en~zijn dochter. Miss Lang deelde
mij ook mooe, dat miss Marshall vol gewetensbezwaren is en dat zij het als
haar pHcht beschouwt haar verloving
te verbreken, wat haar dit nu ook kosten moge!"

herekend was": ,
, "lk ,dacht,. dat u op haar zijde was,
moeder 1"
. "Er "is vah ;,zijde" g~en kwestie,
Freda", luidde nu ook de vermanmg van
ha~,r, ,vader., "De beslissing moet natuurlijk blij:ven a~n de personen, die het
hoofdzakelijk' ra,akt en nlemapd'. moet
er 'zich in mengen, of ze op eenigerlei
manier ,be·invlocden.
Waar is
lord
NorthmoO~ :ml ?" "
"Na :de '. begrafenis heeft hij mij vanaf zijn lan'dgOed geschreven, sir Edward,
dat hij Zaterdag zou t,erugkeeren. Ofschoon de overeenkomst n~tuurlijk was,
dat hlJ drie'maanden van te voren zijn
betrekking zou opzeggen, kon ik dlt nu
niet verwachten, maar hij verzekert mij,
dat hij mij niet in den, steek zal laten,
tot lk een' geschikten' plaatsvervanger
heb".'
"
,
,.Dat strekt hem tot, eer !" meeude sir
Edward.' .
'
:'
'
,
"In een zeker opzi~ht zal het lastig
zijn", meende mr. Burford; "en tach
weet lk- -nlct. hoe ik het andel'S had
moe ten klaar spelen; hij Is zoo onmisbaar voor mij ge'worden!"
"Ben - houten Klaas of niet, er zit
toch weI wat'ln dien man", was de slotS'om van de overdenkingen, bij de familie Kenton. "A1s hi} nu maar nlet
over het_ paard gebeurd wordt 1"

"Arm ding!" luidde de verzuchting
van meer dan een kant.
"Het is eell ernstig geval", ging de
zaakwaarnemer voort, "maar ik, voor
mij, ben overtuigd, <fat het betel' zou
zijn voor beide partijen, als zij er toe
te bewegen was, hem zijn vrijheld terug
te geven".
.
"Heeft zij geen eigen famlUe 1"
"Voor zoover ik weet, nlet. Ze heeft
altijd haar vacanties doorgebracht bij
miss Lang".
\
"Ik villd, dat u weI heel wreedaarig
is jegens mijn arme bruine muis, mr.
HOOFDsTUK IV.
Burford", riep Frederica.
lUaa\" ~oo gau~ lllogelijk er zich van
"Neen, Freda", vermaallde haar moe·
-losgescheurd
der. "Mr. Surtor,:! betwijfelt het alleen,
"Ert \vie is de man 1" vroeg een dame
of het voor het' geluk en het welzijn
van hen beiden zou zijn, als zlj een in. i1iepel~ I~OUW aan 'een ander, nog

zaten in Ide rouwkamer in Huize Northmoor, den dag (voor de begrafenis.
De spreekster had haar hoed afgezet :
ze was een dame van ,middelbaren leeftijd ;met vrlendelijk, intelllgent gelaat.
Het was mrs. Bury, een weduwe en nicht
van den overleden lord; de ander was
zijn dochter, ,Bertha Morton, een :paar
jaar jonger. Zij was niet in tranen,
maar had donkere kringen om de oogen
en zag ,er bleek en in-vermoeid uit.
"Die man? Ik jheb nooit van hem gehoord, tot het verschrikkelijk verlies
van onzen armen, ,kleinen 'Mikey".
, "Heeft hij een eisch ingesteld?"
. ,,0, neen f Maar Hailes ,wist van. hem
en vader natuurlijk ook: Het $chijnt,
dat er ICirie geslachten terug een zoon
was, die de ons ingeschapel) Hefde voor
paard'en misschien lwat te vel' voerde,
althans hij trouwde met de dochter van
een jockey of zoo iemand. Hlj begon een
paardenfokkerij en verbrak ije connecties met de famiIle, maar toch schijnt
er altijd op de een of andere, wijze voeling te 'zijn gehouden, zoodat Hailes
onmiddellijk wist, 'waar de erfgenaam
te vinden was".
"Toch geen jockey 1"
,I
,,0, neen ! IZOQ ,vermakelijk wordt het
niet! Dat zou nog pas eens aar.1ig zijn
geweest", zei Bertha met een lach, echtel' 'zonder eenigen vreugdeklank er in.
"Hij is klerk, klerk bij een zaakwaarnemer. Hoe vind je dat, Lettice 1"
"Betel' dan pat hij jockey was I"~
"Het moet een zeer achtenswaardig
mensch zijn, naar men zegt".
"Is hij jong 1"
"Neen, als hij nog jong was, kon er
mi8schlen lets met hem te beginnen zijn,

I

maar nu is daar geen uitzlcht meer op.
Hij is aI bij de veertig. Stel je voor, zoo
iemand, die zijn heele leven in een ondergeschikte betrekking is gewe~st!"
"Getrouwd 1"
"Den Hemel zij dank, neen I Al de
moe<lers van huwbare do~hters in Londen en daarbuiten zullen haar netten
naar hem uitzetten! Niet dat hij nu
nog een groot-e ivangst 'zal zijn~ want hlj
persoonlijk bezit niets en het goed
brengt ook nlet veel op".
"Wat ga je nu doen, Birdie 1"
"Maken, dat ik hier weg kom en wei
zoo gauw mogelijk 1 En, dat ~k ook vergeet, dat paarden nog voor lets andel'S
dan als middel van vervoer worden gebruikt". Ze ,tr~d even aan' het venster, '
maar keel'de dadelijk terug,. fusteloos
van verdrlet. als zij was. "Ik zal mij
overal zoo gauw mogelijk van los maken en zoo dicht mogelijk 'bij Whitechapel gaan wonen. ,lk ben fiu vrij, nietwaar 1" Haar nichtje in het peinzend
bedroefde Igelaat kijkend, ging ze voort :
"Werken, werken en nog eens werken,
dat is het eenige dat mij' rest! In ernst.
Lettice, dit is mijn plan. ;Ik ~eet, hoe
het' 'alles nu staat. Deze nieuwe man zal
genoeg hebben om de eel' van den titel
op te houden. Hij komt aIleen morgen
bier en vertrekt dan onmiddellijk omd'at hij zijn werk nlet zoo in den steek
wi! laten. lk zal blijven, tOt hlJ weer
komt en dan zullen wij al ete zaken hier
regelen. Adela en ik niogen ultkiezen
van het meubllair, wat wij hebpen willen. Maar we willen het hiel: niet te
veel plunderen. Dan zal iIt het huis in
Londen verkoopen en wat mij nog ver·
del' rest en dan vestig lk mii ' ergens".
(Wordt vervolgdJ.
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onzen \Veellschell correspondent

,

Onder de attractles, we!ke men te
Zell am See reeds had georganlseerd
ter oplutstertng van d~ ,.5. Akadernlsche
Weltwlntersplele", ultgeschreven door
de C~ I. E., de Confederation Internatlonale des Et'udlants, en welke thans ook
zullen "worden bljg~woOnd door onze
Koniilgln, behoort 'ook een Plnzgauer
"Goasslfahrn", letterlijk vertaald : een

Plnzgauer geitlesrljden.
Ais elgenlijke natlonale wintersporten

"

kenden de alpen van Oostenrljk, en dus
ook de prachtlge Plnzgau, oorspronkelijk slechts 'met Eisschiesseli, dat veel
overeenkomst vertoont met het tegenwoordlg In alle wintersportoorden zoo
in de mode geraakte "curling", en het
"Goasslfahrll". Dat ijsschieten deed
men zoowat overal in de Oostenrljksche alpenlanden, waar er rnaarvergens
een mooie ijsvlakte, beschikkbaar was.
Maar dat "geltjesrljden" schljnt eeu':',
wen lang een elgen sport te zljn geweest van de Plnzgauers, al Is hat dan
heden ook reeds over een groot deel
van Oostenrijk verbretd, Ik neb dezer
dagen nog een film gezlen
van
"Goasslfahrn" In een stiermarksch
dorp, Daar blijken ze net dus ook al
Ingevoerd te hebben.
Ze}(et Is' het..' dat.
om ltlet' jaar
1500, reeds: In deze streek In den winter
over de' sneeuw nlet slechts In gewone
breedere steden] waarln men als In een
rijtplg alt, werd gereden, maar ook, en
voornamelijk op smallere
"Reltgoas-

,

~'

.,. -,
~:'

~ ~,

\:
~:

,>\

•

zoo

\'
(~

\;.
t

-

,

\

"

t"' , I

'

De [{oilen "ven.viss~lll !

"
,

-~

\HERa ~ NOW. I 't.~ Gil"
Ye.~ PAC.\( AK' CL.\M13

""

~'l

ON BEHIND YUH!
"

f.
~1

,..:J
1:

~ ;~~

,

11~i Olig;er(lkJ~}l~ r, '(fe

, '" Oolevaar"
It. t. ~t in het'g"eiijk'

i~sf~(d:

" Het gerechtshot te' 's~Gt:1vennag~
:~~eft arrest 'gew'etei} in 'de 'ptoC~dlire
tus$c~ten, rrieVl'9UW ,tt. Y?'?ri~~ :~¢~~Wo'
van den heer C. A. A.,'Bautlart,'el) dG If.
L.M:. betreffende de "vQdl~r1ri~ v~rt'elr8t:"

~elloe:~~~

~

,

\

~'

'"

..

.Mick~Y's plotsellng ontwaken uit z'n dooden'sIaap: verrast sergeant Doriderkop aanvankelljk.
maar dan is hij haast' dol 'van verrukking. ',,0,
MickeYH•. 'krijt de schijnhelllgerd in vervo-ering,
"wat ben ik bl1j' dat je nog leeft! Hier, neerh
n~g' es ,~en slokkie! D~t zal je goed doen!"
Maar, Mi~key die heel goed 'weet hoe die vreug~
d~ ,Yap zijn kw-elg,ees't uitg~iegd moot word~n~
zOrgt er',wel vo-or nl€t a~ te gauw gezond te zijn.
Want dan kan. hij straks nog t~ru{f loopen ook !
"0000",, kreunt 111j pljnlljk;' "help me overeind
en op je, p.aard
Zbo gauw mogelijk weer
terug
! Anders ga lk nag kapot !"

,,0 nee, 0 nee", jatllmert sergeant Doitder~op . voq~z-\~4~lg~la~t'.s~r~~ant Donderkop d~n .slapweer, .mou. mag je niet meer dood gaan l Bep pelt: Mickey los. Verbeeld je' dat;.le van netpaard
je ge~,. kere~ ! .,}Iet leven:; is 'zoo mO:O,i! ,Kont,. viel,'!, Pari,: k'an hij 'rlog; net z'n nek breken
i
'mRa~ mee '" En hij onders~eunt Mickey, die i,uo~ -je 'stevlg 'v~s't, Mickey", 'vermaan,t hlji"nu'
met aller~kqUgs:t gekreun overelnd komt~ni·· kiini lk-,op ge,- kno-l! ¥~ar~,tet'wijlnoriderkoi>
met de,grootste moeite voortstrop-lpelt"naal" het: nog, moelt-e dQet:om ~'l?- dikke Hjt op het' paard
paard 'waal"'sergeant bond~rkop hem op nifscht. te' hijschen, geeft Micke:f zljl1 J?aar4 o)(~ns de
",Daar ~ere~! ,; .zegt·. hij op,gewekt, "zit jij ~a~r. sI>q~7n ,~nals het p~ard. v~rschr1k~ €~i1 sp~o~~
effe fijn op dieknol ? ! Je ziet er compleet uit voorwaarts.- doot, valti sergeant Donderkop haast
aLS een tg(meraal!'~' .Maar· ,Mickey zi,t ~rbil als vow:,ove~ In" het zapd-: ,v'er~chr~~~. kij k,~ ~~i.J,
'€ell zoutzak en op Ponderkops opgewekt: "NO,~I: het ,nu ~p;eens frlSsche e)-I., "v'~o.oUJke g~~~ch~ ,yan'
k:qm ik, bij ,je aC'lter~p zit,ten" antwoord~ hij ,~~Ic~~y. die, z~~t: '1Maa,~ 1~ :~iep eeu '~.t~r Idee :
tlauwtjes; ;,Ja dat is goed I"
J.4 ben~: gie Ikerel ,dle me dat eindje ;heeft laten
l()f)pen, he?" I

oP.til

Ontzet bUjft' sergeant, Doriderkop. staan.
Woede' en schrl~ stdjden om den v'ooh-~nk.
,,'t Pootje"' ziet, iewoohweg. ,paais 'en is een' betoe.tte', nabl!! Hij wil wat z'€ggeri, ,\vat'schreeuwen, vloekeh. 'maar ~,~ keel is. ills toegeschroefd
en hij ~an al1een maar m'et ultpUliende oogen
kijken naa,r dat;plagerige ge'zicht van Mickey
dte 'zlch halfl, lrt' dert' zadel heeft omgedraaid
en dan spotten'd' verder ·gaat; "Laat die kerel
,dan
rtou' eenszien
hoe 'braaf'
hij, dat eindje terug
.1
\
~
.
t1ppelt !" En dan,' z1jn 'paafd de, sp~ren gevel1d,
s,nei~ tilJ Weg. Donderkop' in \vanhoop acht~r.
lat.end.
I,
J

' I

•

•

tot

ye~~oedi~g':v~nl de:,..v~l!~;"

, dige schade, :g'ele'dEm 'door. den ddod' van'
, riaar ~dH&~h~t~, die, 'v~ro.n~eHl~t ,l~.~~.
he~ or'g~va~ ,nfet, het vltegt~lg ,~OO~e
vaar" btl Bangkok. "

, ~iJr' i)1~erlqc"~,tolr,ar.res~r. :\y~~" .~hlL;,~,~
• ,K:~:M' o~ge~FP,g~n. do.ofr f:!et,Uigen' ,"t~ ~~,"

, , ;wljzell, dat blj het slulten val\ de ver..
'yo~rsoyereenkomst ,de, pe'er:. JJfJll~a1~
l}e~,ft 9~)vi,1l1gd- Jp' de u'ts~Ultll1g 'v~~ ~g~~

'~ansprakel~jlkhe15i

IV'OOl',

de, H,:,ft..,~.

,V.h~~t

o1jzonder ook Jegens ,zljh riabestaandel'1~.
, fret h:Qf ·'heett. than,~, d~ v,fflag/p(i ~~'
~.L.M'.

in, dez~

b~wlj~vo~ring is"ge'~1,~ag4,

beve:stigend be\lntwootd, en op/. gtQ»,~.
hiervan het v0l1n1$ van de:, Ha~Kscl1e
,t:echtbank, waarbij de ingestelde vOtde~
ring werd, afgewezen, bevestlgd.
. '_JOIl

•• •
I

Bar

Coen te Hoorn qeeerd

Een mdn' gero()fd r
De ~la~el~s geai'l'csteel'd

Wotd't strafe'gi's'ch
punt

)

\Vaur eeus gedanat ell ge.flirt
werrl ': ' \ . - #

Wie de plechtigheid bijwoonden

De recherche te Amsterdam heett op
verzoek van den commlssarls van po-Iltle te Heerlen drie Amsterdammers
gearresteerd, dle zich, aan het nlet alledaagsche mi~drijt van menschenroot
zouden hebben schuldig gemaakt.
Zij hebben te Nieuwenhagen (Limburg) een mensch gerootd. Maar daarom was het den heeren niet te doen;
zij interesseerden alch voor de harmo..
ntca van hun slachtoffer en namen den
elgenaar tijdelijk mee in hun auto. Toen,
~~~~!.
~~.~.~.~~!!!!~~~
.
de menschenroovers de harmonlca te ,
pakken hadden, lleten zij hun slacht- Doch meteen werd het portier weer
offer aan zijn lot over.
dlchtgeklapt en bmnen enkele mtnuten
was de wagen ult het geztcht verdweHet gebeurde in Rotterdam.
De drie verdachten zijn, naar de Tel. nen. Q. moest te ,voet hulswaarts' keemeldt, van hun bedden gellcht ell on- ren, omdat hij vergeten had zijn portedel' strange bewaking naar Heerlen over- monnaie in den zak te steken.
De oudste dochter des hulzes had het
gebracht.
,
,
.
duidelijk gehoord. Ze was zlch bljna dood
Het slachtoffer van hun htisdrijf was: !ijdens den rit had o. er nog aan ge... ~eschrokken, teen zij boven ztcn op het
dacht op de rem te trappen zoodr hij dak voetstappen hoorde. En kort daarde arbelder G., wonende op den S c h a n - ·
. '
a
op, heel duidelijk: "Hier Chris, hier Is
serwez te Nieuwenhagen
een agent van polltle. ZOU opmerken,
"
b
•
Maa~ hij durfde eigenliJk nlet veel te ; het !
,
. doen, omdat hij bang w"s',dat' de ~\vee,' Ze. was naar beneden gegaan, met
kerels, die achter hem zaten en l}ogill 1'l~)gstlg ~loppend hart, om de hulsgefUnk' van postuur waren, hem zouden no.?ten, dle op het punt stonden zlch te
Zondagmiddag 31 Jan. om, ongeveer neerslaan.
r~ste
te
begeven, te waarschuwen:
3 uur, toen het geztn G. rortd de, radio
" ..
.ssst... ,..... inbrekers op het dak.
was geschaard om het verslag van den,
••~--~ .....; Och kom, Inbeeldlng. was het Iacherid
voetbalwedstrij d Dul tschland-i-N eder land
'\' ,
antwoord del' [ongens. Doch de twee
te volgen, werd aan de deur geklopt.
l
moedlgen die zlch naar de zolderverdle,
"
ping hadden begeven, kwamen eenlge
, De mannen traden blnnen ell. vroe ..
'~ e ~~e tete fd
minuten later, doodsbleek en met kniltgen of ze bij G. waren en', of, hij' nog
kende knleen terug. Heusch, zij nadden
in het bezit was van het indertijd door
net ook' gehoord, Heel duldelljk, dat moehem op afbetallng gekochte accordeon,
ten lribrekers zijn.
E~en zeer goede vangst
G. bevestigde dit. Daarop zel~e een del'
Een der jongens trok tegen mldderheeren, die zlch also recherche'ur uitgaf,
dat zij gekomen waren om te zien of hlj
In het Huls van Bewaring te Rotter- nac.ht er op uit om de politie te waar..
het muziekinstrumept nog in zijn bezit dam b~vindt zich thans een gedetineer- schuwen. D~ eerste agent, dien 11;ij 01"
had. G., van geen kwaad bewust, haal- 'de, die zich schuldig moet hebben ge:- moette kon zijn post riiet verhiten ~n
de het instrument, waarop hij reeds maakt aan tal van inbraken, voorna- ried hem aan om' maa'r gauw het pO-tweehonderd gulden had afbetaald, voor melijk gepleegd in plattelandsgemeen:' Htie bureau Paauwensteeg te waa'rsctiu...
den dag.
("
ten rondom Amsterdam. Het is de 31~ wen.
jarige Duitscher H. H. D., die wegens het
i Geef ons dat ding maar mee, hadden vervalschen van een paspoort te ~otterIn gezwinden pas begaven zlch a'~~'
ze toen gez~gd~ Maar G. wllde hlervan dam werd aangehouden en ingesloten. stonds 'n lnspecteur met een aantal
niet weten. Ulj moest dan maar in hun De man was ook in het bezit van ver- agenten naar het bewuste p,and' in de
stoelen' er staun auto mee nat\!' qet politiebureau te schillende legitimatie-papieren, waarop van Oldenbarneveltsfra:at, aldu~: de &(36.
sch)MU,f v.~'s·tg,e~Ol1~e*~ 4~~, ,,~l~ y~~')el Heerlen rijden. Daar zou da~ weI wor- zijn portret was geplakt, doch welke niet Het geheele ,blo~ huiie~' w'er,9 .afg~z'4t
moe ten dlenen v.oo~ ,de.. M;oqren. Solda.- den onderzocht Of, dit Instrument hem te zijnen naam waren gesteld.
om te voorkomen, dat. de inbrekers- qQ,O~
ten"Ugg~n J~J,~l1~~r~ei ,~,op@)~e~,lh ~e' '1il~erdaad toebeho~rde'.
",
'_.
ZOOdra
te Rotterdam was gearres- ,een .der, zljstraten ~ouden kunnen ontkQ;wl~ger,4v~\e,~l~n, '\yaa~ een,h~!fja~Jj g~Jne schoonzoon van G. vertrouwde het te~rd, ,werden, zooals gebruikelijk is, oak men. -:'-an de overzljde van het ~a~~ st-el....
led~~ v:~Fll~fd~ i P:~.ar~j,~s ,~te~ t~ ~l1~~en. zaakje van begin af aan reeds iet
afdruk,l<:en van zijn vingers genomen en d~n, zlch twee agenten op, die net dak
Ge~la~h~'.I~~,qa.p~ep. ~~!l~.~n. o'p ,d~t;l. dak-: .gaf G. den r~ad ~aar hun politlepen.. deze werd~n' opgezonden naar Amster.. van ~et/bedoelde ~n de oml1ggeIjde pantulr ~~, n~~.,,61o~.it~~\lP~l~ ~e,.s.t-adig,op nipg te vragen. Ook daarop hadden de dam, om vergeleken te worden met de den 111 het oog hlelden.
den, p,~p:~:~lo,~r, . yla~~over elegante voet.. roovers gerekehd, want een van hen aan het hoofdbureau aldaar aanwezige
De inspecteuf en een agent begay~~
jes hebben gezweefd.
toon~e een aan een zwartrood lint be- vingerafdrukken van verdaGhte perso- zich naar boven om de inbrekers te snap..
r l.t ,
L:':
vestigden penning ,met het woord "re- nen. Een ui'tgebreid onderzoek toonde p~n. De hUlsgenooten, in groote span..
cher~he". G. ging daarop met hen me- aan aldus de H Crt d t de . ~ f .. n!.ng de politie verwachtend, Z€lden, ~a~
'
',,'" a
vmoera
ZIJ wederom de verdachte geluiden hadd
, e o)1der de t~ezegging dat hij binnen qrUkken ,e~n treffende gelijkenis ver- den' gehoord. Van de waarheld hlervan
,een half uur weer terug zou zijn.
toonden ~let 4ie , va.stgelegd in. percee- gingen de inspecteur en de agent zich
De. kleinste van het drletal chauffeer- ~en,. waaqn, het vorige najaa,r, mbraken aanstonds overtuigen.
de, daarnaast nam', G. pla~ts, terwiJ'1 de' werden gepJee,gd d~or het ooren van
In doodsche stilte sloop men over den;
~
een gat in de deurspljI eli het oplichten
'
"
:t.w~c:
anderen met het a~cordeon achter van de spagnolet.
zholdedr en legdhe theI tOOl' te IUisterek1n'Owkeee~
In den wagen gingen zitten.
..
oor e men e oopen en weer
n n,
T~e~ de gel1Jkenis van de vingeraf- stemmen.
Ontgoocheld drukken vaststond, werd het ~nderzoek
Wat nu te doen om ~wn op heeterqa~d;
I
verder voortgezet en geleldehJ,k kwam te b-e~rappen. Een kort krijgsplan werd
De hulsgenooten, kwamen deor, wan~ a~n h~t licht, da~ de inbraken ~e Z~n- opg'eluaakt. Plots wordt er hevig gebeld;
trouwen gedreven nog tiJdig op het idee d~l'dorp en Halfweg (in laatstgenoe~de Is dat hier '?, vraagt de inspectetir en
om het nummer van den, wagenr t e n~~ gemeente werd een bed~ag val;1 et,teh~ke met~en is hij met ~prongen van vier vijf
teeren. De zotm en'dochter van G. gin-- honder~en guldens buitgemaakt) e~ oak treden te~elijk beneden. Daar staan ziJn
gen onmiddellijk op de flets naar het' ,een inoraak, te Amsterdam OIl. rekenlng ll1~nnen Odie hij op den uitkijk had ge.,.
,politiebureau te Heerlen.
gesteld moesten worden van den aange.. plaatst.' Twee personen bewegen zich
,
,
,
houden Dui,tscher. De veldwachters uit
.
'.
, . Daar kwam de orltgoocqeling ; 'de po- de gemeenten rondom ~sterda~ to- o~~~ het dak van dlt huis, luidt het rap..
hUe wist van nie~. Zij, waren dus op .. g,en, pu op pad, om ~e trach~en ~k.lde P I .
. . ,',
gelicht. Het nummer van den w~aKeq in lim} ~emeenten g~pleegde, il1bra~en
Meteen Is de lllspecte.ur weer boven
!werd onmiddellljk na~r, aIle posten zoo mogelijk oJ} te helderen zoodat niet en .z,al 1?-u tot..de arrestatle overgaan. De
doorgegeven en er werd oin aaiihouGing' mh1der, dan een tiel;1t~l J~e~dwachte~3 ·~:;rj~e~e~~:rz~~tS:~\:fk~l~n~i~hb:~~g~~"
verzocht
a1chte"eenvolgells' ee,1I .bezoek toiJ.J,r ac'ht.' ::lan. iLantaarn
,
en revolver in de hand, p~ ..•
~ Inmiddels waren de hee!-:el;\' ..rechet... lfe~ au~s van Be:varing te ,Ro~terdam, :g¢ef~ h,ij zich uit het dakraani e1). ~~
'cfieurs" met Go' in ~den .wagen reeq~l in o~ ,d,~.ar den DUltscher aan den tand omf{evil)g met zijn lantaarn afzoektHld,
'snelle vaart het politlequ.rea u te He,er- te ~,"~lien.
'"
roep,t hij met zware stem:
len gepasseerd.' G. f maalde hen 11lerop, Jl:i~l'bij waren 09,k de veldwflcJ1t~rs uJt
..Blijf staan, hier politte I"
,
,opmerkzaam. Er werd gekeerd, maar hi Oudekerk a. d. Amstel, Halfweg en Die .. ' Angst~ge sUIte van eenige oogenbUk...
. plaats v,a.n naar het polltlepureaq. te m~n.
,ken .. Hoe zuBen de inbrel<~rs optr¢en?
rljden, sloegEm zij .d~n weg-)l) ,v~a l:Ioen~~
,Doc,lJ. d~n klinkt het over het' dalt :
broek naar Amstenrade. Hier stopte de
Dat moeten jullie maar
"HebQen jullie oak lekkage 1"
Eleanor 'Pac,kard"
dIe te AvUla, 'Zit wagen,op eep. eenz~men landweg. Men
uitzoeken!
De agent stond aan den grond ,gen.~",
meldt, dat' aIle natlonalistls~he zieken~ ve..zo~ht G. tiit'te st'appen, daar zij, naar
geld, ~iet van de s.chrik, .l!1aar op het
huizen een oproep tot·, de Spaartsche men ..z elde, te bestemder plaatse waren
Op de· tot hem gerichte vragen, of hiJ ,p~nt m een lachbu~ te bhJven.
vrouwen hebben gericht; om 15:000.stel' ,aang~komen. .~
zich aan die, inbraken had schuldig get Werd ~en vroohjke midd~rnacht iI1
ohde,rgoed, hemden, sokk~n, sjaals en
De chauffeur opende de deur terwijl maa,kt, ~nt~Qordde, D,: ,!l~, antw9P~.d het ppJsge~)n. Ook op b: et pohtiebureau.
zakdoeken voor de gewon~e soldaten te .de twe,e anderen net de den also! zij 'bet niemand : ~~~qp J v~oeg; ,een) 4e~1 v~ld: I ~pe€rdrle~ ~ij d~n \buur~a~. h t f ,..
zenden.
(United Press).
accordeon aan hem lld
'
lk"
wachrers. "vn~l.<~~l je dan,.,d~e \P9r~a~
,a~
e a nog maar s ee s e CAw en overre en, gepleegd te ~ebben,?" en het ant\vOQJ;d nlet gevonden.
van O. luidde: "Neeri, ik ontRen' het
.
5 niet, maar i~ qek~n he,t OQk niet. Dat
RADIO KENT GEEN CIUSIS
moeten jullie maar ultzoeken."
Daarop k~am de veldwachter v'ali,
. ;. . , ".
.. ;
\. ,
Diemen, van, Sint Maartensdijk, 9P de .Een nlllhoen Imsteraars 111 OUS land
goede gedac1)te, blJ, ,d,en dlr~c~l\r, ~ap "
',', "
,,'
het Huis van., ~ew~rin~ te, ~lJformee~~n .. , ,V:0Ig~ns. d~ . yo~.~g,eschr~ven aang,ttte
wat op D. bevonden w'as toen dere, werd a,a~, de p~tkantOl:e,IJ. ~aren 01> 31 Qeaangehouden~,!i~t bl~~~, ~af ond~r de '?em,lfar Ip3.6 ~22.228 pers?ne:h in 0l1:s l~h,d
voorwerpen, ~e,1k~, <,Ie D\lit~cher t9~n. bij 111 het Qezlt ,van €en ra,dio.ont~ang~~...
zich had geh~d, ook eell boor' was, weI.. stel., Meer ,dan: 113 g~deelt~ ,~~,n 4~~e
ke onder bew~l'illg ,'ian" de directie was ,tcestelleq. bevpnd ~lch l~ de d~l~ g,roO,e..
gebleven, do<;h waara an in e~r~~e "hi- ste steden. Vergele~en blJ den stand valli
:stantie voorJoo~i~ geen verdel'e aan- 31 ~ecember 1935 IS ,h~t aantal toestel...
dacht was g~~chonken, omdat de man ?ezltters, toegenomen met 30.295 of ruiu.
n~et wegens i~br~ak, ma"r, voor, het v~r- .0 ~r,ocent.
I
,,'
,
,
valschen van' een paspoort was gearresHet aantal aangeslotenen aan een ra"'!
teerd.:.
,d.iQcentrale beliep op 31 December j.l.
De gen\eentev.e~dwachter van Diemen 366.887. Vergeleken bij het vOflge jaar
nam de boor tvaprloopig meqe .en \n zijri beteekent, dit eerl toeneming'met onge...
gemeente teru~ge~~erq, ,stel.de, hij I e~n ve~r, 3.4 p~ocen~.
." ;
,
onderzoek in ~ij den l1ee,l', de ,L. aan de ' He~, to~~al aanta~ ra:dioluiste,r~ar~ op
\Vilhelminaka'qe. te Diemen, waar irl Oc.. 31 oec~mber j.I. bed'roeg derhhlve tiijna
tober Ingebro,ken was en waar e~n be- ~~n ~illioen,.,of 116 P:Cf 1000 Inwoners
,d.r~g, vtln f 135 was ontvreemd. Het'was (01) 31 Oecemb-er' 1935 112 per 1000 in...
voor'den velqwachtel' een voldoenh~g te woners).
kunnen constateeren, da't de boor, welke
blj foullleering van O. in, beslag was -- tFw!S$_ k...,..· • " •
genomen. precies paste in het gaatje in
d~~ J"A~~rs~ijl) yan de \l{qnin~, aan. d~
Wilhelminakade. Men had d.at gaatje ,
v09rl<?9Pig me~ een houten stopje dicht- .
'gemaakt, in af~achting van het nadere
I

Herhmeringen nun cell ver
veeleden
Iil aanslultlng op hetgeen Aneta ons

reeds

over

de

Coen-herdenklng

te

Hoorn ,geseind heett, schrij ft men ons
nog dd. 1 Februari ult ,Hoorn :

To" van i ri.B ill Re n o'pg

...

Tot de toehoorders va'n den Minister..
presiden.t in de kerk behooren de h~e ..
ren ror. D. Crena de longh, president
van de Nederlandsche Handel-MiL J.
!i'. van Hengel, directeur van de 'Stoom~
vaart Mij; ,.Nederland", B. E. R~.1YS, dlrecteur van den Rotterdamsche Lloyd,
A. Plesman, directeur van de K. L. M.
prof. dr. J. van der Hoeve, rector-magnif1cus van de Rijks-Univ~rsiteit te Leiden, prof. dr. W. Ringe~, reqto~ ..magrURijks-Universiteit te
ficus van de
Utrecht, mr. G. J. ~iss~hop" o~~.,bprge-:
meester van Batavi~ ,en, van Hodrn', C.
J. Bnijders, gepensionnGerd generaal,
oud·opperbevelhebber van land,:, pn zee ..
macllt, jhr. mr. d. 'c. W. van ~ets van
Ooudriaan, dir. vah het J{'abine,t van
H:,M. de Koningin, dr. 1. F. Fockema
Andreae, commissaJ;is, del' :K(jQingh'). lQ
droningen, jhr. mr. dr. A. B. G. M. van
Rijckevorsel, commi~sari~ d~r Koningin
in de provincie Ncx>r4-Br.~bant, ,Th, r,.
Kruys ,y!ce~~?tpY,aal" A. XP~, vice- apinil'aal,
H. Reijpdets, ~ ~uitenant-gepe
raal en chef van den ~~.n~rale~, staf,
jhr. W. Roell, commap(l'ant, van ,het
veldleger, C. J. Hasselm1u~ en dr. ,A. A. L.
Rutgers, leden va'n den Raad, van State,
generaal-majoor i J. ' .G., ba.ron van
Voorst,
Th.
FUrstnel",
sChbut-bijnacht, chef van den Marine Staf, J. J.
van Helsdingen, OUd-gou'{~rne\l~J I vah
Soerakarta, C. J. Welter, oud-minister
van l<olonien, E. P. Westerveld" oud..
minister van Marine, en vele aricterEm.
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Na anoop'van de plechtigheid in de
Kerk hebben de leden van het eere..
comite en vele anqeren' zlcli naar het
Roode steen begeveh, waar de ministerpresident, de burgemeester van Hoorn
en eenige yertegenwoordigers van corpOl::attes kransen hebben gelegd aan
deli v'oet ~~n het s,tandbeeld van J. P.
Coen, dat daar ill 1893 is geplaatst.

concert\ en tapto~

De burgerij van Hoorn, 'die ook in de
herdenking werd bet.rokken; kreeg gelegenheld des namiddags in den Parkschouwburg aan het Achterom een concert bij te wonen van de Stafmuziek der
Koninklijke Marine. Qes avorids tr9k zij
De staf~uz1ek van de ,Koninklijke In grooten getale naar de Veema.rkt,
Maril)e luisterde dlt
orirterdeel del' waar dezelfde kapel, bijgestaan door
plechtlgheid met muzlek op.
tamboers en pijpers van de marinlers,
een taptoe bJies.
Er was eells.•..,.
:zoo was het voor Hoorn, da.t al lang
D\valeiide door het oude stadj e, wailr niet meer treurt om het verlies van de
eoen geboren is, ontmoet men telkens vooraanstaande plaats in de rij van Neweer herinneringeri tiit- den tijd toen derlandsche handelssteden, een sch06ne
gelijk <i\-. H. Cohjn het zoo treffe~d dag met een vroolijk slot!
zelde - de jonge repubUek zich vOOfbereidde de eerste schreden te zetten
op den w~g, die l1aar naar <He.grootheid, v'oeret,1 ~ou, welke h~ilf naar G04delijk oestel on,der le1ding vap den Derden WilIeril een eeuw later tot een
besliss~l1derl factor in de historle van
Europa, zoti inak~n.
Hlbr'is l1et ~~l~ z~3t·ierld'eel.i\v~che gevel" ~itr1ijJ< ili ,at zijll.. e¢l)vpuq; ginds
€en shnpel~ ~t~el1, verweerd d,Wr d~
. eeuwef'J 4i~ ,vert~lt van de roemrij~e
. hiswri~, d~,zer stad L,Vlg3 ~e hav~n,
wa~r ~h?eg~r dp Opstinjeva~rder~ meerden~ ,l,t~~ei11 li4: S~EH~hts eell paar turfschlpU~r~ in, t~et toegevroren" water. en
in het 'll1eil\ve naventje vormerl een
paar havelooze en verwaarloosde vi~
schersschuiten de schamel£ overblijf~
selel1 van ,de eens zoo trot~che koop..
vaardljvloot van Hobrn. Het IJsseldell I\Iai,:aradja vall
meer ts toegeyrorEm; en w~re het nf~t
zoo, zc'evaart kent' dit, stadje nauwelijks
is in Engeland een treinrijtuig
nog; de handel is er ineeilgeschro~
peld tot een minimum. Nog eenige j~
boven)
gebouwd" dat pr.m.
ren, dan zal Hoorn zeUs de laatste herinnering ,aan de zee, die de bron van
alIe, welvaart VOOf de' stad w,as, hebben f 150.000 heeft gekost, en het non-pIUsverloren': dan za1 ook in dit deel van
het IJsselmeer een polder zijn droog- ultra aall lu~e en comfort belichaamt,
gemalen.
'
zooals het geheel verchroomde b'adkaf

van'

Dit zal echter weipig indruk maken mer.intel'ieur
op de Hoornaars; de roem hunner staa
ls s~ert lang historie geworden. Hij bestaat nog slechts In gevels en gevelsteenen,.' ~n p'a~hul~en en pakhuhmamel).
ZiJn, overbliJf&elen" opgediept Hit de
bronnen ~er\ gesc~\e~enis, wo~'dcn zorg',vuldJg gecon~~rveerd I in het Westfriesch
Museu'm aan den Rode ste~n, ult welk's

dtiidelljk
zien.

doet
~
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poIH~~·onderzoek.

~ri elli, ge.val staat dus vast; dat met '
de aanhoudlng van D. een zeer goede
vangs~ is gedaan. Opgemerkt dicnt nog,
dat, slnds D. gearresteerd werd, zich
geen enkele lnbl'aak van den aard, als
destljds werd / gesignaleerd, heeft VOOl''gedaan.
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moderne

..'.'«,',"

en toke's f 0.00 of

maatkleeding
heeren-mode-artikelen

Citadelweg 15 Bal.-C.

nieuwste modallen

!1lkengsinton44 en ,#stetsonl~
h a a r v i,' t I, 0 e den

~l::~~dde ~r::; ~~i~?~~
~

In aile apotheken

-HET GOUD- EN ZILVERHUIS

aug. .savelkoul

Cij kent de ellendige [euk en pijn
er van, en gij weet hoe lastig het
te genezen is. Weet gij echter ook
hoe uitstekend Purolpoeder regen
deze k waal helpt? Want Purolpoeder
werkt nier aileen opdrogend en
verlrisschend, doch door de geneeskrachtige stollen, .<.,/....... ..1;< '<~ •..'
die erin voorko- ',@;V
··..,i> .
men.ook prachtig ~·~ftll<.~\:,CJo;
.•4.~•.7

. ~~,

f~,,'

---~.__..~-- .- -II
3J70

·

ONZ~;:,;~;w""Ii,m

·· en

IIELPEN
VI.UGGEn.
worden
daarom
overal ge, prefereerd.. Verkr, teg :
Zenuwzwakto 3.-- en 5.- Ader-verkalk, en verh, bloeddr, :i. en
6. MoeiJ. en Onger, stoc:gallg
3.-- Pijn). en opge'Llt.e lever
3.- Djarnoe (djampee) Ol.'SOl'S
· teg; div. Ingewandsz. ~~.50 C'Jl
: 5. S~~.r: Zw. 5.- en 7.50 S.u~· kerz, 7.;>0 en 10.- D. It. krui-

· den teg. verbloed, bij VI'. 3. en
,5}Sanb. (gezoudh.eldskr)

· t~~.

constipatie en overtoll,
· vetvorrn cok v, heercn e~~ onwelriek.· transp,
3. en 4.50
l\Ia~nd'doorll. 3. en 1.50 llloed"zutverrng
leg. puisten
'5-. en .7.50 Galstcen 3. en
· Kraamvrouwkr.
(40 dg)
Slankheldskr,
v. dames,

~.

GEROraJZllVER

--,----------------~
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Telefoon 4286 Welt.

U..., adres voor

_ _ _ltlftlIi ~
f 1.50 per bug.
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a vel k. 0 u I voor mode-artlkelen

excluslef
.... -.........~
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., l\l GAN(,lIl\.l\R

..Ind. Kruldenhandel
. Mevr. A. Fransz

: . ,~::

PRODUCTI

Oude Tamarindelaan 53, Bat.-C.

lets odgineels
v o o r Uw JieveJihg I

,
'

113w

Een compfeet kindergornituur in Gero-Zilver met
op elk ortikel een of meerdere tofereelljes uit
het sprookje von Roodkapje. De onderdeelen
zijn ook in ofzonderlijke etuis verkrijgbaar•

NUMMERS

.r

vali het Batavlaa.sch Nleuwsblad zlJr

Etul
no.

te ,Batavia-Centrum en Batavia

Boekhaudel KOLFF

307d

.

I'

5.9.zeer
·zuiv. en niet lax. 3. en 5.-·Nfereiwit 3. en 6.- Niersteen
'en gruis 3. en 6.- Dysenteric.
3. en 5.- Witte VI. 3. en 5.'Geelzucht 31,:- Gonorr'h, 3.5. en '7.50 Obat Serlawan teg.
"dlarrhee en onvold, spijsv. 2.50
''€n ()j)() lIaarolie .ter bevord.
·greet 1.25 Seria.wanolie (mendspruw) 1.75 Exceemolle 2.50 'I'e
· Ba.t. 'en Band. t, alle apoth,
'B'ZOfJ: W. Java Ap, Soek'mler
'AP. Oedeh Ch'bon: Ap, Slamet
.Pballl: Taka Sunshine en
Kho

lOSSE

I

861

s: C"

,.'

862

,erlu,Ugbaar t\ 15 cent bU :

942

2e-hnudsch

930

Hoekhundel

921
927

~~~

"OBUZ"

..,."..,..~...res"...........

......

81uft'br\1iltraat Batavia-Centrum.

I

Prentenboekl~

f.KIDfRlfrfS JfnfVfR

~e.handsch Boelduuulcl

-

"I N S U LIN D E"

pa~ar Baroe, Bandoeng.

S1'A1'IONSKIOSKEl"

......

tnJ.n de

nE~TAURA~rlE

• RIJ1'UI.

T.JAP TOE-WAN

DISTILLATEURS: E.KIDERLEN SC!HrEDAM

wie

IMPORTEURS YOOR N.O.INDU! :GEO.WE"RY&~O

ssS»

GERO

~EN
dM": 8.8. en Z.8.8.

o

-

3068 .

/

STAALBUIS LEDIKANTEN
2 persoons v.a. f 50.-~ compl.
I persoons v.a. " 35.-. compl.
Gewoon model, billijke prijs
Voor het verstrekken
van inlichtingen omtrent
afbetalingsvoorwaarden :

d~nkt,· zegf·

--

~....

Senen 117 l3otqvia-C. Tel., 1917
Gemblongan 28 Soeraboia
telefoon 3958

Telefoon Welt. 349
Telefoon 1183

. WELK
SIGARENMAGAZIJN' is het best gesorteerd?

lid eTA B A K S P L 'A N T II

I

pLMTST
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"09 ·heden Uwe bestellingen bij

lId eTA B A K S P LAN T
f:
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II
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F

A

B

R
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&2*aw=
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OllSlAEGER
t'

Hij Uep zeker al meer .dan een
uur in de slagregen op het meisje
te wachten mi!t wie hij den vorigen avond had afgesproken. Het
UW GULDENS GROEIEN!.
was omdat zij zoo lief was,· want
anders .was hij zeker al lang naar
huis gegaan. Plotseling komt ~r
129do
"r'';-''O' ' ' ··=- W
_
een jongetje op hem at.
- Is u de mijnheer, <lie op jutfrouw Sne~ wacht?, vraagt hlj.
- Ja! is het verbaasde antwoord. Wat is er? Komt ze niet ?
- Da~ wei, zegt het joggle. Maar
, 9.- Oliebehandeling f 2.50 extra ze laat vragen, O! u wil wachte"n
totdat het weer wat beter is.
(alles inbe'grepen)

.*.

Coiffeur J. MESTERS

1475

..

r..au plekert te

veel".

HOT EL K E I J Z·.E R
BUITE,NZQRG

T~LEFOON

zmy'_

....

i t 'lPSS_

m

I

94

o

.

Laat ook Uw handen geven.
Llnlter. en rechterhand. geef wat ga
mlssen kunt. De werkloozen bebbeQ
noodlg. wat giJ nlet mist I ,;.)
f~at ••UJIS W.,lll~&OQ·~Q1u" T~_lof, 31JJ.. TQWtJ at

an

- Spreekt le echtgenoot vaak
over zaken met je?
- Altijd wan]1eer ik nieuwe
kleeren noodig heb.

- Uw medebek]aagde ·legt op'
vele punt-en heel andere verklaringen af dan u.
.
- Die liegt ook, vergeet dat niet,
meneer de rechte~.

~~<!J): ~.

Het beste en billijkste hotel voor doortrekkenden en maand-gasten.
Alle kamers van eigen gemakken 'en ruime .voorgalerij voorzien.
Schitterel1d ultzicht op den Salak.
..Prijzen vana! f 4.50 p; dag p. perso'on.

w*

----.-----._-------------we

V~,~~

n

PLEDANG 33

Rijswijk 5 (Grand Hote' Java)
Telefoon WI. f65.

'D~. . . .1id

(Passing Show).

t

.. lId eTA B A K S P LAN T II

, 1950

Moppe~

•

WMR

geeft men de beste Service?

I 1S.7S

.ZlLVER

Syste611J Vlakwikkel

(v/h F. H. JUS T MAN)
Noordwijk 3Sb,
Bragoweg 39,

929

Bordje
Beker
Servetrlnt
Zie afbeel3ing

Pernla6,ent Wave

:"DE T ABAKSPLANT"
aQ~QviQ.CentrUn1,

~ 9.75

_·~_""''''''''

3061

S pee i a a lSi gar e n - Mag a z ij n

I

{ Klndercouvert
Etenschulve~
Bordje

SPAAR BIJ DENIS!

GOAN TJIA.NG &' COr

. 8ondoeng,

•

&&LC§!i1&Y&L

LJ.\AT

LeO IKANTENFABRfEK

s

Prljs
cernpleet

IN HO.UD

KI,d",.,,,,,
Etenschulvcr

92&

.. .

to. ,Ik et\l}

C1tadelweg.

925

I

(J1[i«).

RljswUkstraat 16, Batavla-Oentrum,

Bockhandel
~~VIltJnUS UNll'IS'"

Etul
no.

Kindercouvert.
~ 2.40
{ Kindercouvert
3.85
I
Etenschulver
Servetring • • , I 2.00
{ Eierdo?
t 3.70
Eierlepel
"
Beker.
r 4.00
~
Bordje
r 600
~

Boekh. B. \V. WIG EIIIN [,
Katholieke

Prljs
compleet

INHOUD

.*.
Opderwijzer: Je kunt geen
ren krijgen zonder kippen. ' .
-- 0 ja, dat kan mijl\' vader
Onderwijzer: Doe me een
zier en vertel dan eens hoe ?~.
- Mijn vade-tO krijgt eleren
de eenden.

eieweI.
ple-

.

van

•

I
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, HIJ wil dan ook het petitievoorstel §tel1ers eens, dat de commlssle dit punt
l
Kan gaarne steunen tenelnde mede te w~r- nlet in haar studie behoort te betrekken aan de instelling eener staatscom- ken.
herlnnert eraan, dat de heer Van Hels- mtssle, die net algemeene vraagstuk van
De groote verdlenste van net
dlngen lIeeft opgemerkt, hoe de ordon- opnetrlng van net rascrtterium m de
nantlewetgever voldoende rulmte heeft, rechtsbedeeling zal bestudeeren. doch
voorstel is inmiddels, dat het de
om de bestaandeverscntlten geleldelijk hij acht net noodzakelijk, dat die comaandacht heeft gevesttgd op dit
zou spr. daarln reeds voldoende reden uit den wegte rulmen, Wat er oak de missie dan lev ens in studie neemt de
voorname punt; dat verder genebben om zijn steun aan het voorstel oorza ken , vanmogen 'zljn, spr. consta- door spr. opgeworpen vraag, waarom in
streefd
behoort te worden naar
te onthouden.'
teert, dab die ordonnantlewetgever dan de practijk van net lnstltuut del' z.g,
eenheid.
Zijn Iractle zal het voorgebruik,
wordt
gelijkstelling
zoo
weinig
tech
wel
weinig
dlligentie
heeft
beDe heer
Thanuin tracht, waarbij hjj hel'innert aan de gemaakt.
stel dan ook steunen.
regellng van het strarprocesrecht veor
AANVULLINGSBEGROOTINGEN
acht het voorstel in opzet en strekking zijn bevolkingsgroep.
De heer
a
1937 .
Verboom
belangrijk. Spr. concludeert dat primair
Wat de Instelllng van een Indlsch
'rb'alll~'in en Sundkuyl ~pal'eJl het evenmin hun crftiek
den voorstellers voor oogen staat: de. burgerschap., betreft: er zullen verschll.
opheffing van het in de Indlsche wrJ- lende stadia moeten worden doorlooZonder dtscussle en z.h ..s. worden a~n- verklaart ook namens zijn fractie waargeving
inderdaad
bestaande
rascrtte~~~l
a~vo~ens
men
daarva~
en
van
b,nrI geuomen
twee aa.nvulhngs-begrootm- deering te hebben voor de strekklng van
dan ook onj uist deze artikelen te noeIn de Volksraadvergadertng van
het voorstel, doch nlet voor het voorstel
.'
rtvloeiende uit rassenwaan.
gerscnapsrechten kan sprekeu. Spr, I gen voor 1937, t.w..
men als belemrnerlngen voor de ontwik- nu~,
zelr. Te dien aanzlen kan rnj zlch aanvoo
k ( vraazt zlch at, of de voorstellers het i
Dlnsdagrnorgen kwam eerst aan de
kellng van het staatsrecht in den zin
,
Ult
den
aard
der
zaak
sal
geen
en
.~
e
dpp~rt
der
Corr
nussre-Splt
hebben
ge-I'
Ie
tot
een
bedrag
van
f
18.500
tel'
sluiten bij het betoog van de heeren
orde het petitievoorstel-Roep, houvan opheffing van hetquasi-rascrite___ ' , .Indon:~~rt_ t lezen, dat de opmerking tnnoudt, dat verbetenug en uitbreitling van de berg- Van He.sdingen en 8andkuyl.
deride verzoek om instelling van een
rium. Integendeet, zij houden Iutst de bezlch ,v "
(enlndis~h burgerschap een schoone rulmte voor pasrnunt en teekenmuut 111
n
ginselen in tot geleidelijke ophefflng van
Nederlandsche Staatscommissie ter
ten ft.ege. Op4
SC,hijll Is zond,er inhoud.,
het, gebouw van het, departement van
,spr. herinnert v, e!,'der aan de scherp
n
dat criterium. Die ophefflng in het Ne~
voorbereiding van de invoering van
~~f mgYt
:voor het tdeeeLe In het voorsteJ is spr. 1"inancH~n;
geformuleerde vraa~ van den heer 80ederlandsch-Indlsche staatsrecht is dan
m d~1 ~~ nlet blind, hlaar hoe s.:hoon het ook
2e tot een bedraO' van f 52.000 in ver- ria Nata Atmadja, en vlndt dan ook geell
een "Indisch burgerschap" en een
ook practlsch mogelijk door de werkee~e'
groep
mage
zijn,
mon
mag,
~och
~Ok
de
oogen
band
met de WijZlg in 6 ....e r contributie- aanleiding om .l:et. be..$taande :telsel, dat
"Inheemsch burgerschap" in het Inzaamheid van den ordonnantiewetgever.
boven de an- niet sIultell voor de PnlctlJk: Ais men 11'egel1ng voor het wedu Nen- en weezen- geheel natuurllJke llJnen vOlot,. te ..verdische Staatsrecht.
Spr. vraagt of de voorstellers ,ook
dere bevoor- hem d:m ?ak zou vragen of hlj voor het fonds en.het pensioell uds veor de offi; v~ngen door een ander, dat dIe 11Jnen
wenschen al die' artikelen in de 1: S.te
.
recht.
vcorstel IS, dan Z?,U spr. l~oet.~n zeg- c~eren enonderluitenants.
met voIgt.
Beroep op medewerkmg schrappen, waarbij speciale rege-lingen
Bij de it- gen:, "Ja en neen (VroohJkheld).
Overigens zal spr. niet uitweiden. wiji
werking ~an
Spr. geeft' de voorstellers evenwel in
zijn getroffen voor de bescherming der
, •
VERDER DEBAT OVER PETITIE
De heer S 0 e k a w a t i, een dPf nlandsche bevolking.'
hij niet weet wa~rover bij 'lOU llloetell
het doe1 ha- 'ov~rwegi~g h~n voorstel te bepe~k~n
mede-onderteekenaaq van het voorstd
..,'
len de voor- to~, de ,lllsteUmg ,van , een commlsSle,
Na ~ de pauze wordt de beraadslaging spreke11. Noeh de mel1wne van toellchleldt de besprekingen van het voorstel
Sprekel em11gt. met de opmerking, dat
stellers
zich'
wel~e
tot
taak
zal
hebben
zoo
spoedig
over,
het petitievoorstel-Roep voortgezet. ting, noch de me~l1orie van an twoord genog even In met een algemeene lliteen.. 1hGe sympl:1~hiek h,et voo,rstel h~m, OO.k
yen llem voldoende aangrijpingspunten.
allerlei on- ,mog~lijk,een OPlosstng.,te vinden van de
be heer
zetting van het stand punt der voorstel- voorkomt, hI] niet kan aannemen, dat
noodige
vr~ag, hoe het rascrlterium kan worlers, in hoofdzaak hierop neerkomend, het voor~tel een stap nader tot ~~t dqel
De lIoog
De conclusie, waartoe sprekers
moeilijkhe- de,r" weg&enomen \yaar het nog aanwedat het rascriterlum in de rechtsbedee- zal voeten. Spr. meent, dat g .-tlQemd
'fractie
na het aanhooren van de
den
op
den
zi~
wordt
geacht.
ling behoort te worden opgeheven.
doel ook wei langs anderen weg kan
shiit zlch aan bij degpnen, die lof hebhe
denmorgen
gehouden redevoerinworden bereikt, namelljk door den Indlhals, omdat
be heer
ben bet}1igd aal1 het adres der indieners
gen komt, is deze: dat zij haar
De voorstellers doen een beroep op schen wetgever zelf, op wlen. de Volkszij er v e r - : '
Sandkuyl van het voorstel. Sprekers fracti~ wil
steun niet aan het voorstel kan gaden goeden wi! van hun medeleden om raad telkens opnieuw aandrang in de
schilleptfe
k~'n, zich grootendeels aansluiten bil gaarne medewerken aan het wegnemen
Yen. Zij zou zulks alleen kunnen
Thamrin
made te werken aan het wegnemen van gewenschte richting kan u1toet~lleil.
van
het
rascriterium,
doch
men
I
wake
zaken
bij het betoog van'denheer Van HeIs<;iingen.
do en op deze vOJrwaarde, dat de
dat criterium.
De heer
halen,
die
'
.
h'
t
Soetardjo met het primaire deel niets te maken Hij zal' ,zic ' dan ,ook bepal~n ot het er weI voor, dat men daarvan geen overvoorstellers zich beperken tot het
dreven voorstelllng van zaken geeft. Hij
Zij van hun kant zijn bereid concrete
constateeren, dat de huidige toehebben. Hiertoe behoort allereerst, hun mtJ,ken" van
vraagt zich echter af, of de voorstellers,
voorstellen hunner medeleden ter be' meening, dat z ij n petlt1evr6-0.r- wensch tot, instelling van een Indisch en eehige '~anttee- ,
stand niet bevredigend is en tot een
relking van dat doel in overweging te Is van
waa.r zij spreken over "het Indische
~
n'
keningen.
.
,
verzoek
om instelling eener staatsstel
Inzake
d,e
zelfstandigheid
van
NeInheemsch
burgerschap.
E
dan
,J moet
volk" ,etc. nlet al te ver in de toekomst
nemen. .
commissie,
die tot taak zal hebben
derlandsch-Indie feitelljk vanzeU de'Nu Is de IndoneslE~r volstrekt ntet hi· vastiiouden
willen grijpen. Wat hem echter opvalt
De heer
in snel tempo daarvoor een op10skwestle van een elgeh "Indonesisch" burgerschapsloos; als Nederlandsc~on- a1:\n 'de meeIs, dat op de Rijkseenheid niet vo!uoende
sing aan te geve'n.
C. C. Van lIelsdingen bUl'gerschap omvat, welker. 'inste1l1rtg d~rdaan b ,e zit hij een burgerschap, ning,: dat. ten
nadruk is gelegd. Dit voorstel is te beDa heel',
•
uiteraard zal leiden tot wegneming van al wil spr. nlet zeggen, dat dit te be- a~nzi~n
van
schouwen als een aanvulling van het
verklacfrt, dat het hem aan goeden wll het rascriterium.
schouwen Is als het primum optimum het ' rascrite;.
Soangkoepon
voorsteI-Soetardjo, doch de Rijkseennlet ontbreekt. Toch is hij niet voor het
.
h' t
neldsgedachte
had
op
den
voorgrond
.
t
Spr. Is het nlet.
den hee'" Van Hel'sdln- van al,le bur'gerschappen.
rium in een
'e
voorstel
geporteerd, om d at h e t h
,,"m i
ne
voorstel
moeten ~ijn gesteld, b.v. door in de toe- vraagt zich af hoe de voorstellers in
doeltreffend voorkomt. Priman Is de gen eens, dat de instelling van een In 4Spr., constateert intusschen, dat de
, overdreven ,.. .
komst te plaatsen de instelllng van een het kader van hun voorstel meenen te
vraag: of het mogelijk zon zijn bet be- dlsch burgerschap nlet noodlg Is, vQcr voorstellers g-eenszlns overtuigd IJl1jken voorstelling van
kunnen medewerken aan de bevorderlng
Rij ksburgerschap.
st,aande criterium op te heHen.
het wegnemen van het ondersch~ld in te zijn van, de doe:matigheld van hun zaken gegeven
van de eenheid tusschen de verschlllenSpr. heeft e,r bezwaar tegen, oat in de' rechtsbedeel1ng. M~n kan daar~u(~ voo~ste), doen het gaat nlet aan, dat zij word~., De heel'
Ook, spr. wijdt aandacht aan het feit, de bevolkingsgroepen.
het voorstel zoo ook komen door de geleldelijke un1!t- de uitwerklng aan anderen overlaten. Van Helsdingen
dat, van het instituut del' Z.g. "gelijkstelsterk de nadruk Is catle van het pUbliek:- en het ~ pl,'lvac-\t- Het' v'oorstel lijdt dan ook aan het ge- heeft reeds eriing". ~oo weinig gebruik is gemaakt. De
Spr. is van meening, dat de unlf1catie
gewezen,
heer Kartowisastro heeft te dien aan- reeds in de huidige practijk niet meer
gelegd op het ras- recht, gelijk thans reeds geschledt. ~.t. brek,' dat 'het geel\ duidelijke criteria op'
criterium. Alsof het reikt de beteekenls van die InsteHi~lg vermag aan te geven, hetgeen toch voor dat het in de
A. C. Sandkuyl
zlen, naar spr. meent, te weinig gedacht dan een gedachte is. Hoe steUen de voorgehliele
Neder- veel verder. Zij heeft staatsrechteUjke den wetgever eefste eisch is.
lijn van het
'
aan de daaraan verbonden moeilijkhe- stellers zich ,voor haar. te verwezenlljken,
landsch-Indische beteeke'his. /
Ne-derlandsche karakter llgt om bewust den. Er is echter ook ee,n andere, om-/llOg weI door d. e ins tellIng van twee soorstaatsrecht adaarop
Toch wil spr. het voorstel gaarne
Heteenige adagium, dat zij steJhet eene ras te bevoorrechten boven het i3tandigheid. En hierbij herinnert spr. tea bu,rgerschap?
,
andere. De practijk wijst dan ook in aan -het verschijnsel, dat vele intellecSpr. zelf zou, indien hij ,voor de keuze
zou zijn gebaseel'd, steuneu, indien gevolg gegeven wordt 'len is: dat niemand de rechten
gelijk in Duitsch- aan de in het afdeellngsversl.lg geopverllezen z:.\l, welke hij reeds bezit.
d~e, rlChting, en zoozijn o.m. aBe amb- tlleel ontwikkelde inheemschen zich met gesteld werd, niet weten, bij welke soort
land.
perde suggestle om de Instelling van
'bit beteokent, dat de Europeanen
ten practisch voor i,edereen opengesteld. het hereiken van hun intellectueel peil hijzich zou mceten aansluiten. (Vroo-,
Daardoor wardt een 1,2de klasse burgerschap" te laten
hun voorrechten zuBen behouden
'Spriherinnert aanenk~leui~ingen van I tevredEm stellen e~ gee? moeite deen lij,kheiq),
aan dat criterium vallen.
' .
prof. Schrle~e in zljll b oek oyer ,,1ndische voqr een gelijkstell1ngm~t Europeanen. . Omstreeks halfeen sluit de voorzltter
een hatelijk kaDe voorstellers zijn vanmeenlng, dat
en, de Indonesiers geen stap zullen
polltle~"e~, ill zijntoes·p'r~.ak to,t l1~t Inhet, alg~me~n ~angeconstateerd wor- de ,0penbarevergader!l1g,: _,"
rakter
gegeven, mlnderwaardlgheid nlet$ met 're'chtsbe,voorultgaan: In feite ,wordt het be.l1}.~l;s~h' ()e)loot,scp,ap. met ,9~tiekkingJ9~ ~~~!9~tJ~\,~e,J~~~~~ l,a jaar ll1eer een De' 'eerste voorsteller van het p"etitte' hetgeen 't In Wez,en hoeftente ri1ak~m' heeft; mlnderwaal°l.. "st~ande ollderscheid dug,geh~nd:::'" de bestaande, verschlf1en en ,hun ~taat- ~,rndische po!\t1ek wordt gevolgd dan
'.,
' . niet verdient. Im- digheid en rechtschapenheld zljn nimhaafd, met dit verschll, dat de hulk'undige ep: maatscly~ppelijkebeteekenis. tevoren.Er is eel1 proces, dat zich Iang- voorstel zal op een nader te bepalen dag
Mr. C. C. va11.Hels- mers
ston~, bij mer gebonden aan een groep, doch aan
dige .toestand nog de voorkeur verOok op gnmd van"deze u~tsprak~n stelt zaam atspee~t" namel1jkdat de verschil- de sprekers in lsten termijn b-eantwoor;'
dingen.
voorbaat de bedoe-I het lndividu. Deze gedachte Is spr... uit
spt. zljn ~tandpuht~ vast, namelij!t: dat lend~ b,evolkmgsgroepen zl,ch naar elkaar den. i
ling vast, dtl~.. het het hart gegrepen. Doch hiermede 1~
dient,wijI het meer de natuurlijke
hij onmoge1ijk· zijrj stem 'aan het voor- t~ebulgen. Sp~. vra~gt zich af, waaro~
geleidelijk zal worden opgeheven. HljZelf niet aIleen het Nederlandsch kolonlaaJ
Hjnen voIgt.
jlel kan geven.·
dlt oak niet mogehjk zou zijn, waarblj !e·z· IliU'" L
- : ! II :aaw
-:!!!
wll dan ook Hever spreken van een quasi- beleid~ zooals het tot dusv~r' werd ~e..
- , ",
hij denkt aan Zwitserland, waar men
rascriterium.
voerd, veroordeeJd, maar ook hetvoor~
Sp~. ziet nochtans de goede bedoeling
De heer. .
immel'S oak niet een homogeen Yolk. ~och
Op spr. maakt het voorstel can wel- stel zeU. Want door de instellmg \tan van h~t voorstel in; de voorstellers
lIermen Kartowisastro weI een aaneengesioten volksmassa heeft.
' .', ..
nig reeelen Indruk. De groote awestles een Inheemsch ourgerschap wordt het moeten zich echter be palen tot het 'priworden niet opgelost door een her~chik- onderscheid nog geaccentueerd.·
maire doe 1 : het doon vervallen van het gaat In ,korte trekken, de geschiedenis
Het voorstel-Roep nu beoogt de moeina'van de wet: elijk.e bepalingen, rege- lljkheden, welke aan dit proces naar de drukwerk wordt doo.r
king van de volksgroepen, waarblj nog
l'ascriterium.
het klassenonderscheid zal ~omen, dat
De heer
ler~de dez.g. "gelljkstelllng met Euro- ('enheld in den weg staan, weg te neSoeria Nata Atmadja.
splitsing brengt in dezelfde groep. AllerWillen de voorstellers da~rnaast de pef\nen". Nadat verschilende eischen in men. Doch daarbij is het (en hier stelt
minst zal een homogeen geheel wordeR
iJlstelling van een burgerschap, dan verband daarmede ,'waren gesteld en spr. zlch tegenover den heer Thamrin)
verkregen op den grondslag va,n ideeele ontwlkkelt verschlllende bezwaren' van behooren zij daartoe een afzonderlijk weer 10sgelaten,· heeft de Regeerlng ten- niet noodig, dat de k.1etnste groep zich
practlschen aard tegen het ,voor~tel. In voorstel in te dienen, doch in dien zin slotte alleeu de rechtsbehoeften van den In de grootste oplost.·' In dat verband \'rug en, veilig bezorgd.
en materieele overeensterrlmingen,'
De verwijzing naar de art1kel~n 163 en elk geval verzoekt hij op enkelepun- dat het zich bepaalt tot een soort bur- betrol<kene als criterium gesteld. Wat zlet spr. dan ook geen bezwaar in de
1:H I. S. door de voorstellers .l.\:' riiet juist. ten een nadere toelichtlng, zoo by. op gerschap en dat de kleinste groep zlch nu 1~ de reden, dat van 'de mogelijkheid mstelling van twee soorten burgerschap.
Sruisbrugstraat ?l
Zoowel ten 'aanzien van het eene als van het stuk, der agrarlsche wetgeving. Is hi de grootste oplost en niet omgekeerd. tot "gelijksteiling','· zoo weinig gebruik Het Jal echter niet mogelijk zijn deze
Batavia (C.)
Zooals het voorstel nu luidt is het wordt 'gemaakt? Naar spr. meent, moet kweslie los te maken van een wijzigtng
het andere artikel zijn den ordonnantie- het de bedoellng der voorstellers om de
wetgever ruime bevoegdheden gelaten bescherming van het Inlandsch grond~ ,nlet aIleen 0l110g1sch, maar zeUs scha- het antwoord op deze vraag worden ge- van het N~derlandscheonderdaanschap.
I ~I ~.fooo ,ViJ) ~5J23
zocht in' dp, kwesUeder grondrechten:
Spr. is het' dan ook niet met de voorvoor soepele toepaS~illg. Spr. acht het bezit op te heffen? Indien dlt zoo. is, delij}< voor de hoofdgedachte.
De heer
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Bridgerubriek

Nederland

deze match tot stand. Van het Oostenrijksche viert.al, dat te Amsterdam speelde, waren drie leden in stockholm aanwezig. De heel' von BlUhdorn speelde in
stockholm' nlet mede ;' volgens herhaalde
mededeellngen van de Oostenrijkers,
speelt de heer BlUhdorn echter zeker
een klasse betel' dan degeen, dien hij
verving, zooda t wij thans tegen een
v'~rsterkt oostenrijksch team te velde
trokken. Dat het ons gelukt is, na zeer
zwaren strijd deze mat~h remIse te houden, beteekent, dattrlijn bovenvermelde
ultlattng volkolllen gerechtvc(ardigd was.
Niettegenstaande, dat wij in stockholm
lager waren aangekomen, twijfelde ik er
aan, of onze speelsterkte voor de Oosden
tenrijksche onderdeed. De uitslag van
den wedstrijd te Amsterdaril 1eert ons,
gevai vonden wij het blllijk, om de zone dat ik dlt terecht deeq en dat men van
zoo vast te stellen, dat niet een enkel twee , volkomen gelijkwaardige teams
spel over winst en verlies zou' kunnen kan spreken.
.beslissen. lk m'een dan ook niet te boud
te spreken, indien ik beweer, dat'de beHet lijkt mij interessant, om het vernaming "gelijk spel" de krachtsverhou- loop van den geheele wedstrijd nog eens
ding juist weergeeft. Dit valt ook nog in groote trekken na te gaan.
o?" indien. ,~en naar de score-punten
Eerstezitting (spellen 1..:.-32): Ooskljkt;
wehswaar, werd er volgens tenrijk 'wint 8 matchpunten.
matchpunten en niet vOlgen~score-pun-1
ten gespeeld, ma.ar tach ze t het feit,
Tweede zitting (spellen 33-64),: Nedat Nederland met 2280 p nten voor... derland wint 20 matchpunten.
sprong eindigde, weI lets. Niet dat Ne 4
Derde zitting (spellen 65-84): Oosder1and sterker was, maar weI, dat het tenrijk wint 21 matchpunten.
.
toch niet zwakker was.
,
.
\
Vierde zittlng (spellen 85-116) : ReEn nu kom lk terug op hetgeen ik ge- mise.
schreven heb, naar aallieiding van het
Vijfde zitting (spellen 117-148>. Oostoernool teStockholm. Toen eindlgde
Oostenrljk eerste, Hongarije tweede en tenrijk wint 53 matchpunten.
Nederland derde. Ik ultte toen mljn over..
Zesde zittlng (speIlen' 159-168) : Oos,.tuig-lng, dat men' hleruit niet kon aflel 4 tenrijk wint 12 matchpunten.
den, dat Oostenrijk betel' ,gespeeld had
Zevende zittlng (spellen 169-200):
dan Nederland; ik beweerde dat men Nederland wint 19 matchpunten:
de krachtsverhouding daar niet had leeren kennen en dat dit aIleen in een
Achtste zitting (spellen 201-232):
groote matchzou kunnen geschieden. Nederland wint 40 matchpunten.
Dankzij de welwillende activiteit van
het DageUjks'ch Bestuur van den Neder*
lildien men deze getallen bestudeert,
landschen Bridge BQnd, kwam toen dan ziet men, dat de vijfde en de acht-

Oostenrijk

. Uitslag ook ·uit sportief oogpunt
bevr'edigend
Het
\ Een Jlulbeschollwillg
door
MR. fl'. W. GOUDSMrr

,

,

~

t.i ~. .
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Het zij mij vergund ook over dezen
wedstrijd een korte nabeschouwlng te
geven. Men kent den eindstand: gelijk
spe1 (431 matchpunten voor Nederland,
446 matchpunten voor Oostenrijk): Vooraf was overeengekomen, dat een mInimum :Voorsprong van 25 matchpunten
voor wlnst vereischt was. Daar de Oostenrijkers slechts een saldo hadden van 15
matchpunt,en, eindigde deze wedstrijd
dus met remise. Wij hadden deze remise-zone ingesteld, omdat wij van meening waren, dat in 232 spellen altijd,
ook bij volkomen gelijke krachtsverhoudin.gen, een klein verschil zou ontstaan,
zoodat men alleen dan winnaar mocht
worden indien men werkelijk met een
€€nigszins benoorlijk aantal' matchpunten zou winnen. Natuurlijk kan men erbver discussleeren, waar die grens van
gel1jk spel moet liggen, maar in leder

van

'"

strijd

.

~te zitting slechts een groot verschll
hebb€n opgeleverd.'lndien men het re~
sultaat van deoverige zittlngen optelt,
krijgt men'een verschll van 2 matchpunten (41-'-38). De 'groote achterstand
van Nederland is 'dus gekomen door' de
vijfde zittlng; de. revanche daarvoor
wa~ de achtste zi~tlng.

Hoe Is het'. te verklaren~ dat de twee
teams, die toch in het algemeen 'elkaar
zoo In evenwlcht ,hielden, elk zoo'n bijzondere zittfrighebben. meegemaakt ?
, Ret Is nu .eemn~al plet te vermijden,
datmen in', ~erg,elijke zware en vrij langdurige wedstrijdeli ..fouten maakt.
Voor dengeile, die ze maakt, is dlt
onpleizierlg; 'maar'hiJ kan zich troosten
met de gedilChte, (hit OQk de sterkste del'
sterken hier~all nietontkomt. Anderzijds
is hetfelt,dat erook door de meesterspelers' fouten gemaakt worden, niet onpleizlerig. vOor' t'oeschouwers en critic!.
Voor de toeschouwers, omdat zij dan bij
hun huiselijke partijtjes een beroep op
de meesters kurin'en doen, die oak
knoeiert ; voor de'criticl omdat die dan
als "beste stuurlul aan den wal" in hun
krant aardige stof' hebben om te pubUceeren.
Indlen nu een team het ongeluk heeft,
om eenlge fouten achtereen te maken
en dan nog een team tegenover zich
heeft dat van e1ke fout zoo volle dig mogelijk partlj weet te, trekken, dan is het
lot .spoedigbezegeld. Indlen de ploeg
onder del'gelijke, omst~digheden nlet
over ~en zeer sterk moretl' beschlkt, dan
kan een groot puntenverlles niet uitblljven. De verliezelJ,de partij raakt zijn
zekerheid kwijt en zal al vlug vervallen In wanhoopsp.vlitlek. Ret spreekt
vanzelt, dat het team, dat over het
beste wedstrijd-temperament beschikt,
het minst hlervan te lijden zal hebbn.
Persoonlljk ben ik ervan overtuigd, dat
de OO~tenrijker.s het wat dit punt be-

I

treft, zeker van ons winnen. Vandaar
dan ook, dat voor olJ,S de cat.astrofe In
de vijfde 'zitting grooter was, dan die
voor de Oostenrijkers in de achtste.
Maar onder erkenning van de Oostenrijksche meerderheid in deze, meen jk
toch, dat de groote Oostenrijksche~ rfederlaag in de achtste zitting aan dezelfde factoren moet worden toegeschreveti alS de onze In de vijfde. Zooals wij
in de vijfde zitting schutterden tegen de
op Volle kracht spelende tegenstanders,
zoo hadden de Oostenrijkers in de achtst~ zltting ernstig te' lijden van eigen
onzekerheld en onzen goeden vorm, dien
wij gelukkig nog tijdig hadden teruggevonden.
Zoo ziet men, dat twee ongeveer even
sterke ploegen elkaar hebben bevochten, zooctat het resultaat "een gelijk
spel" ook uit sportief oogpunt bevredigend kan· worden ,genoemd.

l*'

I

kening houden met tal van factoren,
waarmee de "gewone man" geen rekening houdt.
Z'oo kan het gebeuren, dat een a.b,c.~
speIer zonder eenige moeite het spel
wint en de geroutineerde wedstrijdspeItl' door een op zichzelf juiste redenee 4
ring in groote n~oei1ijkheden komt, ja
zelfs het spel verliest. Zoo is het b.v.
voor een leek onbegrijpelijk, dat men
tcr wille van een desnoods Lwee overslagen, een zeker contract in de waagschaal stelt. En t'och zal elke goede wedstrijdspeler dit zondet eenig bezwaar
doen, telleinde 1 of 2 matchpunten ex~
tra in de wacht te sleepen, mits het 1'1sico van down glan gering is. Laten wij
b.v. aannemell, dat dit risicD 5% bedraagt, dan beteekellt (liL, dat de op
matchpuntoll beluste speIer 95 maal
1 it 2 matchpunten zal winnen en slechts
vijfmaal omstreeks 7 matchpunten zal
I verliezen. Dezelfde redeneering kan men
volgen
t.a.v. een eenigszins riskante,
niet vrije, double.

I

I

Tenslottewil lk ..nog naar aanleiding
Ook hier z.al men in een zeker aantal
van vragen, die mlJ werden gesteld, een I gevallen een manche cadeau geven
kleine opmerking maken. Vaak imm~~s maar ook hier moet dit weer gecompen~
werd ik na afloop van den wedstnjd 'I seerd worden door een grooter aantal
aangesproken met de vr~ag, of ik ver- gevallen,· die door de double extra geklaren kon, wa~rom mijnheer X of Y
i
opleveren Vandaar dat het zeer
op een bepaalde ,manier geboden of ge- w n
. .
,
'
speeld had. Meestal voegde de vrager onrechtvaardlg Is om een speIer te verhieraan nog toe, dat hlj van meening oordeelen, die een nogal gewaag~e douwas, dat dit een ernstige fout was ge- ble ~eeft gegeven, mits ~atuurhjk ook
weest Zooals reeds uit het bovenstaan- hierblj toch nog de noodioe zorgvuldig...
de voigt gebeurde het inderdaad eenige heid is betracht. En zoo gaat het in vele
,
d
t gevallen. Men oordeele dus niet per
keeren, dat de vrager gelljk ha , en da
1.
en dient steeds de groote lijn
er inderdaad fouten gemaakt waren. ~pe , m
Maar...... dat behoorde toch tot de uit- III het oog te houden.
zonderingen. Het is gemakkelijk voor
Daar ik v,oornemens ben, diverse spelden toeschouwef, die Of meer handen
tegelijk ziet, Of zijn crltiek na afl,oop len uit dezen interessanten wedstrijd te
geeft, .den speIer te veroordeelen. Maar Lehandelen, zal ikwellicht nog in de gehet Is moellijk voorden nietdeskundi~ lEgenheid zijn hierop terug te komen.
gen outsider, om de redeneering van Voorloopig echter kan ik met dit overden, speIer te volgen. De speler moet re- zicht volstaan.

"
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In en om den Pacilla

Bescheiden' geneugten van Perth
De Ausfral/ier k,an
Hoe de beide sexen met .elknor omgaon
Bekorfngen van het Australisehe hultenleven
AUSTRALISCIIE IunSINDRUKKEN

van
1

,

Een speclale medewerkster
\.

zoons en dochters naar toe gaan, tezamen met ~e wlnkelstand en wle er alzoo venter nog in het· stadj e mag wonen, en waar men zich op een onschuldlge, ouderwetsche manter vermaakt
met welnlg jazz, maar veel van die rondedansen en "flirtation waltzes", "barn
dances" en lanciers.

III

Kleeding, vooral lingerie, is In Perth
oak nlet duur, en de et~1ages zijn zoo
aardig dat het zaak Is om wat extra
ponden mee te nemen, om zlch nlet geheel en al het genoegen van koopen te
hceven ontzeggen! . De bioscopen zijn
goedkooper dan In Indle ; men betaalt
voor een behoorlljke zitplaats 1 she .2 d.
of 1 sh. 6 d., dat ~s dus respecttevelijk
42 cenj of 5~ cent, en hiervoor krijgt
men in heel Austra,lie twee hoordttlms
te zlen, plus cartoon en News of the
WOrl.9. pe pau~ valt a.ltijd tu~chen
de t\y,ee ~oofdfU~s
~n wanneer men
. om .~cQt : u~r (w~l}ne~r het ~vondpro
gramma begint) nog l)~et klSt.ar Is, kan
men altijd nOB tegen halftien gaan en
nog een c9mplete film 2ien.
.

,n,

O,m ~lf uur i.3 al~~s !-l.fgeloopen en dan
va}t heel P~rth 'irijwe} C;iirect in ~laap,
voor zoover men zien kan I Voor
nachtleve~l p,e!J.oeft men hier nIet naal'
toe te gaan. Theaters met geregelde
gezelschappen zijn er niet; slechts in
SY9~.ey ~n Melbo~rne worden geregelde
vQo,tst~I1j~g,en g~g~v,en, en dan meestal
nog sle~hts "m~~ical comedies". Serieuze tooli~elstukken ·worden over het
alg~mee.n al1~en In ge~IQten kring gegeven, Wat Perth betreft, daar krijgt
men af en toe een gezelschap over uit
de Eastern states en is daar dan doIgelukkig- )me~. Tij~ens d,e ~oyal Showweek Uand- en veeteelt-tentoonstelling)
was de GIlbert & Sullivan Opera Com. pany er te gast en verrriaakte het publ1~k zlch kostelljk met die operettes
«H~ no~ altijd tavorlet ziJn) als t)De
Mika~o".
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alle ornhelnd ?ijn, SOI~S zelts met konijnen-proof gaas, want 'de talrllke konllnen deen veel schade aan het gewas.
Het autopad, de ..track", Q~.t over de
farm loopt (want natuurlljk .Hgg~n de
farms niet alle aan een grooten wes,
en . even natuurlijk heeft men. bij deze
groote afstanden een vrachtauto en een
elgen auto noodig) wordt telkens versperd door de hekken tusschen al die
verschlllende paddocks. Men moet dan
vlug uit de auto wippen om het hek
open en dan weer dicht te maken (open
laten staan is een vergrljp, want dan
zouden de schapen in 't verkeerde veld
komen) - en dat is nlet zoo eenvoudlg I
De meeste dier h~kken zijn op de ·echte
t

I

Een zeer geliefde dans, waaraan otk
schnjrsier dezes "op verzoek" deelnam,
heette de Gipsy Patter,,: men vatte e1- Australfsctte manter gemaakt, n.l. roetkaar bij de hand, deed een paar mazur- roer en ,,'als 't maar bliJft zitt~n"'! en

ka-passen voorult en abhterult, draalde qat zijn nu de "Cocky gates". Een
een keertle om zijn as, deed eenlge wals- "Cocky" is wat wij een keuterboer zoupassen, en herhaalde het programma den noemen, en een "coCkY gate" beopnleuw. w~t deed ml] dat denken aan staat t\it een paar emden prikkeldraad,
de al~~reerste dans-lessen in mijn kin- aan twee .of, drte ~,tok~~l'\ hangende en
derlaren ! De muzlek werd geleverd door met een st1,lkje iJzer~fa,ad, aan . den zijplaatselijk talent, evenals het souper om paal gebonden, Wanne,er men de Ius van
een uur of elf, dat bestond ult taar- ijzerdra'ad heeft losgewurmd, ;'val't de
ten, cakes en sandwiches met koffie en ,;cocky gate" prompt op den grond en
wat allemaal was gemaakt en meege- moet men het opzij sl~pe'n tot 'de a'uto
~~acht door de dames. Ongetwijf~ld zul- passee,r'e~ J(all·, om ~a.~rna' te tiach'ten
len er OD zulke avcnclen - waarbij de het zaakJe weer techtop te krijgen en
meisj~s in gl~epen 1;>ij el~a.ar zate~ en, weer <ien paal erlne~ ~ bereiken, want
de jongeiul in een .anderen hoek '~a.n de op e,ert gehermz.inilig~ ntal.1,ler. sChlJnt de
zaal s~onden te rooken ~n h~n keus te lengt'~ v~n de ,,~()C~y gate" ingekrombepalen voor ~en yolgende~ dans - weI ped te ,zl]n e)\ heeft me,n de grootste
de grolldslagen gel~gd worden voor :me- m~ite dep IUs we'er :~p dC:'passen.de (e~
nlge roman.ce in de, farmerswereld. me'estal Ing~~ikk~l~e) \yijze" aan den
Wanneer men het geluk heeft om door paal te bey'est~'geh - terwijl men vanuit
een alleraa~digste tarmersfamiUe uit- de autQ' natuurUjk op.. s~.alende wijze
genoodigd te w0r.den om een we~kje bij cOllunentareh iev~rt. Qit Wi} niet zeggen,
hen te loge~ren (en zoo'n invitatie dat lueri de gasten zelf de hekken la~t
wordt werkelijk ga,uw g~noe~ gegeven !), op(mlila'tten, m~ar wal~neer men zoo
kan men wat meer van het leven "in elgenwijs Is om het zeIt'te wUlen doen,
the c~untry" leeren kennen en bUjft laat de Australier zich ni¢t de ge,legenhet niet alleen bij rondhangen in een held Qntgaan "to pull your leg". Het
hotel In de stade
zijn grappenmakers, en als men ze I)U
iIet farmleven maar op gelijke wijze van katoen gee{t~
kan /men veel plezier beleven.

I
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Het meemaken van het farm-Iev~ll Is
ook uit artder oogpunt interessante De
farms in W.A. moeten noodzakelijkerwijze weI g'root zijn, minstens du'izend
acres (400 ha), 'soms 2 a 3.0'00 acres,
omdat he! land niet zoo vruchtbaar is
en .men .~edeelten van ~el1 grond +1ltijd
braak moet laten Hggen 0ll.1 weer OP
verhaal te kOl11en, terwijI een schapenfarmer l'ekenen moet op minstens een
acre grond per schaap om op te grazen. De schapen w:ord;en ook telkens van
weide veranderd. De 'farm is verd€eld in
versch1llende velden ("paddocks"), die
I

I1arde werkers
Overigens wordt er op zoo'n tar~
hard gewerkt; vrijwel het heele ja~r
door is. er wat te doe.J:l,~ .l?loegen, za,a;lio
en 'en de terreinen omwer"ken 'die braaf
i)loeten Hggen, hool snijden ('t hooi be...
$t+1at. hler niet uit .gras, wal1;t zulk hd6~
gras kent men bIer niet; men neemt
hl~rvoor een gedtlelt,e van den Jongen
I:coren-aanplant en snijdt het na het
drogen klein om als voer voor de schapen en koelen te dienen), dan schapen

Het nleuwe federate parfementsgebo uw van Australie te Canberra. Canberra is een tulnsfad, welker straten
-, .omzoomd zijn door grasperken en bloeiende boomen en heesters, Rech ts ~et men eell Australische acacia
in vollell bloei.
.

)
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Sdheren, koren oogste.n, en zoo voorts. mo.c~,t wOl'den vermoQrd (loor den een
Men gebruikt allerlei mac'hines 'voor of anderen tot razernij ~ebrachten
deze werkzaamheden, op de Amer'l~~an- Chi~e~schen student of een samenge:.
sehe manier. Een farm Is dan oo'k niet rotte 'hoop· yolks een aanval zou doen
met onze Hollandsche, kleinere en in- op de Japansehe wijk In Sj'anghai, ook
tensief geeultiveerde, boerderljen te ver- dan' ·falen aHe tegenwoordlge berekegelijken. Op kleinlgheden wordt. mindel' nlngen. Dan zouden de -Japarmers hangelet; m.achines worden nlet zoo netjes delend optreden. En verdei' blijft het
on.derhol,lden; men is er niet ~oo zuinig Kwantoengleger een onbekende grootop den grond. Iedere farm heeft zijn ~eId. De Japansche regeering, zelfs de
elgen smidse, al is het maar een gelm- Ja'pansohe generale stat In Tokio moprovlseerde, waar de loopende repara- gen voorstel~en doen, maar s'oms tr'eft
ties zelf verricht worden, omdat .de stad , het Japansche leger in Mantsjoerlje
veel te ver weg is om daar ieder oogen- beschikkingen.
bl1k een onderdeel heen te sture}l. Men.
moet er Ihandlg zijn en van aIle markten
thuis, en niet bang voor hard werk onder de gloelende zon., De farmers hebben ook niet veel tijd voor hun toilet
er1 loopen er soms' als vogelverschrikkers bij. Hun vrouwen hebben 't ook
niet gemakkelijk: geel1 str~omen'd water c;>f electriciteit in huls, k:Qken .QP .eeu
houttornuis, weinig aflelding. En toch
!teeft he~ farmersieven iets, w~t vele
~.ens·chen
aantrekt: vermoedelijk de
vrijheld, het baas zijn op een eigen. stuk
grond,. het zelf bedenken en uitvoeren
van maatregelen en verbetering~n, enfin, in een 1woord: zelfstandigheid.

Er Is weI een enkele dansgelegenheld
in Perth, maar de beter gesltueerden
gaan daar niet heen en vermaken zich
op 'gesloten partijen, lot bals, gegeven
door vereenig~l1:g~n..Restaurants, zooals
~
.
men hier in Indie kent, waa,.- men tot
vrij I~at.'~ avon4s met een .gezelllg
strijkje een drink tot zlch kan nemen,
heeft m,en daar zoo niet. ,Om negen uur
kan men in W. A. geen drank meer
kriJgen (ten~iJ ih '~t .hqtel waar men
logeert), en IlJ. de Oostelijke Staten is
het nog een graadje strenger 'en is het
J;)e' moeilijkheld Is' dan, zoo betoo~t
slultingsuur van ~e lJu.bl1eke ,Qars aI om
Peffer, een compromis te vind~n, w~ar
zes uur 's avonds, dus julst wanneer de
bi} Japan "zijn gezicht redt". Want
I arQelder y.al~ ~ijll we;l'k kQmt.
.tap.an
kan niet nog meer prestige verMen schijnt dit te doen omdat het'
volk de dni.nk bUjkbaar niet al te g'oed
wereldmarkten zal ntet grooter worden l1~zen tegenover China, als het reeds
herinnert aan de
verdraagt en er spoedig excessen vail
uu de product1ekosten door belastlngen gedaan heert. Hij
anU-Japansche actle, die de regeer1ng
komen, Het zal weI een wijze en goede
verhoogd
worden
en
misschien
ook
de
"
,v.r~ogst.u
ml;!.atregel VOof dit land zijn, maar VOOl'
arbeidsloonen, als gevolg van de hoo- van Nanking nooit oprecht heeft w1llen
eell onschuldig vreemdeling die er voor
gere belastingen, ·verh.oogd luBen wor- tegengaan. Indien deze episode zou worden atges~oten zonder eenige concessie
den.
,. "
.
het eerst komt kij~en, is het e~n beetje
aan Japan, indien China er in slaagt
vreen1d, vooral Waillleer m'en uit onzea
";,'
. vrijen Oost komt I Men zegt trouwens,
lIet Japan~c.he leger ill eeo botweg te' weigeren, zonder dat er consequenties uit' voortvloeien, dan zullen
, impasse
dat er veel te veel wetten en. verorde·
Nathaniel. Peffer, Amerlkaa'nsch ken- dqor een guerilla voortd~rend bestode Chineezen dit opvatten als een klaarningen in .t\l\stt:a~i~ ,zijn. Natu-urlijk ~ijll ner van ·de OOstaziati~che verho~dJn ken.
.
I d
,.
A
eze
overwegingen
brengen
~e Ja- blijkelijk bewijs, dat Japan heeft uitgeer in de .,s~<.\e.n wet de nOQdige Heden, gen) publicee.rt in het Januarh1ummer
Met dlt verschlet moetEm de, Japan- pansche legerauiorlte1ten tot naden- diend. En Japan tal In zulk een' mate
die d~n weg kennen en '0$ avonds oolt.
nog weI tegeil. gepeperde prijzen dl'~n- van het tijdschrift ~ Asia e'en artlkel, n.ers rekening hoUden en- het nlet te ken. Hun' voortdur~nde afpersing.en zijn prestige verIoren hebben, dat zijn
ken kunnen, maar\ a13 regel wordt er geschreven op 11 November te ';rokic;> llchtvaard~g oJ>ne.men. .'(n qe ee.rste hebben het Chlneesche volk .tot wan- leger niet langer respect ·in China vermag af te dwingen.
dus .avond's en's nachts niet gectron- over ,;China in verdediging". Hij komt plaats zouden de koste~ ~e hOQg op- hoop gebracht, en Heyer dan ~ich ~og
ken, ten'Zij men het noo<lige In huis tot de conclusie, d~t China' de' Japa~- IQo~n. ~e.n t\Vee<;le zol.i ~~~n groot COll- verder aan den overweldiget .te on-;l,erJapans dilemma
werpen, heert het naar het zw:a~rd geneemt ! Wanneer men een openbare
..
,
daIJsgelegenheid blnnengaat, zeUs in sche eischen zal afwijzen e? dat Japan t1ngent van het JapansQhe leger wor~ grepen, wat dan QOk het ris.ico er (Van
een groote stad als Melbourne, dan ziet geen geweld zal gebfuiken -. een nieuw ~en yastgehouden, .terwijl \1'apan in ino~e zijn. D.e N~nkil)greg,eering nwge
In dat geval Is het waarschijnlijk·,.
men de jong~Iul' tamelijk ernstlg aan; gebeuren, dat bijlla. revolut1on~lr mag denzelfden tijd eVGnals :Abdefe hthden begrijpelijkerw~jze er toe ge~~i.gd .01 ge- dat de Chineezen jegens Japan zuBen
zijn vriJheid van handelell moet hou- noopt zijn aan de J'apansche eischen handelen als ze van 1924 tot 192~ geden dans, terwijl zij er tus.schen door heeten.
,
weI e~n sigaretje rooken en een bonbon
Om meer dan een reden . (zoo zegt ~en e~ bovendie~ e~.l).ige )aren .noo.d.ig toe te geven~ het ~s' als bijn~ zeker ;aan dal3n hebben met aBe buitenlandsche
opknabbelen, maar op de tafels staan 1 hij) zal Japan geen gelnuik makell van ~ee~.t o~ ee.n mO:d~~ne ,mll1~aire ~lt:- ,re ne~en dat het .ch.ineesc~e yolk de inog.elldh~den, toen ze ook re~en nadgeen glazen.: VOO1' ons een zonderling geweld 'om China te dwingen zijn ei- ru~tn~g ~p te, ~u.wen. pe ·Jal?~nne.rs overh~nd zal behouden in Nanking. Om d~ri Olll aaf1 te nemen - of nieanden,
gezlcht. Bij een ge!egenheld, welke ik schen te aanvaarden. Een dezer rede- zi)p erl1stlp be:~~~~. ,,?tpt~e~t ~e v~r- z~jn p~an ten 9pzlchte Y~n 1N0crdyChi- dat zUlkS het geval was - dat de buipersoonlijk. meemaakte, werd er toen . nen Is beslissend. Japan is er vail over- 6udetili~ .va~ h~l\ b¢wap~nin~. Om <;l,~ze pa uit te vo~ren. moet. het JaiJa~sche tenla;)d~rs hun laat~te troef yerspe~ld
re~ejl ee.l\ uU,r of Hen door den "band I tuigd, dat het door zoo te doen., hi een ,up to date .te ll.1a~e.~ . is t~~ ell geld leger tot een formeelen oorlog ov~r- had~~n;' pat w11 dl,I.s z?ggen, <i~t de
leader" d~or z,ijl\ me~afoon omgeroepen 'I oorlog zou gewikkeld worden. e'n daar- n~dig. 'Eell a.l t,e Jang y.99r~g~~ette ga~il, onvel"~ch1llig wat de Chln~esche Chlneezeil .niet alleen hi het oogloope~,d
"Ladies ~nd Gentlemen, there will now voor schrikt het terug. Niet dat het c'1-ll}pag~le lit Ql}ll}a ~l;l ~<)&.t~~~e, j;uen regeering Qnderteekent. Het heeft zlch- ultdagend zulIen worden, maar ilch
eell po~itie gewrongen, waaruit ~ulleh aallgorden onl de sedert '1931
be a Pause for refreshments'.' I ('n oe- vreest vool' den uitsIag. Zelfs al ware v~r~I1~.4e.I,~, eIl J1,lis.t ~le. ja.r~.!1' waarjn ~elf
liefd woord in Austral1e, waar men ook I er eenlge wettige twijfel aan Japans ca- l;u~d~re l~nde~ ,.~nel .v9~r(ga~l).,}n~t het het-,'Of. moet terugtp~l.tken~.of ~nde1'8 ~oor Japan gelEden v~rltezen terug' te
op den Trans-Train ontzettend me9 I pac.lt~,it om 9hina met ~e wapenel.1 te ~~~<le:l:l yan wJlpe.n~l), ep W$lt ,l1?g ,erger vOQi:t~aan in eel?- r~~ht41g waarin het wh~.rtert. D~ ge~e\,lrten.is~e,n v,an de
sqhermt - om den ha.verkhp is er een ! ve~slaan, dan .zo,u qet "apansche leger Is, ;~et . ~.\l QVn9-~melijk tp:oote geld&Qm. niet ,wll. Het moet of zljn eerzuchtige geloopen tw~e maanden zullen Lje behalte en "ten minutes h'alt tor refresh- I de la.l~te ~ijl~, .di.t te .erkemie.n. 'lk be~ ll1:e~l. ko,stell. ~n ~et d~ g~l~kwestie bedo~,lll!gen omtreht }roord-China op- _schol:lwe~ ~l~ e.eIj bewiJs, dat zij dlartoe
het mihtair en he~ b,~r~er- geven of alles' in het werk stelfen wr stel'.k genoeg zijn omdat hun krach~
m~~ts"). TQen Kwam een kellnel'innetje do-al,' d,at he.t ,m1i1,t,aris.me i1) Japan nu b~gint
rond langs den dansvloor en vroeg ons, wee~. d,at he~ ten opzichte· van ,China ~iJk gezag me.er en meer rekemng te ve~weze~ll~jking er va~. ~{et wi! n~1:l OP zichzelf al voldoen~e is ge'weest om
het een noch het ander, en daa~om z,a,l Japan van handeien te doen afzien. I
wat wij wllden gebruiken: koffie of ni~t z66 kan ba.lldelen als vijf j-aar houden..
D.e kQsten v~n bet l,>e$W,tl'en en het het op 't oogenbak geen van belde doen.
thee, ell salldwiches? Tijdens deze pau- geeldel1 of 4elfs later:' ChUl.a'S lbenta: ZO,u. }'~pal) .dit ged~og~" C;ian· zou dit
ze gi~lg ~ok de n~uziek 2ich: versterken liteit Is gewljzigd en, wat ,van lheer to,t ~ntwl~k~l1ng pr~ngen v~n MahtZUlk.g mag, dunkt mij, verolldersteld een b~kehtenis van mlsfukking niet alen daarlU\ werd er weer met frIsschell beteekenis is, de cap'ac!teit om weer- 3jo~kwo .eJ~¢Jwn van het lan.d reeds een
moed aan het dansel1 begonnen.
stand te bleden is toegenomeh m'et den groote 1~8panning~ z60 ~el.fs dat voor \vorden; maar, zOQals reeds gezegq~ er leen betr'eftende de iaatste twee ma,anwll er vall.
onderneming tot onder- het .aansta:,ln<;l J:\ar' de bala.st.1ngen be- moet eenlg Yoorbehoud worde~l '..ge- den, tllaar tev.ens ten opzicp.te van de
"Old time dances" warping van China zou nu lliet e'en langrijk Word.en yerhoogd.. En in weeI'· n!a~ekt. Mocht er 11.1. in E~r9pa ~en vel'vlo~en ~ vijf jaren zljl1. Dan 13 het
mllitaire wandeling zijn als de expedlt1e wll .d~arvan zal ~r nog, om bet deficit oOl'log 'uitbreken, dan zijn a:le tegen-l1tle~ de geheele continentale positle van
Wat dansen betteft, is het heel ty- naar Dzjehol. China :tou ve6hten en t.e dekke~, e~n leenlhg van zoowa~ ze- woordige berekeningen van nul ell geen , Japan gedaan. En ~aarom geloof lk
pisch dat men in Austl'alIe,'en vooral op I zulks met effect. Missehietl zOU het In venhonderd mUl10en yen aah ,.obl1gatles I W~1rde. In dat geval vermQed ik, dat nlet; dat de Japanners kunnen en zuIhet land, nog veel doet aan ouderwet- i geen veldslag de overwiniling behalen Worden geem1tte~td. ~ zakellitlen-,' ~apan in. Noord-China ,den knoop zou len toegeven,. en wat mij af).ngaat, lk
sche danSel), welke dan ook hetiteld I - Ik zie ten minste nlet in, hoe dat ~che~ zUlien nu bEginneli te begr~'pen, doorha.kken, Indlen ,nlet op nog g~oo- ben er van overtuigd, dat zlj ~noeten en
worden met den naam "Old Time rou kunne'n tegenovet de onm~teiijk dat de nood a.an den man 13. -pe reke- .ter gebled dan In' Nool'd-Chlna! Maar zullen raandringen op een of andere
Dances". In de IandeliJke stadjes wordt supel'ieure tiitrustli1g Vall het Ja~n Ilhlg zal worden gepresente~rd, en de ook indien er, waar dan ook in China, concessle, die ,hun "gezicht", zoo niet
er zoo eens In de maand in de plaatse- sche leger - lnaai' het tou Japan kun- zakenm~nschen verretten zi~}) er teg~n. ~en i.nder<laad reij~tlge anU-Jap:,lnsche hun prestige zal redden. I1n hlerom,
lijke "hall" een dansavond gehouden, ~en noodzaken een groat ext)cditier~gEh Oe e'xport Is reeds ven)1.inde.rd, en Ja- uitbars;t1ng lUOCnt: l<omell, ~Ls b.v. ~en dunkt ~ij, .z~l er g~Jll"eI1de de komellwaar al de jonge farmers of de fa'rmers- te zenden en te o·nderhouden en het nans kracht tot mededmgillg op de J.apansch ambtellaar van hoogen rang de weken of maanden onderhandeld I
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'Nikolai Orloff

Oude boeke'h

.m ha~f wlldheld eigenHJk o1U11~p.sche.. ,
.. ilijk is" l~, het licht deJL,JUensc~el}jkheld1
.
"~ plaatsen. Hij doet .~en le~~~i .voelen,
l Mj'U"' ..................
'. <;1,~~ zeJ,f~ de me est ~achtl!109dige en
r~~J.ltva~~lge onder.. ons ",<T:" j(list die.
mil3~~piel'\ ~ Indlen l)ij in.., $1ien tijd in
de '\l'~volutionaire rechtbank geplaatst·
was, "met dezelfde sombere en fanatieke '
Anatole France's rOIlUIn der Fransche reoolutle
vastberadenheld onschuldlge 31~cht9j.t~r.$,
Groote tolllekeur bij de keuse nen Doolaards Orient-Express ver...
had laten guillotineeren, 'als de revolu- .
BOEKBESPREKINGEN
scheen in het Duitsch, Deensch,
Vhantasie€~ a!. lang IS. ,Het ~al ie~~r- tie-m~nscl?en dat gedaan hebben, He~ is.
,Zweedsch, Fran~ch en Amerlkaansch :
f~P .duldeltjk zun, wat t gevolg ~o.et f~ge\ijl< een pe~cb.ltldJ..ging .en een apo-.
Maar ook goede ultzonderlngen
van onze medewerkster E.. M. B.
zijn Drulvenplukkers slechts in het
w.~~e~ "val) .deze rampzaltge ,exp~,d,~t_I~.· ogie, dit boek. Een volkomen apologie.Deensch,
.,
~,~,nsch,eJ1 van het rkallber ,~an ,wr,enr.
.
In de N.R.C. van 22 Jan" geeft een
~rq.nie I(eer \Vrelln" (Echo- ~ijd'en ,altijd schlpbreuk op .de realitelt, . P~,. qt~J9gel} . hadden dQQf. een, ,t&<\&..
medewerker interessante Ibijzonderheserte) door\ Sinclair Lewis, Hun mooie, droo.men slaan erop t:. plet- eeuw,er geschreven kunnen ~ijn" zoozeer
Men schrijft uit Leipzig aan het Vad. :
den over de boeken, die uit het Neder; .1
,'('~r,talill* v~n AI(ce Schrij- t.er, omda~ z~ met sterk genoeg zijn om srriaken zij naar Sturin imd Drang en
Iandsch in vreemde talen zijn overgeBij den verlag Rascher te .ZUrich en
~ie)~., U.itg. 1V'~n lIolkema ell ceze realltelt te transrorrneeren naar galanterle. De houtgravures 'passen .'gebracht.
Leipzig verscheen een Dultsche verta\Vare(iddd, J)msterdum
. hun :w:~; ~.a,ar .,~I,}o.a,ls ide Ielgekleurde. heel .ln Qet kader .van ,(lit boek. JIet Is
ling
van
.Ltttorla",
den
roman,
van
het
Er is, volgens den schrijver, de laatstc
"folder.:5 v~l1. reisbureaux hem meer ge- een stp,J.\ltje van, .volmaakte stijl, zooals
[arenIn !.'( cu.renland een toenernende Nederlandsche Ietterkundtge echtpaar
Wie"i{et o1.lgeluk)leeft, deze overigens ~ot geven dan de kathedralen en muse~ in,~l) nJet vaak tegenkomt, " '..
"
C.
en
M.
Scharten-Antink.
De
vel'tabelangste1l1nJ voor vertalingen van wer·
)l:i~t ·~'~.Ve.~ql~\r13teJijk~.ve~talil1,g in han- (a!l ~e vr~emd~ landen, Z90 puurt hiJ ( .Een 1,{o,r.t.e Jnnoud zullen ·w.ij'hler nie't
J<):n van N'2d~l~andsche auteurs waar te ling uit het Ne<,lerlandsch ·van E~a Schud~9. ;",\e ffljg~r '~a, qet, .Amerikaansche ook mt kleme dmgen : een nacht" in ~en gev,~ni l:{et zou Jtie~ ~~QUjk ~ijQI\' \l.~t
nemen. ,:IJv~rlge propagandisten als mann laat niets te wenschen over. Het
,
,';
,9r.igrn:~~1 ~e;~~'~el},J,e'.~~WJen, z~l zich voor pooiberg doO!gebracht, een ontmoetmg yerhaal tot jwaarschljri1ijkheld te m'ot!prof. Hanunerlch en diens echtgE?l100te wei'k wOHit ddOr de Duitsche 'per's g'oed
',.' .' , " "
_ C~~\, ~9~lhJk ,~nel.11V1fl. ;gepI~lt3t zien. ~et een melsJ~, me.er Opg~.wonden vreug- y~eren in ,een klein ooste~.·ltet zo'u draIn 1927 debuteer~~ .l.~ ~.e \~ed~rland
:r~.I~P1in~te a(S J:~U ~~O, ,boek~spreker is. ne qan d~; 11l.et~dlcht~rhlke ma,ttet':of- ~~rig .ep ,aJge,zl:\~g4 l$.}i1).~.el), al~ Jle,t jn
(Denemarken), prof.. Gustav Suits (Est- becordeeld. De "Berliner .BOrsen-Zeitung"
schrijft
er
o.a.
,van:
"Een
lezenssche conc~rtzalen ~e~ ~~~~~j~S . onbek~N-d. ~~e~ p\e.n 't ,to~Jl.liGhen, dat in .cen ver- fact-ziel van een echte globetrotter het kort werd verteld
land), Jean Baudoux (Frankrij1,{) en
.
Giacomo Prampol~ni Utalie) dragen het waardig indrukwekkend boek, waarin de pianist, dIe onmid~elj~llt ,1~ ,ste.r.k~... ~~~,e \qi~'nste~ij~e Vel\a~ng een v09rtreffelijk boit uit zijn heele bestaan kan halen.
hunn,e ertoe bij, deze belangstelling aan constructiev~ wil van Itam~ op voorbeel- de aandacht trok< ~et, .4\1~r~~ ~en!~e' b'~elt .:QP,qer ~t jer~ik van niet-Engelsch
I Voor liefhebbers van 'geschied~nis <in
~aren eer de kunsten~ar~:~t ))':l?.lle~ :.~,ad re?~n~e)~~·~rs. W9.rdt gebracht ,? Of ,moet
.De .ei.scllep, dIe he,t zwerversleven· aan ~~n meest p1eA&ctwl.ijl.<~I), ~in :van het
te wakkeren en in goede banen te lel- dige wijs geschllderd' Is".
del)., pat !het '.locbt.~ns niet lquter ~ees,
" verworven, dat he~ tro.~w ~s ge~lev~~: p~'en Z~jn,.'pe~S09'l\lijke ~n onb~dwingbare ~en~~r w:r~I}n'S Jv,el'b,e~l:qJ~gs~ra~ht ~p. woord) is dit een ultstekende roman.
terwerken zijn, die men importeert, is
Antoon Coolens "Dorp a,~n ,de. Rivler de waardeering, dIe ,zlch, ~in9sd,el.\ o~.- fi~l,. trouw .bJij,v~n en 'heel hooghartig lnt~l~~ct, $ten~n, ~,~jn)~c9ter te _gro.o~. lPJ
vanzelfspl'ekend, wanneer men tedenkt, .is thans ook in l)et pUi~$cl1 .ultgel<o- verzwakt voor Nikolai, ,O~loff uJt" g~- ,zeggen: la\en de, s~ffels dan in gods- gaat 'naar Amerika terug, eeh reisdropm
; •
dat onze .litteratuur Q,aar uie.t ,bepaald' men. He~ 'Is ver~cl1enen . bij ,d.en ;rnse,l- tuigt van de plaats, welke ~e pianl~t l~a,an'l, ~n~eISc!1.1eeien(of gesp,eend blij- ~l'mer "en een beetje zelfvertro\lwen rij- CULTUREEL-L'IT'ERi\iRE " '. ( .: ';',: ".,
'", ":~ll: 'i~.l1 .~in9JaJ~ L~Wis. De ee'rste is na- ker. Hij is een beetje geschikter gewor,STICIITING
l'ljk a;.:tn is ,en dat bovendlen overal tel' Verlag te Le.!pzlg, die ook zlJn ,;Bra- bier inneemt.
tuurlijk ,de meer welwillende en brave den voor ;het aardsche 'bestaail ; hij' ~r"DR. WILLEM ·KLOOS"
wereld 'de niiddelmaat hoogtij viert".
9~nt:sch V?l.k" u.i~ga.f. Ook dit werk
wQr.dt .in de Duitsche pers uitstekend
Gedurende ~eze perio::r'e ~~ee{t 'Orio~f :~PYt\t.t'i9~, '4 ie) 5 samen te vatten in de ~ent ~t ,z~tf, met yrcUgde ,en .met weeTe Den "H~ag heeit ~ic'h ~'~n ~~~~·i~..
Uit' de voorbeelden, die de schrljver gerecenseerd. In het letterkundig over- zich tot een pianist van welel~~Qrm;\at ,a~¢zaUge zirtspreuk: bet~r iets dan *;o~4., ~en$lo.tte;,m~akt ,hij .~i_c)1 geh~el l$ie gevormd, die ~Ich te'n doel stlelt een
geeft, blijkt inderdaad, dat het middel- ~icht van de "Berliner BOrsen-Zeitung" ~:mtwlkkeld; er zijn slechts weinht lan- llie~1H)~;,
"
los, ~~n }ijn,,~,lcn.~eI:~.- en. r~i~i~ers7.~spL-.
( .
:J~;:\'~'
~a~ies, dl,e jl~m weI ~l~( wa,~en,)na~'Y.d~~ y~r~.e.l?-ig\ng ~e, sticb.ten, dje ,(UenstQ~a~
matige niet zuinig .bovendrijft. Het wo~d~, .z~lfs v.an een Nederlail,qs~hen ~en, waar hij 'nog niet optrad. Hii' V{o'rdt
tot de grootste ;vertegenwoordigerJ, van
De andere Is die van he't alles-of- J;1em. zich nog klemer doon VQe1en (ian }VII ZIJ;p. Jl.aQ d~ ~p.lt\\:fe~l~ Iv.~rl1~nJtl~,'J.@
grootste debiet in het buitenland ge- meester-rom~u} gesprQk.en.
.
gerekend zij dU~·· Or- i."": "ry
t i t b"
t b I 1)ij van nature al is . ell. trouwt met een h~~ ..:t-f,l,lderlandsche yolk door meerdere
nieten n.1. Jo van Ammers-KUller en
Ten' slotte is Felix Tlm'mermans' zijn, instrument
.
.
,',
.
,~~ e~, ~~ ,pas ~ ,e.
IJ een re.spec a e e _ .
"
~ekendh3id te geven aan goede litera""
"l\{~,~elon Lqlofs". Van de eerste no- "Boerenpsalm" in Duitsche verta"ung bij loft s c'arriere kennen, weten hoe lang, b6ekbes'preking in .een n'ette ~rant; bo- ~l~.f H9qb,y·d~~eJ ~q1~rJ}{.a.~ps:c.n, m~~~je, tU,Jn~ h\ .11.e~,. i\lg~mee_.n ,~ll ,aa.n ~t~ .Jl.tlr
h.~m bewondert en te~~n hem .pp
Pi
.,
te~r~en wij.35 vertalingen, wat ons vrij den Insel-Verlag nitgekomen. Timmer- hoe fanatlek de kunstenaa,r neeft ge- vendien is het· pleit een maand of zoo ~at
n reeds' ten guo n~te van de eerste ~~et..H.ij brengt zichzelf er zoowaar toe, grp.ot,e .ij'eA'eJ'~,Il~Q~~be dlch,ters en schrij...
laag voorkomt, daar een Fabricius pcik mans geniet in Duitschland een del'ge- streden om deze erkenning at te dwin- ge.,led,~.
~
t
I
vets in het ,bijionder.
'
p~~lis~ door ..de uitgevers. La~t ons dus 9v'. ~lJn ~~t:l o9~ OlJ1 Q~s_,ag: toe; '(r.a~~n.
op een dergelijk aantal kan bogen. Ver- Hjke populariteit, dat geen blad zich gen.
,
,volgens
plicht
en
gewoonte
(niet
vol~i)
'he~f,t
e~~de,l~jk,
o.p
zljn
n~~t.
~r~-h~l,
"
.
.
mO,edelijk heeft men in de pers nlet verstout, van dit nieuwe werk een
Orloff gens 'ee.r el) .geweten) onze stem voegell Gere, mtrUltleve manier,. begrepen dat ,qp .ee~.. ~aa~to.~ ~en s:te~~r: qage~ ..&.:e..
voortdurend de aandacht willen vest!- woordje kwaads te ~eggen...... wat overi- b Hij moge grijzer zijn geworden,~.
i1
il t t
lfb h d h
.
i no'uden bijeenkomst met eenige ge'lntelee!
zijn
opgewektheid,
zijn
vltaliteit
bij he~ Koo~ ,bder prijzenden-der-verta- ~ ~" w ,0 ze e ou
em ziJn asp - l'e&se,el'iden kon .de fungeerende .VOC)llzit..
gen oJ> haal' internationalen roelll, daar gens ook nlet gemakkeHjk zou zijn. De
zijn voorke\lr om drie, vier talen ling.
'
latIes verb!edt.
"
...
h~~u·. lit~eraire verdienste hier te lande vertaling is ,In orde, .de uitvQering is en
dooreen te gebruiken, ~ewaren, aldus
:: c;,;
~er de,r Y.Oo,rI9"0p'~ge. "C9m.ml~s.1~. qI.e.d'e.de.e...
nog ~l eens betwist wordt. Rub bel' smakelijk.
.
TT' 1
lk bl d d
d
.
;"0 ' I
') ::;"d' '-:i
k';' d ,lie,t is toch weI goed, dat <lit bo.ek ver- \lng, qoen van de toestemming van ~.
d e '.Le
vart ,;Madelon Lulofs", zooals nievr. Sze:, we
a
ezer agen; een 111~ oa s gez~g, ueze IS niet Waa.
WlUeI,l,1 Klo9S oq} ,..~ijn .na..aw aaQ de
terview met hem 'had, waaraan we ~aar .zeUs ~~e oeste vertalin'g ontneemt taald is.
ni'3uwe stlchtlng te verbindell.
kely-Lulofs buitenslands pleegt genoemd
het volgende ontleenen:
.
voor ~en 1;>R~ke,nman de:zeJl, ~ute\l.r "de
te worden, verscheen \n twaalf ,verta}'~1<IX TI~IMERMANS TE BERLIJN
"De ~otle·1.1 dorsten", door
~elft v.an zijl}. charme, die n.1. voor een
lipg~n, waaronder een Hongaarsche, .een
Anatole France; vertaald ,:6.r we,l:d. ,besloten contact te zoeken
,
.'
Nikolai
Orloff
haalt
een
papier
voor
groo~
deell~gt'
in
de
oorspronkelijke
beelTsjechische, een Poolsche, een Zuid-Sladoor A. ~ror'esco. :G'raviI're's m~t .,de ev~nelens. in .9pri~l)tb,lg ,?,ijpde
Men schrijft aan het Vad. uit ;aerlijn: den dag. In zijn voorzichtig beha11deld dill;g. pntdaa,n v~O 'dJ.t .uitel'lijk prpnkvi~che, een Finsche en zelfs een FranV<\!l
.... Y •..Bulder. ·,Uitg•.lYe... Utrechtsche Willem KI90:s-Ver:eepig'\Jlg.
Felix r.immermans komt hier· eenmaal Engelsch z~gt hij : Ik zou dit weI even gewaad blij f~, ..e r de p~y~ho.1og1,sche versche.
reld6ibliotheek,
Amsterdam , Het l~~t in ,jq.e ,oe:<:l9.e.Hn~,. P~l)~~~lJ~O,1;t
per jaar. Zijn impresario is de Insel- willen voorlezen.
dienste van over, en de breede visie 'Op
eeil 0picieele opllchtingsvergadering te
het maatsch~ppelijk leven van moderrt
Gelukkig staan daartegenover vele Verlag te Leipzig, die al zljn werken in
Dit Is een historische roman. Het is houde.n, waa,r 1 t\lsp{tn ~ n~df:re. pJanniBn
Wanneer de
bozookel' aanstalten Amerika Beide '2ijn buiten allen twij- weI een feit, dat van de drfe klass'le'k'e
vertalii1gen van Arthur van Schendel het Duitsch heeft uitgegeven. De eerbespr,Qken zullen worden en e,en definl(wiens meester\yerkeu "De Waterman" ste lezing, die Timmermans hier hleid, m~a.kt '~m\ Zij(l dictaat 'op te ,neme,n, ,zegt 'fel groo.t~ch. S~ncl~ir. Le,wis ,Is e~n ~o f:l'oote
m:o'gendijeden :
Duitschland, ~l€f bestuur gekozen wordt.
werd
door'
honderd
personen
bezocht.
de
hhprovts'e~rell'de
Orloff
zonder
papler,mat:lscllrijver
van
een
menschelljkheid
e\l "Een Hollandsch Drama" GChter nog
F~~n!Sri~~ e,l1 Engeland UtaHe lp.t~\l .w!j
nlet werden vertaald), van de werken Het vorige jaar sprak Timmermans Voo'r ~je: i.k :cen 19 Januari jl. uit Nede'r- 'en allure, zooals m~~ die bij welha~st pl.\I(~p }j~~chbuwing) Frankrijk de sterkvan prof. J. Huizillga en Aart van del' 500 aanwezlgen: Thans was de Ka.lser- lalidsch-tndie gekohleh .en rou zoo gr'aag geen enkelen Europeescheh roman'ch~r ~t~hiSU?~JsGhe visie heeft. Het is psychosaal van ,het Landwehrkasino, die m.eer precles willen ,zeggen hoe mool ik het aantreffen kan.
Leeuw.
log\S~Jl te~rklaarbaJar; Duitschlaild is te
dan 1000 plaatsen bevat, uitverkooh't, .da;~:r VQJ1d-., Vaor den Indischen Kunstrotha,nt.~scln ~n bewogen, Engeland te
hoewel
de
goedkoopste
plaats
2
R
.
M
'.
k'ring
he~
lk
vijfUeh
concerten
gespeeld,
In
dit
boelf
~o,ert
hij
ons
voo.r
oOgen
Het is voorts niet onvermakellJk na
sentlm:ehteel 'en f1~gllJat1ek om een ,lwl.........
teo gaan, hoe grlllig het toeval regeert kostte. Men kan zich van de pOpularitelt ,op Java, S:umatra en i3orn~o. De Kunst- 'Ide, ,verp~r~oonhJ.k~e ,~Y.l,these van een deren bl1k te kuqn·e~ heQben .0P ,h:et veroyer de vertaalmogelijkheden. Wij ge- van Timmermans in Duit&chtand geen kring is de meest perfec't'e concertorga- o.~erbekend menschentype van onzen leden. Daar .i$ een scherpe en pewegelijAdriaan van tier Horst Jr
nisatie, welke men zich kan voorstellen. hJd: de kleine dichter. 'De zachte en
v~n de volgende voorbeelden uit het voorste11'mg maken. Van' "Pallieter" ep. De
hoffeliJ'lIheid, wa~rmede men .in, In- tg~v.,a.,eUg~ .z\e.).. (He luist.te yeel oor~pron- ke ,geest voor noodig als de Fransche.
bewuste al'tikel.
het "Kindeke Jezus'" zijn, wanneer' Wij
k
{
Da:.ubij ~omt, dat Fl'ankrijk waa.rscnijpons 'niet vergissen, in nuitschland reeds die Uberhaupt ontvangen ~orrlt, doet ';'el,IJk~eid ~.eeft 0t.». te ve~zinken in de li).k,in het ve~leden het moment ~d~}.' v~ol , .pe , . NederlaI}..dscpe· cp,ltuu,rfUl,l1regls..
J,e.! Lasts Zuiderzee verscheen in het meer dan 300.000 exemplaren verkocht, een kunstena,ar weI h~el goed. Welk een .e~ale ~ass~; ell:, ~,U\~t te weinig om er komen zelf-verWezenlijkill~ heeft ge- seur Adriaan van der HOlst jr., die se ..
d~rtl e~n!g~.).a~~~ Jt;ll .f1n~el~n~. )V~f~"
Duitsch en het Fransch; Albert Hel- en ook de andere werken hebpen reeds P r ach ti g hind. Gedurende de Kerstda- 21Ch lut Vl'1j te maken
vonden. Het heeft, zich tot zijn meest z~all}
,is, heert een ~ort~ g~kl.~ur,de d...o ..
mans Dolle Dictator in het Spaansch: vele herdrukken, beleefd, 2:oodat de ge~ was lk te Djokjakarta. Nimmer zag
persoQl1l:ij1{e. schoopheid ontplooid in
MaUrits Dekkers Oranje en cl€ Opstand Insel-verlag er thans een speciaal i~ .le.ts s~hooners dan den Boroboedoer, , bie, d'Oor geboorte en opvoedlng be- den tijd der Lodewijken, zijn Europee- cumeJ,ltaire over visschen gemaakt. ~
del' Necterlanden in het Amerikaartscb. Vlaau1sch lectoraat, dat onder leidlng ·nimmer i.ets dat grooteren ,indruk .C?P 11)ij last is. met een ongewoon gtoot aantal sche .li,iisSie vol~qer~ in de Revolu~le ~en f11m .(,lie. Small Fry heet, zal nog deze
van den Vlaamschen letterkundige Piet maakte dan de Kraton. Ik beklom o.ok m.inperw;larqigheiQScomplexen en ang- zijn climax ,gevo~den in ·NaPoleon. Het m~an~ .i.U rJv~U w t.~w,deu vOQr h~t
Van ,Herman de Man verschenen de Mertens staat, op na houdt. Er werd den Lawoe en ~eb over het alg~meen sten; die de realiteit niet aandurft, en s~reek~, voe,lt en denkt In ter:men Yliln eerst worden ve_rtoond.
, zooveel als mogehj k was van de relS zelf er 'o~tt nie,to de br\l:l af\~l 'g,eeft, ma,ar het het verleden, om4;at dat zijri meest gevolg,ende werken in vertalingen: Ret een ware veldslag om T'i '
"
' . mp1ermans genoten
dubbele leven leidt. van den eeuwig- eigende t_ennen zljn.
wasseride water in het DUits'ch, En.:. handteekening
geleverd, en p.et gedrang
.
zwoege~deU pa~dI:()QPJ.~r. .a:.et. is . Singelsch en Deensch; ~aria en haar was zoo erg, dat' er dames flal,lw vl~~en.
Peter', LOrre, die pas zijn rol in Nancy
IndH~ is een land', dat nieniand kan clair Lewis' ~:muitwischbare verdienste,
Tim~erman in het Deensch; De kleiDe~e' rorrlan van Anatole ~ran'ce is
ne W~l,'eld in het Deensch e~ Duitsch;
Timmermans vertelde eerst van zijn vergeten, die er is geweest. Ik vertoefde dat hij.}p d.~~e ~l~i.ne, ~ichterl!jk n~:i~ve een bew-ijs' voor den sterken hlst9rk Steel,e. is Missing heeft voltooid, is geeen StoombQotje in de Mist in het leven. Rustig op zijn stoel geze'ten, ver~ er een maand, ,met den Rotterd'amschen en ongeloofhJk-sympathieke slavenziel- schen zin van den Franschman evenals .~ngag~erd voor een hoofdrol in The
Deensch en Poolsch.
telae hij, dat hij een boer is. Een echte Lloyd ben ik heen en terug gega'an en van-een-Wrc.nn t~ge~ijkertijd de halve voor het m~esterschap. vp.n. ,den', ~OlhjU~'" Last ~laver, een film v~n, :.t.~Y~tG:a..r-l1~tt
Westersche menschheid .~ymboliseert en cier zeIt. Van het begin tot het eind over den ,.~l~venhandel -.tu,s~c,qe.p Af1ika
boer, die zlch een voelt met ~ijn viaam- maakte een zeer comfortabele reis.
Vein Antoon CoolEm verschenen Kin- schen grond, zljn. akker, zijn vee ......
cen, J~vend .k~rakte}.' .cr~eert. Want onze hee~t hij spheer. ~eJ{ek~h .door den brll en der ,Yerf:~nigde staten.. J>e andere
In steden als Batavia, Bandoeng, Soe- meneer Wrenn 1s levend; hij is levender van, den modernen psycholooO' en men- hOOfdfol,~e.J:l .11). deze, film w~rd~n, .J~~v.~l~
dereri V:,ln ons Volk in 'het Ouitsch en maar vQoral met zijn volk, zijn boeren.
Tsjechisch: De goede Moorctenaar In Zijn vader was reeds poer, en wilde rabaia gaf ik twee concerten en ik ge- en echter dan ~~n mensch van vleesch schenkenner, penou~,t, het ~n~erw.exp ,doQr Warne.r Baxter en Wallace Beery~
..
,,
het Frans'ch: Dorp aan de Rivler tot boer blijven, ook, toen hij het verlel- loof te ,mQgen 'zeggen, dat de belang- en bloed. Het h~kt een par3:~o~, m~ar l1:iettemil1. zi)n ,his~risch~n..to9~..~99al~
XnternatiQn~le sal).wnw.erldn~
nog toe ill het nuitsch. Ret drama De delijke aa:nbod kreeg, tuinier op' een stelling er ,heel groot was. M~t de ont- h.~t, is de "Yaarh~id. Dat k'Oli1t door,~at r~eds·. geze~d, is dat hiel'?,lt te verIUaVreetlld'eling ,beio"oft door Duitschland ka?teel te worden. Hij vertelde v~n zijn vangst door het Indiscne iJub~iek ben ik ZIJn klerkenbestaantje gevded wordt ren, dat de Franschman nIet, zooals zijn
,De rraIj~che tooneelschtiJver ~n film":
een. trfomftocht te hou~en.
Hefde voor de natuur, van het schoon meer dan gelukkig. Het was er heerlijk. door honderdduizenden kler~ellbestaan- Europeesche cQl!ega's,. noti~s ,en waa,rden van het. verleden bij zijn nieuwe we- c~iti~lJs Marcel Achard en de ~ri&sische
'van het vlaa'msche land, van het gol- Men voelt zoo ,heel duidelijk, dat bet pu- tjes over de geheele wereld.
reldbeschouwing inlijft, maar omg.ekeerd filmreg,i,~se."~ An.ato.l .Lttwf)lt 1,WJ~.btln ~~~...
Jah H. Eekhouts Boer zonder God vend graan, en van den m061en Vlaam-' bUek er niet verwend is, dat ,'t niet moe
Js
om
naar
mu~iek
te
luisteren.
~en
_,:pe
he~r
Wf~1}n
~~Jt
,ee!l
jP~a~
hon{ierd
de veraverirtgen van de twlntigste eeuw mert ~en scenarIo, g,etH~ld ';f.h.e Killer,
versche~nl ,in bet DUits9h; Jan R. Th. schen sterrenhemel. '.vannee'r men in
Camperts Wier in het Deensch; Theun een korenveld onder dlen ste~renhemel toonde er bovendien een sterke b~lang- dollar. Daarmee begint zijn,' groat avori- aanpast bij de kern van zijn pezit: het ~e&GhreveJl, dat onder regie van den
stelling voor de modernen, naast Debussy tuur. Hij gaat naar Engeland om ein- verleden.
Amerlkaan Raoul Walsh en onder pro'"
de Vries' Rembrandt verscheen. in het slaapt, dan is men nader tot God.
en Ravel heh ik er o.m. vrij veel Proko- delijk de dingen w~arv:a,n hij gedrpomd
ductielelding van den Duitscher MarDUitsch,. terWijL van Anne de Vrles'
Na de pauze las Timmerm:ans; die fieff gespeeld. Ik was aanvankelijk van heert, in werkelijkheld .te zien. Hij wil
Het verhaal speelt zich af in het laat~ ~el ,ij;~1JJ;:ll.a_o d90r . e.eu Engels.cne OlmBartje v~rtalingen in DUitschl;\i)d, Eng'eland, Denemarken, Zweden, Noorwegen het DUitsc,h met een Hamburgsch ac- plan via Japan en !China terug te komen, de groote re.iziger zijn die hij in zijn ate stadium del' revoltiUe: het sChrik- maatsch~ppij zal worden verf11md.
ma~r dit was dezen' keer niet mogelijk.
.
: '"
en Ft'ankrijk het l1cht zuHen zien of cent spreekt, uit zijn werk.
Ik h~mij v~rplicht o~een ~rle con- ,~~, .~.----~.~~~~~~~~=~~~~~~~.~~~~~.~.~~~~~~~~~-~.~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
--==
reed~ z~gen. Van dat ande.re succesboek,
Een applaus, dat niet tot bedaren wil- cer~n in \N~~erland te ~eve1?-, boyendien '
1,
MeriJ»tle Gijzen, vers~heen slechts een de komen, beloonde den Vla~ing, die. sp~el ik in Febr\.\ari te :Landen vijf ach- '.
l
hier o.a. h~t st-erke ,portret van Daumler's '
vertaling in Duitschlan'd .-en Denemar~:l~l~~nm~~~~:it h\ar nog eel'~s terug teieenvolgende Chopin-ayonden en vert.
v(iend en bewonderaar, den schilder'
ken.
trek dan naar Belgie, Frankrijk, J.oegop~u,b.ig,~'y, ~~~~ndQm v3P Ql}.,~QP, .v.on der
slt\vie, Roell}enie, :OOsten9jk". ,
JI~yp~ 'te ~~rlij1).. Van .z.1jn .~~lAZa.tri,~ plas..
---,
-.'
il~ke,h ~ij~' .ui~, .F;rapkt:~jk l1~g~u s~ti.ks ge ..
Bela"ngrijke
inzending
uit
Ned~rlandsch
"Is d,it reizen voor een kunstenaar, van
stuurd: zes 'van: de eers't tater in brons
wie.n stee.ds het noogste w,ordt verlangd,
gegoten portretten van politic! der' JUl1nle~ zeer verllJ,oeiend 1 Ei~cht het niet te
de voor de groote moderne Franschen, 'ffi'onarchie, die Daumier In' het parleveel van uw k:racht 1" luidt de laatste
~wam, '(erder bijv. nog de
pr~V;lltige !):].ent. ip .klei, \>oeJ~.~e.rd~, als iSchets VOOl.1
vr~ag.
Nadat tw~e jaar geleden Parijs eon aCLuar~l der- wijhproevers, voor w(e in~1J. .z1jn ~ai'\~~t\lre,n, eigen.dom van ~en heer .
groote tentoonstelling van het oeuvre cen paar extra~fijne flesschen uit den Le Garree, Parijs, en d~ prachtige, DOlli
Nikolai Orloff geeft daarop h€t ant- van Honore Daumier organ1seerde, heeft .kelder peeft gehaald, "La fine bouteilIe", Qulchotrteske "Ratapoil", die Daumier in
\voorct, dat volkomen 'bij zijn sterke per- dezen winter Weimen -.:.. waar in de be- eigendom van· ';fhorsten Laurin, Stock- 18qO bpets·eerde, ,thans eigendom van het
soonlijkheid past: "Ook het publiek heeft roem~e,Albertina,onder de 600.000 num- holm.' Voorts werden inzendingen ont- Louvre.
zich in den loop der jaren ontwikkeld.
De tentoonstelling telt 269 nl\mmers
va~. ?it .~r~ot~t.~ ~rente,~~SlpJnet\t~, Yangen van de Natlonalgalerie te BerUet.els,cl,1t van den .~u,nst~naar eel?- ,s,~~eqs m,er~
wereid, oak vele unica van den grooten
en ·geeft daarmede eell volledlg' overgrootere perfectie. lIij, die in het pU9He.k Frah~chmail' . bewaard worden - een lijn en de Kunsthalle te Bremen.
Wat voor velen, die de Daumier-ten- zicht van aHe genres, waarln deze zoo :
optre~dt, Illoet zicn de evolutie P~WU&t
zijn, die zich in de concertzalen' neeft DaurriWr-:-tent90nste.l1ipg g~organ\seel·d. toonswlling te P~rijs zagen, <leze v~n v,rlJchtbare .ca,rJca.t\\~ls~" ~,e~~e~:~,~.r" ~q
Deze ~?,po,sitie, qie o.o.~spro~kelljk maar "Veenen t()CQ nog bijzonder. interessant llthograaf, in de twee ,t1jdschrUterl van
g~mani(esteerd. En ik houd zooveel 'van
een'.
ma:and had zuBen duren, moest al m~akt, is, dat hier thans ook de schit- ~ijll opdrachtgever PhUipon "La .CarIc~", .
mijn muziek, ik houd zooveel vf)n .l)lijn
werk, dat ik het heerlijk vind om te twee 'k~er verlengq worden . Ze blijft terende verzameling uit ons 'land, die ture" en "Le Charivari" en daarbu.lten
trachten aan de mij gestelde etschen te thans al vast nog zeker tot 15 Februarl y,an,dell heer ,F~an~ J$:oenings, welke n.iet 119$., ,P,fop~.ceerdl'"~' ~.f zijn, ~nk~l-, ~.e~r
open.
'
in Parijs was, t~ zien is.
~eld~flll).e .., ~tukk~n onder, z.oo .e~l). t9.e..
voldoeri".
Direct reeds in de ,eers'te, de eereztllen, vallig door de justitie nlet achterbaaldt
De zeer kunstzinnige en kunstllevende met de teekeningen en aquarellen, vlndt en vernietigd exemplaar van een teegezant der Fl'unsche republlek te Wee- men, In:,last vele, schat'teJl uit Fransch ~n \<'!f:ing~..viln d~n burg~rk9nii}g ..LO~1.s
NIEUWE LETTERKUNDIGE PRIJS
nen, de heer Ga~riel PuaJx, z6rgde. er 'Ween~c~ be~it, e~n tW.ln~l~tal ~la~grij~e ~" llippe. ~ls M~r\ga.nttja., d~ ,gelas~l~g..
D~ Uitgeversmaatschappij "Ko:smos" voor, da.t nlet .aIleen de Scli.atien vart ntimpwrs van ,de verzam~ling,"K~nirigs,. g,~ den ~ersliI}d~n~; ,c,",r~c,a.tu:9r, we}ke
g~)1 gr,<?~ot~n ~lJI).stenaaF! een ~er gr90t..
te Amster<i.am zal in 1937 een nteuwe Louvre en B,ibl1ot,heque Natlonale naar (Ou,der de part1~~lleJ.:en, die, stukken
jaarlijksche letterkundlge prijs instel- de groote it1sterihrichting in Weenen ~t~hd¢n voor de~e 'tentobns'~el.li~g, b~- ~t~n" we~1<~ Fr{\,nk.r.lj~ voort~r~cht, ove..
len, de Kosmos-Eerstelingen-Pdjs. Deze gestuurd w.c;)r~en, <.loch dat ook de groote 'tlOort, overlgens cUog e~n ~andsenbot, 9,~' i:~gel1~ zes ma~ndeh gevangenisstraf
.
zal \vorden toegekend .aan de beste eer- Parijsche Daurriier-verzame,la~rs,.zooals ,Helniuth rLUtjen.s te Amsterdam>. In de'ze ko~tte......
ste -- nog niet gep~lbliceerde --;- roman pl'Oute, 'Gobin, Roger-Marx, Rouart en eerst·e zalen hangt ook van het Louvre
De Weeners geven blijk, het genie van
van een debuteerend schrijver. Van de Pettet, hun'schatt-en afstonden. Ook an- "La soupe", dat heerlijke hUlselijke "ta- Daumier te eeren. Zoowel de tentooh..
jury zullen de heeren Dirk Coster voor- dere musea stuu,rden '.b,elangrijke stuk- fereeltie" dat Daumier" toen hiJ, ,z?Qder st~lljQg als ete ZOlld,agmprgenvo.orqr,acU';'
Een Prinses wordt geschiIderd. Raden Adjellg Siti No'eroel Koesoemozitter en C. j, kelk secretarls zijn. 'Na- I ken. Zoo zohd de Ny Carlsberg GIYp.to- waard€erlng te vindep' oij ~ijn 'tijdgelJ.oo,. ten aver de beteekehls van dezelt groot':'
wanUullii, dOchter van den lUallgkoe Negoro, poseert~ zooals reeds, geuleld,
dere bijzonderheden, de voltallige jury, thek van Kopimhagen' het beroemde t~n, rzijn geluk ook in de schilderkunst meester van licht, beweging en plast1ek~
in Den Haag voor den schilder Jan Poortellaar, mevr. C. Goedewaagen
voorwaarden enz. zuBen eerstdaags be- "melsje voor de recht-bank"; uit Scan- beproefde, nog enkele 'malcn herhaalde. en van scherp typeeren, blijven zeer
en den teekenaar los. BUl1ller.
kend worden gemaakt.
dinavie, dat steeds zaoveel beg rip OOon- Van de schilderijen uit dien tijd hangt druk bezocht. I
\ .,.
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,Huur Aangeboden
, OEMEUBILEERD HUISJE (voorgalelU, ztt-, slaap- en eetkamer), Laan Wieeherb 14 '(nabl] tramhalte) , te huur aangeboden 'vanaf Aprilvoor 6 it 8 maanden. Huurprljs / 37.50. Telefoon: Batavia
1641, boekhouding.
M 390

Vacante Betrekkinqen "Onderwijs en Lessen

BOEKEN-CATALOOUS. Eind' Februarl
verschijnt het eerste nummer van Lezer's
driemaandelijksche catalogue van 2e
handsch becken. Toczending gratis op
aanvraag. Oeeft Uw adres op, ook als
U boeken te verkoopen heeft, aan den
2e handsch boekhandel "De Boekenbeurs" L. A. Lezer t/o Societeit ConcorM 384
dia, Bandceng.

DANSSCHOOL SILVESTER,Oude TaJUF'FROUW gevraagd voor de ochmarindelaan
69, heeft p1aats voor heetenduren om Iongetle van 4 [aar bezlg
ren
in
nette
Europeesche
clubs, voor bete houden. Aanme1den Grisseeweg 10,
ginners
en
gevorderden.
Lesgeld /4.tusschen 10 en 11 uur.
M 385
per maand. Prtvelessen I 2.50 per les.
M 380
standvastigheid is de aanvulling van
alle andere menschelijke deugden. (De
LaERBOEK MACHINESCHRIJVEN 10Zakenwereld) .
vtngers-systeem, voor klasslkaa; onderwijs en zelfstudle, door 5J. van Eck, 13
verkrijgbaar in e1ken boeknandel,
Ml

.

RUIM PAVIWOEN (voorgalerij, 2 kamers, elgen bijgebouwen), Laan Trivelli,
dlrect te huur. Uuul-met Inbegrlp water
en llcht I 40.-. Brieven onder No. M 358
bureau Bat. Nleuwsblad.
,

Aanbevolen Adressen
WEDER ONTVANOEN diverse soorten
flguur-zaagbeugels,
o.a.· bulsbeugels,
i¥OOrloopig tegen oude prijzen. Toko
Diana, Pasar Baroe l07,Batavia-C.
, 1 M 386
, ~UIZE uNAOROK" boven Soekaboem1.
IVoor de a.s, vacantles nog enkele kamers
mej. elgen, voorgalerlj.
M 391

Te KoopAangeboden

Acnbod 'P'ersoneel

PEUOEOT SEDAN, .benalne 1 op 12,
economtsclie wagen, te koop aangeboden
voor f 600.-. Oud Oondangdia 11, Bat.Cent,rum.
M 389

MEJ. A. J. LUCAS. Rlvlerlaan 18A.
Aanmaak totletten, corsages en bloeEX-ACQUISITEUR levens- en onge- men. OJ.}leldlng tot costumlere en
vaUen-branche, metervaring in binnen- coupeuse. Zeer billijk tarter.
' M 378
Ianden, stelt zichbeschlkbaar. Brieven
onder No. M 387 bureau Bat. Nieuwsb1ad.

INDUSTRIETERREINEN. Wegens boedelscheiding zeer,billijk te koop, rulm
4 bouw elgendomsgrond aan grooten
weg en spoorweg, vlak bij dlstrlctshootdplaats Bandjaran, idichtbevolkt,
stroomend water, 16 K.1\1'. bezulden
Bandoeng. Brieven onder ~o. 1091 de Ia
Mar, Batavia-C.
M 375

Voorspoed en vooruitgang zitten in de
dlngen, die nog gemaakt moeten worden. (Henry Ford).

"Als ,u blnnen vijf,minuten .hler bent met dat
brandbluschtoestel, dab u ,gist.e're.n wllde demonstreeren, is I het I mogelijk I dat 'ik er Iets
voor voel, .....;'

RASECHTE TACKELTJES, 3Y:z maand
oud, te lwop. Bevragen Museumlaan 3,
,0:. l{U~8TTANDEN
KUNSTOEBITTEN telefoon 1264 Welt.
M 381
Euro~sche technlek. Billijk tarlef. Ke~=~=~~~==~~===~~===~'~~~-~'~~~-,~~~~=~-~-~-~-~ AR~, met&rop~~h ~cid~h) d~
HET LEERBOEK VOOR S T E N O O R A · "
&,
bonSirlh 81a, Batavia-C. Telefoon WI.
ploma, biedt ztch aan. Brieven 'onder
CHRYSLER TWO SEATER model 66
2620.
M 392 FIE systeem 'Pitman, geschlkt voor zeIt·
.
-,
' 2 PENSIONS, gedeeltelijk gemeubl~--------_......- - - - studle, door 8J. van Eck, is verkr1jgbaar 6 cylinder, in ultstekende condltle, te 1
te
No. 'M 382 bureau-Bat. Nieuwsblad.
M 2 koop wegens vertrek. Djokjaweg 101.. eerd, r overnarne aangeboden. Gelein elken boekhandel.
Zonderllng, dat menschen, die de theoM 383 gen in centrum, dichtbij .spoor en tram.
Een groat aantal zakenmenschen hebrIe ZQO ver ult' e1kander brengt, e1kan----- goode
- - -manleren
---Het kwaaq zegeviert vaak, het over- -De
der zoo vaak in de practijk ontmoeten.
gronds1ag
van
is Betaling contant. Brleven onder No. ben SUCC€s gehad door te zwijgen, terwint l1ooit. (De ZakenwereldL
(De Zakenwereld). I
zelfvertrouwen. (De Zakenwereld).
M 38~ bureau Bat. Ntetiwsblad.
wijl anderen spraken. (De Zakenwereld).

Perscnclio
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,,0.T.E. V~A." GEEFT;" SERVICE

Onfvangen:

Koningsplein West No. 1 -

A. S. RO

GLORIA

,'I

Batavlasche Moderne HygH!nische

;\'V(A

, Yoor:

sse 'H

Part1cul1~ren~

E R I J
Hotels, KoopInternaten.

t~ardlj, H<>apltalen,

Batavia-C.

je'. No; 2696....i- Weltevreden
WASCHTIJD 1-5 DAGEN.

I'

.

TENNI~RACKE'f8

BLAZENOERB
/ 1%.50
~ET 0 A RAN 't I S

3096

"felefool1 3815 WI.

•

gebeurt 12

,
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---~
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per Ja a,.,

27 -

STEEDS VERSCHB AANVOBB
WEL~121 ~7b

TELEFOON
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De Maileditie van het Bota-

'G A RAN 't I R

,
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VLUGST ! ! t

8JNOUA & SONS
Fuar.Qaroe No.4 - lV,eUe'Vreden

. ";

De toorn bele't iemand de waarheid te
zien. (J?e Zakenwereld).

10 prijzen

75.000

50
250

10.000
5.000

"
II

....................'. a f

1.000

••••••••••••••••••••• II

II

••••••••..•.•.••••.•• "

I'

500
100

Cl

Totaal 313 prijzen =·f 150.000.-

I

. '0 B S N ARE N
:. "~I f.- en / 5.!de~

maanden spectate condltle3. InUchtlngen, WI. 336.
M 376

n totaal worden iedere maal1d de volgende prijzen getrokken:

VLUG f
VLUGGER! !

t',

HO'J'r-

, dat iemand op een kapitaal van f 10. -een zuivere winst maakt van', 7499 % I
Want '. iedere maand, is er een gelukkige, die op zijn 19t ad een tientje den hoofdprijs
trekt in de GROOTE GELDLOTERIJ van: f 75iOOO~'- .

Telf. i21i

H:alen
en brengen kostelo08.
I
,
149do

VAN DER

d
tegen blll1jke pr1jzen. Ultswken everllcht1ng en prettlg te bespelen, BlJ ~

3063 3000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-PARAPATTAN

Noordwljk 6a.

TENNlSBANEN

LA~.~g~n~earond~Mn~~~

H. A. W. IllLVERJDINK

128W

\

H
et
T'
H

PATENTEX is onmlsbaar voor de hygiene van de moderne vrouw. In elke
apotheek en drogisterij verkrljgbaar.
, M 379

DE ALGEMEENE VISCHHAN'DEL

8 i II ij k 'T a r i e f. "

8EKlEEOIN OS TOFFEN

3073

Koopt, Uw

Telefoon 1770 en 405

Rltprijs per taximeter.
VriJ ,voorrijden, dag en nacht geen verschiI.
Luxe Auto's en Trotiw-Coupe's.

Chique

-'-----_.

Diversen

viaasch, Nieuw'sblad goat per
vliegtuig noor Nederland en
wordt tweemaal per week verspreid.

Slechts J 3.- per
151w (buitenland J 4.-):

kwartoal

G.' ROO'" T E ~ .E.~ D1 ~ TE R Ij/·
.I

ten behoeve van

"0 a t a v f aI,

V I p, c, eDt Ius

. ~"

;

Vr,e r e e nJ gin g t e

Bat a v I a - C., c. s•
3067

m

FL~TGE80UW

"GRISSEEWEG"

HET IS UW EIGEN SCHULD

lndlen Unlet Jevreden is over hel
MA G N E ET JES ·:"TARIEF gelevel'de,'
aIs U blj bestelIlng niet

Per 5regels druks of gedeelten daarvan

MOD(RN GEMEUBILURDE fLATS

Voor annonces , welke nlet van.zakelijke .trekking sljn:
Per 5- regers druk. of gedeelten daarvan :
per ploats;ng .........................••............... f 1.per 2 plaatsingen
~ , " 1.50·)
•
p..er 3 0f , 4 p faatslngen .... ,.......................... II 2. - • )

AAN HALTE TJIKINI
I N Lie H TIN G E N': '
Teleroon WI. 336 (tusschen 8 uur V. m. en 5

f 1.---:- per pfaatsing

UlJ

A''':, .

n. m.).

De reductie wordt .fechts verleend;/' ~~l1neer blj eerste
aanbfedlng het aantar praatalngen ve,r~~ld wordt. _o~_

•)

,

nauwkeurig beert, opgegeven, wat U
verlangde.
Indien U LIMONADE of AKRBLANDA bestelt blj Uwen langganan,
Is he,t. besl1st noodlg, da.t U er blj opgeeft, dat het van ..LOURDES" moe'
zijn,dan Is U er zeker van iets goeda
Le krijgen. Waarom zoudt U iets riskeeren?
He,el,t UW Iangganan toevalllg ooze
artikelen filet in voorraad, vraagt dan
~ven verbindlng met
Telefoon No. 2329 Weltevreden.

M.w.f.

.".

•

si•

•

~ ", \

-

2876

•

.Veer de bezorging van Uw drukwerkeh te>~Semarang

,~Pontjol'

11 Semarang Tel.' 1546

,

.

Betrouwbaar

naar het

"LOURDES"

i,

•

~oede

se,rvi'ce

1.

••
•
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Gemeenteraad van Buitenzorg
Het slot der vergadering van Maandog
Leenlng

tum.

.11. B. S.-sticlrtillg nog niet 'urgent

Het staken der stenunen sloot de verdere behandeUng van het voorstel der
nleuwe electriclteitstarieven in deze
vergadering utt,
Tegen stemden de heeren : Diedrich,
croes, Wolff v. W.,· Donleven, Marzoeki
en Kaprawi; v66r de tieeren : Hogendorp, atigter, Van der Goot, Evenhuis,
The Kian Boen en Mohamad Darsa.
Dr. W 0 1 f f f von W: U 1 fin g
wll dan nog In stemming gebracht zlen
het accoord gaan met de wenschelijkheld van de door spr. opgeworpen voorwaarden ten aanzien van de tarieven.
Maar den v 0 0 r zit t e r lijkt dit
nlet juls't, daar het slechts gaat over
aannemeil of verwerpen.
Dr. Van d erG 0 0 t wU zijn
amendement nog w.eI terugnemen; maar
dat gaat nlet, de stemming is reeds geschled.
Van verschillende zljden wordt dan
nag op verstrekking van nadere overzlchtelljke gedeta1lleerde gegevens aan~
gedrongen.
De doleantles gemeentebelastingen, de
wijzlging stra~tgeldvel'ordening en het
voorgestelde tarief voor waterverstrekking aan het krankzinuLgengestlcht,
worden wnder debat aangenomen.
~

Dan komt aan de orde :
De leening aall de Notaris
de Graal Stiehtillg

•

De v 0 0 r zit t e r leldt deze kwestie Vi met te zeggen dat naar buiten toe
het voorstel der leening helaas de indruk heeH gewekt, dat deze urgent zou
zljn, maar dat het de bedoeUng alleen
Is geweest om in geval van nood achter
de .Stichting te staan en sympathle te
uiten voor het nlet genoeg te' roemen
inlt1atlef.
Dr. S t 1g t e r - zelf zitting hebbend in het Comite - zegt 'met zeer
. veel genoegen de sympatleke geste -van
B. en W. vernomen te hebben en gaat
dan tot het za:kelijke bver dat we in het
kort als voIgt kunnen wee1"~even: De
Stlchtlng heeft spr. gevraagd in de vergaderlng mede te deelen da,t de Strchting de leening t han s n 1e t kan aanvaarden, 'hoe goed het aanbod ook bedoeld Is.' De redenen da t ZlJ haar t han s
nlet kan. aannemen zljn, dat de exploltatle.in de eerste jaren nog verUesgevend Is en het 'dan niet verstandlg zou
zljn 'te beginnen met bezwaring van
pet geoouw, en met een rente gevehde
leenlng. Deze Is dus praematuur. De
N.G~$. behoeft verder de
1ee n 1n g
t h a. "n s n i e t: de giften vloelen
voldoebde,maar wij zijn er nog. nlet
heelemaal I
In spr.;s kwallteit als Oemeenteraadslid voegt spr. hieraan toe, dat de leening
ook van Gemeentezljde praematuur moet
. worden geacht, daar het gevaar nlet
denkbeeldlg is, dat het partlculler in17
tlatief erdoor gedoofd zou kunnen worden en dan is de Gemeente veel verder
van huls want dan zou zlj later weI eens
een veel grooteren druk terzake van de
burgeriJ kunnen hebben te verduren.
Maar In noodgevallen zal later de
Stichting gaal'ne' bij de Gemeente aan..
kloppen. Wanneer echter de Gemeente
de reparatles enz. aan het gebouw goedkoop zou willen verrlchten, dan zal dat
zeer dankbaar worden aanvaard.
De V 0 0 r zit t e r merkt op, dat
dan het punt geen onderwerp van 'beraadslaging ,meer uitmaakt en B. en W.
hun xoofstel dus terugnemen.
Wat het ond~rhoud enz. van het gebouw betreft, dit zal worden onderzocht
en eegroot.
De aal\SteUing vall een
commies- red~cteur

u r. Van d e rOo () t betwijfelt

./

of de Burgemeester in zulk een korte
spanne tijds reeds voldoende de OOrzaken van het niet goed functloneeren
der secretarie heeft kunnen opsporen.
Spr. vlndt het elgenaardig, dat de formatie nu opnleuw vergroot moet worden, terwijl deze zeUs in crisistild nog
zoo is uitgebreid. Verd.er heeft men de
bescbikking over een jurist en over
lemand met H.B.S.-5. De fout moet naar
spr.'s oor,deel ,ergensanders schuilen.
Vroeger was de secretaris b.v. de vraagbaak voor allerlel. Dat er slechts cen
schrijver op de secretarie werkt, doet
vermoeden dat de formatle topzwaar Is.
Bpr. meent, dat het werk voor het archief toch wei door een klerk kan. gedaan !Worden en de herziening der verordeningen kan toch door de diverse
dlensthoofden worden verricht.
apr. vindt dat de begrootlng met het
voorstel te veel bezwaard zal worden en
zou dus graag zien dat eerst andere mogelijkheden worden geprobeerd.
.
Spr. stelt voor, dat B. en W. het voorstel terugnemen en overgaan tot aanstelling van ·meer schriJvers.
Dr. Mar zoe k i sluit zlch hler
grootendeels bij aan, Is. hoogste'ns voor
aanstell1ng van een klerk.
De heer Don 1 e ben schetst, hoe
voortdurend de'secretaris door bezoekers
aan de praat en val~ zijn werk wordt
gehouden, Dat de Raadsleden nlet over
verordenln~en beschlk.ken, Is hier veelal

'VIJFDE nLAD

;)ij

.. ;'

eens. De heer K apr awl drlngb ook
aan op spoedlge herzlening van de bestaande toestand.
.
\

Handel en- Nijverheid

De V 0 0 r zit t e r zegt dat het spr,
eveneens spijt datde bestafnde verordenlng nog nlet herzien ·ls, maar dit
verlof moet b11lijkheldshalye toch :weI
doorgaan, Het voorstel wor~it aangenomen met de heeren dr. v. d. Goot en
Eve.nhuls geacht wordende tegengesternd
te hebben.

Producten-markten

....

---., -

RUBBER
(Reuter-Eaatern) ,
Singapore

de oorzaak van. Het kantoorhootd wordt
9 Febr. 9 Febr. 10 Febr.
Armenzerg'
door die gesprekken eveneens van het
open
slot open
werk gehouden. Ook, acht spr, de kanBij het voorzien in een vacature in
toorruiinte onvoldoende en raadt aan de Commlssle voor de Armenzorg waar- sneets apo\
363/ S 36 1/ 2 36
daar tevens de .groote zaal voor. te be- voor me]. W. GiJsbel's is voorgedragen,
•
Maart.
361h 36'/j 361/a
" . Aprt)/Jun1
3lJfJ/s 30 7/a 361/ 4
zlgen.
/'
vraagt d r. Van d erG 0 0 t den
361>:,s 3(j1/a 36 1/ .
"
.JuU/Sept.
Tenslotte is spr. voor het tijdelijk aan- Voorzitter het daarheen te wlllen lelden
26~/s 361/s '
" t.o.b, Febr.
30l tz
stellen van lemand op maandgeld op dat ook andere vereenigingen In die Medium blanketa
Oommlssle zullen worden vetregenwoorFebr./Mrt.
353/ .
351/ 2
I 120.- 's maands.
dlgd. Hlerna wordt het voorstel aan- Rolled bark Febr./Mrt. 343/ .
34 112
Dr. W 0 1 f f v. W. merkt op be- genomen met algemeene stemmen.
De markt sloot prljshoudend en opentreffende het herzlen der verordeningen
De . V 0 0 r zit t e r deelt nog mede, de lusteloos.
dat zulks nergens door technlsche
De markt Is 11, 12 en 13 dezer gedlensthoofden geschledt ; dat werk doet dat goedkeuring Is binnengekomen der
in den regel een jurist. WeI dringt spr. overdracht .van onderwljs, van de vuur- sloten,
op die herziening aan en meent verder werkverordening, de reclameverordeLondln
dat iemand met ervaring en. kennls van ning, maar dat g()edkeurin~ niet ver-,
leend
Is
ten
aanzlen
van
de
gewijzlgde
~
zaken tach zeer weI in twee maanden
(Reuter-Easrerl1)
kanzlen, waar de schoen wringt op zijn slachtverordening. -'
apr. stelt tenslotte voor den vroegeren
kantoOl'.
8 Febr. 9 Febr.
De v <> 0 r zit t e r wijst er op, dat burgemeester Beets een gelukwensch te
open slot open slot
beter voorloopig berust wordt In het nlet zenden, waarna de heel' Diederlck voornot. not. not. not.
bezitten van de verordeningen tot ze stelt cUt telegraflsch te doen, waarmede
herzien zullen zijn. 8pr. zegt dat se- al~en accoord gaan.
Sheets spot. kcop.
.cretarie en archief plus expeditie afgeRontlvraag
verk.
scheiden van elkaar moe ten worden ge" Mrt. koop.
houden en somt dan op, waaruit de'berg
verk.
Dan komen nog eenige kwestles van
van werk bestaat, ook door medebestuur. meer ondergeschikt belang aan de ord~,
AprU/J\ll1l ]wop.
verk.
Zoo moesten pas nag een drie~al uitge- maar waarbij dr. Mar zoe k 1 en
\I
Jll11I8~ps. toop.
breide enquetes worden gehouden. Ook de heer K apr awl vooral' aanverk.
de kiezerslijst vergt thans veel werk. .Bpr. dringen om de pasarhuren nlet uiterlijk
"
oet.lDec,
koop.
wil weI de vaste aa;nstel1ing ljitstellen de lste van de maand maar de 5de in
yerke
tot de begrootingsbehandeling, maar te vorderen. (Het gaatdan om de ach:'
wijst erop, da t zonder veel vooruitzich- ter In de maand betalenden).
De markt opende stH. Na aanvanketen men nlet veel geschikte candidaten
De V 0 0 r zIt t e r kan dit nlet lijk stH te zijn gestemd geweest, bood
zal zhm opdagen. apr. noodigt dr. v. d.
Goot uit, eens een 14 dagen zljn plaats toestaan, daar het reeds een gunst is, de markt een zeer lui aspect.
in te nemen om te zlen wat el' hapert dat ze achteraf betalen en slult vervolNe ..... York
gens de v~rgaderlng.
en wat er omgaat.
Het spijt dr. V'an der Goot,
(Reuter..Easurn)
.""·0'"
wegens ambtsbezigheden daar geen ge- 31
volg aan te kunnen geven.
8 Febr. 9 Febr.
. Maar spr. zou weI graag eens e~n
4,u. n.m. 4 U. n.m.
kijkje op de secretarle komen nemen.
/
De Voorzitter wll er gaarne de RaadsCrepe spot koop.
233/ 16
23:11t6
Sheets spot koop.
leden eens rondlelden.
2t1h6
2"/s
Genie
verk.
21 91.6
211/4
,
Tenslotte wordt het voorstel-Donleben
., Maart koop.
2 17118 2P/s
Met ingang van 30 Juni 1937 op verzoek '. Apr./Junl koop.
aangenomen, dus: vaste aanstelling bij
2Plta
2t1/.
volbr~hten
diensttijd
met
recht
op
wegens
de begrootingsbesprekingen en voorloo- pcnsioen eervol uit 's Landsdiep.st ontslagen
,·erk.
2. 9116
2../.
pig op maandgeld van I 120 lemand aan- de architect der Genie F. HABEKOTIE.
De markt was stH.
stellen voor het werk van commies-reBoschwczeu
dacteur.
61otnoteerlngen
De vas'tstelling del' subsidies wordt uitDe boscharchitect 2de klasse L. J. PIJMA
8 Febr. 9 Febr.
gesteld daar de Commlssie voor Armen- is eervol ontheven van de ressol'ten Modjo- Sheets spot koop.
2Flt6
rajoop.g, Ngadiredjo, en Tjaroeban onder
2P/s
zorg nog nlet gereed Is met naar rap- aanteekening dat hij zal worden belast
verk.
219116
211/ .
port.
met zoodanige werkzaamheden als hem Sheets Apr./J1ml tOO'Ll.
2t1/ 18
211/ 8
,
zullen worden opgedr.agen.
_ ~rk.
21 9110
211/4
Verlol aan adj.-eontroleur
Verkeer en Waterstaat
De markt was lusteloos van aanzlen.
belast met d~, waarneming van
.PEPER
Daarop wordt besproken het verleenen deTijdelljk
betrekking van klerk bij het Havenwe·
van een 4 maands binnenlandsch ver- zen, mej. E. BAX, klerk op maal1dgeld bij
Londen.
.
lof aan den adjunct-controleur Moha- het bedl'ijf der haven Makassar.
Z€sjarigen
dienst,
acht
maal1den
Wegens
(Reuter-Eastern)
mad Kassah.
verlo! naar Europa verleend aan J. J.
HAR'I\STRA referendaris bij het Departe8 Febr.
9 Febr. •
Dr.· Van d erG 0 0 t Is hler te .. ment van Verkeer ~n Waterstaat, ingaande
Zwarte
Singapore
elf.
gen, daar de verordenlng er wederom 18eptember 1937, na afloop van de~ dienst. Loud-en Febr,/Mrt. ·3'h6 aanb. 37116aan1:).
belast met de waarnemmg van
mee overschreden zou worden. Spr. wll deTijdelijk
betrekking van ingenleur bij de afdeeling Witte MUl1tok jif.
daarom wachten tot het verlofsreglement Spoorwegtoezicht van 'het Departement van Londen Mrt.lMei
531t6 Mnl). 5311 . lanb.
geheel in or de is gemaakt. Verder acht Verkeer en Waterstaat Ir. J.J. HISSINK, \'warte Lampong cU.
Londen Mrt.lMp.l
spr. het .voorstel ook te duur, want er ingenieur bij <Ie 'St~atsspoorwegen,
Financien
.
moet weer een vervanger worden aanTIN
gesteld.
.,
Belast met de waal'neming van de betrekking
van
boekhou<lkun<lig
ambtenaar
der
L
0
n'd' n
De heer" C roe s is het niet met lste kla&Se bij <len Belasting-Accountantsvorlgen spreker eens. 8pr. vindt dat alle dienst te Soerabaja J. U. DAUM, parUcu(Heu ter- Ea8~rn)
ambtenaren over cen kam geschoren ller, vertoevende toe Bataiva.
8 Febr. 9 Febl"
BenO€md tot controleur veor de belastinmoeten worden en deze ambtenaar dus
p. J. MISSEIJER, congen
te
BataVia
M.
2271/ 2
ook zijn verlof verdlent.
2271/s
trolelir voor de belastingen te Makassar ..
mldpr.
IOO.k.
belastll1·
Benoemd
tot
controleur
voor
de
De heeren Don 1 e ben en K a- gen te MakassarJ. Oh. Th. KRAMER adj.- 3-mnds.-Ievering p. tor
228112
228
p raw 1 zljn het met den~eer Croes controleuf voor de belastingell te Kediri.
ged.k.
Itd./verk.
'f

Off. Berichten

..._--

ZILVER

Lon den, 9 Febr. (Renter-Bastern). Cash 20 en termijn 20. Br.-IndH!
kocht,terwiji China verkocht. D~ affaire was gerlng, de markt stil en prijshoudend. Na -vaststelling van den pl'ijs
bezat de markt een zeer stll aanzten.
Tegen den vastgestelden koers trad gerlnge vraag op den voorgrond. Verkoopel's betrachtten eentge reserve.

Menlr A.
Febr. aanb.
H 3.20
Po e r w o k e r t o :
tr, wagon Poerwokerto:
Slijp Boeloeh H.
Febr. aanb.
H 3.90

voor traditie
Leven en dood 11f},r it7
rouiU8
,.,
Er IS geen geschledenls zonder heIden.
zonder geschiedenis.
Maar met het land varleert de aard del'
geschieden.1s 'en de aard der heIden.
In de tiguren van Bayard, Lancelot,
.keIzer Barbarossa llg,gen' in edelsten
vor,m de typische karaktertrekken opgesloten van de volken waaruit zij gasproten zijn, \naar typischer voor hun lVolk
dan de heIden van eenig ander yolk voor
het hUillIe, zijn de Japansche heIden.
Hierbovell hebben wlj gesproken van
den geest der 47 roning, hier wllle'n wij over dien geest uitvoeriger spreken ,en wiJ kunnen dat nlet
beter doen, dan door de geschledenls
dezer 47 getrouwen in zijn subllemc eenvou'i te vertellen.
. Ret was In de laatste jaren van de
zeventlende eeuw. japan was een verboden land voor vreemdeUngen, de verdere wereld, een verboden land voor
Japanners, want evenmill als de Vl'eemdel1ng het l'echt had Japan te betreden, had de Japanner het recht zijn
land te verlaten. Slechts de' Nederlanders machten via 'hun facwrij op het
eilandje Decima, voor de haven van
Nagasaki, een p;auwkeurlg gel1mlteerden
handel drijven met het land van de rijzende zon. Niet als trotsche en machtige kooplleden, maar als terriauwernood
gedulde handelaars.
Het was In deze dagen van Japan's
Ilsplendld IsolPtlOn" dat een
van de
'Er is geen land

" 6.315

~.-

Ba t av 1 a, 10 Febr. (Elgen dlenst),
Palembang Robusta Febr./Apr. I 14.25
Lon den, 9 Febr. (Reuter-East- nom. Lampong Robusta Febr.!Apr.
ern), Febr.-versch. 20.12.6 mldpr.
I 13.75 vr., I 14.15 aanbod.
Witte Muntok peper Febr./¥rt. f.o.b.
Banka I 20.50 vraag, I 21.50 aanbod .
Zwal'te Lampong Febr./Mrt. (e.k. Ba..
A m s t e r dam, 9 Febr. (Aneta).
Febr.-versch. I 18.-. Maart-verschep. tavia) I 12.25 nom. (e,k. Telok Betong)
Febr./Mrt. 11.40 vraag, I 11.75 aanbod.
I 18.-.
Citronella Febr./Mrt. I 1.40 vraag.
0000.
DE l\Ii\RKT TE SOERABAJA
L. 0 n den, 9 Febr. (Reuter-EastS 0 era b.a j a, 10 ~ebr . . (Aneta).
ern). Openmarktprijs In staven fljn per De tweedehands sulkel'markt bleef onoz. 7.2.1.
I
veranderd en stU.
De N. I. V. A. S. verkocht voor con..
TARWJl
sumptie 951 tons superfeur.
.
Rubber sheets 39 vraag, crepe 41 vraag.
Chi c ago, 9 Febr. (Reuter-EastDe markt bood een stU aanzlen.
el'n). Mel-versch. 134%.
Koffle I 18.50 nominaal.
De markt was stU.
DE RIJS'l~lARKT

COPRAB

•

)

(Wesselink & Dijkhuis).

Duitschlalld's schuldcll

Rijstlloteerillgen van 9 Febr.
's l1liddags.

Conferent1e met buitenlalldsche
erediteuren
Ban g k 0 k: Ketan no. 1 e. k.
BatavIa aanbod I 6.50 p.p. of I 10.525
Be r 1ij 11, 9 Febr. (Transocean). Heper 100 kg.
denmiddag is in de Deutsche RelchsJava Ketan e.k. Batavia aanbod J 5.75 bank de conferentie aangevangen met
p.p. of I 9.31 per 100 kg.
Duitschland's buitenlandsche partlcuK raw a,n g: fro wagon Krawang- Here crediteuren onder presidium van
lijn (naar gelang V. kwaliteit en plaats den directeur der Deutsche Banlt und
v. levering).
'
Diskontogesellschaft,
Schlieper.
De
. p. p. of p. 100 kg. schulden van Duitsche banken en industrieele ondernemingen aan buitenpetJ ah K. Boeloeh
Febr. aanb.
13.30/3.35 15.345/5.425 landsche bankinstellingen bedroegen op .
31 December j.l. 1.020.000.000 RelchsLolosan Boeloeh
Febr. aanb.
,,3.50/3.55 ,,5.66 3/5.75 mark. Decredieteuren hebben verkJaard, dat de betallngen, welke in 1936
Huller Boeloeh
Febr. aanb.
,,3.75/3.80 ,,6.07 /6.15' 'zijn gedaan, nlet voldoende zijn, waar..
eij ziJ wezen op de gunsUge Duitsche
Slljp Boeloeh
Febr. aanb.
,,4.-/4.05 ,,6.4711/6.56 handelsbalans. De Duitsche onderhand€laars verlangen de handhaving van
Petjah K. TJeree
Febr. aanb.
,,3.-/3.05 ,,5.18/5.26 de huldlge regeUng, in verband met de
precah~e monetalre situatle van Duitsehtolosan TJ.eree _
.
I
, -.l
Febr. aanb. i
,,3,20/3.25 u 5.18/5.2611 land.
T J 1 a. 'n d Joe r :
fr. wagon TJlandjoer :
lle Nederlalldsche Baul< .~
Beras Machine
a. L. R. Febr.
I
Amsterdam,9 Febr. (Aneta).,De
aanb.
u 4.70
; jongste weekstaat van de Nedel'1andsehe
" 7.61
Beras Machine
Bank toont aan, dat de post "beleenlnS. P. A. Febr.
gen bij agentschappen" met I 2.01 trill..
aanb.
I ; " 5.Uoen Is gedaald, terwiji "beleeningen op
" 8.09'
Beras Kepala
effecten" met I 3.2 mUlioen Is \'erm.lnV. F. K. Febr.
derd. !
aanb.
,,5.De ,,'bankbilj ettencirculatie" vertoont
Boemlajoe:
een dallng van I 22.34 m1111oen.
fro wagon Boemi..
. {
ajoe :
Het "saldo rekening-courant van het
Slijp Boeloeh H.
Rijk" Is met I 1.4 mill10en gestegen. Het
Febr. aanb.
"saldo rekening-courant van. anderen"
u 6.64
" 4.10
aUjp aooloeh Keis met I 16.72 millioen toegenomen.
pala H. G. I
Febr. aanb.
u 4.50

De

TrOUWi zelfverlaochening en eerbied

5.18

.

l1agaan dool'ziJn splonnen: De 47
Als een vloedgolf stroomen zij uit den
ronins gingen' daarom utteen en trok- sneeuwstorm het slapend palels binnen.
ken als handwerkers rond, wachtend op Vrouwen en kinderen vhrchten krijden dag die komen zou. Koeranosoeke, schend, deuren breken open ~nder dreuhet meest geducht door Kotsoeke, deed nende hamerslagen. Kotsoeke's verraste
meer nog om zijl1 heer te wreken. Hij samoerai's vluchtel1r'tot in de hanebalspeeldede rol van een verworpen dronk- ken of stellen zich razend te weer. Maar
aard, verstiet vrouw en kinderen als een niets Is bestand tegen hen die hun heer
die aIle lbanden met een beter leven wil komen wreken en weldra daalt· de sUite
doorsnijden en vertoonde zich zoo dron- weer neer IQver een bloedlg huis vol lijhoogste feodale gtooten uit dan lande ken in het openbaar, dat hij OIl een ken.
Maar Kotsoeke's lijk Is niet daarbij !
de daimyo' 'fakoellli-no-Kami zich met kwaden dag werd aangetroffen In de
een booaschap van den keizer naar den goot voor een ~roeg. Een verontwaar- Opnieuw Ibarst het tumult los. Opnieuw
6jogoen ~egat. Een .Jfan: die hofdig- digde voorbijganger schopte en vervloek- Hitsen de zwaal~den door hout van munitarlssen, Kotsoeke geheeten, durfde In t~ hem, die inplaats van zijn edelen heel' . ren, kasten en klsten, door aUes wat
zijn verwaten overmoed
den grooten ie wreken een leven van lage uitspattin- maareen mensch verbergen kan. En dan
l:iertog grlevend beleedigen. 'fakoeni-no- gen leldde.'
I
eindelijk wordt Kotsoeke te voorschljn
Kam1, wetend dat hettrekken van het
Toen Koeranosoeke welbewust deze gehaald, verscholen in een groote kist,
zwaard b1nnen de .muren van het paals een verschrikt dier. Weer valt de
·leis als een halsmlsdaad worat gestratt, die pte van schande en vernedering ~ad sUIte over het huis, waar de dood zoo
beheerschte zich met moeite. .8iJ een ber~~kt was ,ook de dag van vergeldmg luid heeft rondgewaard. En in die sUite
I.
•
I
,
knleltKoeranosoeke, de wreker, neer
tweede nog gl'ievender beleediging ver-. nab1J.
loor hij echter ,de macht over zich zeIt
Kotsoeke poor zljn spl~nnen op de voor den bevel\den grijsaard en spreekt
..en sprong met getrokken zwaard op zijn h~gte met.~et lev~n, dat ZIJn .~eest ge- hem toe met den eerbied aan zijn leefbeleediger toe, maar deze wist, slechts vleesde vlJand leldde, liet ZIJn waak- tijd en stand verschuldlgd.
licht gewond te ontkomen.
zaamheld verslappen en begon het eigen
,
leven zeker te gelooven.
,.Heer, wij zijn de mannen van TaTakoeml kende zijn straf. Men stond
In .deze dagen bereikte Koeranosoeke
hem toe zijn eigen dO~dvonnis zeIf te het bericht van .een van zijn 46 volge- koemi-No-Kami. Uwe Genade heeft een
~·olti'ekken. en l1al\a-klIl, ,geple~gd met lingen dat op de 14e dag van de 12e twist met hem gehad. Hij heeftmoeten
1.nachtnel~llng van de vo.orges~hrev.~n maand in pet huls van Kot.soeke de sterven en zijn famllie Is tot ellende
lormalitelten, maakte eeD: emde aun ZIJn groote schoonmaak zou zijn, die pleegt vervallen.· Als goede en trouwe dlenaren
leven. Erger dan hem, dIe met eer ge- te eindigen in feest dronkenschap en verweken wij u hara-kiri te plegen. Ik
zal u bijstaan en na in alle nederlgheld
storven was, verging het de zijnen, ~.le diepe staap.
;
I I
.I
het hoofd van Uwe Genade te hebben
in oneer verder leven moesten. ZIJn
':
I
,
ontvangen, zal lk dlt gaan neerleggen
goederen werden verbeurd verklaard,
als offergave op het graf van Reer TazlJn fainililft tot denbedelstaf· gebracht
koeml".
c;n zljn sani'3erai's, Zijll riddel's, vervielen
Ret Is in een kouden nacht in DecemKotooeke toont nlet den moed' van
tot den staat van ronin, van zwervende
uitgestootenen, van "wrakhQut", volgens ber, te twee uur des ochtends, dat pe 47 (h~n man wiens dood hlj geworden is. Hij
ronins even stU als de sneeuw zelf, die waagt het nlet zijn elgen vonnis te voll1eli 'r1apansche woordgebrulk.
.
om hUll ooren wervelt en pun sporen trekken. Dan verheft Koeranosoeke zlch
Maar de wraak sliep nlet.
achter hen vult, zich opmaken voor de
IKoeranosoeke deeerste l'aadsman van grote daad,. die het leven van Kotsbeke enonthoofdt hem met hetzelfde kleine
zljn ovededen beer en 46 van z1jn vol- maar ook het hune zal besluiten. Zlj zwaard, dat het leven van zijn heer gegel1ngen zwoeren te loven om de vol- zljn over hun harnassen in wit en zwar- nomen heeft.
Nu trekken de 47 ron ins naar het
trekkers van· die wraak te worden. De te mantels gehuld, om voor elkaar her,- graf van hun heer, waar omheen zij
dag daarvoor was echter nog niet ge- kenbaar te blijven in het ~um.ult van weldra allen zullen rusten, ter dood gekomen, Kotsoeke, in angst en vreeze den st~ijd met Kotsoeke's volgelingen, bracht door een ierechtlgheid,. waaraan
voor zijn leven, llet KQeranosaeke's ~an.. die weldr\\ lQ8Qarsten moet. \
~ij zlch zeIt g~an overgeven,

Japan's Antiek Heldendom

u

IUeinhandelsprijzen van rijst
te Batavia
Ketan Bangkok
16.80
Ilf01
Ketan Java
" 6.10
" .875
SUjp Boeloeh
5
Krawang i
New Y 0 r k, 9 Feb}:. (Reuter" 4.50
" 7.28
Huller Boeloeh
Eastern). 443,4.
Krawang
6.80
" 4.20
"
Beras Kepala
Tjiandjoer
,,6.9.715
"
B 0 mba v, 9 Febr. (Reuter-East- Beras. Machine )
Tjiandjoer
8.50
ern). Cash. 49 rupees 15' annas. Verr.
" 5.75
"
medio Maart 49 rupees 2 annas, Verr.
(Nadruk verboden)
medio April 49 rupees 5 annas. De
markt was stU en prllshoudend.
DE l\IARK'r TE BA'rAVIA
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GOllllclausule voor bllitenlandsche
leenil1gell
'

Par ij s, 9 !t'ebr. (Havas). De minlstet
van FinancH~n, VIncent Auriol, heeft
hedenmorgen in de Kamer de toezegging gedaan, dat de aan het buitenland
tcegest-ane Fransche le"eningen voortaan
steeds een goudclausule zullen bevatten.
Voorts verklaarde de ministers dat deze goudclausule niet op binnenlandsche
transacties kan worden toegepast, doch
dat de regeering pogingen In het werk
stelt, om de Fransche houders eveneens
v'Oordeel te doen trekken uit de goudcJausule, indien vroegere. In het bultenland geplaatste leeningen, worden afge·
lost.
PRIJS-INDEX VAN PRODUCTEN

Lon den, 9 Febr. (Aneta), He-den 179.4. Gisteren 180.2. 4 \Veken ge..
leden 183.2. 52 Weken geleden 14~.~.
DUITSCIILAND'S TABAI{SIMPORT

Be l'lij n, 9 Febr. (Aneta). In de ja1934, 1935 en 1936 werden In
Duitschland aan Nederlandsch-Indische
tabak resp. 25,228.300 kg" 25.054.800 kg
en 22.566.900 kg. ingevoerd.
l'e~

I

VRACIITVERIlOO,GING

Met ingang van heden is vo~gells c1e
Java-Pacific Rate-agreement de suikervracht verhoogd tot $ 6.- per 20 cwt.
De niet-contractvracht Is tot $ 7.- per
20 cwt. verhoogd.

Magnootjes ·Tr8~~en

BATAvIAASCIt NffiuwsnLAD van Woellsdag 10 Februar] 19B1, '... V1JFIfE BrAD
=- - - ------

Radio-programma's
J

koloniale koersen ,!.- ~1.30 Radiojournaal 21 4.0 Causerie over economlsche aangelegenheden - 21.50 Causerie: De tooneelwereld
- 2200 ooncert - 23.30 Koersen - 23.35
Sltliting.

WOENSDi\G
Nirom
Batavia I 126 1\1.

Rome (E. I. A. H.)

Bal1do~ng if 103, PLP 21
11.00 Chineesche filmmUziek ~ 17.30 Kl'ori~
tjongltederen.
I
'
Bandoeng U 103, P1\lll is
18.00 Soendaneesche Iiederen - 18.30 Adzan - 18.40 Arabtsche zang - 18.45 oostersche .Hawa1ianmuziek.
Batavia II 190
17.00 Krontjongprogramma 17.30 Moderne Chineesche liederen - 18.j)0 Suma~
traansche liederen - 18.30 Gambang-kro~
mongo
!
Bandoeng II 103, Batavia II 190
PM" 45
19.00 Persberichten - 19.15 COl1Cc)'t ,?oor
het Yang Khim-Orkest "Toeeg Nam
21.00 Maleisch cabaretprogramma dear het
gezelschap "Bintang Mas".
Bandoeng II 103, Bata.via. II 190

18.03 Dansmuziek - 18.30 Populair allerlei - 19.00 Persberichters - 19.20 GevaAI 1\L AzI"
It ndin"
rieerd programma - 20.10 Disconieuws -:..
e-ur z e .
Golfleng t e 25 .':1
20.30 Ooncert Nirom-Orkest. Soliste (sopraan) - 21.30 Hollandsch programma 19 CO Gevarieerd programma (relay)
21.55 Amsterd. openlugskoersen 22.00 20.35 Nieuws - 20.45 Zangrecit.al - 20.55
Dansmuziek (alleen over de 5 archtpelzen- Pianorecital - 21.15 Nieuws (Engels.eh)
Pi\111 45 Pl\lN 29
dersi - 22.30 Sluiting.
21.30 Lichte muziek - 21 ..15 Causel'le over
'
rL.~t Tooneel - 22.00 vocaal programma -,.
22.30 Voortzetting van he~ Maleische ea ..
2215 Beantwool'ding rapporten 22.30 baretprogramma - 23.30 Slmting.
N1euws - 123.45 Nieuws - 23.55 Variete
0.30 Sport~ en laatste nleuws.
Batavia 1 151.89 i\I., Batavia It 61.66 1\1.

H. It V.

11.00 Gramofoonmuziek 17 .30' Persbe~ ,richten - 11.45 Gramofoonmuziek - 18.00
Kinderuurtje - 19.00 Cinema-orgel - 19.-15
Buitenland,sch overzicht door dr. L. F. Jansen - 20.00 Tenor Richard Crooks - 20.15
Dansmuziek '- 20.50 Gramofoonmuziek 21.00 Lezing : Afrikaal1sche vertelsels - 21,15

Cocktail programma: Lichte muzi'ck (geen
dansmuziek) - 22.15 Gevarieerd program~
ma - 23.00 Sluiting.

8andoen~

p,

~I.

Y.

58.03 1\f. en 90.63 l\L

__

1'7.00 Gramofoonmuziek - 11.30 Kinder~
uurtje. Op 9'0 M. : 17 .30~18.00 Vervolg gra~
mofoonmuziek. 18.00-19.00 Conoort -- 19.00
Vioolrecitals - 19.20 Persberichten. Op 90
M. : l\{uzikaal programma - 19.40 Milit..qire
muziek - 20.00 Viool, vibraphone ell' xylophone - 21.00 S'2rieuze muziek - 22.00 Va~
riete - 23.00 8luiting.

R~ V. 1\1.

J. (SeUlaraug)

161.29 lU. en 88.76 1\1.
16.30 Theemuziek - 18.00 Persberichten 18.20 Lud Gluskin en zijn orkest - 19.00
Ernstige muzie):{ - 20.00 Opera-fragmentell
- 21.00 Dallsmuziek - 22.00 Sluiting.

1\. R. V. O. (Soerahaia)
109.89 M. en 61.29 lU.
16.30 Marsch -- 16.33· Piano~voordracht 17.00 Rumba's - 11.15 Persbelichten - 11.30
Engelsche liedjes - 18.00 Kinderuurtje 19.00 Accordeoll en bandoneon 19.30
Piano, C'cllo viool en orkest - 20.45 Koorzang - 21.30 Dansmuziek - 23.00 Sluiting

Niroln (~Ialeisch)

;II

..

Batavia II 190.
Bandoeng 11 103. PLP 21
. 17.00 Japansch'a en SiameesChe liederen 17.20 Krontjong en stamboelprogramma.
Balldoeng II 103, P~III 45
Soendaneesche katjapiliederel1
18.00
18.40 Javaansch'~ liederen - 18.50 Gambangkromong-intermezzo.
Batavia II 190
17.00 Krontjong en stamboelprogramma 17 .-15 Scendanee::.che lh::deren - 18.20 I{inceruurtje.
Bandoel1g II 103J Batavia II 190
Pl\III 45
19.00 Persberichten - 19.15 Moderne Arabische liederen - 19.30 Soendaneesch programma - 20.00 Nieuwjaarstoespraak door
den heel' Dr. Tjong 130en Kie - 20.30 Chineesch'~ muziek: Pat 1m tzl.00, ~pe~iaal
krontjongprogramma; ~oor het orkest "V.
U.P.".
(Vall 22.30-23.30 uur ook over PMN 29)
24.00 Wilhelmus. Chineesch volkslied. Fe~
Hcitatietoespraak - 0.10 Speclaal gambang~
programma - 1.00 Sluiting.

.V. O. R. O.

(l\laleisch)

105 M.

v.

105 1\1:
8.30 Cl;ine€sche l1ederen Hawaiian" - 14.00 Sluiting.

Nirom
Batavia I 126 1\1.

6.30 Gynmastiek - 6.45 LuchUge gran~o~
phoonmuziek - 1.00
Gramophoonmuzlek
(aIleen over de 5 archi"pclzeflders) - 8.00
Bluiting - 11.03 Serieuze muziek - 11.'10
Morgenwijding (N.r.O,R.O,) -. 12.00 Weer~
berlcht - 12.05 Ip.stmmentaal programma
- 12.30 Matinee Nirom-Orkest'- 13.20 Persberichten - 13.30 Populaire grall1ophoon~
muziek - 14.20 Persbericht.en (herhal1ng)
- .U.30 Sluitng.
.
18.03 Militaire muzi'ck - 18.30 Op verken~
ning - 19.00 Persberichten - 19.20 Popu~
lair programma - 19.50 Selieus programma
- ~0.4.0 Carel van del' Bi.iI~Trio - 21.10 AIgemeeIll buite:nlandsch wee}wverzicht door
den heel' J. H. Ritman - 21.30 Vel'korte opera. ,,Faust" door het Nirom-Orkest - 22.00
Dansmuziek (aIleen over de 5 archipelzendel'S) - 22.30 Bluiting.

B••H. V.
Batavia I 15'7.89 AI.. Batavia 11 61.66 1\'1.
7.00 Concert - 8.30 Sluiting - 10.00 Gra~
mofoonmuziek. (Alleen OIl Batavia 1) - 11.00
Vervolg gramofoonmuziek - 14.30 Sluiting.
11.00 Gramofoonmuziek 11.30 Persbe-,
richten - 17.45 Vervolg gramofoonmuziek 18.00
Gymp.astiek - 18.30 Instrumentaal
programma - 19.30 Het Don Kozakk2nkoor
- 20.00 "Een herontdekking vall Am-erika"
(tweede gedeelte). Causerie - 20.30 Geva~
l'ieerd krontjongprogramma - 22.00
Balieft·s Chauve Souris company zingt - 22.30
Accordeon-orkesten - 23.00 Sluiting.

Bandoeng P. 1\'1. Y.
58.03 lU. en 90.63 l\I.
6.00 Gramofoonmuziek - 9.00 Lichte mu~
ziek - 10.00 Concert - 11.00 Sluitir.g - 13.00
Lunchmuziek - 15.00 Sluiting.
11.00 Filmschlagers -

18.00 aridge - 18.15
Het Budapester IStrijkkwartet - 18.10 Pers~
bericht.en. Op 90 M.: Muzikaal programma.
- 19.00 Tango'S en rumba's - 19.30 Qrquestra "Tipica" - '21.00 Gitta Alpar en de
comedian harmonists - 21.35 Org'clmuziek
- ~1.40 Heruitzending Pholli: ,,l~et leed".
Voordracht vanwege de V.P.R.O. - 22.00
Concert I - 123.00.Sluitipg.

R.V.l\I.J. (SenlarulIg)
161.29 1\1 en 88.76 1\1.
8.00 Concert - 11.00 ,sluiting.
16.30 Tlleemuziek 18.00 - Persbeirchten
18.20 Marek Weber-concert 19.00
Avondwijding - 19.30 Ouvertures van Franz
von Suppe ~ 20.00 Vroolijke wijsjes - 21..00

EV'entueele beruitzending
ma - 22.00 Sluiting.

'phol1i~progra1U

A,R.V.O. (Soel'ahaia)

. 11.00 Maleische liederen - 17.30 Causerie
109.89 M. en 61.29 M.
over kinderverzorging - 18.00 Gambang
kromong - 18.30 Persberichten - 19.00 Le~
6.30 Marsch - 6.35 GymnasUek - 6.50
zing over de Islam ;- ,19.30 Chineesche lie~ Gramofoonmuziek - 8.00 Sluiting - 11.00
ceren - 20.00 Radiot.eoneod "Penglipoer Ha- Marsch - 11.03 Debroy Somers~band -U" '- 2-1.00 Sluiting.
11.30 Ziekenhalfuurtje - 12.00 Liederen door
Jo Vincent - 12.30 Ip.strumentaal lunch~
concert - 13.30 Gevarieerd concert - 14.30
Phobi
Bluiting.
'
16.30 Ma'rsch - 16.33 Egels~he walsen 16.88
1\1.
I' .
11.00 Orcl'l'cstre musette - 11.15 Persberich~
_'""'
.1
ten - 17.30 GramofOOl1muziek - 18.30 WrGeen uitzcllding
strcoHngsmuziek - 19.30 Wurl1tZ€r-orgel 20.00
Fritz Kreisler (vioo1) - 21.00 Ilja
Livschakoff orkest - 22.00 Fllmlledjes _.
Zeesen
22.30 Argentijnsche klanken 23.00 Slui~
·Zenders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van ~0.3' tillg.
uur) DJN 31.45
18.25 Volkslied '- 18.30 Lichte muziek Nirom (~Ialejscb)
19.30 Nieuws (En,gelsch) - 19..15 Lichte ll1U~
ziek - 20.25 GrlJeten aan de luisteraars 'Bandoeng II 103, Batavia II 190
20.30 Nleuws en econQmisch o\"erzicht, 20.-15 Kamermuziek door het Wendling~
10.00 Chin.€esch volkslied 10.05 Chi~
Quartet - 21.15 JUj'idische causerie - 21.30 neesch programma - 12.00' Studio-Ork'cst
Nieuws en economisch overzicllt (Eng. DJE met zang van miss Lee - 14.90 81uiting.
DJQ en DJN, Ned. DJA ~l1J DJB) - 21.45
Radiojournaal - .22.00 Van en voor Duit~
schers in het buit.enland - ?-2.45 Concert
door GUnther Ramin .(cympalist - 23.15
Tijdschriften-revue - 23.30 Sluiting.
Zenders DJ/\ 31.38 en DJB 19.74
18.25 Volkslied 18.35 Gevari€erd concert - 19.20 Nieuws (Duitsch) - 19.35 Gevarieerd concert (vervolg) - 20.15 GrO'Cten
aan de luist'~r:3.ars - 2.).20 Nieuws en '€conomlSch overzicht - 20.35 Duitschland-echo
- 20.50 Viool ;en cymbalo - 21.20 "De ge~
6Childerde berg" (damesvel'haal) - 21.35
Piallovoordracht - 22.50 Nieuws en econo~
m1sch overzicht - 23.05 Persoverzicht .:.23.20 .. Het nieuwe Duit5che recht", causerie.
- 23.35 Bluiting.
.
,

,-~~

O. R. O.

(Malclech)

10.00' ,,Yolly

17.00 Krontjong 18.00 Gambang kromong - 18.30 Persberichten - 19.00 .Chi~
neesche liederen - 19.30 Voorlezen mt de
kor'an met toelich~ing -- 20.30. ~rontjong~
orkest "Lid Java" - 23.00 SIUltll1g.
.1

I.,

Phohi
16.88

1\1.

B. R. V.
Ba.tavia I 151.89 1\1•• Batavia II 61.66 1\1.
7.00 Concert - ~.SO Sltlitipg - 10.00 Oramoroonmuslek, (AJleen op BataVia D. - 11.00
Gevarleerd programma ' - It.30 SIt!iting.
11.00 Orl.\mofOOnInuz1ek -.. 1'1.;30 VersQe~
richten - J7.45 Oramofoopmtlziek - 18.00
Johann ~trau~s-pr9graPlm~ - 18~15 :rad~
vinder,shalfpudJe -.,,- -lS.45 Qrkes~ml.lziek 19.00 Radio-eursus in stenografie "Groote"19.30 Vocaal
programma' - 19.55 Oramo~
foonm1.lziek ~ 20.00 Piano-recital - '20.45
Dansll1uziek - 21.45 Phohl·relay: Causerie
"lIet werk onder boefje3" - 22.05 Gramo~
foonmuziek - 22.15 Cocktail programma:
Serieuze muziek - 23.00 Sluiting.

Bandoeug P. 1\1. Y.

, .1

21.00 Wilhelmus - 21,11 Cellorecital
58.03 1\1. en 90.63 ~I.
21.30 .Het leed", voordracht yanwege de V.
6.00
Gramofoonmuziek
- 9.00 Lichte muP.R.O: -- 21.-15 Humoristische Voordracht
_ 22.05 ICellorecital (vervolg) - 22.1.0 r{ook~ ziek· - 10.00 Concert - 11.00 Sluiting pra'atje - 22.40 Hun~ol'istiscl1e Voordracht 13.00 Lunchconcert - 15.00 8lultillg.
(vervolg) - 23.00 Sll,lltng.
11.00 Th~emuziek - 18.00 Moderne com~
posities - 18.20 Ji~waiian - 18.,10 Persbe~

rlchten. Op 9,0 M::' Muzjlt!lf\~ programma 19.00
Orgelconcert - 19.30' Mu~n{3al gemengd programma - 20.00 Ooncert door het
Zenders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van 20.30 orcbc~trr . SchQnqerner - 21.00 Adalbert
uur)
Lutter ~n giJn orchest - 21.3Q "Tosca" 22.20 Marscl1en -~ 2~.30 Lichte orchestmu~
.
'
18.25 Volksl1ed - 18.30 Lichte hmziek ~ zlek - 23.00 S4uitin~."· ,.
19.30 Nieuws (Engelsch) .- 19.45 Lichte mu·
z~ek 20.25 Groeten aan de 1uisteraars 20.30 Nieuws en economisch overzicht.- 20.45
~J.
(SenUlrallg)
Voor de dames - 21.00 ,Liederen varu R.
161.~9 1'1, en 88,76 1\1,
strauss - in.15 Litteraire causerie - 21.30
Nieuws en economil$ch overzicht (En3'. DJE,
8.00 Concert - 11.00 81uitin.g',
DJQ en DJN, Ned. DJA en DJB) .- 21.45
Radiojournaal - 22.00 "Fahnrich SeY'dlitz"
16.30 Theemuziek 18.00 Persberlchten
:- 23.00 Voor de jeugd' - 23.:ro Bluiting.
~ 18.~0 Vroolijke wijsjes 19.00 Populaire
muziek - 20.00 Populair programma - 2\.00
Zend~rs: DJA 31.38 en 19.H
Eventueele heruit~cnding phohi~program~
18.25 Volkslied 18.35 Kl-eine muziek- ma - 22.00 81uitin,g,
stukken - 19.20 Nieuws (Duits~h) - 19.35
Kleine muziekstukken - 20.15 ,Gr~tell aan
A. R. V. O•. \(Soerabaia)
de luisteraars - 20.20 Nieuws en economisch
overzicht (Engelsch) - 20.35 Duitschlan<t~
109.89 en 61.29 1\1.
echo ~ ~0.50 ~Zang, ,dans en Bel'lijnsche hU~
mol' - 21.50 Opera~fragmenb~n - 22.50
6.30 Marsch - 6.35 Gymnastlek - 6.50
Ni:~UWs en economisch overzlcht (Duitsch) Cor.cert - 8.00 Sluiting - 11.00 Marsch 23.05 Sociaal werk ,Hitlerjeugd .- 23.25 Slui~ 11.03 Populaire duetten - 11.30 Gramofoon~
ting.
muziek - 12.30 Gevarieerd'i! lunchmuziek 13.30 Gevarieerd concert - 14.30 Sluiting.
16.30 Marsch -- 16.33 Oenremuzlek - 17.00
B. BlI C.'
Pianomuziek van. Chopin; om 17.15 onder~
broken
pcrsberlchten - 18.00 Ha~
Zenders: GSC 31.32, GSB 31.55, GSA -19.59 walian - door
18.30 Potpourlieen - 19.00 Ouver~
6.30 Big Ben. Zangredtal (bal'iton) - 6.45 tures van Franz von Suppe - 19.30 Frag~
Inl~ideI:d
woord tot de British Industries menten uit Wagner~opera's - 20.30 Vocaal
21.00 Dansmuziek - 22.30
Fair 1937 - 1.00 "Cue for adventure", mu~ halfuurtje zikaaL spel - 1.30 B.B.O. Empire-Ork'est - Gramofoonmuziek - 23.00 Sluiting.
8.10 Nieuws ~n mede4eeIingen.
. I
Zenders: GSII 13p~1. GSG ~6!~.6. GS~ 31.55
Nirom (llIaleisch)
18.30 Big Ben. Songs l.li~ OlJqe talkies':Bandoell~ It 10~. PLP 21
19.00 Inleidend woord tot de British Il1d\1s~
tries Fair 1937 - 19.15 Orgel - 19.21$
11.00
O~vari'€erd modern pllineesch pro~
,Cruft's Dog Show" - 19.4.0 "The old !ol1~s
at home" )no. 5 - 20.25 Nieuws en mededee- gramlpa - 17.30 8Q'cndap.eesche ~an~.
lingen - 20.45 Dansmuziek - 20.53 ,,1"001(}
Baudotng I~ 103, P1\1IJ 4~
fOl' thQught", causerh~ - 21.15 Bluiting.
18.00 Kil1d'eruurtje - 18.45 Javaansche lie·
Zenders: GSn 13.9'7. GSF 19.82, GSB 31.55 deren voor kinderen.
21.30 Big Ben. Vioolrecit~l - 21.50 "From
Batavia II 190
Atlantic to Pacifio by ,car", Cf}.1.!seri,e - 22.05
11.00 Soendan€'esche
gam~lan
11.4.0
"The Roosters", vroolijk gevarieerd pro~r~m
18,15
rna - 22.45 Concert door het Bournemoutll Javaan.sche' ketopra~fragrpentet1J Chineesche
Stedelijk Orkest - 24.00 ~ieuws en mede- Padvind~rshalfuurtje - 18.45
deelingen - 0,20 Dansmuziek - 0.30 Slui- muzlek: Pat rJrt,. ,
ting.
I
'
i
Bandotng -II 103 en Bata\7la' II 190
.
PlUI ~5 "

Zceaen

R. V.

raris.Colouiafe '
Zender TPA

~.

19.68 M.

18.25 Volkslied - 18.30 Copc-ert '- 19.15
Grieksche kroniek over h'ct l~ven in l'~ran~,.
rijk - 19.30 Nienws (Engel~ch) - 19..15
Concert (relay Radio-Paris) - 21.00 Niel,lws
en koloniale koersen - 21.30 Radiojournal21.40 Intern~tionale kro-!1iek - 21.50 Causerie: Het lev'0n in Parijs - 2~.00 Concert
met solisten - 23.30 Koersen - 23.35·SIUl.tmg.

ROlne (E. I. A. 11.)
Golflengte 25.4 lU. Azie·uitzending
19.00 Gevarieel'd programma (relay)
20.35 Nieuws - 20.45 Symphoni'c-concert 21.15
Nieuws .(Engelsch) - 21.30 Nieuws
(Japansch) :- 21.t5 Opera-fragmenten 22.30 iNieuws - 23.45 Nieuws - 2-1.00 Vocaal
concert - 0.20 Ital1aansch proza - 0.30
SROrt~ en laatste nieuws.

n. B. e..
Zenders: GSn 13.91, GSG 16.86. GSB 31.55
18~30 Big Ben.. Dansmuziek - 19.00 "World
affaIrs", cauS€l'le - 19.15 Het New~Victoria~
cmema-Orkest -- 19.35 st. Columb Hurling
Game - 19.50 Gedeeiten uit "Julius Caesar"
van \V. f3hakespeare - 20.25 Nieuws en mededeelingen - 20.45 Zang (alt) en piano 21,15 Sluiting.
Zenders: GSH 13.91, GSF 19.82. GSD 31.M
21.30 Big Ben. RQland Powell's QUintet 22.00 lets over de "British Industries Fair
1937" - 22.20 Blaasorkest - 23.QO Pianore~
cit.al - 23.30 "North country night" - 2-1.00
Nieuws en mededeelingen - 0,20 Dansmu~
Zi~k 0,:30 Sluiting.
I

J..

16.8a jU~
21.00 WUhelmu5 - 21.11 Haarlem planoquartet - 21.45 "li'et werk onder Boerles''
Causerie - 22.05 Symphonie-Orkest - 22.11
Vergadering
Phohi-Club. Beantwoording
luisterrapporten - 22.45 Dansmuziek - 23.00

lIet stadje wllde leestelt
gaall .........

Het stadje Jagerndorf, bij Troppau
(Silezie), maakte zich op, om in den
loop van dit [aar zijn duizendjarig beB. C.
staan te vieren. trrotsch waren alle burZenders: GSC 31.32, GSB 31.55, GSA 49.59 gers op hun oer-oude stad. Kosten noch
moelten werden gespaard, om het feest
6.30 Big Ben. Vocaal ,programma -- 6.50 zeo luisterrijk mogelijk Ite maken.
lets over den meteorologlschen dlenst 7.00 Cabaret~progr3'tnma - 7.30 Kamermu~
Bij deze gelegenheld wilde men ook
zlek - 8.10 Nieuws en mededeellngen - 8.30
Gjuiting,
een gedenkboek uitgeven, waarin de dulZenders: GSII 13.97, GSG 16.86, GSB 31.55 zendlarlge hlstorle zoo getrouw mogelijk
18.30 Big Ben. "Cue for adventure", mu- zou worden beschreven. Een jong gezikaal spel - 19.05 "Hyde Park" - 19.35 Ieerde kreeg de opdracht tot dezen bePiano - 19.45 "Thi.$ is Englar..d", causerie Iangrijken arbeld. AUe archiefstukken,
- ~O.OO }3.1MJ. l)all~or~e&~ - 20.25 Nieuws waarover de stad en de burgerij been mededeelingen - 20.45 stl'ijkol'kest schlkten, stonden hem tel' bestudeerlng
21.15 Slutting.
Zenders: GSII 13.91, GSF 1l}.8~, GSB 31.55 open.
21.30 Big Ben. "Empire exchange" - 21.55
Nlemand d~cht aan de biUere ontgoo~,Diamond's,'l'I, actuQel- programma ~'U5
DanlSillluziek - 22.25 0!lllserie: ..~n ea~t~ cheUng, die het stadje te wacpten stond.
al:gllan noteQool<" - 2~.40 J3.B.C. Theater~ De ijvel'i3e geleerde, die zijn taak met
Orkest - 23.30 "JO}lrl LOl:dop'2r at home" groaten ernst had opgevat, was weldra
110. 6 2".00 Niel.lw& en mededeelingen
tot de overtuiging gekomen, da:~ de oude
0.20 Dansmu~iek - 0.30 Sluiting. , I
.
kl'onieken, waarop het duizendjarig be~taan van Jagerndorf gegrond was, eerst
Zeesen
cmstree,ks den dertigjaren oorlog geschreven waren door een zekeren HoseZenders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van
mann, die er zijn werk van maakte vool'
20.30 uur)
3teden, die in deze onrustlge tijden van
18.25 Volkslied - 18.30 Lichte muziek 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.45 Lichte mu~ brandstichting en verwoesting, hun oude
kronleken hadden zlen verloren gaan.
ziek - 20.25 Gl'oeten aan de luisteraars %0.30 Nieuws en econom:sch overzicht - 20.45 nieuwe te s.chrijven. Met de historlsche
G'cval'ieerd programma - 21.30 Nieuws en waarheid nam deze Hosemann het nlet
economisch overzicht (Eng. DJE" DJQ en
DJN, Ned. DJA en DJB) - 21 ..15 Radiojour- 31 te nauw, vooral niet, als hem dit
naal - 22.00 Militair concert - 23.00 Voor winst kon bezorgen. Het stichtlngsjaar
de jeugd - 23.15 Liedercn van Brahms van hun shd was voor de ijdele bur
23.30 Siuiting.
gel'S meestal een zaak, waaraan wat' te
verdienen viel en oak in Jagernqorf
Zpnd~rs! D~i~ 31:38 e~ ~JB 19.71
schijnt Hosemann het met het toenma~
18.25 Volkslied - 18.3() Verstr90iingsmu~ llge stadsbestuur op een ~ccor~Je ~e heQ~
ziek - 19.20 Nietlws (Duit.5ch) - 19.35 Ver- ben gegoQid!'
.
strcoiingsmuziek - 20.15 Groeten aan pe
IUiswrallr~ ~0.20 Ni~l:lws "c~ ~copomi~ch
Tot hun groat mlsn-:egen hebben de
overzieht (~ngel~ch) ~ ~O.~5 PUit&chland~
echo - 20.50 Intervieuw : staatszorg voo! de huidige Jagerndorfers thans moetl)n er...
nationale gez,ondheid - 21.05 ~adio~hoor
spel met l11uziefc: "Originals" -- ~2.1)5 Een varel1, dat hun stadje eerst na den in..
volkslled door koor - 22.20 Liederen van R val del' Tlrtaren en weI tu~schen de Ja·
Strau,ss - 22.35 Op. 118 .van Brahms - 22.50 ren 1242 en 1252 moet zijn gestlcht, en
Ni'eUW& en ecql1om~sch oyerzlcht (Duitsch) niet in 937, zooals de kronlek van Ho&e- 23.05 H€t -Bar1ijr.~ch~ M<?~artkoor - 23.35
mann aal\~~f,
SlUiting.
: •I .

Sluitit~g.

I

I

I

n.

~

4

Plu·is-Colon iute
Zenders : TPA 2 19.5S 1\1.

.

'

18.25 Volksl1e<l -

18.30 Concert -

19.15

Romeensche krOni'ck over he,t leven in
Frankrijk - 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.45
Cone'ert (relay Radio-Paris) - 21.00 Nieuws
en koloniale koersen - 21.30 Radiojournaal
- 21.40 Litteraire causerie - 21.50 Actuali~
teiten - 22.00 Concert - 23.30 Koer~en 23.35 Sluiting.

~onlC

(E. I. A. H.)

Golflcngte 25.4 1\1. Azle-uitzending
19.00
Oevarle-erd programma. (relay)
20.35 N1euws - 20.45 Zangrecital - 21.00
Causerie, - 21.15 Nieuws (Engelsch) - 21.30
Cabaret-programma - 22.10 Adue'cle cau·
serie '- '22.30 Nieuws - 23.45 Nieuw5 - 24.00
Ooncert - 0.15 Vocaal 'concert - 0.30 Sport-

en laatste

nieuw$~

ANDERE ZENDERS

Tot hun eer moet vermeld worden,
dat zij deze telel.lrstellenqe ontdekklng
'net mannenmoed hebben aanvaard en
.:fat hun liefde veor a. waarheld grootel' is, d·an die van hun voorv'aderen,
Zoo heeft men be3loten het duizend
jarig herdenkin~gs(eest nog maar drlea
l:onderd jaar uit te stellen.
4

Naweeen van de Kermls
Eenlge militairen, In Venlo In garnl...
zoen, hadden met een gehuurde auto
eE:ll bezoek gebracht aan de Bossche
kermis en keerden lla afloap in vroo ...
Hjke stemming terug.
Dcze werd onderweg verstoord door
1utopech, zoodat zij te Eindhoven lang...
durfg oponthoud hadden. TelefQnlsch
stelden zij den wachtcommandant op
de hoogte met de belofte, zoo s~dlg
mogelijk terug ,te keeren.
.
Toen ze in ''tlen n~ch~ te Horst war~n,
i;leek de benzineta'nk' leeg .te zijri. Z~
\-erlleten den wagen en togen er op Ult
H11 een benzinepomp te zoeken, die zij
1P een paar honderd meter afstand
\'001' een herber,g vonden. Oezamenlijk
duwden zij de auto derwaarts, maal·
hoe zij ook belden, klopten en met de
claxon te keel' gingen, de herbergler
rleet in diepe rust.

Nfrom: BUi~nzorg 182 M., Cherioon 101
M., Pekalongan' 92 M•• Soekaboemi 193 M
Band6eng . 120 M., en' de AtchJ~Jz:enderf
Bandoeng (Y D C) 20 M. 2'1 M. (P L F) el
29 M. (P M N), Boerabaia. I (Y D B) 25 M
tusschen 8.00 - 14.36 en 31 M. (Y D A) VAl
~.30 8.00 en '~ avonds, Tandjong Prio}
J9.00 Persberichten - 19.15 Arabi~h in~ (Y 0 A) 50 M. tusschen 3.00 - 14.30 en OJ
teri~le.;i;zp - 19.30 Persoverzicht - 20.00 Ma~ . 99- M, (Y. D A) van 6.30 - 8.00 en's avondl
leisch programmq. Yfln de vereenlging "TiNiro01 Oost- en 1\lldden"'Java: Soerabaia
Ooe1de raad was duur en tot elken
kam Toe~" - 21.00 ~avaan~h'i! gamelanbe· II 196 M., semarang 122 M., Malang 191 M
spel1ng.
prlj3
wilden zij hun belofte om zoo
OJokJa 18J M.• Solo 188· M., TJeprA 186 M
611Moellg II 103, Batavi3 II 190
: B..3.V.: Buite.uor. 156..2~ M... Soeka~ ,3poedlg mogelijk in de kazerne terug te
·.~ijn Inlossen. Voor hen bestond er maar
.P~JIl 4.5. Pl\IN 29
.
wi 14%.18 M.
Luyk$ Batavia (0,) 143.01 M., aHeen werk. een oplossing, n.1. de benzinepomp open23.30 Voort~tting der g~melanbespeling
dagen 8~ - 10 en 5 Y, - 8 uur.
breken en zichzelf bedlenen. Ze zouden
- 23.30 Sluiting.
'
Van Wingen, Pekalongan: 91.74 M., Soe~ den volgenden dag dan 'weI komen Qe...
rabaja 140 M., B€marang 103.09 .M., Ma· tulen. Aldus geschledde, maar de waard
O. II~. O. f (~lalei8cb)
gelang 91.74 M., Madioen 107.53 M.
bleek toch niet zoo vast te slapen, als
'Radio ·Uolvast, Soerabaja: 159.5 M.
~ij
meenden en juis,t toen zij wilden
~05 1\1.
Penanr, Z. H. J. e 49.3 M.
wcgrijden,
kwam hlj te voorschijn
t~
I<uala. LUJllpur, Z. O. ~., 48.92 ~n 110.10
8.30 Javaansche liederen ~ 10.00 SlUi~
ting - ' 12.00 Soendaneesche lie<leren. - U.OO • Philips-Radio. Eindhoven. elken WoeIlll constateeren dat zljn klanten hem 'n
~chadepost hadden bez~)fgd, aJdus qa
dagavond oJ> 19.31 M.
Sluiting.
~'
J
P1t$burg (U. 8. A.) 48.86 M. vana! 4 uw "Avpst.".
17.00 Krolltjollg en stamboel - 18.00 Ha~
waBan - 18.30 Persberichten - 19.00 Zang~ 30.
De krij"gsraad te 's..Hertogenbosch
Volkenbondszender (Radio Nations) 38.41
koor (O.O.R.O.) - 19.30 'Bij1>8Ilezing (0.
a.R.o.) - 120.00 Javaansch strijkorke:st en 31.27 M. resp. Zondags 6.09 - 6.45 e11 heeft de drle beklaagden, die wegens
Siswopradonggo - 22.30 Bluitng.
8,15 - 9.45 uur.
diefstal en vernleling terechtstonden,
lIongkong, 31.49 M., 15.40 - 22.40.
:.cder twee weken·. gevangenisstraf op.
Rio de Jandro .(BraziWn 31.58 M. 5.30 gelegd..
'
6.15 uur (onregelmatig).
l\Ielbourlle (AustralitD 31.55 M. Woens. . In hooger beroep terecht staande,
dag, Donderdag, Vrijdag, Zat~rdag 17.30.- bekende het drietal schuld, maar allen
19.30 uur.
Rome 31.13 M. en 25.4 M. resp. Zondag i;eriepen zich op Qvermacht en op het
Maandag" Woensdag, Vrijdag vanaf 6.30 feit, dat zij in~erdaad den volgenden
8.00 uur en dagelUks 2Q.45 22.45; 6,3f tjag de benzine en de schade betaald
1.30 uur.·
,
Bangkok 15.77 M. Maandags van 20.30 _. hebben.
n.oo.
De advocaat-flscaal, mr. Vermeulen,
1\Iad,rid 30.43 M. 5.45 - 8.30 uur Zondas zeide z!ch geenszins te kunnen vereenlt30 - 3.30 UUf.
, nuysselede (BelgHH 29.04 M. ~.OO - 8.3(; ~en met het elgenmachtig optreden van
uur.
beklaagden.
'.
-Vatfcaan-stad 19.84 M; 23.00 - 23.10 UlU
Maar ex waren omstandighe:den 'die
-6udapest: ZOlldags' van 21.30 tot 23.3'
op 19.52 meter. Maandags 6.30 tot 7.30 o~ in hun voordeel pleitten, in de oorste
32.88 meter.
plaats waren zij, blijkens de rapporten
Saigon 25.50 M. 19.30 - 22.00
Singapore 225 M. 19,15-20.15. Zondags.: gcede militairen en in de tweooe plaat~
nam spr. aan, dat het feit nlet zou heb..
11.45-12,45,
•
ten plaats gehad, indien zij op regel...
rr.atige wijze aan benzine hadden kunl\'1aleische Zenders
nen komen. $pr. yond dan ook de op...
Nirom Bandoeng: 103 meter - Nirolll gelegde strat ,te zwaar en vl'oeg voor elk
Soerabaja. II: 95 meter - Nirom Semarallg~ van de verdachten een. voorwaardeliJke
111' meter Nirom DjokJa: 127 'metet· straf van twee weken.
Vadera, DJokja: 87.97 meter - Veri. Bandoeng: 147.53 meter - Sri-zender, Solo: . De belde verdedigers sloten zlch bij
63.80 meter.
nit requisitolr aan, doch meenden dat
hun cl1enten vool' y.l'ijspraak in"'aan ...
..
merking kwamen, daar l,)ij geen h)-lUner
ook maar een oogenblik het oogmerk
Rl\DIO·NIEU\VS
van ·wederrechteliJke ,toeeigening heett
voorgezeten.
DE PIIOIIl
•

v.

om.

-..--------,- ,--__---

Paris·Coloniale
Zender TPA 2. 19.68 lU.
18.25 VOlkslied - 18.30 Concert - 19.15
Russische kroniek over het leven in Frankrijk - 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.4~ Con·
cert (relay Ra<ito·Paris) - 21.00 N1't~uws ell

• Batavia. I 126 M
6.30 Oymnastlek - 6.45 Luchtlge grarnophoonmuzlek. - 7.00 Gramophcon muziek
(alleen over de 5 archtpelzenders) - 8.00
Sluiting - 11.03 Opera-programma - 11.40
Voor de zleken (I.K.R.O.S.) - 12.~0 Weer~
berlcht - 12.05 Lunchmuzlek - 13.20 Populalre gramophoonmuzlek - 14.20 Persbertchten (herhaling) - H.30 SlUiting.
18.03 vcoravondconcert ~ 18.30 Zangles
voor klnderen - 19.00 Persberlchten - 19.20
Elck wat wils (serleus) ~ ~0.10 Dansmuzlek
20.30 Vroolijke potpourri's - 21.00 Cabaret
Hans Suel - 21.55 Amsterd. openingskoersen - 22.00 Populatre gramophoonmuziek
(alleen over de 5 archipelzenders) - 22.30
Blulting.

V a ria

Phohi

VRIJDAG

Nlrom

,

.Volendam In wlniertooJ.

De .Phohi zal met Ingang van 14
Maart Zondags en Zatel'dags ~ltz~nden
v~n la tot 15 uur; Maandags, Dinsdags,
Donderdags en Vrljdag\ van 13 tot' 14.30
UUf

Ol'eenwlQu..tijd.
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No. 59
ABONNEMENTSPRIJS :'

·l}lTOEEFSTER:

I '1.50 per kw., fro p.p, J 9.-

N.-I. Drukkers- en Uitg. Mlj,

\

bulten Ned.-Indie I 12.50

BUREAUX:

ADVERTENTIE-TARIEF :

Sluisbrugstraat 23

1-25 woorden J 3.75.

{,

elke 5 woorden meer J 0.75

EERSTEBlAD

Hoofdredacteur : J. H. RIYMAN

Regeltarlef I 0.50, per regel

'.

"
.'

Ja, dat Is altijd een moellijke vraag :
hoe bevrijdt men zlch van ongewenschte
elementen? De heer P. E. Keuchenius,
.een loot van den Nederlandschen stam
met een naam waaraan vele herlnnerlngen zijn verbonden, heeft die vraag
atthans ten aanzlen van een groep van
Iastposten opgelost beantwoord. Deze
Nederlander, die blijkens elgen getulgents [aren als bioloog op Java en Sumatra werkzaarn is geweest, heeft namelijk een middel aan de hand r' "1.3.n
om ons te verlossen van ...... den . ;:,to,
Ret staat er heusch. Hij heeft in D.e
Sonne, maandschrlft voor Ras, Geloof
'en "Volkstum", een artikel geschreven
over de kolonisatie van Neder1anders en
komt bij' die gelegenheld ook over den
Indo te spreken ...... min of meer ter190PS eigenlijk, want voor hem beteekent de Indo-Europeaan eigenlijk evenmin als de Jooci lets meer dap een lastlge, maar overigens ondergeschikte factor in de oplossing van de, groote problemen die hij stelt. De heer P. E~ Keuchenius is zoo vriendelijk ons een afdruk

4Centrum

TELEFOON':

.

Di,ecteur : G. MOLENAAR

Welt. 2886. 2887 en 2888

... j,

lloe "liken we se kwijt?

-f

Batavia

,

Batavia - ~Ianihi

Niclnvc Frunsche lcening ?

Un» nummer van .heden

In aansluitlng op eerdere berichten
over de luchtlijn Batavia - Manila vermeldt het 1Uaniia-tJuHetin van. 3 Februart nog het navolgende e

De "Manchester Guardian" verklaart, dat Frnnkrljk voornemens is
een nieuwe bultenlandsche Ieenlng
aan te guau. JIet blad heeft verno,
men, dat deze leening naar alle
waarschljnlljkheld in Amsterdam zal
worden geplaatst, seint Reuter ddo,
10 dezer uit Lon.' -n, :

(Viet bladen)

I lIet Amhikaansche Departement van

IBuitenlnndsche

Zaken heeft de Philippijnsehe \ regeerlng toestemmlng verIleend om het verzoek van de K.N.I.J.J.l\I.
voor ultbrelding van haar luchtlijnen
tot Manila, in te wlUigen. John D. Vargas, de secretarls van president Roosevelt, ,heeft zulks aan persvertegenwoordlgers medegedeeld. Mr. Vargas ver' klaarde dat de Nederlandsehe Iegatle te
Washington momenteel doende is de
details voor een commercleele. luchtvaartovereenkomst, die de Philippijnen
via de A:~lerikaansclte regeerlng met -de
Xedel'landsche regeering op basis van
wederkeerigheid zal aangaan, nit te
werken,

_--

--,_.~, ..

BUITENLAND

Random •Malaga en Madrid werd hevig
gevochten.. - wannoplge. pogingen del' Rooden tel' herovertng van den weg naar Valencia. - Witten' kunrren Manzanares n~et.
overtrekken. - Barcelona gebcmbardeerd.
- In Catalonia wordt de algemeens dlenstplicht Ingevoerd,
De zutvertngsactte in Rusland voortgezet.
Maarschalk Tuschachewskt gearresteerd,
- Da Oodloozenbewegtng. - Ret koloniale
vraagstuk. - Staking bij General ~otor.s
geeindlgd, - De Japansche Rijksdag. - Situatle te 8ia.r.,"!u weder normaal.

----

Directoruut I van Onrlerwijs

I

Gisterenmiddag omstreeks vier uur lalldde op TjHilitan het particuliere
vliegtuig van den Tsjecho-Slovaa~schenischoenen-koning Bata, Het toeste) ,
waarmede Data zijn wereldreis maaJd Is een ~weemotorige LockheedElectra, dat de registratie-teekens OI{-CTA ,-draagt. Debemanlling bestaat uit vier ko'ppen: eel'Ste eil :tweede piloot, marconist en mecanQ.
terwijl er voorts nog vier paSsagiels ver~oerd \vorden. .lIierboven ziet men
het fl'aaie toeste); inzet, de heer Jan Bata,

Naar wij vernemen heeft de Raad
van Indle enkele dagen : geleden haar
advles betreftende de vervulling van de
vacature aan het departement van Onderwijs aan de regeering verzonden.
Wij meldden reeds dat de voordracht
van de departementsleiding luldde: 1
dr. Idenburg. 2. Prof. Zeylemakers.
Wij hebben redenen om aan te nemen dat 's Raads advies daarvan rllet
afwijkt.

"

)

BIJBLADElf

Het Derde Blad : N:euws utt Nederland en
het
Buttenland. - Buitenlandsche Telegrammen. - Radio- programma's.
Het, Vierde Blad: Volksraadsvergaderin~
-. Indisch Nieuws. - Veor de Dames. - m
FilmweI.tl<f. - Personalia.
Scheepsbe~
richten.

~De'

Rubberschoen

Uit het int@rvlew met den schoenenkoning Bata die gistermlddag tip Java
Ilet Prinselijk raal·
is gearriveerd, blijkt dat hij nogal hoog
van den toren blaast en meentdat
I{egccl'ingsgeluachtigde,
Ned.-fudie eigenlljk in de wolken' beGehuldigd in lIongaarsch Parlement
A.
hoort te zijn omdat hij zlch misschien
te zen.d~n van zijn interessante beschou- '. Uit J3Qedapest wordt·-aan Aneta gezal verwaardigen, hier een fabrlek van
•
Bank
of
China
.;~\l,V
.', De, Suikercollferentie
wingen.
~eind, dat Prins Bernhard en Prinses
~
.- Naar wij vernemen wordt voor de goedkoope rubberschoenen op te richIn Holland ,Wor4t van die vraagstuk- Juliana als graaf en gravin van Ster,
functie van regeeringsgemachtigde voor ten.
'"
t h'j l'enberg zijn afgestapt' in het Gellert
De Malay Tribune meldt, dat de.Ban~
Productierestrictie gewenscht?
k en geen no t a genomen, zoo zeg
algemeene zaken thans ook genoemd de
1, Hotel, waar zij werden opgewacht door of China spoedig zal overgaan tot het. /,
Wij blijven echter 'met beide beenen
omdat de verjoodsching van het Neder- vers1aggever3 en film-operateurs.
openen van fillalen in Nederl~nds'ch': ,,,Flilancial News" zegt, dat de taak heel' D. van der Meulen, assistent-resl- op den grond- en speciaal op den .grond,
landsche' yolk en de, onder. Joodsche
" .
Indle, Siam en Birma. In verband daar-' "an de wereldsuikerconferentie, welke dent te Palembang, gewezen consul te dlen de heer Bata voor zijn schoenen...
macht staande pel's (U moet maar eens
Woensdag brachten Zlj een bezoek aan
"
il1. April te Landen zal worden gehou- Djeddah.
fabriek: noodLg denkt te hebben.
het Hongaarsche parlementsgebouw. De mede zal de heel: Parkcane C. Huang .
.
Het 'zoudus thans gaan om Qe heeren
kijken hoeveel Joden er bijvoor~eeld een afgevaardigde, die het woord voerde, binllenkort een reis maken over' Java/ den, zal hggen i~ het verbeter~n van de
Zooals hij in Indie wljst op de moget dl
po- (alfabetische volgorde) dr. Brugmans, lijkheld dat hij aan Singapore de voorrol .spelen In De Tljd, en de Maasbode, toeu de Prins en de Prinses binnentra- om h'Ier een gron di ge sue
van ' d
e ' zwakke punten m' de internatlOnale
,
keur geeft, :moge hem erop gewezen
de Standaard, de Nederlander enzoo- den.., . brak zijn rede af om net, paar te econOllUSC
. 1le en fi nanc iee Ie sit ua ti'
t e
siUe, van
vraag
en
e
'
,
. aanbod. Indien de mr. Jonkman en ,v. d. Meulen.
worden
ida ~ nlet aIleen de regeering
voorts !) en de EurasiatlPche bastaarden huldIgen, en daarna verhieven zich aIle
invoer]anden lJereld zijn hun elo-en nroDa positie van. 11en nieuwen regee- denkt aan de oprichting van een rub...
(idem idem) een bespreking daar van be- parlementsleden met ha~dgeklap van maken.
' ductie niet uit te breid~n, zal d~or toeringsgemachtigde zou gelijk gesteld wor- berschoenenfabriek, maar dat er ool{
letten. Maar hij, Keuchenius, schroomt hun zetels.
nemend' verbruik een werkelijk herstel den met die van resident op ~ava, aan nog part1cuUere kapers op de kust zijn.
de waarheld niet, en hij zegt haar o.a.
Transocean seint ~ader, dat de spreD' C NC( ICl' IalH Iel'S
' Ie '1' n I'itO
•
op: de vrije markt -intreden.
Intusschen doet de heer Bata ,verwelke functie een tractement van
ker Prinses Juliana namens het 'Honkeerd als hij denkt dat de regeering aials VoIgt, polemiseerend~ met den heer gaarsche Huis dank bracht voor haar
,Deze taak, wordt gemakkelijk ge- J 1200.- verbonden is.
leen maar met een elgen schoenenfaWinkler over de kolonlsatie op Nieuw- medewerking, aan de' steunactie, welke
'Naar de Osaka Mainichi mededeelt, ,rpaakt door net feit, dat geen land geb~iek drelgt om hem te dwing'en, de faOulnea (betoogende dat de Ne4erland- na den ool'~og in Nederland werd geor- 1;, te Tokio een Nederlandsche Vereeni":, vraagd behoeft teworden om het hu~dige
briek hier en nle~ te Singapore te stichsche N.S.B. met het "ware" Natlonaal- ganlseerd' vool' de Hongaal'sche kinde- g~ng opgerlcht ten einde den onderUn- peil van productie' of export te verminDe conventie vall Oslo
ten,wil hij de Indlsche markt nlet :verSocialisme plets geme-en 'heeft).:
reno
,gen band tl,1sschen, de in,Jap~n' verpliJ}. ciexen..,
' .
llezen.
Naar vernomen wordt, hebben Beigle,
Woenidagavond dineerde het prinse- houdende Hollanders te versterken. IJet
,\
Winkler beschouwt de kolonisatie- lijk paal' in gezelscnap van den hertog beschermheel'schap" del' nieuwe vereen!:'
Denemarken en Noorwege1,l de uitnoodiDe twee ton ,voor de fabriek teDjokkwesti'a vanuit het perspectief van. den
Indo. Oat Is daarom al belachelijk, omdat ,en d,e hel'toginl' van Mecklenburg en ging is- opgedragen aan den NederlandIlE'r DAGELIJKSCII DELEID
ging aangenomen voor de ',besprekingen, 'ja kwamen al op het 25-mlll1oen-plaa
het door hem gestelde, dat "doe Indo niet graaf Fewrewk onder het spelen van schen gezant, generaal J. C. Pabst, terdie
moe ten leidel1' tot een volledige eco- voor lang, voor de heer Bata en andere
wenseht
op temill1oenenmassa"
gaan in de smeltkroes
miJ'l de Nederlandsche COllsul-generaaI"
Met ingang van, 24 Febl'ual'i op welparticulieren bemerkten, dat de markt
inhE~msche
vaol' den een Tziganenkapel.'
.
nomische
samenwe~king tusschcn de
Ne<l-el·lar.dschen stam eenvoudig geen proGisteren is het paar naal' Weenen de ,heel' W. H. de Roos" ge'kozer~ is tot 1 ken dag de Gouverneur Genel'aal voorhler vall belang w'erd. Het plan is dus
bleem oplevert. De Indo '.is v?Or 0l!s vOll<! vertrokken om zich vervo1o'ens naar de €€relid.
.
llemens is een rels naar Bandoeng aan Scandinavische ,landen, I Denemarken, serleus b::doeld. '
van geenenkel belang In dien zm, dat
. ,
b
te vallgen is, tot tijd en wijle no. zijn Belgle en Nederland, aId us seint Aneta
'Uiteraa'rd zal de regeerlng, zooals wij
zijn voortbestaan voor de gezor.de ontwik- Fransche Riviera te begeven.
Het be.3tuur bestaat uit de heeren P terugkeer het dageliJ'ksch beleid der zakeling van het Nederlandsche yolk of oo!<
. , .
. • •
•
' .
uit Den Haag.!
reeds
enkele weken geleden gemeld hebmaar voor de beve.stiging 'van de kolonialc
,!ens~?tte wordt ~lOg gesemd, dat het de VrIes, VO?rzlttel', K. Ph. van DIggele~, keIY:weer door den Gouverneur Gcneben, zich terugtrekken alSo hlet partlcuheefschappij r.oodig zou zijn. Het tegen-" prmsehJk paar eemge dagel1 te Weenen onder-voorzltter en
penningmeester, raaL zal zijn aanva,ard, dat beleid opgelier Inltiatief de zaak met voortvarenddeel is het g.eval. Afgezier., ~aarvan da,t I zal vertoeven om daarna v,ermoedelijk W. P. Hasse]mann secretaris mevr. dragen aan den ,vice president van den
DE VOLKSRAAD
de bloedmengmg een nadeel IS brengt zij
Z 11
S
t
t
t
:"
.
heid, aanpakt; dit heeft de regeering
JUist ons Ned-erlandsche Yolk, zijn cultuur ~aar e am ee e gaan. er on moe- Brandon en de heelen Fred. Allon, J. H. Raad val) Indi~, ,den. heer C. van den
trou~ens nu oo'k aan den Volksraad
.en zijn toekom~t in gevaar, ook il~. ver- tmg van H. M. de Konlngm.
van Loo en J. Schaafsma leden.
B,ussche.
'
De Volksraad zal in de openbare ver- medegedeeld.
band' met onze machtspositie tegenover
"
,
.
gadering van hedenavon1 aanvangen
~~~i~~ ~vcl~ng YanNederlandsch- L_,
~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~
Voor de rubbercultuur heeft een parIndH~. Het probleem is dus :n,iet : hoe houmet het voortzetten del' behandellng van ti~uliere fabl'iek nog dlt- 'voordeel, dat
den, wij d~Indo's in het leven, maar:
het 'PetitievQorstei Hoop, waarbij de
hoe rak'<m 'wij ze kwijt. ..De zonde tegen
I h.et
ingrijpen in de, pensioenrechten 'eerste voorsteller de sprekers in eersten de laatste, zich ook op den export kan
•
Blood en Ras is de erfzonde dezer wereld
'toeleggen", waardoor de exportmogelljkbuiten
het
kader
v~n de te voerenpollen ' het einde van omhoogstrevend€.
termijn zal beantwoorden, daarna zal
tiek is gevallen en daarom ziet spr. geen een begin worden gemaakt met de be- held stijgt, aangezien rubberschoenen
menschh'eid" zegt Adolf Hitler in "Mein
Kampf".
l'cden om to:t den voorgestelden buiten- handeIing van de Groepsgemeenschaps- krachtens de geldende bepalingen nlet
onder de restrictle vallen.
g~wonen maatregel over tegaan.BoUitv~e,.ig
debllt
over
(Ie
begrootillg
or~onnantie voor de Bultengewesten.
Het staat te vreezen dat wij den, heer
.
I
,\
vendlen JiJkt hem verbetel'ing van de
Intusschen gaat het bij de onderhan...
pensioenen del' voor 1922 gepensionKeucheniUs en zijn interessante inzlchdelingen met Bata tusschen Middenten eel' zuBen moeten mlssen dan den
Veel sprekers aan het woord
lijkheden' ~er inheemsche bevo1king. n'eerden g~we,nscht.
nET ZEVENDE PLANTERSCONGRES en West-Java, doch het schijnt dat
Bpr. dringt verder aan op zeel' spoedige
West-Java hetzal winnen, als Indie de
De heer T e r, La an bestrijdt de InIndo: ..... tenzij de regeering mocht beDe Tweede Kamer maakte Woens'dag aanvaarding van de olltworpen regeling
Het zevende congres van den Ned. eer ,genlet.
slulten <teze bevolkingsgroep door mid- een begin met het debat ove.\: de Indi- voor het grondbezit der Indo-Eul'opea- dlsche' pensioenwet en bepleit overleg
del van rattenkruid uit den weg te rui- sche begrootirig voor 191" en Aneta nenr"Ten aanzien van de rp.bbergelden met de' ambtelijke vak-organisatie in Ind. Plantersbond~ dat hedenmorgen te
Solo is begonnen met een openingsrede
Aanvankelijk trad wat West-Java
'
g€eft spr. te kenn~",n, d a t h'ij geen b e- zake de salarlssen.
men\ Machinegeweren zijn misschien seintons hiervan het v61gende:
betreft 'Bttitenzorg op I den voorzwaar ziet in toevoeging aan de alge- 'De heel' R'. u t g e r s van R 0- van den voorzitter Schotman, welke
moderner, ofschoon wat luidruchtig.
Ir.' era mer nTeent, dat hee extra meene miadelell, zQodra aan de oehcef- z'e n bur g meent,. dat het interpeIla- menin ons vierde blad van heden aangrond, ,doeh de laatste J.}erichten
Want als het· advies van den heel' Keu- uitvoerrechtr door de regeering te 'laag ten van de bevolking in de rubber-ge- tierecht niet aan den Volksraad moet' treft, mag zich in een druk bezoek ver\yijzen··
de mogelijkheid, dat de
heugen.
Onze
correspondent
sein.t,
dat
chenlus wordt gevolgd, zitten wij toch is gesteld en wijst op de vel'hooging tot westen is vo1daan. Wat ten slotte \ het worden tDegek~nd.
dfl gouverneur vertegenwoordigd werd
vIer procent, welke de Volksraad aan-- . t
II ti
'
fajbriek even buiten iUr.-Cornelis
, nog eenige tlentall.en jaren met den Indo
m erpe a erecht van den Volksraad
\V01~'Jt gevestigd,
gaf..Spr. acht voorts de moederlandsche aangaat, hl deze n1aterie schaart spr.
De-heer Van D ij k acht de maatre- door den assistent-resldent mr. Boots,
opgescheept. Hij vraagt aIleen maar een schenking van 25 m1llioen onvoldoende. zich aan de zijde van de commissoriale gelen tegen prijsOpdrijving verheugend. terwijl verder. als gasten aanwezig waverbod van vermenging, "zooa1s dat nu Bovendien wenscht hij, dat- Nederland minderheid, welke een afwij'zend stand- tndien mogelijk, dient een deel van het ren het hoofd van plaatselijk bestuur,
Ulteraardzal men den heer Bata
voor de Neurenberger-rasgenooten in cen grooter deel van de defensie-kosten punt heeft ingenomen.
rubberfol}ds· VOOl- andere dan de gestel- assistent-resident Burgerhoudt, dr. An- zoovel' mog~lijk tegentoet komen, doch
voor zijn rekening zalnemen. Tenslotte
geilent, de regent, de patih en de su- hij moet vooral nlet denken dat hij
" en dat zal dan vall
de, doe,~elnden te, worden bestemd. Spr.
,Dultschland geldt
- waarschuwt hij teoo-en onderschatting
Mr. dr. We s t e r man vel'wacht geell meent voorts, dat de Indische samen- perintendent van de Mangkoenegaran, hler onmisbaar is
allere! eischen kan
zelf het Indo-volk doen uitsterven.
van de N. S. B.
practisch resultaat van de aangekon- leving nogi niet rijp is voor den domi- de arbeids-inspecteur voor Midden-Ja- steUen die niet ingewilllgd zouden kunv~ en de voorzitter van den Suikerbond.
Nochtans is de schrijver "diep bewogen
Baron van B 0 e t z e 1 a e r van digde besprekin?en met ~e Oslo-staten, nion-status.
nen worden als zif van elgen Ingezetedoor het lot der Indo's". "Op hun leven
a1thans niet bU1l1en afzlenbaren tijd. I
l1~n afkomst1g waren.
Dub
bel
dam
gaat
accoord
met
de
S
b
l't
d
d
·t
i
D
h
D
0
dt
h
t
pro ep el vel' er e Ul voel' ng van
e eer
e
eel' aanvaar
e
r ust de vloek del' bloedschande". Maar voorgestelde wijziging van de pensioen- (en
Al te goed is buurmans gek I
welvaartsplan V001' IncUe, en waaJ,'- extra-uitvoerrecht als door, de omstanDE SPORTVLUCHT, VAN DE KOI(
dat kan geen reden zijn het vraagstuk l'€'geling. Spr. merkt voorts' op dat, nu schuwt tegen een te snel tempo bij de digheden geboden.
De heeren De Kok en SchmIdt van
niet met een "onbevangen oog te be- €'~', eenige ontspanning ~~ den toestand Indianiseering. In de kwestle 'van het
zien".
van de Indische financlen is gekomen, interpellatierecht ziet hij een voorbeeld
Dr. Moll e r verzoekt de regeering, de ..Koninklijke" zijn gistermiddag 2 U.
GOUVERNEUR VAN SOLO
het een gebiedende eisc~ llloet worden van zelfoverschatting, en naar zijn mee- het pensloensbeginsel scherp vast te 50 op he,t vliegveld van Medan geland,
WeI, wij ~ebben het al gezegd: als geacht, weel'stand te bleden aan den nlng mag niet verder worden gegaan leggen.
waar zij' hartelijk werden verwelkomd
Officieel wordt u~t Buitenzorg gemeld,
dooi" den administrate,ur van de B.P.M. dat de resident van Semarang, de heer
de heel' Keuchcnlus dan toch wi! af- aandrang tot verslapping van de teu- met ondergraving van de landvoogderekenen met den Indo, waarom dan gels. Ook deze .spreker acht het uitvoer.: Hjke positle. Voortsdl'ingt spr. er op
Aniwoord van CoHjn te Pangkalan Brandan, den agent van K. J. A. Orie, is benoemd tot g()uverneur
de ,B.P.M. teo Medan en het voltalUge van Solo.
'
maar niet langs ,~en . kortsten weg? recht van twee procent te laag. Daar hlJ 1aan, dat de regeering geen dag en geen
. '
..
..,
evenw.el .meent, d~~ de Kamer nu ge- llacht meer wachte met de regeling van
Antwoord~n?e m eersten te~mlJn ver.- personeel van het kantoor te Medan. Er
,
Waarom zouden wij zoo zachtzinnig ~ijn handen IS, zal hIJ het voor,stel toch de positie del' Indo-Europeanen. Ten- kJaart de mlllIster van kolonien, dat hlj werden bloemstukken aangeboden. De
den Indo aIleen maar te laten uitster- steun~n, z!j het met tegenzin. Wat ten- slotte verzekert hij, datde N. S. B. er in de komst vaQ de Indische zelfbe- sportvliegers verklaarden, dat zij een
DE POSTVLUCIITEN
ven? Dan, staat hij ons nog tientallen slotte de schenking van 25 mlllioen be- . niet aan denkt in Indie illegale wegen stuurs-delegaties, naar Nederland een schitterenden tocht achter den rug hebjaren in den weg!
tr;eft: w~ll1cht kan de mogelijkheid' van te bewandelen.'
ulting van saamhorigheid, der Rijksdee- ben. Naar Aneta 'nog uit Medan seint.
Uitreis
,
t overnemmg van Indische 'schuld late"r
..
len ziet. Indlen voor het oor~pronkelijk zullen zij vermoedel1jk heden naar SinLaat ons uitscheiden met den spot e nogmaals overwogen worden.
Mr. Joe k e s WIJst er op~ dat in de gestelde doel over het rubberfonds wordt
be .,Rietvink" is Woensdagmorgen
drijven over deze schrijfsels. Zij zijn,
.
Nederlandsche handelspolitlek ernstig besChikt moet de regeerillg OtOk vrij gapore doorvliegen.
Nader
.wordt
geseind,
dat
de
heeren
v'an
Schlphol vertrokken met 375 kg
tenslotte niet maar aIleen idioot,: zij
De heer R o.e s tam E f fen d. i rekening wordt gehouden met de beIan- zijn vo~randere doeleinden daarover
zijn walgelijk. Dit besmeuren van een :uehent, d kdel fmIand:cii,~ele'teln.teCOdnoml- gen van Indie. Sp~. meent .verder dat de te kunilen beschikken. De gratie voor De Kok en Schm idt vanmorgen om zes 'post, 18 kg pakketpost ell 119 kg vracht
uur te Medan. zij~ 6pgestegen om nog aan boord, benevens een yassagier voor
gansche bevolkingsgroep, die vele zonen uC e po 1.a
1t tie
n n e UI s Ul en
ge- prijsstijging aan1elding geeft om de 100- t
't f t · t
d
Ii
Batavia', terwijl voorts zeven passages
in de gewichtigste landsbetrekkingen richt isop, het belang van het mQeder- pen eenigszins te verhoogen De heffing (,~ ges r~ e im~~. e~s V~~t e ~oorm~ ~e heden naar ~atavla door te vliegen.
De sportvhegers zuBen vermoedelijk zijn geboekt voor verschillende tuszag, die enorme beteekenis heeft gehad land. Het regeeringsbeleid wordt vaak ;an een uitvoerrechtbesch~uwt spr in ,. ~v:.nr~v n~e~ di~.e D 00.
i
~oor
k
e
mm
'
en nog hebben zal, die de onmisbare door het Plein en niet door Buitenzorg het algemeen' als een ruw middel d~ch gle ehtmeerdenIt nl .. kn e. ted
s er han hedel~mi~dag tusschen drie en vier uur schentrajecten.
'oepaald
.
t:
s
ec
s
ge
e~ e IJ
me
e wensc en
De ..Nachtegaal" wordt eerst hedenschake I vormt, tussc 1len, t wee were Id en,
.,
(lat, geldt eveneens ,voor de con mgen- ,yan den, heer' Tel' Laan meegaan. De op TJillhtan landen.
middag op
De ~eer Van K.e.m pen ~oopt, dat tferingen. Ook ~eze spreker meent, dat gedachte dient bepaald te blijven ~ot
zoo tegemoet te treden als deze Keuche, TjiUlitan verwacht..
nius doet, verdient aIleen een hartgron- de pogmgen van nUnIster CohJn m zake de hefting op VIer procent gesteld had verbeteringel1 waarbij men niet te diep
Factorij-kantoor te Sambas
Thuisreis
dig: Bah......
~ bereiken van een ZQO vrij mogelijk rull- \mneten worden. Met de instelling van in den bUld'ei behoeft te tasten.
Men zou zich bijna schamen Neder- verkeer zullen slagen. Spr. ziet voorts het rubbel'fonds kan spr. zich weI ver,
De Ned'erlandsche HandE11 Mij. zal delander te zijn I
de Industriallsatie als een belangrijk ee'nigen. Tenslotte meent spr. dat, nu "Reden voIgt de tweede termljn van zer dagen een bijkantoor te Sambas in
De ..Kievit" Is gisteren op SChlphol
R.
mlddel voor de opheff1ng van de moel- rndie's flnancleele poslt1e is verbeterd, het begrootlngsdebat.
de Westerafdeellng van Borneo openen. geland'.
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i(et
heelt tevtsle aangeteeke1'ld
·. .Het "VaderIand" meent, dat het "Bat.
.Nbld." zlcb noodeloos ongerust .,maa}{t
~
.
tlet
te Iiatavfa heert revfsle aanover den "omrr1ezwaal" van minister c O - .
.
De .»o« eft de f(({il
.i
igeteekend
tegen ,het vonnls Vau" de¥1 ;
.
.
l1hi
met
betrekking
tot
de
instelling
van
t
't'·~
f,·,t'·
,~:
t"
-re'
Re~e,e!l.llgS~emachhg(te Van 'I het Rubberfoilds, daar de vraag, of gel- '
a
U a
! Ra't1:d' v'an .fus'tltfe';,. waarb(f d~ h~er- T.,·
De heer Bat'a:- ~ een beebje bOos' op
li'aeftell d:.1h bet. woord - den voor een ander doel dan voor werken
wd. a:dministrateur der Nlshm te ~rlOk. tndte, omdat wij hier zulke hooge tarletK~rt .... maar nlet krach- in de rubberstreken zelf besteed kunnen
is vrllgesproken van het misdrijf. het muren hebben en streven naar auta:rkle~
behandet
de orde kan worden
;d~el}' l?le~~n, va,n yerva!~~~in~, .~an een (zooals hij zegt) omdat wij onze grondmoe!
thee',
imp()'ff6e(~d
g6edkooper
rtig - rUlistel van
I t
worden, eers aan
,
utg 01 gewensc 1
gesteld, zoodra vaststaat, dat er een saldo
weegwerktulg en het. ~oen gebrutkma- 'storren te duur verkoopen1 en er ~ wet- .
exporfeeren
ken daarvan •. substdlajr het ui~lokken nig fabrlkaten van onze klanten er voor
13ij het aanhooren van de rede, die ir. ~ overblijft.
.
van dlt mi~drljf; ,
in de plaats nemen. A1s wi] maar wat
Van Haeften he eft uitgesproken ter ver-I Dat de Indische regec!ing niet zal
dedlging van de tlnfusle, zullen vele der worden voorbljg~gaan, blljkt ult de v~r
Colbert
sy' hthetHche w,ol I·terial~n langs synthetischen weg, ~l~e
De Raad bleek van oordeel da1t de: verstandlger waren, zou Bat'a' ~raag za: •
oudere leden van den Volksraad de nei- klaring van Cohjn dat de begrootlngs'
het natuurproduct op alleszfns waardl- heer T _ die den toestand llet zooals ken met ons d?en, ,doc~ onder de ge
., .' v' 'en
g.
.
.
geven omstandlgheden is er met veel
ging gehad hebben den regeerlngsge- wetgever zich eventueel uitspreken kan
Gistermtddag arri\teerde, op Tjili.ge wiJze ervan
...
.: "
,hij die van den heer J~cobS', den met Ik' ns en he~ i;3 onze elgen schuld, wanmachUgde te, herinnerel\ aan debatten omtrent de wenschelijkheid om bedraitalle produceert jaarli~ks .twee 'll}ll-:- i ve:"!,' ( gnanden admlnistrateuf, overnam ae .' e b' nenkort achterop'raken. De'
litan lliet zijn eigell vliegtuig, eell
1n dezelfde zaal, met het beleid op Banka gen af te. zolideren te~l behoeve van an..
Hojen:
~g., katoen~ in .Ru~land ~ijn. dr~e\ :- g,een .en~ele pos~t~eve handeling· ,te.t.J:~~r~l: is l~iet langer afhankelij'k 'val~
ptoduet van de "ata-tabriek, de lefals ond'erwerp: dat k\vam er dan vaak dere deelen van Indie.
'f~~rleke.n
in ptod~ctle,. m DUitsc~lan~ aanzie~ • va~ het vervalschen en ~oe~ de grondstoffen, die lndic piodUc;~e'rt. ;'
niet al te b~st af, ohdanks s'cherp verzet l
.,
del· van het wereldbek~nde Tsjeclioe~n ('Jan, .de.. I. ~. F"a~ben), te~wljI. de; gebruilnuaken van het weegwerktulg De' matkt-noteerl~'geh zijn oli h'e~ 06~
Ult de regeellngsb"nk tegen de critlek. f Ald'us een telegram van Aneta, met eell
Slowaaksche schd~lleil~oncern de
~~~'.~~ tab~~e,kente. zlyn. over .een~roe1-:-: hee!,t Yerrlcht, h~tgeen voor ,,~oen ple- I gen6til{ wei r160~,. maar Qat Is ergenl\J}(
li\ d~ rede vall den heer Van Haeften. Hollandsch commehtaar ot> hetgeen wlj
bedt~J~ beschikke~" w,aar . syn.thetl~Che. gen ~oeh een, veteiseh,te ~s. OOk. rustte I een verglssh\g van de be'urzen, want zeheer, J a li Bat i,.
kunrtert deze criticl vin wele~r nu, de ' Woensdag schreven.
. rij~6e,~, vervaardi~d .w~rdt,. ults~uJt~nd oJ} hem niet den' rech~splicht, een eind moe'sten eens' weten" ll.oe goedkqop. de
'Vij
hebheii
teeds
gemeld
dat
dc'
I)eves~iglng .vin,de~ van hun erg~t.e ver-I Het Bataviaasch Nleuwsblad maakt
"tor the sake of being m, the game. te make~. aan den, misstand. .
voornaamst~ grondstoffen Ithans la'n~s
heer Bata pianrteil heeft fe sillga~~ens. ElgenliJk deugt, er aan Ba~ka 'zich nerg~ns over ongerust. Het heeft
.'.,;'
, . . . ',.
H'et uitlokkell wordt evenmin bewezen syntlletfschen weg worde'n g'e'p'rodupdre
dart
,vel
,te
Buitenzorg
eeil
ia.
n!e~~: D~~e ~etded1~l~gva~ <;e. fU~,~e ~s vastgesteld dat de minister zijn draai
.len sterk verhaal. geacht daar elk oorzakel1jk verband '",,' d'
.' .
cecr .
tn de ~erste plaats een duidelljke aan- .genomen heeft, en dat op weinlg eleb~i~k: tan g6edfi'dope rubbei'scho~nilt
,
" ,. ., .', ' " "
tussehen de geqragmgen van den heer t
tasting van het vermogen van. de over- gante w l j z e ' . '
\_
'V~O'r . e~p~~imenteer-~?elelnde~ IT. en q~ ~nmtddeiiijke, daders on,tbreekt. De' heer ~at'a ver()(jrzaakt.~ eenpaar
oi) ie' #CIltkii~ fJiiaro'i~r ia] (tij tiJheld om op het stuk va.n bednjven lets
De zaak Is niet of de Indische regeewarde e'r dagelijks' ,100' kg. rubber
De Raad overweegt voorts ,nog, da~ maanden geleden in wnden sensatle
dens
itjil
I()it
verbiiji
te
natavhi
fatsoenlijks te produceeren ...... 0, zeker rfng. "zal worden voorbljgegaan", niaar
gefaJ:>'ircee'rd; Welke betertJ techillhet gebeuide, bit de Nfsh~ :vel d~'ge~ijk met een pak van syntlleifsche wor~ e~.
ol1deHlartd~tlifgeii
v()~ren.
,
.nlet. in ~ennen. die. aanleiding z~u~en dat zlj voorbijgegaan 1 s - tenzij me~
s'che eig~n:schapperi bezit en 30'%·
on.d~; ,~vervalschen van een weegwetk.. te' ~li~ n~'eft; hil ee~ fao~i'ek, d~e. p~h~,x
kunnen geven tot een rechtuite dlskwa- moet aannemen dat zlj weI reeds op de
. . . ,
.
" .
'. " '.
. dI' -i It: , worden
tmg (bent te worden gerangschikt.
rub~er' maakt, d~rtlg pl'~ent g'oedkoo4i
lific.atie van het beleid,op Banka, m~ar hoogte was van's ministers nieuwe InDe hear Jan nata, die verg~zeld w~tdt
g?;~~kOOp~r, ver'J.~ar gu an
.' e'
WeI' is ter terechtsiitting naar 's raads per crail he1) natu'uq>l'odl1ct. Dab' zijIl' de
tech weI van. dten aard, dat me.n den 1n- zicht en den Volksr,aad een rai1 voot de
van zljl1 secretaris
dan Bat a 1l10menteel voor ruw
oordeel- aannemelijk, gemaa~t dat de- wonderen' der synthese, en'lat¢n Wi) on.. •
drt\~ ~~est krljg.eh alsof wij lle.ve~. van- odgen draalqe. Dit nu nemen wlj 'n 1 e t
'
.
-"?'.=;ri
en e~n k~eln~'/stat,
rubber betaalt.
manipulaties met de, plaatjes slechts ten ze rubbertuinen nu maar sluiten want
daag dan morgen moeten trachten van, aan en dan blijft er sle~hts een con..
'J
Is de qpJer vap'
doei hadden, techiiisehe stodngen bij het zal ga~w .gedaa~ z'ijn riie~ de ruff.
cludle: dat de minister de Indische re ...
al onze winstbedrljven af te komen.
,
! wijIen
<ren heet
til d'e Kamer van Koophandel te Lon- het weg-en te tectif(ceeten en ald"us een b~'rw'eefd'~' iYl' de' I'Julterige·westen·.
,
~eerlng passeerde. ?~ dit w~~e, nu no.g
j Thomas. Bata, d~l~ den waar de· heer Bat'a vorlg' jaar O:c- zuive'r gewicnt te ve'rkrijgeil', aocl1 het
~ friiusscnen schijrit de heel" Bat/a. niet ~
Het is missc~ien niet algemeen b",kend tot d'aar-an-tO~ geweest, wanneer nlet
'.1- oPfl~h~e~ ".\:a~. h~t . to~~r, . pJ~ pnd,erWt#p ,~ehaildeId?" v~r- betro!dten strafwetsartikel van weeg'- de f1hi~le te koe'st~ren, dat' tiidft! iljn oli..:
dat me,n o~· E.conomisc~~ ~~Ren ee~\ ge- , juist altijd d'e n\ t n i s t e r het been
I ,~~re~db~.roemde. 99qa~kf~ .~,e ~~de.deei~n~ ~a~ zl~n ~ol- werktutgen heeft nlet ten doel heb kOO- gerliksptotetf~en tal g~rooveh\ iJijl e'1il~
~eel andere ervaring heeft, en dat de stijf had gehoud'en, wanneer uit Ind18'
<!?llc,ern,
?ie, zOO~ls. b~ft-:-cos~uUril v~rv~ard~~d'Yas van syn- pend l)upliek tege11 vervalsching te be- digde' zijn niedede'elifigen al1thamt ni~t.
n
.h~er Ha~t, ~~~, aa~ .beide zijd.e)l ~an; de de vraag werd gesteld, of van den goud~
H:~1~n'~~~;'
~~ ~tqetische wot~ zekere sensatfe. . . schermcn, maar het handhaven van de wnder bitterheid m€t de opmerldng,
ta!~.~ he~ft ,~~ie.te~ efhdu~ ~~}{~~ to~oo_~~ stroom uit de rubbe~ nu nlet eens ee~
de'n 'n:(iodlo~tig~i1 ,Ohde'rs~hattlng'. van d~' mogelljkh~- waarborg. gelegen in het op een geijkt dat ~r menscI1en zijn die niet ku'nnen
deelen 6evoegd Is, ~e, ,n1eenl,rt~ ~~ ~C?~- enkel mllUoentje voor al1dere doelein..
dalY va'i\ 12 'Julf 193~ den welke de synthetische productle weegwerkUufg aangebracht goedkeu- of willeri oe'griJpen·.
. .
g~~aalr, d~~ ~.v~ 'SL~n~~ C3:0ptcl1~,U,cb~~ den kon worden besteej',Wij hebben
d!i!t (e~h teHstdndlg, ~~,ma\~Kt;wtns~~e-, hiet het minste bezwaa, tegen het nieu_.• bit het neerstorten bledt en vasthou~en aan het huidige rl~pS~~l'~e'rken valt nag, dlit tegen eetl
,W.',e(:,'., In,'. d,ie,',' . ~o,~e d,',it- ~diu, .m
•. ge~a.Wn
van zijn elgen za- In- en uitvoerrechtensysteem zal Ned
. 1 it {dlt
I ver1,l!
dr~,t) h¥t,. \\f~t. ~et,.beH~e~. ~~~reHt ~eo,e~ , we standpunt van den minister, maar
het derlandsch-Indie te. zijner tij,d in groot yrijspraak' elgenlijk geen revisie kan a~~.~~a.t .~n ~t.t J, c... n "
~eva? ~ •. :
kenvll'eaot uig
J. A. Bata
el~.~· parV~~ll~re, o~~ern~~~H~. ~.a~ oP.- wei tegen de wijze waarop dit tot uiting
worden aangeteekend, doch dat aalige- J noegerr fflet de ror vaH den iaat tHC,.~ a.. ,
n~~~n..H6?rt men I~~~ ~~~~ ;va~, a;d,~t~ kWam, en het vrij dwaze- figuur dat, al~
leven verloor.
~evaar k~l1nen brengen.
nomen wordt, dat wei aan~ den hoog~red .bel... met dien verstande dat wlj d~ kdifr
ten', dalf ZOU liieii meerl~n ({at de ftLJe gevolg daarvan,. pe l.r~ldisch~ rege,e~it:lg
De heer Bata begon zijn loop'baan ais'
De inv~errecnten zijn hier buitenge- rechter de vraag voorgelegd kt\ll' wor:. n·le t laten vaHen'!
.
geen da? en geen uur mag worden ult- njaa~t t~g~nover yo~~~raad. en publ1eke gewoOll schoenmake'r en' als "schoenma- )V9,od' 110bg, wattrd~or ~ro~~ aei.'t .e~- den, of er In w~zen geett ~pta}(e is' yan ,'",
,."",,~ t.,.~,. b~
ges~el~ el~ ,d~t 'd~ kans ~m, d~~ lel- bplni~: want'de regeetrng had no~ Vrlj- l{er" heeft hij zich ook In Hotel des Mr~ 6p den ~uur onmogellJk gemaakt I een geval. waarln o~tsIag van. rechts:s
dt1~g .t,~. s.t~~lel1, l~ h~11de,n va~: l~d~~~aa~ dag 1aten wetel1' dat de· gevoYgde ge- Irides, wttar hij logeert, doen fnschrijven. wQrdt en h,et zich de n'1ogehj~neid, ont:- vervolging had nio'ete'n worden opgelegd·.
.
COln~~t,e~,t~ l,t~~~l~; als de dtre~tlj va,n d~ dragslijn n 1 e't zoa worden verlaten,
lri .een: z'eer snel tempo heeft de heer n,0nt~l~ zlet\ om .de ~enO?,digde grondHe,t desbetreffend artikel ~n het regle~
~
Bnl1ton onget~ijf~~~ ,is, ,;een .01?-Red~c~te en de minister zegt vIer dagen da'arol1 : Jan Bata in Voor-Indie, Achter-Il1die en stoffen fe kunnen betalen.,
rrient 01> de stratvorderingheeft de beI'
verrassin~ 1$ tH~ men met be~~e h.~nden dat dlt w e 1 het geval zal zijn, Indien Malakka den keten v,an Bata-bran~he::$
teeRenls· dat de eersre rechter het eind'.
- '-'."
m6et accepte~r~l1; Hn~rblj' ~ou mtusschell de oeschikbare iniddelen dit toelaten. ge'inspecteerd,
de mogelljkheden voor zijn . Wanneer' de fabtieken voor synthetl- oO'rdeei heeft ov~r de ~iaag of de felonmtdd~1lijk' d~ vtaag. kunneh woi'dell
Ell
..business" nagegaan.
,
sefie stoffen eenmaal zoodanig geper- tefi)k ten fastegele~d,e handeHngen beLuchtvlllirt
gesteld of, aai"tnemende dat de situatle
Het plan Is, morgen weer terug ~e vite7 f.e~tionneer~ .zljn .da~ in ee~. gedeelte wezen ~ijn, niet over de beteekenis van
jU:isf: geschetst is door den tegeerhigs:.
. . . -; ·1
gemachtlgde',. Ind~rchnid oot( de" waar... !,F81-niCl" JIussiaii s·ttbjects" gen ,naar, SIngapore, om vandaar naar van de consumptie kan worden voor- 'de, wet, waarom h~t 6ij ontslag van
Slam,
China
eli
Japan'
te
vUegen.
Te
J~ien,
zou
wellicht
een
eigenaardlg~
tOerechtsvervolgfng
gaat.
-.
borg bestaat dat Wa11lieer men het be.. .
• Ro'BEft.T·
Yokoham'a zal met de b60t de Pacific, stand kunnen ontsta~n.
In het voorliggende geval nu draait de
drijl eenmaat ule. handeil heeft gegeven,
Itet probleelll de't Russisctle vrounaar Amerika, worden overgestoken.
. Want momenteel Is de situatie' als zaak' on1 de vraag of de heer T. stratde di,rec~ie- indeidaad ook, steeds zal ,blij'wen in ChinaUit Uarselile wbrde dd. )H det~r ~e4~,
yen bestaan uit de upper-ten der tin11 'h6~Jt Ba·ta. die ons Bereldwllllg' een vOIgt: de schoenfabrlkant betaalt op rechtelijk verantwoordelij'k dient Ite wo'r- sehid, dat R()bert oraild· om t\vlntrg.
Java 25 tot 30% invoerrecht, terWijl1 de,n ge:fcht. niet om hetgeen fer ferechtdeskurtd'igeii. .
Heden heeft de VolkEniboh'ds-conferen~
,
tie te Bandoe.ng zich bezig gehouden oriderhoud toesto'lid, vroegen wij naa'r d'e d'aartegenover in Tsjecho-Slowakije geen ~ittrl1~ omtrent het feit~lijk gebeutde bi} ovel' acht naar Bastia 13 vertrokkem-·
0verigens· zou zeifs ee~ pevel)tigen4 tnet het groote probleem van de tien- plan'rien voor het oprichten van een recb:t'eil geileveli wo'rden. Olt is' tip zijn: de 'Nishm is k6nien vast te staan.
ltet tJ,M. meent dUs:, dat de R'aad, nu'
a.ntwoor A', op' deze vraag, dat natu. u.rli,jk, f,.•duizen.d. Russlsche vrouwen .en' meisjes, Bata-Fabriek . in Nederlandsc;lh-Ind,te,. mtnst genomen eenzijdig ie no'e,men, hetmaar..
bepaaldevoornemens
weI g~~l1 ook de redert is om tot het oprlch- ,I het. coll,ege niet aannam dat de heer T.
Een .telegrarii ui~ 'Ftinfs- ·dd. 11 d~~i
niemand¥ geven kan, nog geen antw o<;>r4, t die Ult naar gebOOr t,eland zljn gev1ue ht in
dezehoewel
rlchting
gaan, schijnt van een
bevatten op die andere: waarom het I ~n sh1.'d~:ilen als "former RussIan $UOt tt1n. van synthetische' fabrlekeh' over te"\ h~t~i.'~drijf h~eft doen pleg.en of lJit- meldt. !dat de Lindberghs .aldaar om 11
land d'anz elf niet zorgt· voo~, zulk lectsl' met VolkenbQrtds-- en Chineesche uitvoerlng dezer planneil in de naas e gaan ~11 da~ zou het zee~ weI mqgelijk; g el9kt,.,tot ontslag van rechtsvervolglng uuie 3-5 lail.,dden. Z{j vlo:g~Jl oni. kwa~t
ceil, b.e'drljfsiei,dl.ng,., en ~~ze vr~jheJd .va~,lr pas,.poRl'te,n in de Chineesche havenste- toekomst alsnog geen sprake te zijn. De zijn dat de invoer van.rubber en andere had moeten concludeeren. .
voor een dOor rtaarTrlpOlt n'a brand.
,
lk an d ere zeggen
heer Bata
bad Gouvernement
nameIfjk van een
hooren
Deeirt het Hof de meenlng van het. stof te liebben fn.g~il()men.
".
handelen geeft?
·De l3ifUton heeft toch ,den I even en meer d an we,e
dat het
be- groridsto'ffen wet aan inv6errecht onderworpen
zal
worden..
parket,
dan
zal
het
de
zaak
geheel
aan
geen mopopolfe van U~ber-menschen? gr~~ oak ~l~~t s.taan 6m In handen. vail drag van J . 150.00Q wU besteden ult de
.
.'
..
..
.
zijn oordeel onderwerpen, Is het met den
Deze lqatste vra~g Is in ~et .debat her.. Vl'OU~e11handelaars te vallen. ~e 1!1ees- 25 m11lioen scnenking voor ~e~ o,pr,ichten
Ret .gMieele vraagstul( komt op ~et t Ita'ad van oordeel dat dit een wezelllijk Tel,itls
H
haaldelijk gesteld; de replie~ daarop f ten zljn zonder beroep en leven vooral
luidt <tat men ,;geen ervaring kan "koo- I in de Fransche en de internatlon~le van een fabri~k voor go~,dkqope rubqer.,. vo.lgende neer: er Is in Tsjecho-Slowa- geVal van ."vrijSpraak" is, dan gaat het
' t·
i
tl essen schoenen
tetwijl voor
elk dera,an
jaren
~IJe ~ ge~ngeld beschlkbaar voor de op de zaak niet in en ~ordt het beroep
p~'n" 'i, en dati1. zeTts reorgan
satfe- van ~oneessie 'va~ Sh
,ang h a,i prvaa.
en 1939 bovendien
,J .25:.00Q,
.die19a8f,a- gr()ndst.Qtfe,n,
~e,lke he~ .no~dig ~e~ft. afgewezen.
het Jiedrtjt riiet hefpt. omdat men e'en en massage-mstitutenl I adverteerend,
_
confiolec'reii<te hlstailtie aan den kO'p, welke in den regel verkapte bordeelen bl"iek ten koste gelegd zuBen worden. Oo~ andere landen verkeeren in een
zertde posltIe. .
nO'od(g tieelt die hIer ontbreeIit. He~' zljn.
,'..
Ten aanzien va'Jl 'deze plannen llU is
k8ill€ o'iis v'0'6v, <tat de' regeerfn'g h(e~ I: ' Miss Per kIn s deelde, mede, dat de de' hee'r .Bata z'eer sceptli:;ch geste·md.
llailerlgeveclit overvaHell
ifcnzeive teg'enspraak komt :. z'iJ rileeste vrouwen van boerenaJkomst zijn, HJ) 'meent dat een regeering niet de aan- Het doel van mijn reis. vervolgde de
Uit Tokio ,Wordt geseind, dab d~ iaheeft thans in den raad van behe'e:r nIct en dat: zij .,in onbe,schriJfeliJ.~e tQestan- . gew~zen instantle is voor het b~heeren heer Bata. is nu om met vele menschen 20 Spelers, 10 bauen en 60 .gulden in
pariscl1e tepnlsv,eieenlglrig j(t~ y~~it
mind'elf dan vier stemmeri' (iegen de den leven, terwiJl on,v91<;loen~e htJlp aan- van fabrieken en bedrijven, en dat, ge- te spreken, hun standpunt te vernemen
bandell J der politie
g,Lsl1f, Hid~ Nishimura, ei~ F'illnlti~'r:u
Bi'iu'ton; '1; in fiat oP'zlcht· deed <!€ re-~ ! \v~zig .is. ZiJ bepleitte de' oprich~lng van ,zien reeds eerder opgedarie etvaringen en het scheppen van een sfeer van onNakana .heeft aangewezen 'voor de wedg~-e-ri\lffs~emacIiti'gd~'e'thi
~,letrtecon~~s;
~ehuizen,
vakscholen
en
h,ospitalel1'A
en
in
11ft
opzicht,
tiier
aari·
particuiter
il1iderling
begrijpen.
Zondagfniddag
he
eft
de
Soerabaiasche
l
ste) en tal dete' loch oak tot geldin'g de ins~l~ing van een neutrale, enquew- tiatlef het wootd gelaten nlo'et worden.
Want dit Is duidelijk: wanneer eeil pOlitte eeri over val gedaa~ in kampong strijd'en ort1 den Da:"l~ Cup In 1931.
m~ete'n faterr 6fel1getl( doot e~nl vtertiI commissie om andere mogelijkheden.te
Voor zoover de'll llE!er nata: bekend ls, yolk te ,veel arme, en te weinig rijke Oreslkan, gelegen in de wijk Patjarde·s}tun'dfgeW. Ni'et iol\'de'r h'u'm'or, tus-' be~tudeeren.
I'
zijll de pia'llne'rt voor die- s:choeHent~- menschen relt, komt het tot moeilljk- kling, waar een veertlgtal personen ha- llc,em,n~n, I
schen twee haak"je$,' wa~ de' verldaringo t; De Chineesche cortsul-generaal Far t- .briek, welke fn de tnh~einsche behdefte heden. Er is een toep om kolonien, Irien nen,geve~hten otganiseerden.
van den' regeeringsgemachtigde in dat San T. S u rig llchtte vervolgens toe zoti m6eten vohrzlMl,. v'eel ~e ~rootscit wapent zlch. en dwlngt anderen hetIn dlen kampong beyond zlch een
verba:nd~, jn.antwootd op het vel,"zoek yah v,rat de Chineesche regeeril1g voor de opgetet en kan het 1Jj~\t~-cO:i:lcern:,~~~n: zelfde te- doen.
.
-:'
\iolledi~e' karripplaats, voorzlen vali een R&ONtltLD IlR£E({'l" tV'£J(.£tbltECOItD
cen der leden: dat de'regeerlng even-'/RUSSlSChe melsje's d"oet. De imilligratie beduldend geringer kosteil «!etr dergelijK Oe' hee'r 13ata .ls er van overt~i'gd dat, overdekte tribune, een scoringbord, een
tu~eF 60k gaarne een, plaats ZOlt inrul- 'is b e p e r k t . ,
bedtljf hi¢t te lande aanvaI1gen.
wanne'er met d'e gro'ndstott~nlandan eert l'fng, dte met riiatten \vas belegd bin net
Willy's- prestatie verbeterd
meh aan eeh "inheemsch deskundige". i Miss Ye n verklaarde, dat er hi de
Wanneei+ na den proeftljd - , welk~
. ' f.. t' t '
.,
. d \
"1..'
op\vaaien van stot te voort<o''men. kort.
h
h 1
0(9 .. 1939
vei'2'e~lj~ 0 ~tand k,a'n w?ruen gebracut,
internationale 'concessie va'n S artga . geiien de subsIdies voor .1 38 en
op de ~ta'nn~n vbot het opl'lcht'en yah syti- orri alIes; wat maar eenl~sztri.~ iiet puAneta se1nt ult go~nHagt)n; ,dat
' Dit gtapje- ging min of meer verloren ! 2400' zijn, in' de Ftansche 6000 en oJ) twee faar kan worden gesteld - de ni~t thetisch~ fabrteKerl naat e~n' v'err~n bliek kon gerleven, w-as dtiat, artnwezlg: Il'N~~hl~d Hveger het ..\Ver~~d~e~o.r~ ,v.~~
In den dr~u", van h~t. ~egeerlngsa~t,-IChfneescJ.l gebled nog 1200. Particullere ge~lnge moepljkheden rOlr}e,regeerlng acht~rgrlind versehilven killineIl Worden·. . ~n, tlental h~nen, goed gevoed en Willy den .ouden op de .400. meter vrde
woora.. Het. fia~i ze,Iter nie~. de ei~e~:-I org~nlsatles doen haar best om hulp te . a~n,lei(:Ung ~u~le~ ~i!nom ~~. bed:r;ilf oyer
onderhouden, bevonden zlch in kooien, slag heett verl)eferd met t,8' se'd., Wa:~r~
scha\)'P~W "~n een ol'at6flscli' vuurwerk verleenen.·
'te doeh', is er- vpor Bata nog altiJd ~e7'
Stot acfiter' d~ deUt of ,in handen- van de eigenaars.
_ ddor zij d~n tijd tot 6 ri1inuten 3n !.f.~
dat' de l'ed~n ·blZ()"}d~r boeid€ of ook zelts
MevrQU'w R a z () U x fJ (f h u: I ez legenl1efd' om net b'edd$f over fa riemen.
De overval had omstreeks half een Hi sec'. terttgbracht: Ragnhlld lIvegei. zw6i'ii
maar' t~n' deere zou kunn~n overtui~-er1'1 ~esi>r'ak d'e sltuatie' te: C·l\arbirt',. Waar C?0It
.. Wanne'er echter "Iil de fiuldige' situatie den' iniddag plaats. De politie kwam biJ deze gelegenhel~ tegen ~~nl ..w~g4e~
Nie.uwe g~zlchtspunten tre t men In eze, liog lsdo Russlscl'1~ yro\iw'en W:onen', tal';::~h:t~me foolishness geen vetanderirtg kohlt, wa'arbij TsJecho van drle kanten opdagen, na eerst de en de Deensche zwemsters Grete Freaeweinig gemspireerde rede nlet aan. Maar I' 106ze in de Chine'esch~ wljk. V~tvorg'en's
S!owaklj~ jaarlijIts vaor 10 miIfloEm guf.. wachtpoSwn. die. door de be'nde waren rlksen en dunvor SiaRt.
zijo h~d stell~g wei de verdienst'e van be:.. wees' zjj' et OPt dat: aIle: inf tii~ie rev~n~
, ' . , . ' , . ".
den uit Java hllt>Qrtee'it ferwiJl omge- ultge~et, onsChadelijk te hebben gek~lOJ>th~ld en, zakel1jkheld.. De st9f w~s 'de R\1sie'n hier wei'kgelegel1herd heboen in het streven n~a;r., auta)'kle;~ het Is keerd de ultvoer sleehts een tlilllidetl maakt, i60dat de ()verrompellrtg nlldze~~.ge~ompri~eerd, en deze rede zal, ~geVonct'en.
.
,.
nOl)sen~ om geloof t~ lwchten a,an de gulde,n bedraagt~ zal het misschlen een d~n ill het spel kon geschleden. Begrlj- B(iSket~b(,1l
ortgetwljfeld winnen biJ lezlng.
t· .MisS M a.l t e spra~, aIs ha~r', n1~e- ged:achte d.at in ,d~ toekoms,t 'elk land kWe$tie van m.aanden zljn dat Java in pel1jkerwijze ontstond er een sauve quI
... "'~
.
.
.,
,~ 'ning ult .dat de con!erentte de heillge selfsupporting ?al wor<len~ Die;.rich~iI\g CentraaI-E'\.u·opa, met
bevolkipgstal peut. toen Hel'mandad ten tooneele ver.
1{e~ ,u1~pr~ken, erval1 droeg ,.sl~cl\ts taak he'e'it om VOof dlt prob~e'e"n\ ~inJ op'- zal het nQoit ultgaan. En wanneet men vail, 215 mfriIoen·, ean goede kiaut ver- ~chee·n.
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blj tot de algemeene lustelposheld. die. li>sslng te vtnden.
hardnekklg In dat geloof blljft vo,lhar- Hest.
Doch de overv,;1 was te goed In
11
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de
.Een
telegtam
ult
Tokio
meldt;
dat
et
eef t
helt g~VOel
~~t h~er s~echts een. rende, zeide de vOorzltter tenslot~e dat, sten leinen, vo<iral ";001" Java; aldiis de recht blijft hefled en Tsjecl1o-S10~~kije "Ind. crt.": De pOlitte l1eett namelijk ~Amerikaansch basketbaU..team het .Yla~
sp ege geVeC. WQr
ge ever , waarvan indfen over voldoende financlen ka'n heer Bata.
geen 'lal1 beld~. zal het eens gebeur~ri d~ hai1d kunnen Ieggell op dEH{ hootd- seda-team heeft geslagen met 33-26.
de uitsl~,g blj voorbaat vast staat.
wo'raen' beschikt. de scofale' s:ectie van
Tsjecho,-Slowakije l~ )~dtijd ,op ~en e~- dat' er geen' geld meer beschikBaar Is. per~ooll viui dft Monte CftdQ,iIi P~~jar. Wat de cljfers 1?etreft, had de heer Van: d n' v'o'k l1bOna zlCh met de'ze aangele'- pO'it ~ange)Ve~en g~'Y~es~" ~p, ,Wo~~ ~e
kUng, Atmogoeral, dfe samen met nog
lIaeften
zlch
stnkt
gehouden
aan
de
inI.· e
.1 e.
.
grondstoffen
die
het
noodig
heeft,
elders
M,';.aa.r~ ve.r.ktaa,l"d'e. de .heer·.B·at"a" er zi'j .... 21\" ~rtdA ., I "t' t i J '..it' 'I'd E . b'
ter\~{etati..l· vah den niirtisrer: het kottit genl1eld Zlal' bezighoudeh.
'I
11
\: a
c~en n ar es .;) ge~ e . en e- Bo'ks' e','.""
1-'
c
.
".,'~',,~
aankoopen.
nI~t r~el ll~enschen, ~ie kunnen, ,en ook drag vall J 6{) In lJa~r geld is til besVig
olis' icl1te.i ontJegriH>elljk voor/'daf o o k . · N u is J"va . h ~,~ .~lland voor grond- wenschen te begrijpen......
geh6men. alsmede de tlen kempI1anen
dtr'iegeedhgs@inachtlgd~ het ge~,e~scht·
Pe·tsonalht
stoffen en. "it can be happy at that".
" , ,...-,., .. '
eli and~r sjjeeiniat'e'rlaaf. 0rider 'de OM 'lIET \VERELOii:&,iPioENSpiiiW ~
.vond de afschrijvingen en reserveeritlgel1 :
Want het. bezit_ya,l1 g"'9'pd.&tQff~Q' .b~.tee7'
mens~l1en~ dfe dartgehoijden zijh, bevinUit. NeW-York wordt geselnd, dat· itt
1\01:'
d
kent: ..g'ou~,. ,het Wii~ai'd~vQll~'
rqihnIdd.el.
den zlch 6,a. nog een Europfeaari en diie'
,van de a,M,B. in rekenhlg te brengen
If. H. J. e. M. van d e .......
e·) e r. en,"
'.
t h t
... , IJ
qij het va,~~ste}~.en .~a!1 d~ th~9retische d on~" tijde!. waarnemen(t hop,fd .yap de
l'fa~wkeu.rig ,heef~, de' ~wet, ija 'a,. e
rec I
Chrrteez~n.
'
deft strijd· om, het wef~ldkamp'ioeri.~h~jY
~. , ' . . .
rre bendel.elder fs g~artest,ee'rd op llchtgawlcht Lou Ambers in to rondell
winst wellte' de' Venit zou hebben pe- Afd~e1ing Watl~.rstaat var., I1et pepa~~l11e~.t verloop' van. de: crlsJs g~volSd, weJke,
l~aa,l~.,in de be~ek(mingen van den heer r~;; ~i>e~~~cek~~;~dr~~t;1a~~~~~1t~~i~~d: wa't de schoenbral\Ch'~ b'etreft, het volDe "Maetsuycker" verlaat
~tO~'d van het .l~elege~nheld geven tof Davey Day op piiriteri heeft geslagen.
Ja\\ss~n. Het hgt voor de hand dat de diEm",t' OJl.d~l,l dap.~wtl,liging voor de aan den gende te ~ien heeft gege'l~lL.
hazardspel. terwljI de eigenaars der ha,., "~_~:~_-!,~:...~ _.,~~_~~ ~'L
,B,llliton zwaarder afschrijft en boven- ~ande bewezen d:ensten.
Sinqs 1929 zijil in vele. landed faorfe-' \ 'ltet ~1.S. "M,aetsuycker". het llie'uwste I hen vervolgd kunnell' wottteh wegehS
~(i(en~ te$e'iv~fert~ Want dat is ~en strikte I
ken op gericht, voor sChoenen, textiel, K. P. M.-S'chlp dat uit Europa op weg' dlerenmi8handel1ng.
,PRIOK PROFITEERT. Vt\~ sTAKlko
"ei~cl1 van' lHiar zoov~~l' sneller af:oo- ~
lederartlkelen, ehi. in sommlge geval~ na:at tn-die, is, heett machine-pech. R e t ·
TE SINGAPORE
)i~~d~~ ~eelf s~rk~'r geirte,chanl~ee~d eli r . . van behandelin Ontried de :len met bescherme~de-, re~h~~n., Het. sc1;ii~!s ,Port '&tId blnne~ge~?'?pe~ •.in
'!~~' veel. dU.\ili:re~e' ,e~plQit~t1~b~3is.~er- h ult~e~ 11 ~ften~ Teteehf ons inztens.. m0110polie.-sysf:ee!ll heeft .ec~ter, tot e~n . af.w~ehtin~ ..van, n~e~we ll')aChl,~~~o~de~- G()(lVERNtUR ,VAN QUEEN'SLAND
T,~n,dJong ..Prtok pro#teert· op .het
kirla~ beqr~Jf.,. Groote .afs~hr~jvm~en op ~.~rg 'la~ e~ ook niet dat de he~r Kers-, mlsrekening geleid,,"~l'i tangzaam m.a~r i d~~ler1, .w~lk8' d~~ de ,,~~ri~~iaflrl Huyoogenblik . v8;n d~ teo Sil)gaPQl".e M.t(~ ...
Bitl1k'a ztjrt jutst ih v'erband met de meer:- tIe.? vPla zal doorz'etten oin een zekel' komt men hiervan ~rug~ Eert. onr- tgef1~::, daar. zul!e~ worden aa~g,eb~ach~.
dp doorrelS· ie Bat.tvia I
Jjrc;>.~en. stakJpg on~er d~ ,.Ghine~s~he
dere willstgevendheid daar zoov'eel. mil1- ,ens ZlJn
n
, . . , _ meke'er ten goede k~rt .reeds hier en Da::trn~ ,tat ~e K. P. M.-er ;.full speeq"
.
do~\V~r~ers. Vopr, zC;>oyer, be~end {~ PPfJ'
"<ter ridddig~ ~ v~ot ae berek~nlrift. der ~itspraak te ve~tr:jr~n;vter
p~ w~nsche. da~'ir waargenomen worden.
~il~,af PrfOk k.omClj, waar hiJ 4 Maart ;I?;8 ao~ver~eu~. van Qu~.ens~and, Sir geen, ~it~icht, qat ,~~e stakIng ~P.9~d~g
U
~instcapaclt~lt moet lhea jUfst lHet uit- hjkheid. van L a~ ~~s U~ve~cd:Ptin7ua~~
.t.,
.
. .. Jwor~t yerv.:acht:.
, '.
!.
. '
L~sl~~. Wl1s~n, :zljn~ch~gel1oot~· I#dr be~ll1dlgQ w~r~t.. R~~ds i$,de "C.r"eril~~"
ga~n .va~. een "gel1jken toestand" die ;er~t~~ll1g· e~ nu de h'als ontdraalen.
LOf det Syntht!se-, 'ZooaIs Wlj reeds mel~den.,wordt eerst, Wilson en vodrts e~n klein gezel~c~~p van de K. P. M.• welk 80hip g~~QOpli~~
'~detdaad· niet bestaat.,
i
ec Ul .: .....'
,',
...',.'
.
'~~ ,Maart d~ S~uth .Pa~if~~ L~ne der vr1eru~en. worden In d,e ~weed~ helft.~art te ~i~~apo.r~ dokt. ,door )let P~oog<f9k
. - Men heeft hier t,e doen ~~t opvergeWaar'op dlt Ievende lljk ongetwljfeld
E.rdreig.en ,echter voor Ne.~erlands~h- K. P. M. do(>r de ,,Maetsl-lycker" (11 ~e.l te ~atavht vetwach~, op d?orrel~ te Priok gerepareerd, terwiH y~~~o~g~.n
ltfkl)~t~ 6bJecten en' julst daatdoor he.-1 : in ~olmaakte .geion~l.teld ~ il\ Nederhind Indle groote' ge1Jal'~I\', <:l~~F ve,t~?_h'eld~~~ ~~~~e u~t Sai~OI~) vail ult, , ~.riok ~.e- ~ pet ~~l'lt~s-VUegtui~ va'11 Brisbane naur Ieen}weede schip, de "Van Himtsz", welstaat ook over de beteekenis der C 0'1'1. weer fevoorScl1ijn koint.
landen in Europa, door gebrel(' aan open& Er Is kans, dat de opening lets Sfngat50re.
k(\ m de Leeuwenstad pleegt te dokken •
~rondstoffen, zich m~er en meer gaan later zal geschieden. doch nog nlets De gouverneur gaat met zes maandell Prlok l,>innengeloopen is voor de perlo. ere t e cijfers zcoveel verschil v a n '
'rneening..
.' .
"
R.
instellen op het vervaardigen van ma-, staat daaromtrent vast.
buitenlandsch verlof. l ; .
'.. ,
dieke dokbeurt.
.
.
_ . ,; _
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BATAVIA

BntavioGche

'; De clbkfureh van het Van' H'ec.tszple{n
hebbeii een elgen Inbreker.
c Dit lreeft zOowel zljrt
aangename als

I'

KUllstl<rlitg

Bloscopen hedenavond
Cabaret-ellsenibie lian~ 'sn~r; 0' lob e : ,'sUZY".
ill den Sch"ou\fb'urg
: Rex - The' ate r : "De Texas R.an~
~..ijn onaangename zijd~.
'gets".
.
,·t ',' Iarni ':.in de I
I d .
:.\
'
t
; Deca-Park: "Dodsworth".
. 1 E r IZI
rec amewaar e in en as e inGtsterenavond is het cabare -en~ l e i n e rna: "Een Bericht voor Garcta".
breker er ntet in slaagt, voor eel} groote
sembre Hans Snel in den Schouwbu~g: Cap i td 0 1: ,,8kandal urn die Flederwaarde te stelen, is de reclame niet te
voor den Bataviaschen Kunstkl.'ing op- .maus",
_
duur betaald. \
.•
zetreden en deze' keinifsniakhig' was in- , ~ C e n ;~ r a l.oJ B los coo p: "He'
Q
.';'
,
•
\
Arme, RlJke Melsje".
-' Uiteraard is d\t geen steek onder waderdaad een genoegen: dlt ensemble] M a x 1 m: "Eskapade".
tel' aan het adres der betrokkenen:
munt uit door vlotheid, beschaafdheld ;
\Vi\T IN DEN AETHER. IS
geen haar oJ? ons hdofd die er onze
en. daJt '"je ne sats quoi", waarutn goede
doktoren van verdenkt, de kraakjes zelf
cai)=atet-kunst geboren wordt. Sommige ;
te ensceneeren, zooals een ttlmster haar
\ :.
numnrers van het programma kunnen
VRIJDAG, 12 FEBRUARI
paarlencolller min stens een keer per
'~'.
~.,.,
~.
. d:
" '"
.~. z.elfs zonder bezwaar tot de "groote N i r 0 fi.1
21.00 Cabaret Hans Sne],
kwartaa! laat ontvreemden.
~ . . . , . ' ;~A,
'
I,kunst" gerekend worden.
Pholli
21.45 Causerie:
"He't werk
. ~c.htereenvOIgenS werden dr. De Bats,'] O~ "Marhix van st. ,Aldegonde" arri- ze van links naar rechts in voigot~e --: : ,Vet~et atrNe~'*den: de heer H. d.'
Z e ese n
2Q.50 ~~ree:Vi~e~jes"',,Staats_
d~,. Munck en dr. ~.~umans -het slacht: .veerde gtsterochtend, begroet door een Z, Exc. C, S. Lechner, die q\,l~t~n~~~ooil ~<ih~t!.d~ ,e ,~,~i#~~~s·at,rs.:..... v~~ ,~e .' ,N. V.
~Ians Snel toonde zlch ee~ charmant
zorg voor de natlonale'
o.ffeJ.'l, in den n,1c.l~ van Dl~sdag 6p groote menigte, te Tandjong-Priok na gezant van Nederland te Ba~g,~~~ ,~~; . ~la1\whq~(1en'Jee~~~.~~es~~~~~m ~ti .. d~ :c?,1,1~ete'ncier met. .~,n~eloofh~ke ,welbe-..
g'czondhei<V'.
W~nsdag heett een mbreker bezoek ge- een voorspcedlge uitreis.
dr. P . Lenzlnger, die van vedof ~rli~e.. ~/ V" . Hat\delsvebnootscntlP v09~~e,en: ~t spraaktheid en IUlmlge opmerkh'lgett.
~10RGEN ~IAGNEETJES
,br{\cl1t aan dr. Monad.
(
' k e e r d is en weer zal optreden al~ :~~#- ~a~n~~ ,I¥"C(:J-" ~n ~e ~~'e.~ H~ w,. .1~.t)s:il', .~~~ds bij een van zijn eerste chansons,
; itij h~eft iich zoo keurlg gcdragen
Zooals men weet, is de "Marnix" kor- suI van Zwitserland ; de heer L. Romier,. hoo(<fage'n6 va:n de F'Irma ii. F. stem,.. het te zamen· met Willy Sch~lz gezon- . , ,. "'i ,:.,' Wiz:j -- • ;io;jti}fJji"~S._.".,.,,t8d
_
da.b meri aanvankelijk ni~ts bemerkte. ten tijd ,ult. de vaart ge~eest na de directe.ur van het bekende Fraris~1ie har,dt'.. .
'. .
g~n parodistlsche l1edje "Kitsch", had ,~!!!!~!!!~~~~!!!~!!!~,_
'. E'ers~ toen om acht uur de dokter zijn laatst~ thuisrels, in verband met enke- 1).I~d "Figa~o',', ~ie als toer1s~, ~~~f~ '~~_I- ':(eri~lbt!~}:.~~. e'e~ ~~dst~~~e~~IS~hap ,hij '. ~et vereischte ~ontact met de zaal.
spreekuur opende en zijn eersten pa- Ie verbouwingen : sommi~e hutt.en in de zq~kt.; d.e h~er P. Blumenthal~,pire~t~?r Y,a~ .1~ ~r~~e1Y}~.~~ Z'~'t.',W~~o.ns Lit,s- ~ Anny Prins berelkte h.et hoogtepun~ ~
J(Idi!tbeticlu
t1e'nt ontving, merkte hij dat zijh vul- eerste klasse zijn gemoderniseerd.
van de flrma Hoppenstedt & Co. ~ihl~r; ~ party',', en een' 4O-ta~ vOOrnameHjk Eh- t van haar re-p-ertoire - en, naa~ ons ge- .
.
.
~~ en ,twee ~ulpotlooden. verdwe~en
Van. hen, die te Priok gedebarkeerrl de h.eer P. Reyers" oUd-flrmant v~h ~~ts.~lie toe~rs~~~;!~M ~e~ hetzeffde f yoei~n, tevens van den avo'nd' - met
(VAN VRIJDAG 12 FEBR. 1937)
w;.1ren, zoodat hIj ander ma~eriaal ploest zijn noemen wij - hierboven ziet men Tiedeman en Van Kerchem.
SChIll de thutsreis )Veer maken.
haa~ voordracht van "Das verlassen~, tn Noord en Centraal China is de druk
la.t~n aanrukken om heb recept uit te
Madchen", een Uedje-van-de-zelfkant, geste'gen. ,(Tientsin 778.6 mm.. ChangsC~rijven:
(
.
,,j
". . . . . .
.' i
' ,.
-:'!'.~
is.
t k
tieve muzlek van
'
~ Een oriderzoek bracht toen aan het
me
n~ppe en su~~es,
.. sha 774~8 mm., Kiukiang 772.6 mm,).
llcht dat er ingebroken n10est zijn.
.
~urt GIabQVSkY. WlJ herinneren ons dit : Van' hier uit neemt druk ,Oostwaarts en
f
,Veel heeft de dief niet titln,nert vtnr·~.·Or ~e3'·n"':
.·1
n' .
DE CHEF DER RECHERCHE
l1edje e nig.e jaren geleden van de groo- Zuidwaarts snel al. (Tsingtao 770.3 mm.,
~
te voorprachtkunstenares Dora Gerson Qtielpart' 76'4,3 m11t., Kagoshima 7.60.5
dert en behalve het schrijfgereed'schap
De heer C h. F. van K r 1 eke 11, te hebl:Jen ~ehoord;, deze zong het, na~ mdt., Wenr/chow' 163:6 m7n., Hongkong
na)n hlj van. de schrij (tafel" nag. ~en
ch~f ~er.~r~mineele recherche te Batavia, I vranter, beklem~ende~; doch oo~;de 761.3 mm.). Ktaehtfge Noot"dell;windel'
~~nemesje mee .eli twee pakjes Ca~el I~eizell(le I>~oldveli; (riclitjJosiiij);ieveit ell 11ooji.Utciebezittel·'S Is bel10enid tot: gewestelijk Ieider der meer ing~npe wIJze, waarop Annie Prll1~ over geheel Oost-Chiina beantwoordeli
_u',ib:·e~~~pet?~fl:~. le~ eu. ~aH e~h ~er
:y,e~9WI~t,ie ,metl ~~~~dpl~ts ~mbon. Hij dit chanso~. ten bes~e gaf, wist vOl~o- aan 'dit grdotrJ di'ukverval. In de Philip'\
Vervoig"~hs wofdt ~vel'geg!a'a'n' lo"t d,I A
'
".,
,::
a'
'W6rdt opgeVolgd door den heer W. E. men te; boelen en te cwertutgen. H er
ilne'i~ is de 'druk ,gedaald. (Aparri 758.3
potldodEm" een gouden v ulpotl<>90 I wetk.
'"
v
"~De Regeering heeU er be~waar teoe~ .B 0 C k, corhmi~saris eerste klasse, dIe llggen, naar het ons voorkomt, de groo- p'J
" "
)
d
te' de schroef ''hiet meer, zoodat d~. Mo- v,Mrtzetting der mondeling~ beantwoor- pm abitu~ientel1 van de H.t< S. zonder g'isteren van Europeesch verlof terug- i te mogelijkheden van dit jonae talent: 1!~m.,. ,~a~~lboan{/a .758'.3 m'tre" II,! ,~
d
van d60f Volksraadsleden inge- examen t~ fe laten toij de eerste klas~e ' .~~..
i
•
.
•
°d·t'
Ned.-Indte waren de drukveran erzngelr;
l
n-·oa. eigenli}'k blij is, deze be,i,de L .bron,,: ding
i
- i . 'k .,
all den h'oofdactecurs:us
... . keel'ue en 'Joordleit reeds chef-rech~rche Wlj zou~e~'l gaahrnb~b meer h~~' d t,~enhret ,klein. (Medan 785.8' mm., Batavia 758,4
nep.. 'fan e~gernis e~ndelijk ~~ij,~, {;.e zijn. d ende schr fte~ij e vragen.
v
.
te Batavia is Q:eweest.
(Kurt ,~el1 n e e~ ,ga, .o~r :t ,11 e
..,
.'
7589
Men ken het '1ndirehe, r~cept,;. men
'.
~". "l. ,,, ~. ,
. volgende numme\r, "De kaartIegster': gaf mli!." Ambon 785;2 mm., Koepang .
gooit, de leRRe vulj)en in, de pr.ullem,and,
Vt01:awen in Nactiiexpres
Versch1t in \~aardccrilii 11e neer Van Krleken, die ook chet meJ. Prins van niet geringe toort'e~lca.. trMn.J. Het ~g~?ied.l~an lagen. druk in
de',dJoFg~s'legth'aarw~~t ol>.~~.,~h.hrij.f~ ,
'. d
'
,,'
"
.:t.• '. .
, ' : " '.
fln'·i..}a~Hlwl}'On,rd,'Jd.P.d~ bekehde vrage~ Y?,e.rwez~n gew~est ~~ h~.eft. ev~neens paciteit~n blilk.
N?Ord-Australze bleel statfonazr. (Dartafel~ men, sriiijt haar uit l1~t ~c1,dht, d~ ,~O.a. ,vmdt ~a,nt\Y()OrQi1,1gt le~n ..vraag 'l(an.1V,leyrOq~ .8 a z 0 ~ x S c h u 1 t z- teeds ee'rl . ,lai1gdU~.rge "ouitenprac,tij~".
Willy Sepulz toonde zich een volg- W'tn 7~6.9 mm., Bur~etown,754.6 mm.,
ketk>n vindt haal', overhdi1dlgt·1:l~i\);', aarl van, mevrouw Razoux Schultz-Meti~~~ M:.e t_~ e"f, betreffencte het v~rschil
op Sumatra s OO$tI{ust, achter den rug. zaam a~coml\?a~nateur ~!1 een verdieii- Port if.edland 759.2 mm., Alice Springs
dej1 (bongos, dii l1a~r weer 6P de :Q.q:Ud~nd~, h~t verzoek, fom in de' \~ge.
d'
'"
stelijk ctuetzanger; in zlJn soli, een be- 758.7 ~"!J.
. ,
sc.{1,rijfhtfel I(~gt, enz' l ¢n·~.......
,',
~laSde. ,.der, .n,:acn~.rrehie~ afZ9nd~rliJK.e ~e~al1 e.lmg ,t,uss~hen mapnehjke .en
werking; van de bekende Mazurka uit
Ho~gt~1f~n.de1t: Van ,Westrttoesson i$
H'et schijnt dat de inbteker itcH
siaapverti:eKKen, te. doeri aanbrerigeri, vro~~el~~~e.. P9~fdact~-~ez1tt~rs. ten na;~i\Jtii D''tN SLtiOPEit
de gelijknamige fUm, en van Gershwin's ,W~intlJ s~~ake meer. Alor Star zwaTc-.
gang ~erschaft heert via qe .. Q9v~ny~~,- 'vop,r, ~~~in~rl ,en, vrb~w~n.
~~,~ledvat'1/Jatab~tdg~nlodentden'h1rlkbe~~.~tsPtr,e- ~1 II" , .
.
.'
Rhapso(He in Blue, bleek hi} een pianist Meidrt zwak. Pdlembang matig ,W.Z.W.
dlei>irlg en door een o'peristaall,d ,raijin c:pe i;(eg~er1n~sgem~(~ht1gde, d1e"fd. di- etiet a hO~dt ~c~~ere gv::~csziln' s e;:.rabaan·d
De "Rumphius" van de K. P. M. wordt met bilzoridere kwaliteiten. Van het Batavia zwak Z. Z. W. Semarang zwak.
is binnengeklorrhnen,
heeft. pI! t.~~teu~ ~all' V, en. W,. aritwoordt, dat
,,~"". n(orge'it ~~ tz uut door de "Silindoeng" programm~ na de pauze dien.t speciale Soeraba1a mc.ztig Z. Z. O. Bandjermasin
alles overhoop geliaa~d, piaaJ .~ie,~s ~~- ·he,t". 4~sql~1koarei. ~a~riaal zulks·.nlet mreetwdaear~weeersitniegva,HnetmieS~rudletsrl~U'iOtfer.mdinedeen- ,¥~~ de~elf~e M:a~tseha~pij naar Soera.. vermelding het dobr Hans Snel eil An- zwak West. :Koepang tot 1500 m. zwak
vonden.. Toeri is hij na~r. f)ened~~ "ill- ll?-,oge~ijI<' m~ak~. '.1'eI)etpde ~,ap den u~t\.!'.
: .
~~I~ g~slee'iJt, via'ar het; casco gesloo'pt nie prihs geestig voorgedl'agen, ,char- z..W" daarp,oven
ge~kt", wa;ar hij d~. spr,ee.~~~m~t, e'~n' gesprokeh WensCh\.~~l1~~·r,ioayeel- mO,~e- ge~?lg v~n ~~. blj. de, inkrimpmg der
za~.·"
worde!1 .. ter~tP, p~arna het nog mante .Frarische liedj'e "Le ~ure
veri;vac!i!,tiig: Weersi;je'steldlieid' llertbetoeR:, bhtcht met het bekeride, gevolg. lijk tegemoet. te Komen, zal eon afzon- Jt~lsoneelstorn~atI~,g~ldende .pverwegin g, . bl'ui~bare lj~et naar Japan wordt ver- Pontpont". Het ~aataan vooraf~aande terinfldcltlzg.
yandaar is hlj naar" achW~en, geloo- :~erlijke r'Ui~te worden afges«l.\qteu t 4~~. !l~~t,:g~~mspo~fden een~er ~m aan.-~ ,y~·~~·)~insd~g f~m;~stleqen w~~~, zooals Brave Marin" kort ons de onovertrof" peti, peeft ~e ~chterdeu~. g~q~1f~, om l\\~elke kan· worden gereserveerd voor aI- mer~l~.k,~~~~~),vqg~ ge toepas;:,lng vdti W1J; t,~eds meldden, de "RiemsdlJk" naar ren vootdracht van wijlen Pissuisse nlet
vervolgel1s' een pa~ean van. den dJong<?s .lee,nreizende yrouwen.
,
9\eRa~l, e., ~~atreg~.Ien dan degenen, die deI\ sloo'per gesleept.
doen vergeten. Eenige humoristische
,. t"
ri
HI'
.• J.', h'j de' J..ch . ~ J. . . . '
,
•. . ,
• wef ~e~inshoofd waren.
' I
.
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BEZOEK AAN C. B. Z.
we~ e n~l en. , erna gmg , I,'\ I ~ . lVl e v r.
R a z 0 u x S c fi u l' t z
.' "~ ~ .
,
l{iermede zijn de, twee oud3te schepen s~l}etsjes en gespee de mOPles s oe'gen
tel~~~r jweer binrien~ deed, ~~ar, Iteurt~ dankt velor deze tegemoetkomlog. eri '_. ¥eV~?ll
R a ~ 0 u x S c h ~ ~ t z- ~an' de opgelegde' K. P. M;-vIoot i~, de :dapig in. .
Hedenmorgen hebben een dertigtal
acn~er. zich.. oJ? ~lot en verl1et liee huis ~p'~eekt de .1\9op uit. ~~t de. thans te ,¥: ~ t z e r merk,e naar aanlei?1ll o van de~q~..bin.nenhaven van Tan~long-P'i'1ok Het talnjke p~b.l1ek toonde zieh opd~r de voordeu~..
, , '. \'
.
treffen maatregel zal kunnen \Vorden deze
mededeeling op. dat biJ andere vetdwenen. Tn~ns l1ggen daar HOg voor getogen over het gebo<\ene. Mej. Prins Iedel1 van de 'vereenigirig van liuisvroueall bezoek gebracht aan de C. B. Z.
H.ii. ~ist. blijkbaar .~at}~e ~o~te~\ n9g a1 oescnouwd a's e~h. overgangskestand t~kl<~n. van die~st wch g,een on~,~r- .a.n~~~ t~e'e spl1eepje~:-- de, "Dione" e~ de werd met bloemen gel1uldigrJ.
In tottiai zullen vier acht.ereenvolgel1- r
ve~.l g?l~ 11) huts.~a~, omda.t. ~lj ,Woens- naar het. uifelndeIljk gewehschte.
s~held word.t gem~ak.t tusschen m~~mie-, ))~e:~?~w':,. ~el,ke. 'Yaarschijplijk. re~ps
l
Sk.
de Vri.dagen dergelljke bezoeken, door
da~ betaaldag. had. dM\ikld~.h4,d dr'l
hjke : en vrouwehjke krachten. En, dae binRenkol't- een koopet . zullen hebben
~ , 'i
Monod het. geld ili ~ijri Sla:ap~amer ge. ", .
" zijn dan nog ~el di~n;sten, waat, (an,,: ev3ndeh
','
de leden der genoemde vereenlging aan
borgeft e'n de deur op ,slot ged~al) ZQO:"
LnchtposttarlC\'en ders dan bij het o.nderwijs) in h~t ~e',j g ','
~ -~ de c. B. Z. worden gebracht. Hedenmorda,t- de diet niet bij het geld kQri ~~me;Q.
d ~ pl'" V l • h , . . . t
heef' geen' vrouwelijke krachten n\jodlg. ,.';
gen dan hact het eerste 'bezoek plaats.
" O'e pOlitte zoekt ,thans naar eep b~- , L' . ~!l eer:, . ~ r ." 0 0 n:l. hee! een vraag zijn.
,
~EZO'EK A:AN KINoERTEHUis
ios~'ofJe
, be directrice van de C. B. Z., mevrouw
k~~~~,.· ~ite. ~~mels ~~bkt, maar als{ zij 'i gest~ld, welKe als voIgt luidt :
"
Spr. Kan ,~J~,~ dan 09k niet Vo'Olfste1;.
,"
Hiemstra, leidde de bezoeksters rondo '
nlet v~Ug erbIj is, ZIJn de tWE!e pa.~jes
Naar de dagbiaden' hebben gemef<i' ziJn l~;ll;, .. , ,,4,a,t juist blj,,;:~e,t onder~ij~'.. ~~l) . Mevrouv>': Tlard'a va;i1 ~tarckenborgh
Filmciankondiging
o~'..'
"
reeds,e~n~gen. ~ijd onderhande1iligen,gaar}.~ m~r..~re~el1 "val)."d¢~rn aard g~PQ.rpe.l,1 heeft nOOeninorg(m ~iI gezelsch~p van
~.k de tekke vUlp~n en .~et nlet yverde tm:.schen de N'ederlandsche ,en Ned.~r- ll?-~est wo~deq et} i da~ ,de betro~~.enen de oudste Ireu!e- ihevtouw van Vre'esOIoJie·Theatet: ,,8uzY"
ke]1de ~~tpot100d kunne~ d~n d~ef .:n0q~/l~n9~.h, .Indisc,l;1e l.pos~-,a!dmil}istralt~ ;"oQ,m-. ~k n.~~t ·111}~e.r'i v9 o:r ;~en herben:QeU1ing wijk ~h rl£rri~esiet d~ Stoppelaar, een
lo«ti.J word'en want niemarid zal ze van
tre.ne.een .alg~~e.elfe aan,~ienlijk~,verl.a~lrlg, (tot 1100fdonderwlj?era S ) in aanmerking tJ"
i'j
."'~·l~" h 1 .. '. h'" t P te t t h
De ,~hthd1tcht iij gevestigtl op ee'n ad...
'~',. '.
van he«.z.g.,luchtrecht m het PQstve,Ke-er
't ';, .
Ve~e,l\ geoJ.ac ~ ~n
e
ro san sc
"
.
1
" ~"
he~. w.~lle~ k,~open.
.'
,
. :.,l.
~y-sschen Nederland en Nederlandzch ..lndie zou.,.~n ~\,lin1J,en. ~op1er. .
. " .'r'.
k~f:rje~tefi~~, o/.es~.}ava waarbij \ een
Er is oni zooiets afgezaagds as "een vettehtte in on's blad van heden betref~~nt~,~, ~~~es van. d~. Mopod is ~~t
v.v., '. r ' .
;
I.
..',
)l~P~; '\ za, ill, d~ ,~omende nO(j~dzfttIJ1g ,tofldftartg. door de geheele stichting werd spionnage-dffalre in den wereldoorlog, fende een extra-vlucht, welke de KnUm
d~~t de po\ltle v'andaa:g of n\otgen
. <?t~d:ergeteekend'e.. ?OU" het oJ? pnls stel- op aeze Kwestle tertigkomen docH \\raagt
'r" ,~l.
met een betooverende' vrouw a~s lokaas", 17 Februari a.S. zal maken van Soera.l..\.~lJ' \.,.1 I' OJ!. I' J '
't
I
. . . tl d
len van- de· Regeermg lie vernemep,
I
. .•
:
'
: Ill·
gemaal\,{/.
. '.. l' 'k 1
h L,I.,l
tr fJll!.pU~n,lie.1~~'. me , vu pen en po 00
Ie. ot deze ondexpandelingen fr.m{adefs nu reeds. of de Regeeripg niet l(t\11 toete,
maKen tot een dragelij e f 1m
e~ baht naar' Bandjermasin en terug.
za' ..~~#1e!1"aan.dra~en .. ~ ..... ' , ' :
~ob resultaten hebbeIi geleld en zoo ja. zeggen, dat zij, die ree~s 10 of 15 janr
wat noodig.. Een rolbezetting met b'oven'tntussehen zou het interessant ku:nt0t.,i,Welke ;.. ..
d'"
.
,_.
dienst hebben, In voorkotfie.i1de geval}'AILLISSE.MENTEN
aan: Jean Harlow, Franchot T"one, Cary
1. c. "leeRed t
nen zijn, uit te visschen wat deze in.,;.~:-~·l 1!" J'!jdibe~, i~t·i·plet 0' .nogdmet h~tt len tot hoofd-onderwijz~reskunnen wor..
Grant en L~Wls S.,tone, gaat dat zeUs niet
'k"
t
h
t
d
d
'kt
h'
t
l;>~va
s.
LAl,
ere,
\4
:s - . ~ezlen e grOQ e
b re er oc
e?en e 0 oren van e
aIgenieene en' nationale beteekenls van den den her~enoe~1(l.
' , " " .... , ,
Uitgesproken zoo. ~envoudig af.
"
.'
Hie.r ter stede is bericht ontvangen
Van Heutszplem heert.
o~er:vogeij, maatr~g~l ::-' Hl~.,ar invlO'~d aan. T~V~ps, v~r,~oekt ~ij d~ Rege~rlng om
..,
...."....".
Het i~ ,een roman van. oor:Qgsvl1egers, van het overlijd.erl van j1en heer J. C.
6 «
te, we~.den!,
deze
.a.1~nog
zoo spoedlg de
in OVPl".tegfng
te'" neinen· .',Bij'. l)tt·onnis
van· den Raad van Justitie waatiri. Cat'O'
dtailt de held is: hlj heeft'' W'· iechef't,..· ill leven firmant van het m.amogehJk
ZlJn~pd,1t
besfag
krljot
'
. llfogelijkh~id
. .
, Yo" t
.H
0 1 .
r
' .
"
0
•
om haar, die voor 1934 in het bezlt van fe ail. 'VIC}, ddo., 12. Februart is uitge- als de fataIe vrouw op het toon~el vet- ketaarskantoor wre~h~rt &,' Geerlmgs
Sctiefiov~llli~i8i{\l{lbg.
i' 3e· ·
Z'lJ meit ,m1ijekt herri v~.n me~nin~ dej POQfgt\cte zijn gekomen., als t1oQfd- sprot<eft het faHlissemeht vail:
'schijnt, re~ds een dozij"n G~rh1aansche ell Bestuursl1d'van de Bataviasche Ver,'-,Nit
.1\
s, da tO!.(en aanz en
ever l agmg van het
t b 'tt
t
d'
D' h
.
~
t . I ten d d 1
j 'a'd '11' ''''[1 Ij.J~ .L '
ff t h d I
luchtrecht' in net verkeer tu~ch'cn Ne- ~c e- ez~ ers e wD,aar eeredn' ( e eel'
Vrouwe Oey J!o~ri Iuatig zander be- lucJ:1 dUlve ~, fe .iO? ..n .. g~d:a ~"d~~ .een gln~ voot de~ ~ . ec en land e' d
,', De voor- en lladeelen v~oor Java
d~~,l.al),~ ~n .. NedeJlfl,l)dsC,h Jn~iH~; v.v. noOO- '.' e 'r ~. e 11 s :.
an ZOlJ. a t ()Q~{ moe-I
d tk ch ," ib' " .
niemand z,H z ch uu~ verwon eren
Ongeveer een halt- J:1ar ge e en is e
wendig, moet t~ide1?- tot. ~en "aanzienlijke ten gebeuren vooi' de inann~liji{t.. leer- roep, ,~onen e ~
er o~,
.gartsch parijs aan zijn voefen llgt.
. heel.' Wiechert met verlof ;naar Europa
"~Wij j meldden reeds eer~er, .1 a t d~
vle~l~gll:J~ v~n:. dlt recl}t.}n. he~ postverkeer krachten, die in hetzeltde geval 'JerkeeLiauw Kim. T~~" zOl~d~I, b~roep, ,w,oDe held sterft _ na de vrouw van ztjn " e ttnkken Oe.stijds· Het zijn gezondAmerilba'nscne scheepvaar,tsta~ing "'an
oval NC'UeI;landsch~fnd.ie, z e l f , , '
nende pia Vr Lauw Joeng NIO te Soev r 'l'
•
~
d'"
"
"t t' , i t·c, I
t 4e.. of Zij:.Qientepgevolde v~,nemeI1s is ren).
"
..
.1',
vrlend getro.uwd te hebb~n,.' ~, ie.zich,wf,e-., heidstdestand reeds te wenschen over.
iuvloe, Is: geweest o'~" ~p h~ t. oar & ~n.na
totstandkommg va~. eerstg.enoemde
Spr. verklaart. dat Zlj daarfuede In- kabo~,m~"
/.
duWe waande toeh' zlj voor de' twee<!e Helaas heeft hij in Europa geen her~zoek nan Nederlandsch-Indie. Welisy~~l~ging te dezen aanzle~ '(fe noOOig\~ sten,t. Zij komt echter 10. het ol.fzQQder Tan Tiam Ko~i, zonder beroep, wo- maal in dert echt werd verbond~n -- een 'stel mOden vinden.
vlaar heeft Michael's Travel}}ureau, ver-· maatregelen te treffen
•
t> . d bet "
"':',' 1:' nende te Bandoen~
, 0
tegenwooli:Uger der belangri)kste buif
.....
• j
;,
0
vo~r. e
angen del' vrouWe lJke
J VI HI
wohehcle te Bata.via roemlooz~n dood na een Hason in .de
..-:-......._ - nlandsche organisatles op dat g'eAied,' De j R ~ g PIe r ilJ.g s gem ~ c h t t g'- l e e r k r a c h t e n . · · '
. ,.
om,
- apartementen van de beeldschoone
,;fi~ gel~ar~.le K~t)'
J ~ ([ let of' t V "
. I?e Regeer~ngsgemachtigd~". J de heer Centru~.
..
" '
" . . . spio·nne.
e d':l~ver n~et te klagen geha(: in,1?-,et· , e', • - tee e~~ v~n . el~ W.,. vel''' D e 1<: a t A ri gel r no, deet'! nI~de. Bij v~nnis van den Raad v~n Ju~tItte, De jonge AriletiKaansChe vrieno; Fratl-' Wij h,eHiirtereh er nog 'aan, dat henJeuwe jaar is het· aantal toeristen ~roo- k!a,~rt dat Inde~da.ad ,~nd~r~~ndehngen dat het wei in de bedoel1ng Ugt ibd s~o~- te Batavia ddo. ~q Fe?,ru.an is uitge- chot Tone; haalt dati een U~vensgevaar:. denmiddag in het "City-theater" een
t4!t daft nl' de o'V~reenko'mst1ge petro'den zljn gevOel'd, over een 1'n ze~eren zin dj ig. mqge lij~ d.e, ,~'Ye,~t~~ ~P ~t~d\~ to- ,ne- sproken het ~aUlissetfient vari :
lijk waagstuk uit; waal-door de scharlde reprise wordt gegeven van "De gelaarsde
van' een reeks voorgaande jaren doch bela.ngrijke tariefsver:aging. VOQt r zqo.'- Men. Opl net oOH~rtbilk Kan spr. aa.a-rop
v·oor het Vride'rla'n'd ;,n' den ouden vade'r,
"
'I"· ' ,r k'j
d
1 Idi
v ri
het had nog beter ,kunnen zijn, indien ver Nee.rlan.ctsc~-~n,~H~ .betreft, heeft dit
i
i 5
L. "du!iortatd, kp,oPJUau, l1and~lende
"c
Kat", we ~ sproo e o,n e.r e ng a
doo't d'e staking niet zoovele Am.'erikaa·n- 'g'ereid tot het ontwerpen van een scho- ~chtert ~ ~~::!,:rtfa~~~.. Ht'~~ I!jkt'~ k~~'- onder de' name)\ G. & M., eQ"ook.~el Lewis Stone, dI~· overigens wernrg. aal1 dme'ee·vrrd?UeWrl'. w'Vaa.anrvadnerVoMriagreCkw"eleSkinwgoees~~=
he toet'isten in An1erlka,-telf en op. rna v.a,n ni~u~.~ ta~I:~ve~.· De~e zijn nog er er n e
z ng op erug e 0- G. S. Magazljn,. wonende te Bultenzotg. het woord is, v~rborgen blijft. Oit einde
aw a/ t vergee!s op ~tgeh~~e.nheid bij verschille,nde advfesin~tanties In be- men.
, \~' ; '.
it la "the general died .at dawn" gaat dag yoor een volle zaal !het succe~ de
~oesfen \vacl'lten. Nu is alles voorbij en hand~ling. Spr. k~n hleraan: ,toevoegeu,
De openbare vergadetlng wordt te 11
gepaard met de gelukkige nereeniging prem~ere gilllg.
. .
"l\appy ~ays ~re here a~'ai,t:l" :} d,e ~er~te gat bI) ~e be~~naeUng van qet sche~la nur ge~loten.
~,
POGING TOT OMKO'OP~NG
van de d~r een afschuwelljk misverObllar-lin~r na veM weken wordt ern-' ook een binnenlandsche tarlefsherz!e....., ,)r(i~~::z" '-'- '.
stand :tescl1eiden jonge menschen.
d~1ijk ~ Maart aanstaande te Singapore nlng in overweging genome'n zat wor,Een Chinees w~rd' te liriok door eert
De film telt spartriende irtoijiepteti; v:1it
S~.~· ~ t~ e·~..' e'~"". p' '~b~ ~
~
V3rwacht. Het stroo'mt hier thans toe- den.
.
MEEL EN ~l~tk
.iJVA
rechercheur betrapt 01" het chindestfen welke' het lucht~evecht aan 'het slot weI
-. "I
.3 ~ I \ : ; " " I'
rfsten-orders! .
t Dan peantwoor.dt de neer
p e 'IK ~ t "" ....: ,." .. ' ".'
:,
l~"~'" ~1~9.fiteri vau,(,een v-~lken. ,Then de PO:" tot de beste be aort.
- - '-~--: '., ,. . . .." . . A n gel i n 0, directeur van: Onderwijs
De ;,Siberoet" v~n de K. P. M. is- Heden 'lltIeman tevoorschiJn kwam oood de
"
l
,~n~usschen heert men biJ aIle na- en Eeredienst, een aantal vragEm;.:tJetrek- als extra-boot u:t Priok rechtsreeks naar slager hem getd a:an\ onder beding, dat
c~piiOl: "Sldiida um die
"d~elen ook weI voordeelen. van de
kh1g nebbende op zijn departerNent.
Melbourne. vertrokken om daar lading, geen perkar~{ ~ou volgen. Hij werd in
Fledermdus"
. staki~g gehad. Immers, ~~1,l~ap~F,~,
.
hoofdzakeliJ'k meel en melk, te halen arrest ge.steld terzake ,paging tot' om"
.'
,',
,
'
...
~
l"'kk
di
'
I
Het
gaat
t;.j~sche·n
ee'n' v'er:te'aol-n'~~xo'
\r'. i\anget(omei\, 12 Februari
.", ep. ;30:k.e1e d ee.e~ val) l~a, d . • ~, .. e , I
Staiiclaards'ci1Or~li vooi' import~urs op· Java:~
k:ooping vail den rechercheur.
u_
e vvv
"J"~~l~i~ten en g!oenten vo~r een b e - .
\i
I.·'f
:.r:! ~,:~::;~'t~ _.:_._!~ ~~ ".
'
dlger van -laten we z~ggert - het ht~i .. ;i}S'ai'rS", van 8o~rabaia en Bagan si Apt.
~Iapgrl,jk deel mt Cal1f9 rn ie plel{el?-. te
Op een vra-log van den heer Wi W 0
geheel jeugdige g~s1~cht eli
A~,lo~n~~;;l"al v'an $\tt et:eh", vail S-ert\ara~g
:'. ~~trekke~, .moest.en deze noodzake..
h 0 antwoOtdde' spt" dat ;fie'l ,nlet juist
representant fiet jongere ~eneratre; en Toboalt '
. is', ~l~ ~oud~n bij de over, ,~~cht' van, de. T:.;;.m;
Dritte im Burt<te is
,C1iariliante jOl1ge
,,~,nl Jong", van sin~ai*>r~,
," 1,1J~e , vO~d1l1g~~~d~~le{.l ,vut;lt ,~!d&r~
., b~~r~xken en cfeden dlt b~lJ~\l~~, ~te
o~~e!~ijs:lO,rg ver~chitende' ,volledlge l ;.\::!1i,l·
d~me, waaririectti eerstgeiiciePide beer ,.(<:i'dc.j1"', van PelaOc:can Ratce.
; ~~ld.Afdka, v 0 () i
~ t ~~ t ~
ii1e Ik'~s inl,a. ndSC~le ~cb()l~n, ,(0 a te Bui- ~ :H;f:.
trou:V,en wiI inv,~rb~~4
~Ij'h i>ositn~
Ve'l'ti'ottken 12 FelSr1t.trl
.
hoe vee I h e d e- nUl t J a V a. 'tcnzorg) dOor het betrokken lo..:aal re-! ,:;:
eli waarop de laatste VerUetd 1$. "
,
.
:'.' ,W.{ij vernemen, dat te Singapa~' f'e" g' ro' o'~e' sort gesplits~. ziJ'n In volk~scho:en en I' !'
I'
Oezien he~, e~ei1voudige gegevtht rlidet ' ,,(1e~e~aal Ve'rs~yck", ~ naar Tg. Pal1dart
'
.
d
J ridi
dId' t d . ...:0< ••..l. I
Dabo, lQUW en Sg1gapo.e.
h()e~eeli1eden rub}jer door de' staking vervolgscholen.
~ .
e, eU5 ger can
aa
en 6cg~pa IT) , , ,Jlot ", i1a:ar Palrtah'celhlll, .Tegal en Che'~fet kOJ1d'en wordell vetscheept.
i
wegdtagen. !nrhiddel$ dO'en dch velerle~ ribo.Q.
..,
zWarfgheden en complicaties voor maar
"Sib~lga",
n.a~l' Berace. "
.;€rr~ NIaru", rtaar S2marartg.
~"
,
de eindui,tslag is}?H~ o~vereenkomstig de
,~:beroet", naa.· Meloourr.e,
.
VE KEERSOVERTREDING
tn' at'lfwdw'd op verschl'Iende vr~I oorsprohkelijKe progtidse.
.
uPd:str", naar Cherib::nl, SemaranJ eh Socu
l(eden'morgen stond voot den politie- gen vall den heer B 0 est ~ n be-I
"Skand:H um die Flederinatis , is
ra6'ahL
J"~cl\ter mr. W. de L'JoS' fehcht.' R. W. trett'ende de hOJfdactecutsu'l deelt SPl'.
geestlge film, die vere bioscoopJjeZ'o'ekers
., ,
.
· t o .'
"ROTTERD.UISClIE LI.:OYD"
~:, ~, die in verlet Wa's g~komen' tegen m~de, d'~t de vo~rbereld~'n,de ardeeJ~~1rg
zal amuseren om. haar aardi~e scenes.
~~~. verstekvo,l:tn\s, .geveld tel'take van van den cU'rs'us niet opnleu~ zal wor.Adele Sandrock speelt zooal& g~wQonlijk
K us t re i's :
0011' verkeers,Overtred.ing.
~.
" · den opengest.eld. Deze vo'or~2teidenrte
de rol van de v.rouw op leeftijd, die het. "K. Radja", 1{) Febr. ve~tr. S'oerabaja.
E,r wared d~i'e. getuigen 1'n d~ie zaaK afd'eel1n~ he'ert 1n de. prac'tij~ hiet vdlkOl'date e!ement in het verhaal scliept.
::~~~~~~g;~",llllF;,~~~. v:::[~. ~;~~;~ja.
o~·~roepen.
,
I ~fHli'1
in 1935' reeds had n1¢il gro'ot~
VIctor ete, Kowa speelt op veraiensteT h Uis r 'eis:
" I1e, t O.M:, waargenomen, do0,r tnr. J.. moeit~ om zefts Kleine khsseil te vor'llij~e wijze ·de drol kvani' den
jeugdigel) aati,
"J{. Baroe", 11 Fr.~br. vert\'. Sabang.
bidd er, d Ie an z J h e t sc h·an daa llii
afsteriivond had In den Sclu)uwourg . de eerste costuumtep~tltie p1aafs van
'I;i. ·W. <i.e Greef, requi~eerde ,e.en boete' nlen.
..
,
,
1/ e
"I,{. NQpari", 1{l ]febI'. aange~. Marseille.
"Figaro's Huwelijk", van De Beaumar chais. Men ziet dat de cost.uums zeel'
.1: qOI subsidtalr 14' ct"a'gen .l\echte'nis..
Vcorts deelt Spl'. mede, ,~.~t ~e O!lqerdat een vleermuis in een sIaapkamer
l,R:ertosol1'o", 11 Febl'. aangek. L!ss..'lbc.l~._
aantrekkelijk zijn en de opvoering van dit historlsche, ,t>lijspel belooft ook in
.1•. ~~; de L003 wees vonl1lS conform den ,wijz.~rsopleiding thans gereo~ganlseerd
vel'wekt, zijh geli,efd'e op het aiIeriaatste
U i t rei s :
....
..' J.dt.
andere opzichten een succes'
w·6rdeh~ •.
moment nog "krljgt".
K Tj an d'"
.~j s'ch'.
WOI'.
".
1 , 11 F e br. ver tr . S'naapore
1 0
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1931

van VriJdag 12 Fehruar]

'1

EERSfE BLAP'

. _:E!

Froscher &.

Co.

1IQ£U4 $ '

l~

Brood- en Benketbckkerijen
Cofe-Terras
Telefoon Weltevreden 1958

-J...-'...,., ....

ATOR

10 Cent

'

Kenmerkl tich door

_ _ _.

I

Advertentien

Kent

L PLATON HANOfLMil. N. V.

,I
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\

Namens de Farnllle :

E. SPIER
Soerabaia, 9 Februarl 1937..
3134

_

J. C. WIECHERT

TOKO OKAMURA
Batavia-C.

L. A. WIECHERT-

Dijkstra
en kinderen

groote collectie.

in den ouderdom van 39 jaar.

J. H. GEERLINGS
Batavia, 12 Februari 1937.
3170
A "

-----------

I

P. VON PUZS

medisch toezicht.
1e. klasse f 5.- per dag.
2e. "
"3.50,, "
3e.
2.50 " "
Rontgen-Bestralingen, enz.,
Meest Moderne, inrichting.
/I

neent
er'
hueel

Niet alieer.

kur~
ie.d,

de inhoud. maal'

.

-

.

'

I

POP ULAIR" vendU-K~t~o~ P'ECRENTRAil

.

,,"

ntI.ISlIMIf:·.

AFD. LAMPEKAPPEN
H E 0 E N K IJ K A VON D
Passar Baroe 93 - Bat,avia-C. M 0 R G E N V END UT I E
Brago 35
.. - Bandoeng
Tjikeumeuhweg _ Buiten%org ten huize van den WelEdG. Heer

WL.2250 en 2400
P~IOV" 36

, 132mw'

9

7

.,,1"

FT

A ... LES

Prijs per' fl esc'
h"'f '0 ·60

Spedficatie':

1. Verslag over het 57e bce-kjaar.
2. pcedkeuring 'van de Balans en
de Winst- en, Verllesrekening
per 31 December 1936 en vaststelling, Van het Dividend.·

. SoerabaJa

-

Bandjermasln

Op
Woensdag t1

V~V.

lederen

10.30'1 ¥S 0 E R. A BAJ Ata 15.30
12.30a t BAND,JERMASINdt v 13.30
Aanslultfng op het vllegtuig Batavia SoerabaJa. NQrmale Tarfeven •

3148

..JQ,!

.

NOBILl

Van .13 to~ en met 27 Februari 1937. Opening Zaterdagmiddag 6 uur. M

,
amas

.
.
DENAVON
DI 1
I HE
.
.

. .

SOl REESE LEeTE
I

MATINEE MUSIC'AlE
~-"

,

-

"

,.

.,

PIANO 01

HARMONIUM-·

RA'DIO

GRANIOFOON

lfet ~ijkste kind is a'rm als het ~i~t ';.
aan MUZIEK doet 'of in, de geJcgenheid is MUZIEK te hooren·

.
"

--------n.,:.. .._-..__.....--_.. . .
3173

M

~

van·

MORGEN

De \Voorzitter voornoemd
E. 'A. VOORNEMAN

•

Balavia..C. '

LUIGI,

~

QUAKER
OATS
Gee!t U krac/lt
uithouJing.vermogen

,

SC HI LD ERIJ EN - EX P0 SIT I E

De Voorzitter van het Stem- l1&&
IEOfREfN HEEFT fEN GOEDE HOE-- ...KAN NIET DOOR HET UCHAAH IN Qf5EM kantoor voor, den provinciol.en;1
,VEELHEID VITAMINE B NOOO/G. DIE 6EHQUOEN WORDEN. Wtl MOETEN DIE DARood von West-Jova maakt be-I
kend, . dot op Maandag 15.
'aOORKOMT ZENUWAOfTIGHEID EN VEl?- GElVKS ETEN.DAAROM IS fEN DAGEFebruari 1937 te 9 uur des voor-'
STOPPING.ZE 6EVORDERT
~
l'JKSCHE PORTIE QUA~
DEH -EETlUST,
! ...
KER OATS ZOO GOEO.
.zitting
,
midda.gs
zal
worden.een.
gehouden In het
ge-lI
MAAR....
:,: , ~
OfE GEEF,T TELKENS
bouw van den Provincialen Road I
::
NIEUWE EHER~IE.
te Batavia, ter voorziening in de,
. vacature in' de groep inheem-I
sche onderdanen-niet-Nederlan• Oua'ker Oatl bevat volop Vltamlne a Het Is het
ders
in dien Rood, ontstaan
beste krachtvoedsel dot de natuUl ons schonk. Het bevat
doordat de Heer Mas Soeparman I
alle grondstoffen die den groet bevorderen. nleuw.
zijn verkiezing tot lid von hoo-I
energle geven en ons gezond en sterk maken. Eet het
oerqenoemden Raad niet heeft"
dagelllks en let eens op hoeveel betel U zich VOt/(
. aangenomen.
;
,

openba~e

I

Telf. Bat. 10•. ~

Kalibesar WestS

NoordwlJk tl

_

-.-

GEMENGOE VERZEKERING

. Batavia

Kunstzaal G~ Kolff & CO.

I

BEKENOMAKING

TAMINE 8-011= IS VOLOP AANWEZ/G IN QUAKER oATS.

Ins u ran c e Co.

SUPEJlSNEL _. COMFORTABEL.

-

ORIIiOENO BIHOeFTE AAN V/-

THE MANUFACTURERS LIFE

3159

.,.,

MAAR GOED VOEOr. HIJ HEEFT

'

Februarl

en biJ voldoende':' deelname
Woensdag d.d.v.

KOEL -

,

MagneetJ1es Trekken
....

,

I

OAT KAN BEST.ALS ~IJ Z/CH

De Balans ell de Winst- en Verv,anal heden
ter inzage 'van I Aarideelhouders ten
l
3146
kantore van ondergeteekenden.
Bat a v 1 a, '12 Februari 1937.
-------------~WELLENSTEIN, KRAU~E & Co.
3171
Directeuren.

3149 liesrekening liggen

houten zitjes, schrijftafel, electro
en \Vestminster klok, slaap-, en
eetkamer-ameuble-meI}t, SINGER.
handnaaimachine,
boekenkast,
Senking, PACKARD Sedan in running conlditlon.
31~6'

I,

JAARLIJKSCHE
ALGEMEENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUPERS op Vrijda'g 26 Februari
1937, deSJ voormiddags ten 11 ure
ten k3.ntore van ondergeteekertden.
AGENDA .'

KEMAJORAN 97

·H

OOKllR WAAROM KAN MIJII NAN
NIET EVEN GEZOND lUN ALS
ANDERE MANNEN?

W. COHEN

3139

. '

K;
N
• I'
L'
M

sten losdag.
Q'j2
Tandjong \,iok, 12 Februari 1937.

- - - - - - - - - - - - - - Desgewensch( [everen wij ook op
g
,
'

OVERTRE

TJIDAMAR KULTUUR
MAATSCHAPPIJ. '

~---------------------~
~,EXTRA VLUCHT
.

en kind reau~ en kamerlamp~", in. een- 11 dezer uit Europa te Tandjong Priok
J. F. SIEGERS
voudrgeen luxe U1tvoerlngen is aangekomen en direct met de lossing
stellen U in stoat de. juiste is begon,nen.
Batavia-C., 12 Februari 1937. K'euze te doen.
, l a a t s t e c1aimdag 7 dagen na den laat-

ilIl"iRJ)A\Al~iD)AiD) TOirO

Natuurproduct

3162

PEKA PPfN ~ ~~ s~oo~ Ma.~dnb~·'

BILLIJKE PRIJZEt'f

Een

'

,

m('. Marn'lx van Sf Aldegonde"

3179

Namens de hypotheekhoudster
\
,
NOTARIS POERWAKARTA.

3150

~~

__
• b ·d
·
deelt Qr.tvangers van goederen me- .
Siegers Onze %eer ultge !el e sorteerlng de, dat het
Th. HAKKER
mode~ne
kronen,
Perkament ElectrlSClle.
lampekappen,
bu.\1T"
I

-

Contributies vanaf f 0.50.
Ten overstaan van -vendukanCatalogus pius de supplementen f 0.50 toor Poerwakarta op'Zaterdag 6
Desgewenscht kunnen de bceken op Maart 1937 des v.m. 10 uur ten
teletonlsch verzoek thuls worden be- 'notartskantore te Krawang van
zorad
'
o •
3144 perceelen eigendom verp. 605 (3534
M2.) en 623 (1160 M2. ) gelegen te
- - - - - - - - - - - -..--- Krawang, dessa Krawang Wetan,
,eig. akten nos. 94 en 93 ddo. 22
Januari 1924.
De verkooping geschledt kracht~ns onherroepelijke volmacht.

ook de
,. van elk«
,lesch
Bokma
tcaardl.
Spaar ze zorgvuldig, wai1,t' wij gevenU
voor 2 kurken een sterliili pailglas, VOOI' 6
kurken een mooi plateau, vqol' 10 kurkeii ten '
alleraardigste karaf van bla~w, ontworpen en
gebakken aoor de Plateellabriek te Gouda.
liel gehcel is cen sieraad V~OI' UW bitlertafel,
dat U vast zull willeia' 'heMen. Richl
UtO aanvrage to' een van d6 kanforen
van. llandel Mij. B. Dunlop & Co.
N. V. Soerabaja., ~'ernarand,
Chtribon, Balavia}'Padang,
Mtdan.
lUakassel',
•

\

/I

~

' ~tOO·~

I

Senen 85 Telefoon 748 WI.

Res tel nu be", Ilesc"
Bokma geneuer.,
UU) langanan heeft IIet.\

pctienten, Bevallinqen) .
De pctienten staan onder streng

~ ~ :~~NlAM
,

.-:::"'0<"::

'OPENQARE
~eJi~~i~iel~~f~~.ri~,.~i~~~:IErr"
VERKO'OPING KRAWANG
annex Leesgezelschap

•

naar KRAMAT 59,
Telefoon Welt. 754 ,
Voormal ig Chef-Arts, verbonden
aan chirurgische afdeelingen ·in
. Europd.
,
'
Special ist Vrouwenarts,
Aigemeene oraktiik.
KLiNIEK (intern) (Chirurqlsche

......

3161
...".

&PIIIDW¥

Zij~o~e~e~eEvrie~d~..~.. ~e~t~us

Wantonze traditioneele gastvrijheid
wil immers, dat voor U w vgusten
het beste nog niet goed genoeg is~'

VER~IUISD'

3142
yoor de vele bewijzen von deel,
neming, bij het overlijden von"
onzen Echtgenoot en Vader _on- ~ppIiR'm!!!SbWWMi1l'!!
d'ervonden, betuigen wij onzen
hartelijken dank.
GEZElLIGHEID· KENT GEEN
GRENZEN.
Wed. W. F. SI EG~RS- Maakt Uw huis daarom gc%ellig
de Cray door het aanschaffen von moA. J. K. SIEGERS'
derne en smookvolle

-

.

3140

D~.

ontving ik telegra. tisch bericht van het
overUjden van mijn besten
compagnon en vrlend, den
Heer
,

7'1*

Gerookte Zolm, Paling, Sprot, Bokking
Stoofpaling, Bakpaling
Gebraden Varkensrollade, Roastbeef, Kalfsvleesch
Gemorineerde Haring, Rolmops, Gaffelbiter
Paling in Gelei, Mosselen in Gelel
Haring en Rolmops in Remoulade en Mayonaise Souce
Zoute Ansjovis, Schelvischlever
. .
VERSCH HOLLANDSCH KALFSVLEESCH

, Geen gastheer met egards voor den
smaak van zijn gasten zal als aperitief
voor mannen iets anders serveeren
dan een on versneden oude Boklna,

in den ouderdom van 39 [aar.

i-i~en

' '!Z..i'\i

'~,,;la.,J

Gebokken Bokking, Schol, Spiering, Tarbot

Wa'arOOI Uw-g a st en
Bokma p r e fe r e e r e n

Amsterdam, 11 Februart 1937
3169

•

G.W.VERSTEEG

I war t" J a cq u e t

DinteLstraat 114

J

----------~--_._-----_.
"9'S

en vest, met gestreepte. ponto Ion
. vanaf f 65.174v

Kramat 4

heer/ijke

onze

WI.i~O··~~Q
--,.",.=., 7 • 'MM!meeeMM"
seem. .

Loon l'loile 15 (hoek Kb. Sirih)
Tel. Wit. 819
Het cdres voor Betere Heerenkleeding naar .mcct. Gevestiqd
anna 1922.

I

U reeds

~~AMAT

. ._IIIIIl_IlIWHmBftaaij - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - -

Heden overleed tot onze
dtepe droefheid onze lieve
Man err Vader, de Heer

--

Mlneraalwaterfabrlek
43'::'tel.

P. S'M ITS

WILlEM ALBERT SPIER

...

•

KERSEN-VRUCHTEN SIROOP

##j

een

.. ....-'JlI

haar fypisch zacht
"karakter"

,Heden . overleed na
Iangdurlge ziekte

P
B&

(Europeaan) , niet boven tie 30 [aar, Administratief geed onderlegd
en In staat zelfstandig een boekhouding te vceren.
E~niga kennis van verzekerlngswlskunde strekt tot aanbeveling.
,
Brieven met rererentles te richten aan het bureau Bat. Nleuwsb:ad onder nummer 3180.

HONORABLES

150div

a UiilLUUJUiIilH Q;¥.Z£riWWi

XSifJMilM" d

B OEKHOUtJ£R

SIGAREN

Primo Zoutvleesch, Holl. Rolpens, . Geld. Rookworst, Zuurkool, Roode kool, Snijboonen uit
het vat, Perziken, Pruimen,
Meloenen.
Holl. stokvlsch )/'1 kilo f 0.15

aUA

DOOR EEN LEVENSYERZEKERING MAATSCHAPPIJ
hier tel' ~'~ede wordt voor directe Indtensttredlng GEVRAAGD een

I'

of

GEMAI<KELlJ KE BETAl!I NGS-VOORWAARDEN
N. V. P I A N 0- E N M U Z I E 1< HAN DEL

KOK

.Batavia-C. Rijswij~ 19( naast, de Harn,onie
Bandoeng - Bragaweg 29 - naast Ger.zon
I
Agent Cheribon Muziekh. Lie Tek Hin, Pasa'r Pagi 104'
Buitenzorg P. A. Stam, Tjiwaringinlaan 8
" Soekaboemi F. E. H. Leichel, Tj ipellangweg 76
I
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..

•• •

'

,

Hevige ·gevechten

··· · Verwoestingen te Malagall
.KERKE~
rondorn Malaga en ·adrid
M
PLUNJ))lRING V,\N

iG.~'M. C, s,ifaking

~ ,~,.:

Witten meken op versch'illende puriten vorderingen
VORDERINGEN DER WITTEN

Aigerneene dienstplicht in Gotclenid

Rom e, 9 Febr. (Transoeean). Het
tooneel van verwoestlng, dat Malaga
vertoonde toen de stad door de natlonallsttsche troepen werd bezet, wordt 01>
levendige wij?e beschreven in een telegram nan het "Agenzia Stefa.ni", waarin wordt verklaard dat er in het centrum der stad geen enkele straat was,
welke geen teekenen van verrilellng vertoonde.
I
In de buitenwijken, in de nabljheld
van de kathedraal, In het getiied nabij
de haven en .~n de woonwijk was ,'J:et
meerendeel der gebouwen in een pU111hoop ·ieranderd.,
'
Alvorens de stad te, ontruimen plunderde het rcode gepeupel voorts nog de
kerken en stalen. alle kerkschatten en
kostbare schllderiJen. ,
'
Vervoigens gooiden de rooden ih de
kathedraal alles, wa~, ~i~ ~~et ?p hun
vluc~t konden medenem~n op een hoop
en staken alles in brand.
,
Volgens het dagblad "riccolo:' hebben
de roode roovers in Malaga In totaal
75.000 ~ K.O.' aan zl1~er', gestolen:,
;,
De vroepen van generaal Fr~nco zlJn
thans dl'uk bezig met het oprmmen van
het puin.
\
Een ander berlcht meldt dat vele dui'lenden, die tijdens, de roode terreur uit
Malaga waren gevl~cht,. na. de bezetting
der sta? ~~or de nationallsten daarh~en
zljn teruggekeerd.

ge·~

Nederland,

.'

elndiqd
i> ,e f, r .0 I t, 11 Febr. (Reuter),
Tijdens de conferentle tusschen de
vertegenwoordtgers der 'General 1\10,tool'S ~orp. en. ,de Ilnlon of Automobile
Workers werd om half vier '8 morgens
overeenstemmlng berelktc
V:(,l Ibef~ou\fbare .zijde wordt vernomen, ~at
de U. A. W. sleehts onderhandeltngsbdvoegdheden voor haar elgen leden
xer!u'eeg, doch zij luijgt bepaalde
waatbbrgen., waarvan de aard hog nlet
bekend is. De slt-down-stakers zullen
,z.oo ~Po~dJg mogelijk ~~ de ondertee'kerlfug'der overeenkomst de fabrleken
9~tt\1imen, tenyijl ~~ productle, zoodra
de omstandlghederr dlt toelaten, zal
l1ervat word.en.' Over detallpunten zal
.nog onderhandeld worden nadat de
voorwaarden voor de huldlge overeenkonlst Ulfgevoerd zullen zljn.

BAGGER~IOLEN

Ni\AR BANI{A

o e n H a a g, 10' F'ebruarl. Aail
den Internatlonalen sleepdtenst van -'t.
Sinit & Co. te Rotterdam is opgedragen,
den nieuwen baggermolen en subzuigef
voor de Banka-tlnwinnlng naar Indte ~
sleepen. Ret vertrek zal begrn Ma'aft
plaats hebben.
'"

. P a r ij s, 10 Febr. (Transocean).
Door een tegenaanval nabij Cordova, en
ten Noord-Oosten, .van Malaga kwarnen
"
de Rooden, glstermlddag in het bezlt, van
A viI a, 11 Fehr, (IIavas). De correspondent vun lIa.. den hoofdweg tusschen Cordova en AI,
l' II
't· I
lit· De opmursch der uutiouuliaten ds na ' hama, :vaardoor zij in., staat war~~l de,
v ..i s, {
os pl ..t , me { •
, ..
, verblndlngen der Witten af te snljden,
.het hereiken van den weg naar Valenciu ontlanks het zonulge doc~, il.a heitl~en strijd, waarbij zlj zwaBEGROOTING Vi\N SURINAME
. ,t t til l' I k
I, 't" de l\I'luz'lnares~ende Jarama re verhezen leden, 'Yar,~n d~ Roo~en ten
n eel 0 S S ~UU ge omen, ( ar I
....
, "
slotte gedwongen weder terug te trek-.
D e 11 H a a s, 10 Februarl. De be:
grootlng van Suriname voor, 1937 is gls,l"
'sterk gezwollen zijn en derhalve rrlet ~unn,en worden overge- ken. D~ aanvallen der ~oode~ tiij Monteren in de Tweede Kamer zonder hoof..
'kk'
De uatJona
'
I'"IStIsCIlet roepen
'
~ ..
I· g e n n'lcht
beziO' tdro, VIlla del Rio en Porcuna duurden
N, e w.-v 0 .r fe, 11 ~br. (Iteft:ter).
Iro
eu.
ZlJll { ..t
~
,'0
hedehmorgen vooit, doch de regeerlngsdelljke stemming aallgenomen. Minister
Na. de orlderteeltenlng vah de 'overeeili
Colijn gaf de toezegging, dat de' Kamer
,kQn1st tu~hen de"Genetal ~Iotors
)}U~t het hel"stelten del' \vegeu, terwijI liatlonalislische
tt~e~n slaagden er, opd.anks, her~aalde
Corp, en 'de U. A., \W. kond}gde, de
met de resultaten van h~t onderzoek
,
I'
1"1
]\'1 l ' I'
I·
:
1 de Ihelvegin(1~n del'
aanvaIlen, niet in. door de natlonallsti-,
G. 1\1. C. e~l1 loonsverhooginlf van 5
llugell ( age IJ (,'8 u a( 1'1( ovel'V legen on
'='
, ,,
sche Hnies te breken.
naar beweerde politieke corruptie in
cents per uur aan, hetgeen circa. 6%
kennis zal worden gesteld.
,;
'V<ll\ bet, gemic'tdeld~ t091~ is. De ',verregeei'ingslroepen gade le slaan. Vit 1\'1HIHg~ ',v~rdt,verll~in:en,
In ~en Malaga-sector ~.erd h~t stahbogtrl,. treedt onmlddelli k itl \ietkfng
·
l'"
I
t
150
officieren en 1500 tion van Campannllhis aan de hoofdin de fabriek,elll die tha S o{1en zijn
(1at (Ie nallOna lslIsc le ~·oellen o.a. ,
_
,."
'
lljn Malaga-Madrid, circa 9 ~1!om~t~r be-,
NECRO:LOGIE'
en hI andere na de heropenillg.
burgers hebbell gevangell genolllell en 12 ~lV ..U e kaI1ohllen, westen Malaga, door de natlonallstlsche
' 1 'UUl" t ~oepen. m~enomen.
.
E
D 'e n H a a g,
10 Februarl. Oe
?5 ' I· g eJ·ell belleveils eell _
groote i Iloevee 11leu
en' na ti ona Iis t·1.. UhlC Hne elV '
,
'
sche colonne die in verband met den
aartsblsschop van de Otid-BlsschoppdUj~
llitie hilit geluaakt. Naliont.listische \vliegtll'igen '~chotejl 'ua· tegenskuld d~r Rooden bij Casarabonelke Cler.ezij (de OUd-Katholieke Kerk)
mgr. Franciscus Kenninck Is te Utr€cht
"
'R ", h Ii I '
w
Ihebllel' la en Cartama, 20 kilometer bewesten,
'n''s"trl\lt.cht
hlJ Granada hvee U8SIS~ ,e v eg lllgenne,~~ ~ \. ~ ,ev~ # ,:."
Mal~g~, niet In staat was 'Malaga te,
,.,
in .- a'talonie in den cuderdom van 77 jaar overleden.
tIer regeeringstroepen te. l\lalaga, generaal VIII..I lb..., 18 ge· betei~en, .na~ deze :beide ido~pe:q in en
,
I h' ' . k '
zette haar opmarsch voort De Rood en ,
Bar eel 0 h a, 11 Febr~ (Havas). De aa'rtsbiSschup werd 18 Junt 1859 te
vlucht voordnt de Witten de rSt~l( Illnenl'U ten.
houden nog stand in 'Aio;~ eOn Cojen,1
·
TELEGRAJ.\'1 DER BELGISCIIE SO~
De Generalitat besl(1.ot de lichtmgen Den Helder geboreh, voH~de H~t gymINNAl\lE
VAN
l\lO'l'lUL
d~h
,deze
'ti~ide
plaatsen
zijn
omsJnCIALISTEN
193'.1 eft '35 te 'ntobUiseeren eit de' ml'iI'cia naSium te Amersfoort en studeerde' aan
OPERATIES TEGEN MADRID
, geld, zoodat h:aar val nog een kwestie
het oud-Katholiek iSeminar1um aldaar.
o i 'b r a I tar, 11 ~Febr. (iAAvas)~ van' enkele iiren is.
n
r u sse 1, 10 Febr. (Havas}. 'De in te lijven bij het volksleger onder een
In 1886 werd hlj benoemd tot profes:..
A vii a,
11 Febr. (Reuter). Volgens
19'10 tot prefect 'van
~fficieel wordt b.er1ch~, dat de Wiltten
~IISLUKTE TEGEN \ANV'U~LEN
Algemeene' Raad van d'e Belgische 80- eenIlOotdig opperbevel. Ailen'die onge- sor, in de ex'egese,
het natio'nalistische hoofdltwartier kan gisteravond Motnl heb~en ingenoll}en.l
i
i
ciaUstlsch,e partij zond e~n teleg~am van I schikt zijil voor militalren dienst, moe- het seminarhim en pro'lessor iI1 d~dog:"
een uitbreiding van de operaties der na- Thans zijn zij,op weg' naar Almeria, dat,', A v ' 1 a, 10 Febr. (Reuter). De-' he,f~ den V"olgenden lnhoud aan Van Zeela,nd, '. d'~"" "h ' '.' •. ,". {..
, matiek, in 1920 tot aartsbisSchop ,van
"
d Wit:Jte t "'d ij Leon Blum en, Stanley Baldwin: '"Diep t~h ~e,~n~l,~~, aan d~ v~rsterk.i1l5 van Utrecht.
tionalistiSche troepen teg"en l\ladri(t ver- naar verwaclit wordt, Zaterdagmorgen tl \ "'~.
van land- eh zeezijde en van uit de ge pogm.gen om e
n e ve,r r - geschokt door het bombardement tegen de vesiul:gwerken. Het ger~cht, dat er
waeht worden in ,verba'nd met het op- I 'ht z'al worden aangevaHen.
' veI1 uit h~n 'posities nabij ~acla. ,~drld, de ult !\{alaga vluchtende b,evolking ver~ ond~,rhandeli;ngen met' Franco 'Zouden
'_ •
welke den Weg naar Valencia beheerklarel'i van het weer. Verscheidene aan- uc
,. . . .
't
",
ooekt de algemeene raad ~er l3elglsche zijn geopend, wordt t~gebgesprokeh.
Den H a a g, 10 Februarl. Tijdel18
vallen der regeeringstroepen 'Op de deh
Ai\N IIwr zUm~FRONT
schen,' zijn ~lsluk~. I?e r~ge~r!ngstr~e~ sociallstische partij U tusschenbeide te
een oerening te Zandvoort Is een redpen~ ~e onde~,steund wer~en ~oo~ t~nks komen om 'een 'einde te maken aan deze
Valeneiaweg afsllijdende pQsities der
'a,rt.illerie, vielen 1':1 dne g<?lven aan.' vijand0lijkheden."
dingb-oot 'van
Noord- en Zuld-HolS a I a man ~ a,
11 Febr. (Trans- en
nationalisten nabij A'Vacia l\ladrid werGemeld wordt, dat ZIj met groote ver~, '
landsche
Redding
Mij. In zee omgeslaUit Barcelona W'ordt gemeld, dat de
den gemakkelijk afgeslagen. Nationa- ocean). Het toOneel va'n de grootste ac- llezen werden teruggeslagen.
gen. Zestien 6pvarendeh. werden gered.
tiviteit aan het <Zuidfront bevindt zich
W'ahneer Franco
Pa~t1do SOOiaUsta Unfflc'f)do de Catalistische vliegtuigen hebben den van l\Ia- heden in de na biJheid van' Cordova,
luna (P.S.u.c:), gevoJtrekklngen makend Drie hunner waren in bewusteloozen toedrid naar Aragon leidenden weg hevig waar de regeeringstroepen ver~l1eldene
, , ',
',
"
ult den val van M~laga, een oproep stand, en twee van dezen iijn' lalt~t over ..
'
A v i I a, '10 Febr. (llavas). De cor-'
"f<iUJGSRAAD JNdEST~L»
richtte tot de andere proletarlSche or- leden.
gebo~bardeerd. Zij veroorzaakteh ver- malen zonder succes aanvallen hebpen
G i bra I tar, 10 Febr. (Trans- ganlsaties: de Union General de Trabawarring onder de regeeringstranspoi-t- gedaan. De gevechten waren bijzonder !1C'sporident van HavaS', ;{J>iIosi>1~al,
"Z\VART FRONT"
het
pezit
van
de
steden
Alcala
hevig
om
meldt':
De
regeeringstroepen
dE!den
'gtsoeea,n).
De natlonallstische troepen zet- jadores (U.G.T.), de Confederaciun Nakonvoofel1.
la Realgoja en Pinopuento ten Zuid- teren'tusschen 10 en 12 uur 's riiorgeds ten heden den opma):"sch in Oost~lijke ciohal del 'trabajo (C.G.T.) en de FedeDen H a a g, 10 Februar1. De fas-Oosten van Cordova.
~n later bij 'h~t invallen van de (hilstt!t~ richtlng langs de 'Middellaridsdie Zee- raclon Ariaiijitista Iberica. (It'.A.IJ, cistische organisatie "Zwart ~ront" zal
nls
tegenaanvallen
'om
te
'tracht.en
de
kust
voott
en
bevinden
zlch
momenteel
waarln
o.a.
de
optichtmg
van
een
afTUSSCIIEN Ji\RAl\IA EN MA1'iZAdeelnemen aan de' a.s. Kamerverklezin;"
Z'uivering'soperaties
Witten uit 'hun posi1tles te verdrijven. op ongeveer 15 kilometer van de sta:d z~nderlij,~ leg,er, en de ~hs~e11lng van gen met haar leider Arnold Meyer ~t3
NARES
AlIe ~Einvallen werden echter afgesHl.- Motrll: De regeerlngstroepen bledeil den dienstpll~ht wordt geetscht.
tljstaanvoerder.
A viI a 11 Fe~r. (Reuter). Na een
vortooid
gen, waarbtj de regeeringsttOepen zware langs net geheele front slechlts geringe , ""'d"
' "
,,; ,
der bloedigste veldslagen sedert het be'ierllezen leden. De Witwn bleveh mees- tegensbnd. Talrljke detachemehten miDemon tranten trokken ,hed~nl d~?f
DE AANGEVAREN "KERTOSONO"
GROOTE VREUGDE ONDER BEter van den weg naar Valencia.
Iicio's he,bben den kustweg verlaten en de straten, doeken met zich dragend met
gin van den burgeroorlog bedraagt het
VOLKING
vluchten' thans in de richtlng van de ~pschriften, wa~rin alge~eene' mobiliaantal gesneuveldel1, tusschen Sail ~IarREGEERINGSCOlU~iUNlQUE ,'V, bergen.
satte ~n de instelling van cen eennoofdig Den Ii a a g, 10 F€bruarl. Gisteren is een Inspecteur van den Rotter...
tin de la Vega ~n de samenvloeiil1g van M "a I a g a, 10 t;'ebr. (Tran'socean).
,d'j',
Intu~scn·eW-treft de "bevrijde bevolklng oppe~oevel werd verlangd.
damschen Lloyd met de "Slam'at" nit
de Jaram~ e~' "de lUanzan~res, volgens' De zhiveringsoperaties der nationaIisten , M ,a, d r 1 d~ 10 Febr. (Hava,s). H~t. ~ari. de havenstad Malaga voorbereidin..
..;.
't ,",
, .. t
.
(t
Marseille naar Lissabon vefltrokken om
ramingen van waarn'emel's, 1300. De re- in de provincie Malaga, die zich thans '10 mmupique van de DefensiejUnta ~ v,an: gen voor de ontvangst ,1 van gene:ra~l
p'~etSlde~ C()lr~~anys o~tv l1g ~en e- daar de averij van de' "Kertosono" Oil
geheel in nationalistische handen lie-I 12 ~ti~ 's middags meldt, dat de, SI.tU~- Franco, die' aldaar tegen het einde van lega~ ~ d~r d,em?n~t~antep, en ver~laat te nemen.
"
geerillgstroopen dedell wanhopige p,ugiu- vindt, lis vrijwel voltooid. De laatste, ,tie aan het. Madridfront de ,laatste '24 de week verwa,cht wordt. De Inwoners de, ,dat de, r~~~ering hetzelfde standNader wordt gemeld', dat de ,J<ert'o'l' )
gen ten eiude de aahvaUen d'er n~ltiona- punten, waar geisoleerde Roode de- uur geen wIJzlg1ng heert ondergaan.
van) de stad versieren de straten en de punt is toegedaan als de detnonstranten.
sono" tharis de Taag, Word~ opgesleevt/
listen om l\ladrids levenslijn naar Va~ tachemell'ten npg tegenstand boden, n:1.
gevels der huizen met guirlandes en verDe schade Is aaniienlijk, daar de ge ...
leneia af te snijden at te slaan. Het de staden Casabermejo, CarilplIIo en
'Na Malaga' s va~tl
vaa~dlgen reusachtige eerellOorten met
natiol1alistisch hoofdkwartier ve'rklaart, Cartama, zijn ook d()or de Witten ver~
(.' welkomst-opschrlften. Door het rai.dio- , Bar c e 1 0 n a, 10 Febr. (Reuter). heele voorsteven werd ingedrul{t. BOd t t'
I I
.
btl'
overdo In de geheele p;rovincie werden "CRITIEK OP 'AZANA EN CO~IPANYS st~lt1on te Sevilla werd omgeroepen dat Na de stapp'en tQt invoeting van den vendien is er een groot gat in den bO~
dem.
" I '
a
wee ge lee e regeermgs a a Jons de' nationalistische troepen door de be11
'~n de: onlangs samengestelde ,krijgsraad,
P a r ij s, 10 Febr. (Trartsocean). waarvoor diegenen 'ZuBen terech~taan dienstpllcbt door de regeering van Vaverntetigd werden. Toen de aanstormen- Yolking als "llbertadores" begroet. TalGESLAAGDE PltOEFVlUcirr
.. de, nationalistische troepen de ~evers der looze gewezen leden van de Roode mill- '
..
,
die.,onder, de' terreur van de vorige re- lencia, waarschuwde de P.S.U.C. in een
Jaramia berefkten hODrden zij regee- tie baden aan om als vrljwilIigers in de VOJg~,I~S. de, ~arlJsCl1e bla~en ~eeft, ~e g~ering bij de massamoorden betrokken manifest, da:t de invoering van den
dienstplicht in Catalonia. aanstaande is.
Den H a a g, 10 Februar1. 'aiste~
ringsltddsprekers uitbrullen: "Zij zuUen gelederen van het nationalistische leger verov,ermg, van Malaga door de llatio- zljn gewee~t, he den voor de eerste maal
fen werd te Rotterdam een prdefVI't(ch't
te strijden. AIleen in Malaga v6egden' naHstische ftdepell te' Barcelona een ba- zitting heeft gehouden.
niet passeeren". De Witten sloegen de
gemaakt met de FK-52, de nieuw'e tweezich reeds 500 van zulke vrijwilligers bij niek ten gtwolge gehad.
persoons niil1taire Jager van Koolhoven.
luidsprekers met Illin geweerkolven ka- d t
F
t
e ,roepen van ranco.
De Generalita:t maakte via den radio''d~h Cordova-se'ctor
Het 'toestel bleef een half uur in (fa
D~ Roode Troepen onderna~e.n tegen- om~,oep bekeltd, dat reeds riiaatregeleh'
po •
lucht, e'n 'de pr()efvlucnlt is uitst'ekend
aanvallen te Alcalalareale nablJ Orana.~ ..
' :"
" "
'
van ~Russische geslaagd. '
tla, doch zij' werden met 'zware verlt'ezen ~IJn \O~enolll~l~, om aIle Cat~l~n~n,. dIe
Aanvallen OP' Moncloa ' terugge:Jlagen, evenals te Villadereo en wap~ns, kunnell, dragen, te dwmgen naar Bar 'c e 1 6 n a, 10 Feor. (TransOorlogsschepen
VRIJDENKERS RADIO-OMROEP
Lopero, waar zij trachtten. door de na- het front te gaall.
oc~~n). ~eij' corilmunique van het minis'
t er"'I e vall.,'0 or l'og d'
I'
.. i'ng,
,
1\1 a d rid, 11 fl'ebr. (Uavas). lIet tionalistische Hnies'te breken.
Volgens eeil bericht va'l bet ,jAgtHtce
er V
a enClaregeer
L '0 n d e 'n, il 'Febr. (Rellter). Tijpen H a a g, 11 Febr. In de mer
l '
't
da,t den 9~~n' dezer
I? uur,'s na;chts dens de vergaderbjg (ter Non-iiiterven- ,morie van antwoord betreffende de P,.
commWtfqile van de, ~ Defensiejullta
Had,io"
uit Ca aloni~ v~r~Iaa~dei~ ,de ~a- is uitgegevt3n, maakt meldmg van l)ieu- tie-subcohillUS~ie ,verd beS1Gten tot deel- T. T.-begrooting heeU de minISter van
PANTANILLA VEROVERD
meldt: Nll de Witten in den Jaramatalaansche omroepstations gisteren dat we vorderhigen der Rooden In den Cor~ hame'van ltussisCI(e oorIOgssche~en 'aan Binnenlandsche Zaken medegedeeld:, dat
sect:or niet verde... kU'l1iiell, zijh de aanS a I a man c a, 10 Febr. .(Rauter). de :rodde leiders van Spanje het volk ~qva-sec,tor: De Rooden b~zette~ de st~~ het, ~hih tot C()IlUol'e der Spa'ansche ,hij h)greep in de '~westle Ivall ~en V:r tj vallell oP: 1\I~ncloa, d,e,Cite' universitaire Aan het Ma:1agafront heb.'~!~rr-de Witten ~lebbe1i verradell en ~~alaga iOlt(te~" r~- ~en MO~,roro e,l1 ~~era vr~jwe~ ~le~eel en kiist, ddCh, 'h~t, 'zOll'esters~1 blijft gehand- dehkers'-tadio-omroep zoodra ten v~lIe
en El Plalltio hervat. Den geheelen nog heden Pantanilla veruverd. Te Villa gellshilld aail de naUonalisten lLebben verove!.,en, de Porcu?a heuve en. De haatd. 'Po11ugal verklaarde, (l'a,t het ook woo geblekeh, dat. de V. R. O. indle~ zij
•
,,""
,_ , !.
regeerm~s~ruepen bevmden zich thans \venscht 'deel 'fe iienlen aah'de cohtrole aan haar doelstelhng trouw zou blljven,
nacllt" hebben uiter~t hevige gevechten Malaga en Torredelwar werden groote overgegeven III
rull voor, een som ~eld. hog slecp.ts 3 kilometer van Cordova.
hoeveeJ.heden wapenen en munlt1e ge-\valiil(~er de 'U.S:S.R. daaraall deehieemt. nlet aan de normen der Wit z~u kunnen
piaats ·gehad, doch de \VUten slaagdel1 vonden, die door de op Almeria. terugHet conflict tusschen de Catalaansche
liet '~l~n voorzte't 'lh het owsltiitell 'v'an voldoen. De mihlster Is' hierblj 'll1e~ geer nlet in den tegenstand der tegee- trekkende verdedigers van Malaga zijn anarchist~m en de, Spaansclte ioode re-,
'l'ELEfl'O()NV'ER1UNDING V.'ER~
Spanje door een 'cordon oorlogsschepen. zwicht voor aandrang, van welk& zij<.le
, "BROKEN
ringsti'oepell te breken.
achte!gelaten.
\
De deeJneme1l4e oot:1ogsschepen zullen ook.
geeriil~ kont! dUI! geleidelijk ;tot een' ctlbij de Noh.-ihterveiitfe'c>()llllllissfe rapsis.
Lon d e it, 10 ~ebr. (TranSoceah). port~ere~, wanneer een schip ~ener moDE GRONDWE'.rSIIERZIENING '
Ve~klaard wordt, dat Malaga, nooit Sedert gisteravond is de telefOOllverbhr- g(hidli~idr die ve.rtegen~ooritrgd 'i1l in, de
Den H a a g, 11 'Febr. De ,a~ht
Zon zijll gevallen wailneer de anatchis- ding fuet Madrid verbroken.' Oemeend NOli-interv.entieconimissie, Ide Spa anten de verdedfging hadden geleid en dat wotdt, uat dit een gevolg is vail de he'- selie kust midert 'eit niet in staat is fe wetsohtwerpen vo'or de Grondwet8her'"
vige gevechten 6th ne-t tlezit Van 'dell
ning zijn in' de Tweede K1tmer :alle met
ihana en Companys "typische 'vertegeh.- weg van M~drld naar Valertcl'a, waht- b~wlJ~en, ,'~at het,' ge'en \vai1e~ en vrijwllliger~, afkolUsti~ uit een neutraJe ha- groote meerderl1eid aangenomen.
\V'Dordigers zijn 'der laagste boUrgeoisIe". langs ,tIe kabel loopt.
veil, aan boord neeft.
6lWM'·'tjWUI t ., *!!
~6NVOOI 'ONDER VVUR
PORTUGALS \VEIGERING I
Rom e, 10 Febr. (Reuter). De beA v i I a, 11 Febr. (Havas). De cor~ ,
ANARCHiE TE BARCE10NA
wering~n, dat ItaJlaansche troepen he1;l- respondBnt
van Havas, d'Ho:m ita l, ,L 0 n dell, '10 Febr. (Reuter). lIet
ben deelgenomen aan de verovering van' meldt: Gisteren na 4 uur '~ mfddags geheele contrOI'eplan: ten' aanziell van
Par ij s, 9 'Febr. (Havas). I1e .vIer
Ma!aga, worden te Rome Itegengespro- trachtte een konvooi, bestaande ult een Spanje zal opnieuw in beschouwing radicaal-socfalLstlscqe
~f~evaar'~igden
kEm, waar nog steeds beweerd wordt, twintlgtal vrachtauto's, op den weg naar luoeten wordep genom~n in verband die van een "oozoek aan Catalonie te
dat gcen offlcieele Itallaansdie steun Valertcla een doortocht, Ite furceete'n in. met de weigerillg van Portugal tijdens Parljs zijn ter'u~'gekeerd, d¢~ld~n tiid~)1s
aan de Spaansche natlonallsten ver- de richting van Madrid. De, Wit~en 'l1e- de zitting de'r sUb-comlllissie van de een bljee~.komst 'van ~tin 1ractie mede,
leend werd. Echter wordt de mogelljk- ten 't konvooi naderen, waatna 'zij 't met Non-i,nterv,entie-conunlss~e 'on1 accoord dat te Barcelona 'volK6men 'anatclUe
heid toegegeven, dat zich onder de troe- mltrailleurvuur bestookten. Vele vracht- te 'gaan met de voorstellen inzake het heerscht en dat de Oeneralitat·'al'n-a.ar
pan van Franco nlet offlcieele Ital1aan- auto's bleven staan en werden door ko-' intetllationaal toeZlcht 'ap de Spaansche 'gezag schijnt te hebben verloren, he~
sche vrljwllligers bevinden, evenals aan gels beschadigd, andere keerden om, grenzetl. ZODwel 'lord PlymO\1th als de welk thans in handen is van de Fede~
de zijde der regeeringstroepen bUiten- maar geen enkele Ikon ·passeeren.
FratiSc~e 'al11b'aSsadeur 'Corbin zijn van rac10n Anarquista Iberica.
'
landsche vrijwllligers medestrijden. Het
-rh~ertii1g, 'dat door de houding van PorBARCELONA'GEBOl\mARDEERD
Zij spraken de meening uit, dat het
nieuws betreffende de inname van Matugal een ernstige situatie is geschapel1.
a
arc e Ion a, 10 Febr. (Rell'ter).
'conflict zonder bultenlaI1dsch'en steun
laga werd in aHe kring~n met onverOfficieel wordt bekend gemaakt, dat
De Italiaansche regeerlng drong aan spoedig geeindigd zou kunnen zljn, aan'bloemde ,vreugde ontvangen.
Barcelona door een onbekend schip werd op uitb~eiding van de bevoegd~eden der gezien de Spa'ans'che· mUlc{os ok> vet...
gebombardeerd. Er werden in het ge- interna'tionale waarnemers, wier t'aak scJ11llende 1)unten steeds 'mhlder' aan 'de
. OVERRO~IPELENDE AANVI\L
heel twaalt schoten gelost, blijkbaar met' tot dU~~lerre beiierkt was tOt het rap- ~U1t:alr'e operatfes deelIie'rri~n.
"
N a val Car b e r 0, 10 Febr. het doel om twee langs de kade gemeer- portee::en va-n sch'endingen -der ov'ereen,,(Havas>. De correspondent van Ha.vas, de tankschepen te treHen. Er werden komst nan de 'Non-iriterventle-'commis- OORLOGSl\IATERIAAL ' VOOR SP'AN~E
d'HoSpital, meldt, dart de aanval van gis- g~en slachtoffers gemaakt, doch ,~el sie.
teren op Ciempozuelos zoo overrompe- werd eenige schade geleden. Lalter In
1st a n bo e I, 9 Febr. (Trans'6'c'eah)·.
lend was geweest; dat tijdens de bezet- d~n nacht werd wederom geschutvuur
Oe Russisehe amb'asasdeur, Maisky, De 7000 ton metende' roode Spa'ans~h~
ting van het dorp groote hoeveelheden tiit zee gehoord. Ane llchten langs de bestreed op krachtlge wijze het Itall,a'an- stoomer "Cabo de Palos" is met eeh Iii:'
door de regeeringstroepen achtergelaten kade en 'in de ISt9J1 werden gedoofd. Het sche voOrstel, da,t volgens hem gelijk- dirig QOrlogsmateriaal bestemd 'vcior
"
documenten, materiaal en ·unlformen aanvallende schip trok 'zlch terug midat staat met een blokkade. Eeh speCiale Spanje'de DardeI}ellen gepasseerd.
De wOllfllg van dell Spaallschen premier, Lar~
werden gevonden. Tijdens de' operafies het dpor' de ku:stpatt~rijen bescnoten vergadering heeft den 't':Men dezer
Evenals de 'Sovjet-Russische 'sch~~n
go Caballero, te l\fadrld is bij een recent bombarwerden 400 man der regeeringstroepen werd. 'In· toUla} wBtden veertig S<!hoten plaa'ts om het :VobrgestEHde plan weder heeft de "Cabo d"e Palos" e'en 'rood ..
,~_, __ ~
_ iQ overweging te nemen.
\d~lll~nt I{ehe~l Y,4lrni~ld!
__. ,_ __ ' zwarten ring om den scboorsteen. : 'j
,! _,_" __'_' _"_-L~I
;~_'~_r~ gewisseld. !"'J,~~ _ _ ,_<
gedood.
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GEBO~mARDEERD

c

a,

11 ~ebr. (Reuter).

Het

natlonaltstlsche- hoofdkwartier
meldt, dat nattonaltstlsche vllegtulgen
een stoomer van 2500 ton te Almeria
bombardeerden en tot zinken brachten,
SCA.!~DINAAFSCIIE
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gezag van berichten uit Moskau meldt, care demonstratie te zullen verzetten,
U)
nomlnaal.
dat deiWeduwe van Lenin, Kroepskaja, waaraan door Trotzky z-ou worden deel*.. ) bledkoers.
I
onder voortdurend politletoezicht staat genomen..
Japan
.... ) laatkoers.
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Jav. Bank
Ph1l1r
326
H. V. A.I
JI/ ~/lf
ClUe Service
A'd~m Rubber
Citioes Service pr~fs, _ 2
1
40 12 41
Ph1l1ps
Shell Union $
3
/8
22
Shell Unlon prete
Intenlatio
78
Corp. Trust She .
Band, Klnine '
a 10 she $ distr.
K,P'¥'1
Corp. Trust She
N. I. S.
a 10 sh. $ ace,
Llndeteves
Corpor. Trust She
a 100 she $
S..C.S.
I
Bethleh. St, Corp.
Serajoedal Tram
Montg. Ward en Co.
Emnt
Int. Nickel CY.
l\{oeara Slpongl
Gen. Motors. Corp.
Japan Lijn
Gen. Elt:ct'r. CY.
47
Almem
Anaconda C. M.
Aig. Expl. MiJ..
Standard Brands
Kennecott Copper
Shell Union
U. S. S.
U. S. Steel
Gas Mij.
234 236
Beth. St€el
Gas. Mij. Nat. OOz.
, -~
Gen. Electric
Aniem
Anaconda
'\niem Nat. ~t.
Zd,·Bantam
Solo Electr, Mij.
152
Gas Mij.
Jebeo
223 2241/ 2 Banjoemas Eleetr.
45
Aniem Nat. be~.
Sum. El'ectr, MU.
Gebeo
Bali en L. Electr.
15
79
Cities Service pref.
Rembang Electr.~:
16 20 ·Kon. pUe I
HudsQn Motor CY.
11 1/ . 17J/ 2 Leenlng 1934
4~ % ObI. Ind. ~30
~,,- 'a 500
" ..
" a 100
Ind.· BI. Vr. Veem
~4%% Obi. Ind. L.
Dajeuh Manggoeng
'31
Mandaling
4% ObI. Ind. L.
Papandajan pret.
3
'34
'00 / .
Sum. Rubber
4%' Obi. Ind. L~ 500
SQerowinangQen
'34 A
lOOV.I0()3/. _
Rembang Electr.
" "
". A 500 1003/. _
_
Van porp
0'
..
••
.a'l00
'
BasHam
5% Obi. Ind. L..
Gedeh
1
3 1. Of ObI L(3e 'L'~35
100
!2
Jullana. .
•
een.
1001/2
'7'2,0
TJUentab
" ,.
" a 500

123
~19iH~

Kon. Olie

I

.\

Ardjoena
144
Artana
200
Boenga Meller
400
Gew. Boekit Lawang 174
BOOjong Datat Gew
147 150'
Prete Bodj. Datar .
208 220
BasHam
149 1491/ 2 DaJ, .Manggoeng
215 290
Oandasolle
18~
Oedeh
180 200
Jul1ana
25
35
,
Prete
70'
Malabar
361
~
231
Mandating
Michiels Arnold
2091/2 ~

80emadra

2621/ 2

.L

60

ro

P·asIr Nangka.

36 1/ :1

.~

.r..

'-

122
505

951!'l

" '" a 100
Emnl
'I
I' a 100'

..,..

Oultures

168~:.J ~ . .

118

St. Mij; Nederland
N; I. Spoor
\
Deli Spoor
Sem. Cher. '1'r..:
Bern. Joana Tr.
Kedlri Tr,
?erajoedal Tr.
Bat. Yerke Mij.
Malar.g Tr.
Oost Java Tram
Simau
'I
a 100
Redj. Lebong

,. "
Tarakan

Van Doll>
Hotel de" Indes
Stroohoeden Veem
Velodrome

....

.,..'

103

r:

•

Javasche Bank
Cert. N. H. Mij.
Handelsbank
Kol. BanI(
Arnst. ·.Bank

'

1693A

II

300

.

505

312¥l-313
326

196~198'

4'70
166

82Y2-823A

un

47%·41 3A

36

172-173
2&2~~
~3A
17'7%-182Ya
.. 1'l1~

2~V-a-22o/8
8~%.83

68%·68~
II'

4714.
4~.Ya

115-l'i~.
235

290

224~'2-22'~
f

"~¥d'
436

lQO%
10Q~~

99

280Yi
231
70
295
279·280
11

80
.

149%

. 183Ya-184
, 34

300

~

•• •

< .-

vani- VrUdag 12, Fehruarl

10 Febr. 11 Febr.

Het elnde der staking resulteert te
New- York in een hausse .

4% . 4%
Cities Service
Shell Union
29%
29'Vs
105% 1093,4
U. S. ~wel'
Anaconda
57~1J
57%
Bethlehem
~8%..
91
Corp. Tr. (Mondif. Sh.) 3.84
3.86 •
Batavia. flink geanlmeerd
65%'65% .
International Nickel
,.133% 133%
Uilion Pacific
'
Bat a v I a, 12 'Febr. ,(Eigen dlenst).
61%
62
General Eleetrlc
Na den slultlngsdag opende de markt
Standard Brands
15%
15% in een zeer opgewekte stemming, waar67%*) ,70 3/ a bij voornarnelijk de Amerlkaansche .atGeneral Motors
Montgomery Ward
60%
61
deeling rulme zaken tot zlch wIst te
62%
63% trekken.
Kennecott
71%
72 1/ 8
Standard Oil
Bet publlek kocht In flinke mate
" Hudson Motor Cars
22Y4
22~~
staalwaarden, welke boven Amsterdampariteit uit de markf werdengenomen.
'I~) ex-dtv.
Ook de overlge markt bood een zeer
geed aspect.
i
Stemming op woensdag: vast.
voor bankwaardentradenvrljwel over
Stemming op Donderdag :ollregelde geheete linie koerswlnsten naar· vomatlg.
..
'
reno
De beurs ·Is 12 dezer gesloten.
Suiker~ bleven goed prljshoudend.
Rubbers lagen weer vast in de markt.
Amsterdam Rubber monteerde 3 punWisselkoersen
ten.
Philips stelde ziehl op onveranderd
Batavia, 12 Febr. niveau en trok in mindere mate de
aand~cht. ,
Fac- Escomp- HandelsUnilever haalde het geleden verlles
to Mij. bank'
toriJ
wederom
in en stelde zich op 174%.
3
T.T. A'dam
99 3/ .
~·l>/4
99 / 4
Voorts lagen handelsvennootschapZichtA'dam
99-9,/4 993/4
99314
pen willig In de markt, hetgeen zQowel
3 mid A'dam
9fN3
bij Inwrrratlo als Lindeteves, welke
8 mid A'dam.
993/ 8 • 9fJ"'/4
4 mid A'dam
99:1/ 4
fondsen .' een fl1uke sprong omhoog
5 mid Ndam
maakten, tot ulting kwam.
T. T. Londen '
8.97
8.96 8.97
IDe scheepvaartrubriek' was prljshouZicht Louden
~.91
8.96 8.91
dena
Voor X.,M.P. Unle'g lagen lets
3U d/z Londen
zwakker in de markt. Aandeelen J.e.J,t.
3 m/z Londen
waren flauw van toon.
i
'1'. T. Australia
1.17
7.18
7.11
Zicht Australia
7.\7
Sporen noteerden beter voor N.I.S.,
7.18
7.17
T. T. Amerika,
1.83
1.83
1.83!/4 doch aandeeleJ;l
tramwegmaatschapZicht Amerika.
1.83
1.83
1.831/4 pijen brokkelden af.
5
T. T. FrankriJk
85/ 8
8r,/~
8 /8
Oliefondsen bezaten een kalme markt.
Zicht Frankrijk
85/p,
p.,5/. Aandeelen
, 8''I/s
Koninklijke ijepen aanvan1/s
Zicht ne"gia (Belga) 30 7/s 30 716
30
k~ijk
zonder
zaken voorblj ..
7
T. T. Duitschland 733/ 4
74
73 /8
De mijnbouwrubrlek bood een levendl~
Zicht DUitschland 733/ 4
74
73'1/ 8
Reismarken
--;0.)
gen aanbl1k. Dit was in het bijzonder
47
Registermarken N.F.46 1/ 2
461/ 2 bij Aimem het geval, welk fonds opnieuw
11
Zi<:ht Praag'
65/s
6 3
rNs een recordkoers boekte.
Zicht Zwitserland 41 ~ 18
42
4F/ s
Andere soorten ,'Waren prijshoudend.
Weenen
341/ 8
34 1/ 4
Leeningen hlelden nauwelijks prijs.
Zicht ItaUa
93/ 4
9.75 .
9'j~1
Zicht stockholm 46\/2
463/8
46rJ/ s
Alllsterdam \Voensdag. en
Zicht Oslo ,
,45 1/ 4
451/ 4
45'/.
Donderdag
zeer willig voor
1
1
1
Zicht Kopenh.
40 / 4
40 / 4
40 / 8/
(Ie' Amerlkaansche afdeeZicht Saigon ..
86 1/ 2
ling
I
T. T. Br.-Jndie
fj17/~
677/ 8
I

I'

r

T. T. Colombo
"T. T. Japan
Zicht Japan .
Zicht Manllar '
T. T. Hongkol1g
T.T. Amoy
T. T. Shanghai $
T. T. Foochow
T. T. Swatow '
T. T. Singapore
Reislires

677is

·68

Am s t e r dam, 10 Febr. (Aneta).
,523/ .
52';1/8 Drlemaands dollars deden Va ct. agio en

5~3/8

52 3/'i1.

?211'l dito Londen 'Va ct. disagio.

92

55 3/ 4

5~11
545/ s
54·i / ,

54 5/ s
54"/~

1051/ 4
f9.-:-,
per 100

\

Haiderabad

1053/ s
f 9.per 100

6J34

•
10'Febr~

Batavia (Aneta)

laatk.

rt. Bat./Singapore

12 Febi'.

bledk.

laatk'

1.04 1/ 2 1.043/ 4 1.051/ 4
8.90
. 8.931/ 2 896
1.82
1.8P/ 2 1.83

rt. Bat.lLonden
rt. Bat./N.-York

Amsterdam
S 1 0 tk 0 e r sen

Mark
Pound sterling
,Dollar,
/Franc
Praag'
Weenen.
.
Vrlje Schilling

73.80-73.85
8.98%-8.99Ya .

1.831)/16-1.8311 / 16
, 8,56-8.56%
6.37%-6.45
32.75-33.25
34%

(Aneta)

10 Febi.'.

I

Prolongatlerente
Koers
Amst-B'via
a idem
b, idem
, Amst. Londen
.. New-York
" PltrUs
" Berlijn.

1

11 Febr.

1

1001/ 2

1003/ 8
tW!g
8.957/a
1.83

8,521/ 2

73.60

1001/ 2

1003/ 8
1f)()5/8

8.99

1.839/1 6
P.56
73.89

Londen

(Rell ter-EMtern)
10 Febr.
Tt. Parijs
Tt. Berlijn "
Tt Amsterdam
Tt. New-York

Londen/Shanghal
Londen/Bombay
Londen/Hongkong
Londen/SlngaPore
LondenJJap~n,.

105.10
12.17

11 Febr.
105.0I
12.1 R

8.<:)5 3/ 4

8.99
. 4.899/ 16 48_. b / 16

10 Febr.
1 sh. 2%d.
1 she 61/ sl d.
1 sh. 2:?l/a2 d.
2 she 4'/1" d.
1 sh. 2 ,d.

11 Febr.
Lond'en/Shanghal1 she 2% d.
Londen/Bombay
1 she 61/ 8lI d.
Londen/Hol1gkong
:1 she '2 11/ 82 "1".
Londen/Singapore
2 sh. 43/ 1iJ d.
Londen/Japan
' 1 sl1. 2 d.
Slotkoer •.
.(Heuter-EMtem).

TWEEDEBLAD

op de obligatiemarkt waren Duitsche
Staatsfondsen zeer vast gestemd, Bultenlandsche obllgatles waren opgewekter van toon.
".
Callmoney deed 2 tot 2%.

.BeltrS-Overzichten

(Van Aneta-Reuter),

1931

De Amerikaansche afdeeling bood onverwacht een zeer wlllig aspect.
Ineen buitengewoon levendlge markt
trad Engeland als kooper, van U. S. Swel,
Bethlehem Steel en koperwaarden, welke vel' hoven pariteit noteerc;len, op den
voorgrond. Voor aandeelen'· sP.QOlweg-,:
maatscnappijen ~n ol1efondsen ontY{ik~'
kelde zlch eveneens vraag.· De soor\ten
wisten te monteeren.
Nabeurs bood een'levendigen en vasten aanbl1k.
'
Debeleggingsmarkt was kalm gedispdneerd. (Nederlal1dsche leeningen
waren prijshoudend. Nederlandsch-Indische· leeningen lagen fractioneel lager
in de markt. ObUgatles Young-leening
waren eveneens prijshoudend.·
Gemeente-obllgatles en pandbrleven
"1lltmoetten vraag. In warrants KoninkHjke ontwikkelde zich een levendlge
handel.
Het niveau swlde zlch lets lager dan
de prijs Nan den vorigen dag. .
Fransche Staatsfondsen' waren lets
vaster van toone
Aandeelen Koninkiijke lagen lus~loos
in de. markt en opendel} een weinig
luier. Later verkreeg het fonds een meer
afbrokkelend aanzien.
De kunstzijdehoek was vast gestemd
voor de Amerikaansche soorten. Aku
hleld prijs.
In aandeelen Phlllps oritwi~kelde zich
een ruim aanbod. Ret fonds 0llCnde ie~s
lager en brokkelde naderh-and af.
Unllever' hood een vast·aspect. Laatbeurs lag het fonds mnder handel in
d~ markt.
-'
Rubbers aeden' zich loom voor. De
incourante soorten 'warenmeerendeels
prijshoudend. Amsterdam Rubber is een
weinlg ingezakt.
De scheepvaartrubrlek bleet. onveranderd. Aandeelen Nederlandsch-Indische
scheepvaartlijnen werden tegen de gel ...
dende koerS€n gezocht~
\
Suikerfondsen bezaten een kalme
tendens. H. V. A. 'hield nauwelijk.s· prijs.
Mldden- en laatbeurs werd het fonds
verwaarloosd.
.
De tabaksafdeeUng was vast van toon.
Aandeelen ,N. V.Senembah, Mij. ontmoetwn markt vraag 'in een ~er' levendlge markt. Hat !opds opende vast,
liep omhoog, Qoch was tegen het slot
lets zwakker g~11sponeerd, hetg,een' verband hield met het feit, d:at winstnemingen op .den voorgrond zljn getreden.
Aandeelen N. V. Deli Mij.. waren vast
gestemd.
Aantleelen N. V. Deli-Batavia MiJ. lagen kahn in de. markt en hielden goed
prijs.
'

De locale markt was kalm gedlsponeerd, hetgeen moot worden tcegeschreven aan het feit, dat speculanten hun
belangstelling meerendeels op de Ame-

rlkaansche rondsen concentreerden.
Aandeelen Koninklijke bezaten een
vasten grondtoon. Ret fonds wist geleldelijk op koers aan te trekken.
Er ontwlkkelde zlch goede vraag voor
aandeelen Nederlandsche Fo.rd-fabrleken. Het. fonds lag willig in de markt
en llep voorbijde 300 omhoog.
Het slot lag, ten gevolge van op den
voorgrond tredende winstneming, op
een lager niveau.
.
Phlllps noteerde prljshoudend. De affaire was hierbij beperkt.
Aku werd geed gevraagd. Ret fonds
bood een vast aspect en sloot op het
beste punt..
Unl1ever lag kalm in de markt. Het
fonds was rulm prijshoudend.
Amsterdam Rubber bood in' het bij:zonder nabeurs een vasten aanbl1k,
waarbij zich een kalme handel ontwikkelde. De· meeste iricourante soorten
trokken op koers aan.
H. V. A. lag. verlaten in de markt en
bezat een llcht afbrokkelende tendens.
Ook de Incourante sulkerfondsen lagen
luier.
~
De tabaksafdeeling was vast gestemd,
hoewel hier het hoogste niveau . niet
kon worden behouden. Aandeelen N. V.
Senembah Mij. lagen, ten gevolge van
winstneming, luier in de markt.
De scheepvaartrubrlek was, ~ooreen
genomen, prijshoudendvan toon.
.
Unles echter lagen luier, hetgeen
eveneens op aandeelen stoomvaartmaatschappij "Nederland" van toepassing is.
'Nederlandsche leenlngen, behalve de
integrale fondsen, waren vast van toon.
De 3%'s Ne<lerlandsch-IndLsche leening 1937 lagzwak, terwijl de 4%'s Nederlandsch-Indische leening 1934 hoogel' nowerde.
Fransehe Staatsfondsen waren vast
gestemd.

Londen \Voensdag, met geringe affaire en Donderdag
met beperkte activiteit
Lon den, 10 Febr. (Reuter). De
affaire was gerIng. De prijzen fluctueerden in llchte mate, terwiH de markt
een onregelmatlg aanzien had, hetgeen
verband hleld met de afwezlgheld' van
eenige nleuwe ontwikkeling van zaken.
~Enkele ,gespeclaU.seerde Kafflrs zijn, ten
gevolge' van~:ste.unj' die van, Zuld-Afrl..
ka:an~he zljde werd verleend, verbeterd,
terwijI de goudgerande fondsen eveneens een weinlg herstel boden.
Op de productenmarkt waren koper
en zink vast gestemd, hetgee~ moet worden toegeschreven aail handelsvraag en
vraag van speculatieve ziJde.
Ten gevolge van de vrees, dat Spanje
nlet in staat zal zijn alles te koopen,
wat men verwachtte, is tarwe algeflauwd.
Naar aanlelding van bUltenlandschen
speculatleven steun was rubber zeer
prljshoudend.
De 'Amerlkaansehe afdeellng was, \n
het bijzonder voor staalwaarden" vast
gestemd.
•
Lon den, 11 Febr. (Reuter). De
activiteit op de Londensche stQck exchange concentreerde zich voornamelijk
op de internatlonale waarden.
In het bijzonder bij staalwaarden en
General Motors was dlt het geval, hetgeen inhaerent Is aan het nieuws betl'effende het einde van de staking in de
autd'thobielindustrie.
Goudgerande fon<isen zijn afgeflauwd.
Nabeurs zakten de meeste Brltsche regeeringsfondsen Va punt in: een.gevolg
van Chamberlains aankondlging in het
Lagerhuls ten aanzien van de defensleleening.
.
,Oliewaarden '2ijn, ondanks de hardnekkige geruchten, welke ten aanzlen
van een verhooging van den benzine·
prijs de ronde doen, eveneens 'afgeflauwd.
Op de productenmarkt waren kopel',
zink en tin zeer vast gestemd, terwijl
rubber eveneens een vast aspectbood,
doch later meer onregelmatlg van toon
was.
De Amerikaansche afdeeling opende,
ten gevolge van het bericht, dat de staking blj de GeneJ:al Motors Corp. Is geeindlgd, vast.
Winstnemingen van grooten omvang
echter hebben belet, dat hier een fl1nke
stijglng op den voorgrond trade
General Motors boden nlettemln een
vast a~pect.
Parljs Donderdag lllet inzakkende tendens

Par ij s, 11 Febr. (Havas). FranA m s t e r dam, 11 Febr. (Aneta).
Driemaands dollars deden Va ct. agio' en sche Staatsfondsen zijn in liehte mate
10 Febr. 11 Febr. dito Londen % ct. disagio.
'
ingezakt..
Tt. New- York/tonden
4.89IJ ha 4.89Ig/ R2
De staalhausse In de Ver. staten en
Internationale waarden trokken aan.
Tt. New-York/Parijs
4.061/ 3
4.of)l Is de Uquidatle van het arbeldsconfilct blj
Rubbers waren vast gestemd.
1
Tt. NeW-York/Amsterdam 54.64 12 5.1.4 J
de General Motors COrp. veroorzaa~te
De geldmarkt bood eveneens een vast
bij het ipubUek een zeer groote, belang- aspect...
. ..
stelling' 'voor de Amerikaansche afdeeP~IJS-INDEX VAN PRODUCTEN
ling.
,.'
BerhJn \Voensdag nauner,
doch Donderdag in IIcht
Staal- en ~operwaarden monteerden
Lon den, 10 Febr. (Aneta). He- in sterke, mate. General Morors wisten
herstel
I
den. 180.4. Oisteren 179.4. 4 Weken ge- in d~ open hoek te monteeren. Er ont. leden 184.0. 52 Weken geleden 141.6.
wikkelde zlch vraag voor gewone aan- 'B e r I ij n, 10 Febr. (Transocean).
Lon den, 11 Febr. (Aneta). Re- dee len Amerikaansche ~mberg. Ook De aandeelenmarkt bood over het algeden 180.7. Oisteren 180.4. 4 Weken ge~ tlandeelen spoofwegmaatschappljen ont- meen een tlauwer aspect, hetgeen"een
leden 184.3. 52 Weken geleden 142,0.
moetten veel vraag.
gevolg was van hetgebrek aanzake'il.

Producten-markten

DE RIJSrnlARKT
(Wesselink & Dijkhufs).

RUBBER

.{

Rijstnoteei'illgell vall 10 en 11

(l~euter-Eaat~rn)

•

.~

..

, Febr,

.~,

, .....1:

6 1 ng a 1> 0 r e
B e r I ij n, 11 Febr. (Transocean).
Ban gi k 0 k : Ketan no. 1 e. k.
De aandeelenmarkt opende flauw, doch
Batavia aanbod / 6.50 p.p, of f 10.521
trad later in liehte mate in herstel, het- De markt is 11, 12 en 13 dezer geslcten per 100 kg.
geen verband -hleld met, de nleuwe aanJava Ketan e.k. Batavia aanbod J 5.75.
Londln
koopen voor buitenlandsche rekenlng.
p.p. of f 9.31 per 100 kg.
.
Op de obllgatiemarkt waren Duitsche
K
raw
an
g:
Ir.
wagon
KrawangtReuter-E~teru)
obhgaties optlmlstlseh van toano Buitenlljn (naar gelang V. kwaliteit en plants
landsche obllgaties lagen ten deele leven.
10 Febr. 11 Febi'. v. levering).
dlger in de markt.
/
p. p, of p. 100 kg!
Call money deed 2% tot 2%.
open slot open Idot Petjah K. Boeloeh
,
, not, Dot. not not.
Febr. aanb.
/3.30/3.35 /5.341/5.421
\Vallstreet \Voensdag' en
HP/s 101/ 2 WHite ICOla Lolosan noeicen
, Donderdag' vast vall tOOIl Sheets sporkoop.
Febr. aanb.
,,3.50/3.55 ,,5.661/5.75
verk.
-- I09lJ6
1011' 16
Mrt: koop.
- 11;9/16
lCtJ/~
Huller Boeloeh
New - Y 0 r k, 10 Febr. (Aneta).
verk.
- IOb/ s • H 3/.
Febr. aanb.
,,3.75/3.80 ,,6.07 16.151
De New-Yorksche beurs bood een vast
Aprll/JUlll seep.
-- H;9116
lQ5/s SllJp Boeloeh
aSpect
'
verk,
- 100:s
HJ1/.
.£o'ebr. aanb,
,,4.-/4.05 ,,6.4~·16.56
General Motors ontmoetten vraag,
Jul1l 8t' 01 - !'(oop
- 101! 2
109h6
Chrysler was zeer vast gesternd en
verk,
- 1~9/16 - IClJlte Petjah K. Tjeree
Febr. aanb.
,,3.-/3.05 ,,5.18/5.26
.. oct./Dec koop
- 101it6 - 101/ 2
noteerde 2 punten hooger,
• verk,
- .101/ 2 - 1Q5/8 Lolosan Tjeree
Bethlehem Steel lag 1% punt hooger
Febr. aanb.;
"3.20/3.25,, 5.18/5.261
De markt opende gisteren onregelin de markt.
TJlandJoer;
.
Sporen waren eveneens vast gestemd. matlg. Na aanvankelijk, ten gevolge
Ollefondsen lagen rustlg in de markt. 'Van het bericht betreffende de beeindi- fr .. wagon TJIanNa eenige op den voorgrond tredende ging del' staking in de Amerikaansche dJoer:
.
winstneming boOd nabeurs een' vasten automobielindustrie, zeer vast te zijn ge- Belas Machine
I
S. L. R. Febr.
swmd geweest, verkreeg de markt een
aanblik.
aanb.
,,4.70 ,
U. S. Steel lag 4 dollar en Bethlehem stH en priJshoudend aspect. Daarna
" 7.61
trad een toenemende lusteloosheid op Bel'as Machine
Steel 3% punt hooger In de markt.
S. P. A. Febr.
De markt sloot met winst voor Chrys- den voorg.rond, hetgeen 'verband hield
,,5.aanb.
,,8.~
}er, General Motors', Montgomery met de teleurstellende berichten uit de
Wards, U:S. Steel, Bethlehem 'Steel, Vel'. Staten. De markt sloot stH. De af- Beras Kepala
I
V. F. K. Febr.
faire was tamelijk goed.
Anaconda en Kennecott Copper.
aanb.
,,5.De omzet bedroeg 2.920.000 stuks.
" 8.09'
NeW-York
BoemlaJoe:
•
fl'. wagon Boeml(Reuter-Easurn)
New - Yo r k, 11 Febr. (Aneta).
ajoe :
lIet einde der staking in de autoSHjp BoelOeh H.
\
10 Febr. 11 Fei)l.
mobielindustrie stimuteerde de markt
Febr. aanb.
" 4.10
" ~.64
SUjp Booloeh Kezo(;danig, 'dat eell ware hausse is
4 U. n.m. 4 u. n.m.
pala H. O. :
ontstaan.
Cr~pe spot koop.
23 1/ .
233/ 8
Febr. aanb.
" 7.281
" 4.50
General l\fotors ell U.S. Steel IieSheets spot koop.
215/ 16
2t7he Menir A.
verk.
217118
2,91t8
pen In p~ten van 10.500 shares
Febr. aanb.
,,3.20
Maart koop.
21°/11\
2t7lte
resp. 2M ell U~ punt omhoog.
3
Poerwokerto:
.. Apr./Junl koop,
21 / 8
211/2
verlt.
211/16 . 2Ib/~
fr. wagon PoerwoDaarna trad eenlge winstnemlng naar
De markt was gisteren prijshoudend. kerto:
voren, waal'door de koersniveauX"gedrukt
SHjp Boeloeh H.
werden.
Slotnoteerlngen
Febr. aanb.
" 6.311
" 3.90
Middagbeurs bood een . onregelmatig
aspect., waarbij overwegend aanbod naar
10 Febr. 11 Febr.
Kleinbamletsprijzen van rijd
voren trad.
te Batavia.
Laatbeurs was de stemming. weer vast. Sheets spot koop.
21°1t6
211/;6
yerke
2J7h6
219/ 10
J 11.01
f 6.80
G e. n era 1 Mot 0 r s b 0 e k t e i1 Sheets Apr./Jun1 koop.
213/6
211/ 3 Ketan Bangkok
:, U.87'
e e 111. win s t v a 11 per s a I dol
verk.
2f1!t6
215/8 Ketan Java
" 6.10
SHjp
Boeloeh
3 d,o I 1 a r.
De markt sloot pl'ijshoudend en is 12
Krawang
,,4.50
" 'l.2SS
Koperfondsen: rubbers,
aandeelen de~r gesloten.
Huller
Boeloeh
mijnbouwmaatschappijen en oliewaarden
,,4.20 . " 6.80
Krawang
PJtPO
waren prljshoudend.
Beras Kepala
De markt sloot met winst voor Ge~
1
Tjiandjoer
,,6." 9.71
Londen
neral M~tors, Union :Pacifies, U.s. Steel,
Beras
MachIne
)
Bethlehem Steel en Kennecott Copper.
rrjlandjoer
" 5.75
" 8.50'
(Reuter-EaatemJ
D('omzet bedroeg 2.920.000 shares.
.
(NadrtJk verboden)
10 Febr.· .:'ll'Febr.
,Y(

,"-.,',

, .fG

It

.';"

OFF. NOTEERlNGEN TE BATAVIA.
Zwarte Singapore cif.
\Londen Febr.lMrt. 3'h6 aanb 37/ 16 aanb•
Witte Muntok .M.
opgave van de producten-noteerln·,
Londen Mrt./Mel
5'3/ 16 &anb. 53/u I'Db. ~en der Handelsvereenlglng "Batavia"
Komt men 15 dezer tot overeellstem- )'warte LAmpong cU.
en del' Ned.-Indische Ver. voor den Rubming ?
Londen Mrt.lMp-J
3 1/ iJ aanb. 31/ s aanb. berhandel loopende van 10 Febr. 1937

De ~,Stnlhalte" .o"vereenkolllsi

Be r 1 iJ 11, 11 Febr. (Transocean).
TIN
Aang~zlen men' tijdens de. vergadering
Londen
van 10 dezer nlet tot ~en overeenstem(Reuter-Eastern)
mlng' is geraakt, kwamen de Britsche,
Amerlkaansche, Tsjechische, Nederland10 Febr. 11 Febr.
'sche,Zwitsersche, Fransche, iBelgische
h
221
2303/ .
en Z\'Ieedsche crediteuren heden ,aIleen
n,
'Ir.
in vetgadering bljeen.
3-mnds.-levering p. tor
278
2313/.
De gemeenschappelijke vergadering
ged.k.
eed.k.
van deblteuren en crediteuren echter
wordt 12 dezer gehouden. Men meent,
ZILVER
dat pas 15 Febr; a.s. overeenstemming
zal worden bereikt.
Lon den, 11 Febr. (Reuter-EastI ern>. Cash 20% en termljn 2()i/1o• ..sr.Indie en speculanten kochte,n, terwijl
China verkocht. Koopers werden bevre,,'rjoeroeg"
digd. De markt was stU. Na vaststelUng
A m ~ t e r dam, 'IQ Febr. (Anet.a). van den prijs verkreeg de markt een
De N.V. Rubber Cultuur Mij. "Tjoeroeg H lusteloos aanzlen. Koopers bleven .beheeft ten aanzien van haar voorgenomen reorganlsatle van het bedriJf nog
geen definitlef-' besluit kunnen nemen,
daar· men tijdens de vergadering, welke vredigd.
New Y 0 r k, 11 Febr. (Reuter~
hlervoor was bel~gd. het vereischte quoEastern). 44%.
rum nlet· kon bereiken.
I

I

•

12 uur n.m. tot 12 'Febr. 1937 12 uur n.m.
Afgedaan
laa~te
g1stel~n heden vraag aan1).
Pal e mba n g Rob.

(pei'plcol>

It 0 f f1 e

,I,

14.50Q. :14.500. -

E.k. Bat.•Ready:
Febr.
Fob. Palemb. Rea.dy : Febr.
Zwartie Lamp.
Pep e r (per picoU
m.lt. Bat.. Ready:
PeDr.'

, "i

m

A
s· t e r dam, 11 Febr. (Aneta).
CommlssarIssen van den N.V. Cultuur
Mij. "Tjllal1gkap" hebben besloten den
aandeelhouders voor te stellen het tegenwoordige kapitaal met 40% teo reduceeren.

B 0 mba: y, 11 Febr. (Reutel'-Ea-stern'. ,Ca.sh 50 rupees 2 annas. Verr.
medio Maart 49 rupees 5 annas. Verr.
medio April 49 rupees 8 annas. De
markt was prijshoudertl.

,

"

": .. 1;

,

12.500. ~

Febr./Mrt.
Maart
•
E.k. T. Berong Ready: Febr.
Febr./Mrt.
Maart
Witte Mu ntQk
Pep e r (per picoU
E.k. Bat.•Ready:
Febr.
Febr./-Mrt.

1~.50D.

11.90
11.90
t 1.90
12, -

-

12.15
12.15
12.15
12.25

20.50 21.50

Mrt.

o 1t

ron ell a-o 1 1 •

"

(per K.O.1ncl. drum)

Contr. A. Ready:
"TJILANGKAP"

.,;; 7)
i'·-r

Febr.
Febr./Mrt.
FebrjJuni
Juli/Dec.
Febr,lDec.
Contrac~

'-'

O.

1.45
1.45
IA5
1.45
1.45
1.45

Febmarl

Rub b e r (per %

K.O.)
Marktprljs ten 12.15 n.m.
Java std.
DE TIIEE~PROPAGANDA
Lon den, 11 Febr. (Reuter-EastSheets
Den' H a a g, 11 Febi·. i3esloten ern). Febr.-versch. 21.89 mldpr.
Java St<t.

werd, de thee-propaganda In Duitschland op te geven, daar de financieele
toestand en de regeeringsmaatregelen
even zooveel beletselen zijn voor sucees.
MIJNBOUWRAPPORTEN

COPRAB

•

,

l

oraDe

DE MARI<.T TE DATA VIA

Am s t e r dam, 11 Febr. (Aneta>.
Bat a v i a: 12 Febr. '(Eigen dlenst).
Febr.-versch. f 18%. Maart-verschep.
Palembang Robusta. Febr./Apr. / 14.25
J 18Y2.
nom. Lampong Robusta Febr./Apr.
/ 14.- vr., J 14.25 aanbod.
0000.
Witte Munt{)k peper Febr./Mrt. t.o.b.
Lon den, 11' Fepr. (Reuter-East- Banka f 20.50 vraag, f 21.50 aanbod.
ern). Openmarktprij.s in staven !ljn
Zwarte Lampong Febr./Mrt. (e.k. Baper oz. 7.1.11.
.
. I
tavia) / 12.50 nom.._(e.k. Telok Betong)
Febr./Mrt. / 11.85 vraag, / 12.15 aanbod.
':tARWII
Citronella Febr./Mrt. / 1.41) vraag.

"l\Ioeara Sipoengi"
Gedurende de week van 3f/l/'37 tim
6/2/37 werden te Pagaran .Si Ajoe 558
ton erts vermalen van ge.mlddeld 10,1
gram goud per ton en, 7,- gram zUver
per ton.
\
,:Simall"
Gedm'€lHle de week van 31/11'37 tot
Chi c ago, 11 Febr. (Reuter) -[EastDE l\IARKT TE SOERABAJA
6/2j'3'1 werd~n 1,e Lebong-Tandai 1725 ern). Mel-versch. 135%.
S 0 era ba j a, 12 Febr. (Aneta).
ton erts vermalen van gemiddeld 9,1
De ,tweedehands sulkermarkt bleet on..
dwts. goud per ton en 113 dwts. zilver
KATOEN
veranderd en 'stU.
per ton.
I
De N. I. V. A, S. verkocht voor con..
New Y 0 r k, 11 Febr. (Reutersumptle 111 tons superieur.
Eastern>. !\faart-versch. 12.67.
DE S S IN J \NU \RI
..
l
i
,
Rubber sheets 39% vraag, crepe 413/i
In vergelijking met Janua'ri 193.6 zijn
vraag. '
l\IAIS
de inkomsten. gedurende de afgeloopeil
De markt bood een stU aanzlen.
maand hooger geweest. Op Java ontB u e nos All' e s,' 11 Febr.
Kofne / 18.75 vraag, J 19.- aanbod.,
.ving men / 298.049 meer, inZuld-Sumatra (Aneta). Fair aver~ge quality (slotno'"
De markt was kalm.
./ 25)303, tel' Westkust /11471 en in Atjeh tee ring In papleren pesos) per 100 kg.
Nie\.lwe oogst / 18.50 vraag.
f. 10.270.
Febr. levering 6.90.
: \.
De markt was vast.
i.

I

I

"

J '

\It.
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IlATAV1.AASCH .NIEUWSBLAD ,'van ~ Vrijdag, 12 Fehruarj

..

~-

.

C ,'A., ,PITOL

-

. ._ •.•,. .-.t_ _. . . . . .IiIid_ _. . . . . . ._ _

c

""NENlA'
PAL'A·
. .
..,
.
"
'

,

Heden- en

ntAJJ

1937 - TWEEDE

volgende. avonden

'Ii!- .. Meden- en volgende avonden ..

1&:..

Dria groote'

sterre~ in een gigantische film

"EEN BERICl-irVOORGARCIA"

de fijngeesUge Wee n s c h e film

\V a II ace

Bee r y,. l,J:a r bar a S tan wy 'c k,
J 0 h n Bole 5
beroemde Illmsterreu vereenlqd ih~
.
AVONTUUR . . . . . HUMOR . . .
tlEfDE
WALtACE 8EERY' vie(Jeroril ina"e''': pr acht-cr eeth, ~ ,de verfilmlng van een
Heldendaad.
-3114
.
Niet voor kind er e n

. met

DUe

met·VICTOR DE KOWA, MARIA ANDERGAST, ADELE SANDR0C'K
Een amusante film, vlot ge!peeld en met ee 0. origineel. ver

Vooral :

rT ake

lijk gfgeven

J

(Nlet voor .klnderen)

,

- - - - - - - .- - . r - - - - -

Matir.ee.voorst~lIingen:.#< .,' . . . . ,

het nieuwe Fox Nieuws en het Polyqoon-Nleuws, o.a, de expositie ven

HAAG.

huwelijkscad.eaux in DEN

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

. . . . . ._-

_~iU----------_

_

hl~tVfclor

."

.

~

.-"'-~

',,'
IrOroo~

J.l.-,

-.;.;..-....;.....-.... ........_ _---.;;·~·
.~

Zeter daq en Zondag 5 uur n.rn.

,,\De Blonde Carmen'"

Martha

met

oeCA

PAR'K,

'WALlER HUSTON

GLOB'E
s ·U'··

I

.Heden.. en volqende avouden

United

"RUTH 'OHAlTERTON - MARY ASTOR
.

~

.

;

•

I

"

,,-:~,

J

~,

~

,~MICHTY

BARNUM",· ;'ffiet, WALLAOE :8EERY' '(Goedgek~urd

<NAAR ·ROEM"
.,- ..\.

Een gewetdig·sterf<e
fitm, spoedlg in
3165

,"'

TAKI'AN ··(~I£'AP(SI

"

reorqanisalie

f

van

.

is

een

voldongen

Ieit

.

--

De Lobby is gemoderniseerd, geluid is prima, de naamgewijzigd in
s.v.p., dat wij

Denkt er aan

een

slechts

M·AX·I':M

HEDEN- EN VOLGENDE A VONDEN ;

I

9.15 N.M, NA QE PAUZE

5

MATINEE'S Zaterdag en' Zondag
Kindervoorstellingen

8030

Zondag

en

E S K AP AD~:,

uur n.m ..

. "I

Matinee's en Kindervoorstell(ngen uitsluitend

CITY . TH EATE:R'
OFFREERT

VAN

ZATERD~G

toe<1}ankeJijk

~~eNSDA?

18

F~BRUARI;

S~AN LAUREL en OLIVER HARD.Y vleren hun TIEN-JARIG JUBllEUM .lIs ko
mleken van..~ezonde humor, met hun. terug g~vonden twe.elingb' oede~s BERT en
ALF. MoelllJk om te gelooven, maar vroohJk om te zlen - 90,mlnuten van
lachen. Ziet h~n nu in hun dubbel-rol I
3034

,.It

NoordwlJk
Tel .. Welt. 349
B'd'
'B '
.'
3"
an oeng ragaNdg
7
Tel. 1183
-

ROO K rf

'ATTENTIE V"E' "RLOFGANG'ERS'
I."

,

. '.,

....'..

, .

,,1\

1~f6ojt 'en

(aBe leeftijden).

I D A:'

~

MR.·CORNEUS

(THE POUR LITTLE RICH 'GIR ~.'

·Ziet: De5 sprankelende songs en schitterende dansen I I I
Een verhaal, dlit tot ieders hart spreken zal I
r'
. GOEDGEKEURD VOOR ·AlLE lEEFTIJDEN·,

GROOTE .M.\TlNEE~5 ~o'drjong en .oud,
.
l>p 111erdl1- e:1'Z>;iJigirildJilg, f3 'e'n t4 Febr. om 4.30'((

"DE NIEUWEAVONfUREN VA N TARZ,AN"

3107

..3l36

me('s'Werelds meest volrl1aakte athleet HERMAN BRIX.
c

THE A TE,R

:Hedenavond Prenliere van

CHERIBON

?ARAMOUNt'S'inachUg heldel\verhaal o~er het OudeWesten :

CHAMpGNE WAlS"
.A.., .

_ _,

'D.£tr:XAS RANGERS

,

~ ~

'

3161

'Allce :Faye, Jack. Haley, Glorfa Stuart, e.a.

OFFREERT TOT EN MET ZONDI\G 14 FEBRUARI
i
~
met GLADYS SWA~THOUT; de'
,:"
Melropolitan Opera.Zangeres en
38b RED MU~RAY, bijg'estaan Cloor JACK OAKIE en het danspaar VELOZ en
'.' i ' ,YOLANDA. Prikkelend als Champagne - vroolijk als een Carnaval mee). sleepend als een Strauss wals - rdmanUsch als .THE BLUE DANUBE, is deze,
schitterende Param'ount's .Jubileum's comedie.
3083

JUSTMAN)'

.,0:

Telf.

bijge'staan door

~~--------------.-.~
.' . . ., '• • • • •

'(v)h F. H.

.

69.

"HET ·ARME ,RUKE .MEISJE"

vaar leden Plante'n-- en Dierentuin

.' .. " ' .. ' . . ' ,.DE TABAKSPLANT1, '.:

.

t,

PRIJZEN If 0;50 f'0.75 f 1,00

I

-----~:-......................

OUR RELA
-, t I O N'S
",.
~#
.
.. . .
. BataVia-C.

•

I"',", '.:

CFIE,RlBOl'iiSpeciaal . Sigaren.Maga~i!~!REX . .

13 TOT EN ME!

. '

AM·SUZAN·NA", 'met Lilian Harvey

P

~....................

_ _ _ _ _ _ _ _ _.....;.

1

"Fr·uhl'ing,s,~~ . Marchef1"

11 uur vm.

'Natjas galazen TijdschrUfan"
'~~:t a::z~~:~:n~ea~ ~:~hten om· Complete Jaargangen '1935
T J I BADAK.

G IJA,HER
II EN,:
. BATAVIAASCH NIEUWSBlAD
van de ondervolgende:
FIJ N ESRI, Z
N lET. enz. geUeva men ~lchte wenden 'bt.
HOLL. TIJDSCHRIFTEN
,
Tabak$p'Jpeh
'T 0 K 0 . BOG 0 R' Groot Nederland
f 3.50

'hebben. wi; ~teeds 'in. groote " 0
'. "
~t De Gids
.1/.3'~ol
verscherdenheld voorradlg, van- P R V I SIS N EN D ~ A NK En Haqgsche Maandblad
/I
2.--'J
Wat het blad de Indischman betreft, daarvoor heb ik ntets
af 35 Ct.
.
. ,
Telefoon No. 7 (z~ven)
Wetensch. Bladen .
II
2.50
dan lot. AltUd op tUd ontva.ng lk de Indlschman, tenzU bU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~.~ De Vrouw en haar Huis I' 3.vertraging van het vllegtulg. In sommige Hollandsche bladen
Elsevier's Maandschrift /I 4.50
IC'es lk weI cens Indisch nieuws, maar met de Indischman komt
Op· de Hoogte
/I
1.-"
het ni'euws niet al1een vlugger, maar oak vollediger in mijn
Wereldkroniek
/I
~. 75 '
bezit, En dat 9 maal per maand vodr den prijs van J 1.-, zegge
Buiten
.'
/I
3.75
en schrljve e~n pop I Oit is voor ledereen te behilen I Iedereen,
De Grdene A'dammer
/I
2,50
ambtel1aar zoowel' als patticulier, met verlot in Holland, meet
FRANSCHE TIJDSCHRIFrSN
geabonneerd zijn,op de Indischman·. C1eachte heer, ik geef U het
il~IeertnarlJ(
recht, van 'dit schtijvengebrUlk te maken, zoo- U dat wensdhel::jk
l'Art Vivant April--- Dec: (ontbr.
vootkOlrlt.als,I'~claitie voor de Indischraan.
Aug. No.)
f 4.-'
i~
Revue de Paris cplt.
/I
2., W.g. Ao V. V.
Illustration cplt.
/I
5.-

Een lezer schrijft ons uit Nederland:

Cleelt goebe
een eer5te lJerelscbte

.. .boor rust en orbe!

Amsterdam.

De Itlclis(·ltlJtttft

!

•

~

_ __ . o .

to.

._<_..._.

Spoedlg

komt

de

fameuze

P a'" a til ou n t-'schlager ....

rr.et ,Fred MacMurray, Jean Parker, Jack Oakie, e.a.

/I

1.75

/I

4.-.

Een uiter:st boeiend verhaal uit depi-oniersda:g·en van Texas de kleurvclle ge.schiedlenis der roemruchte -grensruiters van
Texas, dle ve,chten 'v()or eel) kon.inkrijk en 'voor hun lief'de!
Ben film;' groote·r dan "THE COVERED WAGON" ! '

T.e'gen bijgevoegde prijzen v~r
krijgbaar bij : .
Weermacht Comite voor d~ Residentie Batavia.

Secretorloot; loon Trivelli 37

REX

2.-

/I

DUITSCHE TIJDSCHRIFTEN '.
Neue Rundschau
f 2.-

Abomieirtentsprijs: / 3.- per kwartaal in Ne~erland, ! 4.- bUi.
renhitld. Aanvrageh v60r abonheinent aan de administratie van het
Bataviaasch Nieuwsblad, Batavia-C.
_ _ _ _ _~ ~ ~ ~ ~

ENGELSCHE TIJDSCHRIF1EN
f 4.50

Studio Juli - Dec. Nos.
Forum cplt,
Vanity Fair (Vogue)
. compleet' .
Sphere (ontbr.
.
6 nummers)

tuoor ieflerelt

In(lischlfttLlt

'B~~ovio~C.

l11et. DOROTHY LAMOUR-RAY MILLANO

· en

AKIM TAMIROFF.

'

"

Haden- en volqende avonden, VrlJdag,Zaterdag en londag~
SHIRLEV TEMPLE de -klelue goudblonde lIevelipg:'
der Wereld, 1'1 een . pakkend, modern verhaal ..

Voelbalmat~h DuitschlaneJ ·-HQlland 2 - 2
.., .. Prinselijk.paarin de Winle(sport.

.

.

CENlRALE BIOSCOPE

speciaal geselecteerd ptoqrarnma vper ,avond vertoonen

8 BOn.mo Hoogst actueel Polygoon-journaal,
actueel Fox Nieuw;, verdere shorts

I

"

Voor Zoterdcq en Zondag a.s.
I
,
Holl. .wafelsmet. 'slagroo~ en verse Aardbeiert.
~;.~
'Red(unedaggat~d'u. a'africain 0 f 1.- per stuk.
Vers rdggeb'rQO~ met of zonder krenten.
. ' .:»
HOhirtg o~tbijtkoek, gember- en sucadekoek, complete lontond~.
tofel, uitqebreide rijsttofel, gado2, div, Chineesche gerechteri~
enz., enz.
"
Bdndeng in zuur, verse brccdworstjes.
3158·
..
j.

,~ ;.:'l'. ::. ';.f.; ::~,~,\'~', ;:-:.;',::" ,<" . ;~':" ',:;:' / {,~::~!' ::~1~·~~. i\s; ~··~;i~{~~!' \r;~"'-

r.

..

LUI
LEK KERLA Nwu,D'~~
B.lroe

Pasar

."

I
'C I T'
,

3163

'Park

II

JOHNNYWEISMULLER& 'MAUREEN O'SULLIVAN
beroem'd Tarzan-team, brengen ons spoedig nieuwe
sensaties in hun METRO-schlager yoor GLOBE-

voor kinderen)

Zond'ag to uur·v.rn. : Jeuudvoorstellluq van een nleuwe
Weslern: . "RIDIN'ON" tmetT0i"1 ,TYLER,

"DE WEG

DiJca

•

Vooraf: een buUengewoonlnteressanlBrliish ,Movletone News •.
..
, .. '
.
.... .'.
.'
(Nlc' voor klnderen)
Mat I nee "5 Zaterdag en 'ZOiiUiig '4;45 "n.m.. : . .
.
,., .' .
.'de :l~ve.nsgeschlea~nis.~ai1 d.e;~ Sl~C:~l~er van "Barnum en Bailey"

,S I."G NAT UR E'

3!75

prachtlllm met :

Artisls f

Sinclair L~wis' rnetHlerlljke ultbeeldlnq van waarachtlge
mensehen, ~nhuillfnnerliJke :emoUes: op schltterende wijze
varfllmd, z60 dat '0 'gehee'l zuU meeleven.

.

.

De

.r

jCe'b~kro()it(fe fHm van .935.

A ngel.

.
.:.-o.ti---.._ _.-w

'

(INFORMER)

Me: Laglen en Heather

.

.'

" V E R. '(R. .'A.· D E .R"

430"

Zond~g9chtendl0 -uur

0 UI. TSCHl AND - H0II ,A NO

en de

M,A TINEE' 5

Zaterddg- en Zondagml.ddag

. •

WI. 4012

80 Bkhan dBI O.B.U.Z.,
Sluisbrugstr.

7, ~ele[

1708

Extra '; Het

nleuwsle

~I

A.N.I.F,-Journaal
Ook vodr kir1(ferln.
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'I'wee lijkjes van kinderen te .':
Oyen in wak gevonden
f'

Verkeer te land en te water gestremd

,r

I

Zondag 31 Jan. waren twee kinderen
.,.
.
van den landbouwer K. van orsouw W:
Oyen (N.-BJ, de 9~jarige Carolina en I
)
, I
haar ltl-jarig broertje Martlen, gaan'
schaatsenrljden. Toen de schemer In- 1
I
vlel, wllde de· vader zlch op de' hoogte
, .: De slachtotfertjes zijn de drie oudste stel1en, waar zijn kinderen zich bevon 4 !
Dl'ie kinderen ;£100" het jj~
.
I
kinderen van den jachtopalener Cuper. den. Hi] zocht
de omliggende bevroren
gezakt
De deelneming met het diepgetroffen wateren af, doch vergeers, aldus de H. 'f~;t<i;;?b'2i:i,ill,J~'J
gezin is zeer grot.
Negen slachtotters van het ijsver 4
maak in enkele dagen. De in een deel
Twee kinderen te Beek
Ongerust geworden, waarschuwde hij I J!t~;'i';': " U::··.·.••···;·;;;;:2
des lands vrij plotseling Ingetreden dool
verdronken
de andere leden ult het talrijke gezln : [<-,;
deed aan de draagkracht van het ijs,
en weldra toog men 'er in alle rlchtlngerrj
dat op sommlge plaatsen een aanzlenOp een toegevroren poel nabtj Beek, op uit. Oak vele inwoners van Oyen slo-'~ !..
Hjke dikte had bereikt, zoo'n afbreuk, dat onder ~rtncenh~ge, waren's mlddags te ten zich bij hen aan. Eerst laat in den i j...•'
negen klnderen, die er ztch op wa ...len, half vljf vier kmdere~ aan het schaat- avon~, .tegen negen uur, wer.~ van de i Ir~:. ,',: ,,'~">."
erdoor zakten en verdronken.
senrljden, toen het ijs plotseling bezweek vernussmg aangifte gedaan bl] den ge-!' :,"': : ,
',,' ., ~ ,>.•. , , ~
:
I en twee klnderen, een zoontje en een meente-veldwachter.
Na
urenlang
zoeken,
te
ongeveer
hal(
~.-: < :r', . ' .'De gladheid van den weg speelde den dochtertje van den heer A. Peemen,
twee, ontdekte men aan de Hemelrijk- :" , ,'. ': ".< .
autobestuurders patten. Ernstige per- resp. elf en tien jaar oud, onder water
waard Iangs een afgesloten gedeel-I' ::: . : ::.' .}.{ •.j.:: il:i';
soonhjke ongelukken deden zich vrij- verdwenen. De twee andere kinderen sehe
te van de Maas, dat was bevroren, ar- ;v}" z " ", ;i£'l(m'>', .
drukken van kindervoetstapjes in de
'.,
~ ~"'''>'U
sneeuw. Hier zag men al gauw een wak I ,
en na 'korte'n tijd dreggen werden de -De strandweg te Zal~dvoort is na den sneeuwval in een rodelbaan herschapen, welke door de aanhoudende vorst in
uitstekende conditie wordt ge houden. Jong Zandvoort maakt vall lIit amusement dankbaar gebrulk,
lijkjes van de verrnlnste klnderen opge, haald. Ze hadden de schaatsen nog onder. De deernis met het zoo zwaar getroffen gezln van Orsouw is groot.
WIJZIGING VAN GESLACIlT
ook VOOl' Friesland van 'n ijs-Zondag ping geborgen zeepvoorraden terecht,
$preken.
Op
de
banen
en
het
onderge-I
zoodat
een
voor
de
huisvrouw
he~rlijk
'I'emperatuursverschil Noord
Na talrijke experimenten met vogels
boopen land werd druk gereden.
De waschwater door de ramen een mtweg
en Zuid
kondigt .Dr. Kiyoshi Masui, hoogleeraar
aangekondigde hardrijderijen in Leeu- zocht......
aan de landbouwkundige, afdeeling van
Merkwaardig was op 31 Januari Ihet }Varden konden aHe doorgang vinden.
Toen Zaterdagsavonds de sneeuwmas- de Keizerlijke Universit,eit te Tokio, aan,
temperatuursverschil tusschen het Noorhoopt, het geslaoht van den
In de omgeving van Akkrum is even- sa op het dak van he,t Concertgebouw te dat hij
den en het Zuiden van ons land. In het
Noorden om het vriespunt, in het Zuiden eens druk· geschaatst. In Heerenveen Amsterdam smolt, bleek het dak nlet mensch te kunnen veranderen. Dr. Mawas het anders gesteld. Hier trad de dooi meer waterdicht, vermoedelijk door de sui moet, naar het blad "Yomuiri" meldt,
15 graden Celcius boven he,t nulpuntt.
strenge vorst. Het water Hep door het een methode hebben. gevonden om hadak en kwam in het orgel terecht.· Toen nen in hennen en hennen In hanen te
Te Groningen was het een echte ou 4 als spelbreker op.
na het abonnementsconcert het perso- veranderen. In het artikel wordt be 4•
derwetsche ijs-Zondag met tentJes met
Nu het dooit neel ,de zaal weer voor een volgend con 4 weerd, dat Prof. Masul thans een stap
heete slemp en ande~e lekkernijen en
cert in orde bracht, hoorde men water verder dan met al zijn vroegere experidraaimolens op de vijvers. Honderden en
nog eens honderden hadden de schaatIn AmS'h~l'dam heeft de dooi van gis- doorlekken. 8poedig bleek het, dat het mel1'ten is gekomen en dat hij met zijn
sen olldergebonden. Op de ijsbannen was teren' lastige . gevorgen gehad. Vele wa .. groote orgel de dupe van een ernstige methode 'hanen heert verkregen, die
het den heelen dag zeer druk. Tegen den ,terleldingen bleken gesprongen. Zoo ook lekkage was geworden.
werkelijk geslachtelijke functies konden
middag leek het even of de doo'i ZQU in de Jordaan. Daar ~ag een, voorbijverrichten. "Wijl zuBen niet aleen heninvallen, doch deze zette nlet door. ganger uit' een zeepfabrlek aan de
nen in hanen veranderen en omgekeex:d":
's Avonds vroor het weer eenige graden. Elandsgracht
een weelderige, geurige
,
verklaarde Dr. Masui, "doch wij zullen
Op de buHer.1kanaien werden ook reeds zeepsopstroom golven. Urenlang gutste ·Het ~Ioskou .de.. 10el{011lst ook trachten, een van de belangrijkste
IJssport in de Hoofdstad. Ondanks den guren wind werd vrij drllk gebrllik ge4
de schaat~en ondergebonden.
het zeesop uit alle etages om ten slotproblemen van de erfelijikheid, de be·
maakt va.n de gelegenheid tot schaat senrij~en C?p de in een ijsbaan herOak in Friesland, zoo meldde de ·Crt. tte in de dr~bberige straatgoot terecht EEN iUONUMENTAAL SOVJETPALEIS paling van het geslacht, tot oplossing tE
scbapen Silltelt>aan op het Olymplaplem te Amsterdam.
.
d
i
I I ts
d k
d
e komen. Wiat bleek het geval te zijn ?
brengen".
ver er, S op ve e p aa: en ru gere en. In de boven verdieping. had de waterlelIn de Britsche pers worden eenige
4
weI niet voor - slechts enkele personen zijn onmiddellijk' hulp gaan halen. Met
Ondanks het feit, dat kanalen en ~Ung het b~geven. Het uJtstroomende wa- merkwaardige ,bijzondelheden gepuqli
bekwa!J:l~!l l~c~~. y~~wondingen)' ,
behulp van' een . .ladde~ heJ~b~.ll. onw0 4 vaartell onberijdbaar .waren, kan meq 'J,:.er ',kwa.m op (1e in de benedenverdle: ceerd omtrent den, 'groet ,van de Russi' .
.sche hootdstad in de -naaste to'elmmst.
,Oe 'Wadde1?-~l1anden .,zijn nog steeds nenden de twee kinderen: iia: ongeveer
Deze me'dedeeUngen' zijn interessant al 4
tien minuten op het droge gebracht.
van het'vasteland geisoleerd.
leen
reeds om het feit, da,t men ze niet
De levensgeesten waren echter reeds
behoeft te beschouwen als zuiver proIn die buurtschap Herculo der ge 4 geweken.
pagandistLsch, doch geheel onpartijdig
llJ,eente Zwollerkerspel"zijn Zondagmqr4
Kunstmatige ademhaUng mocht ntet
mOgeil worden genoemd. Men schat hier
gen 31 Januarl omstreeks en uur drie
te Londen de bevolking van Moskou over
zoontjes van de familie Cuper aldaar, meer baten. Het· stoftelijk overschot
tlen jaar op ongeveer vijf millioen. Hierresp. elf, negen en acht jaar, door het der Ikinderen is naar de ouderlljke woning overgebracht.
uit voIgt, da,t de stad minstens een ult 4
ijs gezakt en verdronken.
breiding van haar grensgebied met
'De drie: !kinderen bevonden zich op
Twee slacht,offel's te Boxtel
150.000 acres zal moeten ondergaan.
het ijs van de kolk achter den IJseldijk,
ell te lUillingen
Men heeft in Moskou plannen voor niet
waat des zomers het Kristal-bad is ge 4
mindei' dan elf nieuwe bruggen over de
vestigd. Zij vermaakten zich met het
Zaterdagmiddag 30 Jan. te kwart voor
Moskwa. Bij den nieuwb{)uw van de stad
vangen van waterhoentjes. Plotseling vijf zijn twee meisjes en een jongen, die
;~ .. ~
wil men de Amerikaansche' methode van
brak het ijs op de plek, waar de elfhui- op een dicht.gevroren yen nablj Baxtel
! --;;
huizenverschuiving
aanw~nden, welke
als
op
gewone
1
:
ge Johan en de negenjarige Hendrlk aan 't schaatsenrijden waren', door 't ljs
methode reeds meerdere malen, en met
dagen,
dank
zijde
sbonUen. Toen de achtjarige Marinus gezakt. Een der meisjes en de jonge~l
succes, in Europa is toegepast. Het Sovzag wat er gebeurde, schoot hij zijn kO!l1den ~oor handreiking fNorden geuifslekende werjetpaleis zal een der meest monumentale
broertjes W hulp, doch dezen trokken red. De zestienjarlge S.8. werd eerst
kingvanGARDAN
. "':~ gcbouwen der geheele wereld worden en
in 'hun angst Marinus het water in. Op na Hen mtnuten bove.n water gebracht.
J niet minder dan 24 acres in beslag ne- I
den w~lkant stond ee.n vierde btoertje KUllstmatlge. ademhalmg ~kon nlet me.er
.:] men. De groote vergaderzaal zal 20.000
en e~n jongetje van 'zes jaar, dat on- bate11' Het lichaam i~. naar de oUderhjII menschen kunnen bevatten. AIleen reeds
middellijk hulp ging halen. Hij 11ep naar ke woning vervoerd.
.
'.' "~;J voor het vreemdelingenbezoek heert
buren, die er na drie kwartier in slaag 4 Denzelfden Zaterdagmiddag om twee
'.. '1]";' I men een plan ontworpen VOOl' het bouden de kinderen op ,te halen. De levens- uur is de 12-jarige zoon van den heer
. :.
wen van zes nieuwe hotels, waarin in
gees ten ,waren toen evenwel \ reeds ge- O. te MilUngen bij het .schaatsenrijden
~, ...'
totaal 4000 kamers zullen worden ingeweken. Niettemin heeft een ontboden door het ijs gezakt en verdronken.' Na
richt. Het hotelplan gaat uit v~n de 80geneesheer nog geruimen tijd kunstma 4 een half uur dreggen is, het .lijk opge 4 Tijdells de schaatswedstrijdell te Heeren veen verschet* de jury in (lit origineele vjetregeering, die de bouwkosten betige ademhallng toegepast.
haald.
....4 ,....
}~riesche .costuum.
' .
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heel haar tank weer op tegenover vader
en wat nog het verwonderlijkst was: ze
trachtte hem zelfs te verzoenen met het
- - - - - - : - - - - - - - - - - - - . idee· van ,den nieuwen erfgenaam en lk
geloof, dat als vader niet ineens zooveel
erger was geworden, ze hem nog·wel bewogen ,zou hebben dien Morton te ont4
vangen. Dit ,alles komt bij haar voort uit
plichtsbesef, want Adela is schuchter
6)
als geen tweed'e en van nature ziet ze
"Ga je dan niet met Adela samenw0 4 veel meer op tegen den omgang met een
nen ?"
mindere van geboorte dan jij of ik 11k·
"Adela blijft op het oude ,goed, maar vind het julst heel aardig, weet je. Ret
d~t zou ik niet kunnen. 0, 1leen 1" Dit j geeft mij sensatie. Ik had veel Hever,
laatste met een huivering..: I
dat die man gewoon matroos of koper 4
"Blijft Adela er?" klonk het verwon 4 slager, ot w~t dan .ook was, tnplaats van
derd.
I
zoo'n houten Klaas van een klerk I"

I

De' nieuwe Lord
--- ---

....

I

"Blijft Adela in het Douairierehuis?"
. "Haar eigen familie is niet zoo op
haar gesteld. Ze heeft nu pe Arlingtons
"Ja, ,ze kan zoo moeilijk schelden van
bij 'zich, maar ik geloof, dat zij veel lie- haar. armen hier en ik geloof ook, dat
ver met ons zou samen zijn r- of mis- I ze Allce niet voortdurend wll samenschien nog het Hefst alleen! 'Zij it\- te I breng~n met de kinderen Arlington, die
goed voor deze wereld en dat maakt dat: in een heel anderen geest worden opge 4
menigeen zich niet op z:n gemak ~oelt! voed, dus wil 'ze Northmoor niet verla 4
met haar. Hoe ze zoo geworden is, weet 'ten, tenzij de nieuwe elgenaars onver 4
lk niet; niet door den omgang met ons, dragelijk blijken te zijn".
Oaat ze nu met haar broer weg?"
of schoon ze zoo regelrecht van school
bij ons gekomen is - anders zou ze het
"
.
"Och ja, dat moet nu weI. Lord ~r4
ook waarschijnlijk niet gedaan hebben.
0, Lettice, als je toch eens hadt gezien, ! lington houdt veel van haar op ZIJ.~
hoe geduldig ze steeds is geweest voor' m~nier. Kan j;"niet nog wat btj mlj
vader. Ze heeft hem alles voorgelezen 1bhjven,. Lettice.
van iederen wedren, aIleen maar omdat
"Ik zou 't 0 zoo graag, doen, Birdie,
ze meende, dat. het haar minder zou I maar ik maak mij ongerust over ~IY ;
hinderen ,dan mij; zeUs is ze llaar de i ik gelo~f, dat ik niet langer moet blijven
stad gegaan om berichten in te winnen dan Zondag".'
,
ointrent 'zijn geliefden Havik, en zoo
"Ja, je 'bent een te zorgzame moeder,
nieer. 'foen ze veertien dagen weg ge- dan dat je je nu verder met mij zoudt
weest is voor dien armen kleinen M14 I kunnen ophouden I . Maar je gaat naar
chael, loon ik eerst recht tot het besef I Londen en daar zal ik je tach gauw ge 4
gekomen, wat ze was ,en toen ze terug 4, noeg kunnen bereiken. Je bent eell ge 4
kwam, zag ze qooqsbleek, maar nam ge.. ~ ~e111g perWQntje, Lettice I" ;

HOOFDSTUK V.
Zijn lordschap
Arme miss Lang! Na al de moeite,
die zij zi'ch had gegeven dat haar leerlingen niet de hoofdjes dwaas vervuld
zouden' krijgen van een huwelijk met
een edelman, was het toch een onmogelijkheid gebleken, het engagement van
miss Ma'rshall langer geheim te touden.
Mary zelve deed h'aar best zoo gewoon
mogelijk de le.ssen te overhooren, het
huiswerk na te kijken, bij het lesgeven
van de leeraren te surveilleeren en de·
handwerk-lessen te leiden. Maar ze werd
steeds bleeker en magerder; haar gezichtje kreeg met den dag meer gelijkenis \1ll1et het spitse snoetje van een
muis en de oudere meisjes maakten on 4
der elkaar aHerlei gissingen en opmerkingen: "Ze heeft zeker gehool'd, dat
lord Northmoor het engagement verbroken heeft. - Zoo'n verwaande klerk, die
zich ineens in den adelstand verheven
ziet, is daar natuurlijk juist toe in staat.
Arme Muls 1 Ze zal nog de terlng krijgen 1 Heb je haar gisterenavond niet
hooren hoesten? - Dan zullen we al 4
lemaal bloemen strooien op haar grato
- Neen, maar dat was zij niet, dat was
Elsie Harris. - Zeker niet, zij hoestte,
ik heb het zelf gehoord. Prenez garde,
Mabel. La vielle Dragonne vient". (Pas
op, daar komt de "oude" !).
Dat Lord Northmoor zou terugkeeren
met den mailtrein was bekend en miss
Lang had hem een beleefd briefje geschreven, waarin ze hem voor den Zon 4
dag op de thee noodde.
De st. Basil, die hij bezocht, was ·cen

distrlctskerk en de'. meisjes' van miss

Lang, hadden· haal" plaatsen in de oude dikwijls' bijeengekomen waren, als ze
parochiekerk'; dus was er niet veel kans hun wandeling begonnen. Haar hart
op een ontmoeting in den ochtend, of- klopte zoo snel, dat ze haast geen adem
schoQU een van de leerlingen opmerkte, kon halen en ze durfde bijna niet voor
d'a~ "ze 'li~m. at zeer min achten zou, als zich uitkijken, om te zien, of het de
hij 'niet' zorgde, dat ze elkaar zagen op haar bekende gestalte was, die UU in
de richting naa'f haar toe kwam. Eerst
weg;' ~a3;r: de':~e~~ !"
toen hij vlak bij was, hoor<;le zij de woorH~'l~as, ~~st zij hem dan weI. ,.min- den: "Mary.. .. .... . Eindelij k 1" en hij
acht~n"; wan~. tegen· het vroege etens- sloot haar hand in de zijne.
uur deed het· rile'uws de ronde, dat lord
,,0, Frank
lk bedoel
"
Northmoor' in de st. Basilkerk gewoon
in het :koor had nieegewngen, of er niets
"Je bedoelt Frank, je eigen Frank;
gebetitd was. 'De Opg~;:ondensten onder voor jou niets anders I"
de·.me~~fe,s,.'betuigdeni, a~ hij '"min" ?e"Is dit weI ........: ?"
noeg 'w.~s... geweest,.:,o ~. ,de wandehng
naar S~. Basil te maken in gezelschap
En terwijl zij deze woorden prevelde,
van mi~s Jrurford en: d'at miss Marshall
keek
ze naar hem op. Hij was het, maar
ste~ds onder. kerktijd hi. trarien was geweest; PIt mog~ nu w'aar zijn of niet, toch viel er een zekere, haast onbeschrij4
zeker is ,het, dat ze haast niets gebruik- felijke verandering waar te nemen; hij
te aan' fafel en' dat miss ·Lang het noo- zag er uit of hij lets minder vermoeid
dig ~chtte,' haar een glas wijn In te was. Zijn kalme, grijze oogen keken
helderder en levendiger, zijn beweginschenken.
gen waren die van een derUger, eer dan
Toen de maaltijd afgeloop~n was, ging van een veertiger; zijn rouwpak was
ze stilletjes naar haar eigen kamer en van beter snit dan de kleermaker uit
zette haar hoed weer op, dien ze 'ook Hurminster hem dit had kunnen levein de kerk gedragen had, een eenvoU 4 ren en ook de zachte, vilten hoed was
dlgen zwarten, met een bouquetje vioo14 van sierlijker model, dan dien hij antjes. Ze knielde neer en bad: ,,0, toon ders placht te dragen.
mij Uw wil en geet mij de kracht en de
"Ik heb niet veel tijd gehad, maar ik
wijsheid, om te doen, wat het beste voor dacht, dat deze nog het meest praktisch
4
hem is, en moge geen van beiden wor zou zijn", begon hij, terwijl hij haar een
den verleid door de wereld of door eer- gouden armbandhorloge aan den pols
zucht!"
schoof. "Want den ouden ring wll je ze4
Toen keek zij eens even uit, om te ker liever zoo houden ?"
kon
zien, of de weg vrij was - want..zij ild
"AIs
a Is ik 'm over h e t ge h ee I
natuurlijk W~ 1 gaan waar h een ZlJ w e, weI behouden moet I" stamelde zij.
maar zij duchtte nieuwsglerige blikken
en gichelende stemmen - en ging toen
"Hoor eens, Mary, je moet mij ilU niet
het huis uit, naar den hoek van het den middag bederven met zulk een
laantJe, waar ze op~ Zondgmlddag al zoo. dwaashekt !"

-

"Is het weI dwaasheid ?
Zou je
niet veel beter af zjjn, zonder zoo'n on 4
beduidend arm meisje als ik ben?"
"Ik dacht juist, dat ik de oubedu1 4
dendste was".
"Hoor nn eens goed, hoe ik het be 4
doel, li~rank: je bent nu weI ineens
geadeld geworden, maar je stamde torch
at van die. familie, terwijl ik maar van
doodgewone afkomst ben, en ik zou het
aHereIlendigst viIlc1en, als ik voelde, dat
je je over mij schaamde I"
"Maar ik zal mij nooit over Je scha.men, Mary! Wat zou ik nu hebben aan
dit alles, als 1k jou niet bij mij had, om
er rustlg van te. genieten? AI dien tijd,
dat ik praatte m~t die dames op Northmoor en dat ik door die moole vertrekken ging, dacht ik er aan, wat een
traost het mij zou wezen, als lk jou ein<lelijk eens voor mij aIleen had! Kijk,
jij bent immers heel anders dan die
arme Emma. Je bent op en top cen dame, je hebt aJltijd omgegaan met dames
en toch 'ben je niet te hoog voor mij. Swi
je eens even voor, hoe ellendig' ik zou
zijn zander jou !
Ik zou mij nooit
thuls voelen onder dien geboren adel!
Dat heb ik steeds gevoeld, al was miss
Morton nu ook nog zoo vriendelijk en al
wilde zij zeUs, 1at ik haar Birdie zou /
noemen. Het was mij een ware verllch4
ting, dat ik haar kon zeggen, dat ik ver 4
loofd' was".

(Wordt vervolgd).
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EEN lVAi\RSCIIUWEND lVOORD
Aan

Sprong in de Aren«

het elnde van het afgeloopen

,.

door

J. H. VAN ROSSUM.
De vartete-agent keek wantrouwend

naar den man, die zoo [ulst zijn kan, toor was binnengekomen. Ifet was' zeker. weer een van die ontelbare schare,
wier weg naar den roem achter hen en
niet voor, hen llgt. Jaren geleden hadden ~.ich de beroemde sensatte-nummers
In zun bureau verdrongen, tegenwoordig kwamen er aIleen nog derde-rangs- .
nummers
Inderbijd was hij rna- •
nager geweest van den man, die vluchtte ult de gesloten, toegespijkerdo, verzegeIde ep begraven kist, van den, man,
die zlch uit een kanon In de Iucht llet
schteterr, 'en van de drle clowns waar.. ·
om de geheele wereld tachte.. '
,Jk zal kort zljn", zel de vreemde.
"Y'~t denkt ~ van een sprong- ult: den:
koeptH van, /het circus in de arena?"
,$Met net?" vroeg de agent onge..
Interesseerd, en keek medenjdend naar
den man.
"Neen. zonder net".
"Ik begl'ljp Unlet. U wUt zonder net
vanult den koepel In de arena sprtn..
gen ?"

I

Niei alle~hi Noord:'Eur'opa beeft "geprofi teerd' van feUe kou en sneeuwval, ook
ill' de Ztildelijk' gelegen Ianden 4eeft Koning ,lVinter zieh gedueht, doen gelde.n. In" Istan'boef w~~ d_e. sneeuwval zoo
d~t ,ee~ \~int~r~~l'~l~efhe;bst~r, ,d~
~kl,jJ onderbond. en onder groote belang stelllng van de voorbijgangers een toehtje door de stad maakte, -

(lani.",

.Al~IRt\VA~RDIG~/ V~gORDE}lI'NGEN marion

schlep reeds In 1913. een project,
"Ja".
volgens hetwelk de beroemde Obelisk in
"U bent gek", De agent schudde z1J"
\Vat allernaa! ~ nlej mag
een' zonnewijzer zou worden veranderd, hoord. "Dleri sprong kunt U sIechts eeri..
waardoor zij tevens van groot nut .voor maal maken, Daarna llgt U het gun..
V60'i ko.i't is een v()lIe~Uge' verzame- de stad zou kunnen zljn. Het groote ,s.tfgst geval een half laar in het zleken...
lirig' van alle' in de' verschillende staten p~ein, zooats 'bekend een der grootste nuts of meer waarschljnlijk aItljd op het
van AItlerlka geldende wetten versche- plelnen ter wereld, ZQU het cljterblad 'kerkhof".,
)
nen. Hlervan kent Amerlka er Ilefst moe ten voorstellen, waarop de Obelisk, ~
De arttst gllmlacht~.
,neer dan een mllUoen," waarvan echter een lanae slanke zuiI door mlddel van
ulk spring ook niet. Ik wll alleen maar
het meerendeel nooit meer in' acht .wordt pen zon~~stand'den tljd kon aanwijzen.
voornemens het project sprirt~en!"
g~~q11?-,en.'. ~JschO<?p.\ zlj l nog wel van : Nu is
te verwezenlljken,
",WIlt U mij raadseltjes opgeven r~
Kracht' heeten te zijn. Men vil1d~ in deze van Flammarlon
,.Ik zal U alles uitleggen. Ik maak u:
p!~ikw~a'~di~~ v~r~a~el1ng zelfs veiot~ waardoor Parijs tijdens de exposltlederiil}g~n, st.ammend ult den ptoniers- maanden een aantrekkelijkheid temeer et, aIleen op attent, dat de true miJn:
ttjd. "Zoo' m~en',' althans voIg~ns een zqu bleden. Of het plan doorgaatl Is nog elgen idee is, zonder concurrentle e~
volkomen nleuw, en dat ik aan dlt idee
oUderwetsche vercii'denlng,
he-t ontwerp nog nlet een vermogen moet verdlenen".
De a,gent aarzelde een welnlg, toen
heeft berekend.
zel hij :
l

men.

•
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iVerkeer en \Vaterstaat

"Als da t zoo Is - dan wij belden I"
Acht dagen later lazen de bewoner:l
van de stad ;:tat;! aIle aanplakzullen, aan:
aIle schutt1ngen, op aIle hoeken del'
straten, in aIle kranten en In aUtl winkels:
CIRCUS ZARJNI

Ben. tot, lng. bij 's Lands Watel'staat, mr.
ir. O. DHIAM ING, ambwnaar op non~ac
tiviteit, laatstelijk lng. bij idem, met bepaling, dat hij wi' beschikking wordt gestetd
van de Prov. Midden-Java.
Tijdel. bel~st met de waanleming van de
betr., van lng. bij den Dienst -van den Mijn,.'

De ,groote" sensatie ! '

S P r i n g t

1\1; a c. Mar I a m
van den. k 0 e Ii e_l
van het cfrcu:i
1n d e
Arena·?

Justitfe

OBELISK ·ALS· ~ZONNEWJJ~Elt
'.

•

l

Ingetr. het l1esluit, waarbij mr. P. R. VETTER, ambtenaar tet OOschikking van den
voorzitter van den landraad te Djokjakarta,
ter beschikking is gesteld van den voorzitter
van de landraden te 8emarang c.a.
Ter beschi}{kig gesteld, vall den voorzitter
van de landtadeil. te Semarang c.a. ten einde
met gr1ff1erswerkzaamheden bij die recht.
bl,\Dken te ,worden belast, mr. RADEN SANTOSO TOHAR. tlialls ambt. ter besch. van
den voOrzitt~r '\ran d-en Lal1Qraad te Djokjakarta.
SfaatsspoorwegeIi

Marine
Pa}ol{~Cert~rr~lrl atS·)jsbaan. Te Scheven ing-en is'dal\kba:ar g'ebrii.lk" g'erit~aJ{t van

de" g'eiegenh'eid tot· schaatsenrijdeh op het rUlnte parkeetleirehl;' dat hlertoe'
onder water 'was g~d.\
'
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".we/~\... SEE HOW 'Ps'(g \..\KeS A
,
40'-: MILe' HIKe! ,,. 6ERVe.S H\M ~'G~""'"
AFTER SE.~D\~' Me: cu'( 1''' STARVe--

. ' DEA,H! ON\..V-.

..

Als een wervelwlnd snelt Mickey, voot'( oveC'
Heuvel~n_ en d~len:. scpi~,-,
ten on~er. hem Ivoorblj- I Heerlljk gaat h~t I
Maar Mickey's gedachten blijven tegen
dank blj Zljli sergeant. ~etst 'm€t een ~eker'
It;e'dvehriaak,. ~n 'Mickey griuift als hij er aan
derik~
.hoe lekKer hif dlen beul te pakk~rt hee'ft
~...
~
, genomen. "Nou zuHen we weI eens kljken'hoe'
die veertlg mij1ell dat mannetje ooval1en, ZoO'11
tripje is maar wat gezomi' voor dien vehak.
Ik 'wed dat hlj weI 'Zoo'n twirttlg Pond afvaIt.
E'n bovendien : hij rverdient het I Die schurk I
Mlj den <lood In zenden? I 't Mecht wat I Ja~
riie kleine Mickey Is taal! lIiJ komt overal
doo'rheen J"
de '.eindelooze vlakte.

wU en

..

I

I

.'

En' ~~e"r .meet M'lck~~ a~1}' 8er~e~~'t. DOn:de,~~
"Ne~.! I" oh~ibreekt't MiCKey dan energlek
k6p denken. Hlj kau, zlch ~oo good _voor$t¢llel} dtf loOp ,va"n zljrlt gedacliten, "dat mag lk nlet
hee ;,'t t?ootje" duar l1\i'voo~tSjoti~in dt1 gloo:le\1-: d6~9.,!' Dat ka'n.1k niet (loon! Dab lis zoo gedt' hltte: sjok: sjok sjok I D& horizon trilt; meeHl.,.... .! Ik zou er mLsschlenl' nog 'wel 'doorhet zan~l brandt, d~' luc~t die hlj inademt: 'ver- gerol'd zijn~ maar ,,'t Pootje" knapt valSt at I
schroeit hem de keel. Hlj neemt' een sIok' wa:' Hij houdt het zeUs geen kUometer 'voi met die
tete Eehtj~ 'uiaar' o~n z~~nlg ,teo zlJn; Maar, als lamtn:e schemedamppoot 'van' 'm...... en met
hij water prcief~ kan ~~j. nle~ opl1oudertr
hij1 die honde'rd pohcr spek I' En at is hlj nog- z~o'n
drlnkt 2ijri heei~ ve"t:dflesch' le~' ( En' dan', sjokt gelheene 'schulk-; dat mag' "oar mij noolt e~n
l1ij weer verder I 'Z'n.1J.oute-n i>oot zakt telkerts l'ooen 'zijn om hem met gelijke mun't te betadlep ~eg in het mulle" .zand'.,: ... DOnderkop 'len I En allermil1tSt op' deie' manler I"
zweet en hijgt en kijkt wanho'P1g de' horizon
En: meteen' keert hij-'naar',sergeant Donderaf: ..... Inet hoop eli vrees,' want ne~ ZOQ' ,go~d' koP: terug die hem, ria een kw~riier' zwoegens,
'kunne,n de B~<!oe!enen komen ,I ~l.r zuc~~ -en" tot Zi~l1 )~:root~ vre~gae' en verbazirig' ~Ie't .te-:
steunt en' vIoekV-...... ~hr sJok~ we~r verder!
n~~ koil1~il. "Ik; Idacht, 'dati ~e, mer :W~,rke~iJk in
den' steek zoit Iate.n", stanielt ,,'t ~oOtje".

en

"Dat zou eeri: leelljke str~ek geweest ziiu",
zegt Mickey kort, "en hoewel' jlj, nog gemeener
bent.. .... maar vQOrult I Kllm er op I" De
meest ulteenloopende gey6elens teekenen zlch'
achtereenvolgens op DonderkopSl' gehiat af.
"Zoo';, zegt hij elndelljk, "je bent dlis toch'teniggekomen - voor mlj! Dat is sterk! WeI,
Ik' ben eell: schele·'kameel......" "Zahlk' nlet I"
.snauwt Mickey, "stap op I" Nu haast sergeant
Donderkop zlch' zeer om op <Ie knol te komen':
MIckey' mooht zlch eens bedenken! En' voort
ga~t' het we"er' in g~1oP. ,,0 I" bruIt .,,'~ pooNe';
Mickey hi het oor "ik moe t j~ weI haten"
,want als ik het' nl~t "deed; ZOll' ik; 'van je moeten
houden...... en 'dat' v e r t 1 k lk !...... En. daarom haat lk
des te meer! 1''

je

(Nadruk verbodenJ
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Het koloniale vraag..
stuk
\
\

Afwijzing van DuitscHe
I eischen
Lon den, 8 Febr. (Reuter). Naar
aanletdlnz v:.l,n Hitler's jongste zins~e
ling. op kolonten nam de parlementalre
comnussie van de Empire tndustrtes Association een door .Amery illgediemle
resolutie aaIl, waarin het standpunt opnieu\V worl1t bevestigd~ l1at er geeD
sprake kan zijn van een over~racht van
gebieden, welke zich onder Bntsche vlag
bevimlen.
De comntissie is ervan overtuigd dat
de.· inwilliging van den Dultschen eisch
de veiligheid en honiogeniteit van het
Britsche rijk inzonderheid in Afrika, in
gevaar zon .brengen en geen belal1grijke
verlichting voor Duitschland zon beteekenen wat het groudstoffenvraagstuk
en \ het kolonisatie-probleem! aangaat.
De commissie is wei bereid voorstellen
in overwegillg te nemen ten eiude aan
de ,moeilijklleden van Duitschland ell
andere. staten om grondstoffen te verkrijgen ,tegemoet te k;omen.
DE OPENBARE lUEENINO IN

ENGELAND
L' 0 ~. d e· n, 8 Febr. (Transocean).
Naar J verluidt zul1en de besprekingen
tusschen den Duitsch~n ambassadeur
von: lUbbentrop en Lord Halifax, die
En!1eland's minister fan Buitenlalldsche
zaken Eden, gedurende diens afwezig;heid '~ervangt, WOEmsdag of Dollderdag
plaalshebben. '. Ongetwijfeld zal. Hi!ler's
Rij~sdagrede he.t onderwerp van de bespreklngen vormen, waarvan het kolo~
niale vraagstuk d"e meeste aandacht zal
opeischen. Men I s h i e r 0 v e r
h e:t a) gem e e n g e n e I g d
e r den n a d r u k 0 p . t e 1 e gg e n, d a t d e 0 pe n lJ are
m e e' n I n' gin' E' n g e·l and
t e, n: a a n z 1 e n van d·.. e, z, e
k.w est i e n 0 g s tee d s v e rdee id· b I ij f ,t. Een groot caantal
vooraaIlstaande polltici blijft' volhQuden
dat een groote mogendheld als Duitschland niet zon~er koloniale beziUingen
gelaten kan \vorden: Aan den anderen
kant strekt, de conservatieve opposltle
zieh zelfs uit tot die krillgen die een
nauw~r aah.halen' yan de betrekkhigen
tusschen Duits'chland en E'ngeland voor;.
staall:' Eell groot gedeeRe van de La}:x)urpartij ·Is tegel1 elke actie welke
DultschJand en Engeland voorst~an. Een
groat' gedeel~ van de Labourpartij Is
tegen elke actie welke Duitschland economisch zou kunnen versterken.

:

.

D~'

Uit het

Ei,gellllld,

hertoq: van~.Windsor

LABOUR TEGEN. AFZONDERLIJKE .
TOELAGE'

De verde'diging: van

Hef bereid der'
.Rege..e-riti~g
D e t r 0 I t ld Febr. (ReuterL De
automobteietakrhssconrerenue. die om
21.50 uur is aangevangen.j werd onr 12
uur 'snachts geschorst zonder dat- een
oplosslng ber:~ikt werd, Om ~ uur 's nachts
zal men echter weer bijeenkorrten;
Gemeld wordt, .dat de gedelegeerden
der Gen. Motors Corp. en del" arbelders
tljdens de conrerentle het regeerlngsplan ter beslechtlng van het geschll
hebben bestudeerd, Na een conrerentte
met miss Perkins; de minister van Ar':
beld,maakte de mlnlster van Handel,
Roper, bekend, dat hij hoopvol gestemd
Is ten aanzlen van een spoedtge beelndiglngvan de' stakmg, Naar verluldt,
voorziet het regeerlngsplan hi de vertegenwoordlglilg door de Union of' Allto- .
mobile Workers ddor :elgen leden~ ,echter
met~' drastlsche veiUgheldswaarborg,en;
Dit wijst' er op, dat. de .Impa,sse,' welke
ontstaan is door den elsch van" de
U.A.W. om erkenning aLSeenlge vertegen;.
woordlgster der arbei~ers van de 20' ~ta;.
kende fabrleken, d~fihltief' verbroken Is.
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Nieuwe' devaluatie '7,'

Belg;e

P~a'''r iJ'~;' l()!,}~ebt. ('trtulSoceari).
..
Tijdeds h4it' d~bat ov~t" de aansulIende : begrooting .voor de- maariden
Wa'stLE''l)iop'~'es'cH' p'ac~
D'e'cember' 1'93~' ,ell Januarl1937, ten
IIET BEtorsoliF1STi\NDPUNT'
. ~ahzi:~ri. wifatvati' l'idg" geen overeenstemming' is i bereikttUsscben' de"'
k~l~~r vaIi\¥,ev~~di~~~ll en .de~: ~ Lo lid' e \l~' 9; Fe~r: ~:rral:ls~cea~).
Sert~~tl' wetdert grsteravond In :dellVerwa(:ht· wordt' dat: het' Belglsche' antSeilaat' s~be't'p(f'ctiititketl ultgeoe.woord' on h~t· Ilrltsche. melllbrttr1tlu'm
fend OJ) de geheere, Ilnaneleele poll;.
.van 4: November' j.1. bat~effende ,ver~e~e
tiek de~ VolksfrontregeerJng.
'onderhandellngen' Inzak~' hetIW~st!.EU.. ' . ,,:.
'
, ',' """
.
; :r6pe'esche~ pact l!i' den· 10<?p" v~ar{ :deze
. AlIereerst deed Senator ..oardey, de week op het Foreign Office zal worden
vO~)l~zlt~er ,. vaI\ de tinanc~eele commlssl~ overhandigd~
nlt- den' Senaat~ een'aaHVal op de regee-'
,.
ring en' verklaatde' da't, tetwijl dertil::
De' dipioriiifieke cor'respoiident van
nlster. van Financien de behoeften, der..de M 0 r n i n g P os-t'. meent~ dat,' de
Sch~tkist \foor het jaar ~~37. op ohg~'" .Beiglsche reg-eering' zlcl1 Ih d,eze',nota
veer 36 mlll1ard· francs raamt,' de com.. bereld' zal, verklaren:\ deer, te~ neiriEml adn
mlssle V~i1 Flnanclen uit d.eri Senaat :de voorgestelde' Vijf;Mogentlhe~en:.coh
van oordeel Is, dat op'zljn 'minst· 38 tot 'ferelitle, doch·t'eveils m~t nadrtik zal
39 m1lliard noodig zullen zijn..
wijien' op.de bljzondere-sltuatle'vanJB~l
EENAItRggTATlE
' g l e ; " we,Ike:
l'~~d~' i~ de re<!ev.·:oenng· v~n
"De Schatkist beschl~t momenteel' k 1- 1 L
ld'
0 t b
j1
..~.
slecht.s . over 9:506.00.0.000· francs.' OP' on ng' eopo 'van c 0 et" . :. went
Sea ttl e, 10 ~ebr. (Havas). De
··ltr'e···· w'lj'ze' zal de" reg·eeioi.h~ zlch de ~l~een~ezet, . e~ .~a~ ;verIqa,t:ep '.,dt)t BelgIe
0
nlet hI staa~ zalzijit.waarborgen te .ge...
politle heert zekeren'~~~~)\!~~-p'<?l}alg, we ~
wiens slgnalement: overeenkomt met dat overige' nUIUarden verschaffen 1" vl'oeg yen voor mllltalren steun aan andere
mogendheden, zooals het In het Verdrag
van den ontvoerder van het zoontje van Gardey.
van Locarno heeft gedaan.
Dr. 'Mattson (dat :na:ar men zlch zal
I
De Senator verklaarde dat een nieuwe .
herinriereru' op·.. gruwelijke· wijze ,werd
Belgie zou volgens den correspondent;
vermoord) .geadesteerd en In verzeker- de'valua~ie ?nll1ogeiijl~ ZOU zijn. er.<;ta.t
inen evenml;I1 'In binnen~ als In buiten- bere!d' ·zijn''ZtiIKe wa'arborgeri yair Erige'..
,
de bewaring ges,teld.
MacDon-ald :Werd gedlit~ride" 10'uur land. nleuwe' leenlngen zou kunnen land, Frankrijk en' Dultschlal1d te aan~
'vaat;den en zoii aan' den' arideren\ Kaifu
verq().Qrd, doch'~ hlj.'hhHd' ·voi part'. noch plaatsen.
.
Ook'de
helastlngen
kunnen
niet
worva~ aIle.te. zijn~r bescl!lkk~ng staan<!e
deel te hebbell<gehad aan de oiltvoe:;,
den 1 ·ve'rh06gd~' d~ar' volgens den Sen a':." middelel1 gebrulk;- maketi1 ohf' zljh e1r~/enl
~ing.,
'~or, de', c~-pacltelt tot betalen van den g,~~n~gebleg tegen eventueele aanvallen
" J
VLIEOTUIO;~ IN tEE GESTORT \ ~rarlschen belastingbetaler waarschijn- te verdedlge.n..\
:11.:
lijk reeds Is: oveischreden: "
. '"
S 'a n F ran cis c 0, 10 F~br.
Gardey tVerklaarde, dat er slechts een J
(Reuter). Eenlijl)vli~gtulg, dat op :we~
was"van .. ~s· Aligele:f naarSan Fra'nclsco mlddel bestaat omaan de sltuatle het llJ1an
is: in de ba'al ,van deze lrtatste plaats h06fd te bleden~' n.1. cen vermindering
vIal<: bij de ,kustneergestort.. De kust- van' de steeds·toenemende ultgaven.
wachters'zochten; vergeefs naar de acht . D~ i~nJster van Flnancien Vincent·
5 plannen
passagiers, en drl~ leden van' de beman;. Auriol' verdedlgde hlerop de financieele, ;., .'
..
n~~
,
politIeJ( d,er regeerh1g' en vei1daard~ ·'lVORD'r D~ R'IJltSDAQ okf~oNbEN?
da t 'de toename der uitga'ven het g'ev6lg ·
. '
Is·van·de·verlenglng·lvan den dlensttijd. ·T. O' k 1 0,'9.'. Febr.: (Domei).~ Het
'Sa p F r a ri cis co, 11 Febr. ura': bij het lege~ tot, twee jaar.
verluidt dat Premier Hayashi heert be. 1 gevo\g hlervan moesten 10.000 sloten geen beleefdheldsbezoeken af te
vas). Drie lijken van de slachtoffers der . Als
1
I
b' d
itt
d M'
It
'
nleuwe ambtenaren worden benoemd, eggen Ij' e voorz .ers er
mse o·
.v,. Uegtulgram'p' zijn gevohden.
en' S·eiyukal p~t'J'en te ei ld hu me
van wle 8000 blj het leger.
- '"' 1 ,. n I e·.n
Lon deli, 9 Febr. (Reuter) .. H~d~n .
.
\
de~er~in~.ln den,R'~j~sqag,te verioekim,
' n I s· t.er
.
Id
voorganger, KOkl" Hirota'l heeft
h a d In d e k ape I van h et Buc king h am :"I'I'Qtl~(·II·t.ei•.'I:',i
De In'l
ver k
. aa
r e zooals·zijn'
.,
Palace In tegenwoo),'4lgheld van den .d '"
ze 1 fi 0 ok, te n s t e r k s· te g e:' gedaan:
.
hertog en de hertogln van Kent, ko- i
k ant·. ,~e z Ij n ' t e g e n e e n, I. In plaats. daarvan zal de Premier den
nlng George,' konlngln' Ellzabeth, ko..
,'Ii l,~• . · EfGEN~"1'\ip,,)~.O~iA.'r:E.N.":
n i e u we d e v a.I u a. tIe van Rijksdag tegemoet treden zonder dat
nlng!n)'J;ar~.4~)~r~n,sesje~,EH~aQe~h
.~n : ) I . , ' .. , " ~~.,,; ' . . .
. . d.e n ~.J:r~a.l\~\~,> (1.Q-~JJ,. nit" k.O:.t~'hij een coinprottd~)rte~ll~fPolltlekepar..
~argaret R se~, de~ he.rtog: en. de her- , L 10 n den,
10 Febr (Tra.nsocean). g e ~ n a n de r e hOP lt~ So s: 1 no~ tijenheeft geslotell, aangezlen. hij mee.nt .
.
g eve n v 0 0 r e p r. - ..,
.
. .'
.. .tOghiyan, Gloucester, de 80-jarlge, prhises Beatrice, alsmed~ den graaf van Het: Foreign, Office maakte beke~d, dat b I
'.
ct"t deze de begrootm~,~n, ~e and~re
Athlone en prlnS€.9 AUcede doopplechtig:" de AustraHsche regeerfng' blnnenkort
e e m.
wetsontwerpen naar hun mentes zullen
nRIjvENDE l\lIjNEN"
tespreken en met_ ~e r~g~~~ing ._zullen
held pla'ats ,van het. docl1tertje vail den ~ool'. een e!g~n dipJom~t~e~ell. ambtehertog ,en de hertGgin Van Keilt.
haal' te' Washhigton zal worden vertesamenw~rken, gehoorzamend aan de
wa.te~, afkon1stig' ult den Jordaan ge'tiwoordlgd, welke' 'anibteliaat ve~bon.J
~.ocliefQrt '~ur'Mer, H.Febf~ V()OrSchrlften' van het'natlonalebel<\)lg.
t
werd gespren~eld oJ> ;het hoofdjevan het denzal zijn' aan' de' Btitschaambassaae. (Havas). DrlJvende mljnen werden' hier, . Premier HayashI' aclit-liet f daatohr 011::.
prlnsesj~; dat ,.g~kleed was In~e doop'1\6
. .0.• K~ith,. dl.e.·'. de laatste 3 1";' Jaar de waarg~nolll~n,!~lie .waarschijnJiJ,lt
uit jul.st, r~~ds.tna~~ 4e: l1oudlng"de'i· ieg~·e~: ...
7~
jurk, welke destijds door konlngin VlcJ,Y~..
Spanje afkOl'rtstlgzijn.. De"marlne trof ring ten aahz~en: y~ll e~n';s~po!.Sit1·g:.y~~:
toria . werd gedragen. De gouden' doop- piplomat1~ke vettegeriW()<?rd~ger yan.)ie~ maatregelen om de mijnen te vernletlzitting' van de~;Rijksdag' te' be:~le~'ic:"
.vont werd gebruikt, dl~ bidertijd voor Australlsche Gemeenbest te Londen is gen.
.
. de
waartoe naar zljn meening eerst za
den doop van konlng Edward VII was geweest, zal de eerste zijn die dezen ,
moeten worden besloten wanneer het
vervaardlgd~
pieuwen post,· zal bezetten.
\
vaststaat dat de ~litie.ke p~rtijen slechts
·..-.-....,...,._...19i9111
.....
__
.... -_.
voor de aardigheld of ter bevordering
Volgens berlchten ult· Canberra kan ltali~
,
van. partij-b~la-ngen' o'Vergaat1 tot· aati~
~e benoemlng van sp~clal~ Australlsche
vallen op.de. reg.eering.
D,titsc1lU'lid,'
vertegenwoordlgers' In artdere hoofdsteden binnen afz.ienbaren tijd worden 'Verwacht.
.
"IIAUPTSTADT DER.4ustANDS.'
S' 0 f I a,' .10 Febr. (Transocean). Vol~
- De Instelling·. van' afzonderlijke·:·
T' 0 K'l 0,' lO'Fabr; (DomeU.. 11et:'
DEUTSCJlE"
tralische·.legatles·· in . het' bulte'nHlnd gens het dagbhtd O'u t r o' is' de It'a:.. k. a. b l~; e t . Ii e s'; l' 0' 0 t' h' e-ci en·:
llaansche minister van Bultenlandsche
word t· ech ter .' nlet
overwogen'~
..
,'«
B e r.1 ij n, 10:Febr. (Hav,\s). Ult
Zaken 'graaf Ciano voornemens een be- a'von'd d'en-Tio'on te v:e'r~:
..,
J.ll
:Stuttgart verzond~ll' poststukI(e'n zulzoek te brengen aan de hoofdsteden der z.oeke.n' 'de' sch'or'S'Jng~ de·t:'
zT ttl n'g v ~'rt' <re n' R Ij: k s;d a g\'
lell. voortaan .met een' speclaal stempel ' ll"
·....
Balkan-staten, alsrhede aan Praag.
~orderi: afg~S~eplpetd •.dat. liet.' opsohrlft: ( gerle;
: . Het ... dp~J' '{an ~~Z~ bezoeken' zal < zijn tot 14 dezer te verlen.
draagt: "StUttgart, Hauptsta:dt del AUs'- I
-'
:·...\,i:;
de' banden ··tusschen Italie" en de Bal.;. gen.
/
lan<ls-Deutscne'.'.;
.. - I ' "
,.'
.
kan-s~aten,' viaart'tisscheu l;eed~r vrlend~
,Dit ~~liiper ?al5ie band~n syniQolL<3ee~ .'
ERNSTJ9~BOTSINGEN~.
sctiapp.eli.ll~e. be.t~~kkrngeri besta-an~ natiren. welke tusschen ,de DUitscheb~ in' '
' . ' .','
.:'.. .. , . wer aan' te halen.
' fgypte.
de!! ,vre~nide' en' hun- u h 6otd strtd" be";;' I ~P a r IJ s, .~:, ;~ebt~, ~T~a~.s~.?ea~.>. . Ook wordt gezinspeeld op onderhan- -'---'.
st'a:::ilt, '.
. . ' < i ' Volgens uitcop~U\nt1ne in Algerie ont- dellngEm tusschen· ItalHLen JoegoslavH~
D~~ Flihl"er heeif n.l. siUttgar~ aang~. yangen telegra~men, ~adden aldaar met het oog op' het· sluiten van een 'l~R: VERSTiRKiNG~' DEli ; 'D~i!EKstlfi
.wezen als zetel der congressen' van' ernstlge botslngen plaats tu~schen ar- non:-:agress,le- Pf,lct~
Dultschers In den vreemde.
beiders,: die, de staking: wUlen voortzetUlt Rome wordt" genield, dat volgens
" ~. 1 .r~
~O F~br. (Transocean)':,
'-" te~, e~h~n, dJ~ het werk wenschen, te weling~~lchte,It~ll~ansche krlng~n graaf De- Suezk'anaal' Maa~'Ch~~pjJ he~(t eeli':
TELEGRA~I AAN DEN PAUS
hervatten.", ' .
.... ':
.... cl~n.d.waar.s~~~HllijI( ,b.1rili~n~6r~'~~n.' be~ ,bedrag vah 15.dbb pond- sterllng~. g~~
. D.e. pt:d.~ w'e.~d/ te~ ·.~~9tt~·. d~o'r Selle.:. zoek-.zal brengen aan Ankara; ~er bij... :schonken als bijdrage voor de EgyptlIB: e r l il n; .1t' Febt'. ('rransocea'n),'. gal~es~he-.tl:oe»~l1 _het&tetd.'
.
woning. ya~' qe :~erste ..steenlegg~l1g' vobi ,sche ~atlonale defensle, aangezlep haar
Hit·le.r heeit den\ ~aU3 zijn telegra'rlsche. Mn.b~i~e, zijden vielell verseheidene nee nleuweg~bOU\ii'der ItaUa:anschii" am.- Jnkoni~tert' In' het~"laat'te finl:lncieele
geluliwensehell' aangeboden" ter gelegen- gewoilaeri.
bassadtf aldiiar~'
.Jaar een record-c~jfer bedroegen.
heid van den 'verja:i'idag.·va'n' dieils kro-

- l.qnden

\ Lon den,

10 Febr. (Reuter). ne
o
.
Labour-opposltle' ,heeft hederr besloten
L 0 n d e n, 110 Febr. (Reuter). Een zich te verzetten ~t~gen"'elke~afzonder
de~l van den vragentljd in het .Lager· Hjke' toelage voce .deli~ hertog. van Wlndhuls werd heden In beslag genomen SOl', wanneer develvlele lijst aan het
met het steIlen en het beantwoorden Lagerhuls ter bespreklng wordt voorgevan 'vragen betreffende de Dultsche legd.
-. .
voorstellen voor een Europeesche regeOnder gewone omstandlgheden zou
ling.
-.
dit beslultgeen groote moeiVjkheden
opleveren- daar de konlng; die de be~
Lord .Cranbcurne, die, de vragen na- schikking heert over de' Inkomsten van
mens kapiteiri Eden beantwoordde, ver- de . hertogdommen Lancaster en Cornklaarde dat bij zijn weten Hitler. de .wall', een deel hlervan aan den hertog
voorsteIlen, welke hiJ verleden jaar had van Windsor zou kunnen overdragen.
gedaan, niet bepa-ald heert teruggeno~
De oppositie neemt echter het standmen.
punt in, dat bovenge,noemde Inkomsten
niet langer ter besehlkklng van den
TerwijI hiJ opkwam' tegen de veron- konln~ n10eten blljve_n, doen afgedragen
derstelling, dat Dultschland had gewel- moeten worden aalli deSchatklst In full
gerd deel te nemen a-an onqerhande.,. van een vaste toelage.
lingen voor zulk een. regeling, moest
. Wanneer koning George; dus een perLord Cranbourne· toegeven dat. een belangrijke vertraging was ontstaan, doeh soonlijke ,toelage aan den hertog van
hij voegde bieraan. toe, dat de Brltsche Windsor zou wlllen geven zou hij deze
regeering nOg! steeds hoopt da't bedoelde moeten afnemen van het bedrag, dat
onderhandelingen zuBen plaats he,bben. het· Pf,lrlement hem In rull voor de In-'
komsten van beide hertogdommen zou
•
De ballon-versperring voor :de lucht- toestaan.··
Algemeen wordt aangenomen dat het
defensie van Londen werd ter sprake
gebracht door den llberaal :Slr Hugp standpunt der, Labour-pa'rtij, dat. den
Seely, die de vraag stelde of het mlnls- hertOg' van' Windsor geen afzonderlijke
terie van Luchtvaart voomemens 1.$ het toelage moet worden toegestaan, hettyp~ balIon" t-e gebrulk~n als dat, :-wat wellt gestetindwordt door de oppositiedoor de Fransche regeerlng wordt ge- liberalen en eenlge conservatleven, zal
worden overgenomen en dat de naam
~
bruikt, n.1. het Ariel-type.
van den hertog ivan Winds·or·· niet zal
Sir Philip Sa3soon antwoordde hierop, worden genoemd, wanneet de clviele
dat de regeering druk bezlg Is met de lijst bij het Lagerhuls In behandeling
ult'¥erkillg. van. net luc~versperrings komt.
Wanneer het. Stand{)unt der Labourplan. ' De hlervoor' benoodlgde ballons
worden in een bevtedlgertd- tempo af- partij ten aanzlen\ van' de Ink6msten
geleverd, doch de regeerlng, heeIt geen van. de hertogdommen Lancaster en
Ariel-ballons I besteld Jl aap,gezlen de Cornwall lOU worden overgenomen
luchtvaart~taf het bestelde type' het wordt het w'aarschijlll1jk geach~ dat
noch ,deLabour~, noch. de liberale. oP-,
meest gesehikte acht.,
pos{tl~ er.. b~,zwaar .tege~ zuUen- hebben
Sir Hugh bracht hierop In i het mlcJ- dat de to~ale to~lage aan ~~, ~~nin~I,ijke
den, dat de Ariel-ballons 10 6Q(), ,m~t~~ f~mU1e zoo· poog wordt gesteld, dat de:
kunnen stijgen, terwijl het type,' dat· ,kol)lng in staat zal zijn den hertog van
door de regeering wordt gebrulkt, Windsor een partlcullere toelage te ge·
slechts een hO,ogtevan 2400 meter kan Yen.
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Sir Phllip Sassoon antwool'dde hieropl
dat het er,van afhangt op welke hoogte
.men de baIlon's wenscht te gebrulken,
doch hi}' welgerde· mede tee 'deeleri ,op
welke hoogte de baIlonsversperi'lng' zal
worden aangebraeht..
.
Op ,een. vraag .of· de ervaril)gep. .m~t
de Empire-vllegbooten haar p.ractlsche
bruikbaarheld en de raadzaamheld van
een uitgebreid. gebtulk ervan op d~
Imperiale luchtl'outes' hebben aange..
.toond. Iverklaarde Sir Ph111p, dat de
.
te ' 11
prestaties der Empire-vliegboo n a e
vetwachtingen l1ebben overtroften ~n
dat niets. was geschled, dat een wijzlging der politiek inzak.e het gebrulk dezer vlieO"booten op de Emplre:-Iuchtro u..
I
Afgescheiden hlervan .beseft ll}en da,t tes" noodi:g -zOU' kunnen .maken.
het ,koloniale vraagstuk OIl zlchzelf een
vaQ. .de· meest gecompliceerde internatlonale vraagstukken" van' de' afgeloopen
jaren is, in het bijzonder in verharid
NEVILLE .CIlAi)WERLAIN
met' de on1standlgheid dat Engeland
: PRE1\UER?
:m~l1daathlnde.n kreeg van mogfmdheden .
wa'arniee het tijdens den wereldootlog . Lon de n, 9 Febr. I(Tranwcean).
bondgenootschappen gesloten had. Deze De wijzlghlgen in hetkablnet bespre:mandaten zouden aan den Volkelloond ~end .welke -:- naar algeme~n verwacht
teruggegeven moeten worden die dan wordt - I).a d~ kronlPg van koning
zou moeten besllssen aan wie zij' toege- George'Vi zulIeri, plaatsllebben~ verNezen ,moeten worden.
Aangezien klaart het conservaUeve or~aan Yo r k..
Dultschland geen lid van den Volken- s h ire P o.s' t ..y~n· betrouwbal'e zij(fe
bond Is kan het nlet aan de besprekin- te hebben- y~rrlonien". dflt de (. ~a~~eli~r,
•gen, waarbij' het van aIle vertegenW()Qr~ van de Schatkist Nevme Chamberlam
dig~nde landen, het meeste belang heeft,
Premier zal worden e~ .dat de $inister
deelnemen.
van Oorlog Duff Cooper za!.4~rden opgevolgd door den, ,mJlJ,lster van Volksgezondheid Sir Kiit'g&le~l Wood, ~~wij.l
de eerste- lord) van de Adntlral~t~lt.· Sl.f
samuel' !Ic}fir{kanseller vail. de Schat..
kist, za'l worden.·.
Het blad zegt· ve.rder, ,dat' sir John
L1 o· nd en,' 9 Febr. (Transocean)'. Simon' een' der earididateri is, .dle wQtdt
Bep~ald.e nieuwsberichten, Waarin .het genoe;nd voor den .post van' v'06rzltter
kolonlale vraagstuk' aaheen uitvoerige vap den Minlsterraad, hoewel het ook
bespreklng. wordt onderworpen, worden mogelijk is dat hij en nlet Sir Samuel
in politieke krlngen over het. algell\een Hoare kanseller vaJ} ,de Schatklstwo,fdt,
schadelijk en hinderlijk' genoemd.
aarigezlell de llber9J ell de ,benoemlrig
van ~ir, J9hn tot laatstgenoemden post
In .verantwoordelijke kringen heeft pi"efereeren. .
!!!--! , •
~nlng.
men het thans' noodlg geacht een cate- . De bedchten dat' Winston Churchill ;
gorische tegenspraa~ :te pUbliceeren van Sir Sarhuel' Hoare' zal, opvolgen als" e~·~.. : .
de berichteu, dat Erigeland en Frank- sta lord van· d~ '. ~dri1irrtlltett,' !Vorde~ : Jiol~n
rij'k ruggespraak, met elkaar houden door het blad "louter glssingen'·. g~.. .
ten aanzieh. van' de houding, welke ten noemd,' terwiJl het hleraah'toevoegt. dat - - aanzien vart het kolonlale vraagstuk Neville . Cham~~'lah}' bh het klezeri' 'van '. CO~mIUNISTISCIlE: 80()T\V.EitKEIt~f
moet worden aangeriomeri.
de led en van ZIJn nieuwe kabinet, in de
eerste plaats rekenlng zalhou~en m,e.t
Lf a 11 z'l g,: 9 . Febf. (Ha"aS)·... ,Q~
Voorts wordt nadrukkelijk tegenge- de geschlktheld' vari' de betrQk}{en petsproken, d~t . Engeland' voornemens .zou son~n voor hun' post en nlet met hun .Pcolsche. politte' arresteerde t~ .GdYll4\'
'40 bootwerkers" die ·a{ln bo()rd van:' h~t
zijll, ~ aIle onderhandelingen 'betreffen~ lidmaatschapvan een bepaalde partij.
op dQ l'eede<g~ankerd l1gg~nqe SQvj~k
de Duitsche kolonlale eischen te koppe- s' -. ,',: ... J" ".." ; .:.1 , •. ..,.'.' t':" ...•".,;,.:\ -;... :;,":':"'1'1(11'0;;' .......
Ru~~ls~he ... stoom.schlp:: "Tl'al1sbMt" een'
len aan een scherp;'omlijnd vredespro':'
c.ommlll)lsU&CPe .propagal1dabljeellkon1st
granlIpa.
hadden bljgewoond~
. ..
'.'.. '-'.'. . .....
De indruk werd heden te Londen gewekt dat men er aldaar momenteel uit'
"
.
'
Pal~stiif(t
sluit<md belling in stelt den juisten aard
der Duitsche elsehen 'te lee.ren kennen,
zoodat de aandacht In hoofdzaak Is gecq~c.ent,re~rd op het resultaat van d~
OPLEVENDi TERlt'oIii:s~I.f.besprekingen, well(e deze week tusschen
ooggla'ze~"
mO'der-If J :e·r uz a';l e
Lord Halifax en ambassadeur Von Rib- .Prima
10 Febr. (Havas)~
'bentrop zullen plaatshebben.
montuur, grafis oogonderzoek. net terroi'l&me: in Palestlna leaft wedei·
op.' .'
.'
. . .....
.
Zeer lage prijzen
sattit· Jean;<i'Acre' werd €eri'veieerilGemakkelljke betalin~~
ging opgerlcht, welke Moh~med~ne1J.. en
Gemeld wordt dat ambassadeur Von
Chrlstenen' ollder haar leden' telt en ten
SHA-NG'H'A:r
CO'.
Ribbelltrop Donderdagavond half acht
dotH heeft- een ultbreldingder .JoQdsche .
Loi'd H'alifax op het Foreign Office zal
Piiltoe am': 33 - Passu
113~ . bevolking, alsmede de'· Zlonltlsche' !XiIi.'
bezoeken.
'
.
126v tiek ~ bestrljden.
.
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Dan smaakt het 'rookm:· tabretten .
zelf U beter - U verd'rij{f' bt.Schiriiitri'
den onq~ngenamen roo- de ked .
keisa:dem - en' U s'~aart
uw keel~·waar·dObr U ban
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"Wat Is er loch met· l!iij

,n

aug. s a vel k 0 u I

R'uime toevoer van' mineralen
_nor",'alis,e~rt den bloeddruk.,
Hoofdpijnen, kort-ademigheid,
held en spocdige vermoeidheid
kloppingen, zijn bijna steeds
van verhoogden bloeddruk. -'

1937 - DERDE BLAD

moderne

m a atkle e din 9

duizeligen hartteckcncn
' -

Door' op onschuldige en natuurlijke wljze
de bloeddruk tot normuul terug te IJrCIl·
'gen met Kalzun, voorkomt
men znowel de \ thans voorkomende ouaangenaumhcden, als de wcllicht ernstiger
gevolgen in de toekomst.

BETER

sokken

h· e e r e ' n·
kamer - j a' sse n

F Oll75

via F 8.50

h e e r 'e n-

via

HET

CALCIUM-NATRIUM VOEDSEL
V e r k r ij g b a a r b [j : a II e. A pot h .e ken en To k o's

-A R IE F f:~~~EcSAPSULES "
MA G N E ET J ES .. T
I DrdOR£T&HOMOLLf
VIa'

VC!~r

1.- per plaatsing

0 ENE ZEN I YertraglnQ .;P1lael
eft Wegbilivu der Maand,tunden.
PhIl S{GUlft,IM. RII' S! Kcncit'-i.Prit,l.'. A~btktft,

annonces, welke niet van sakelijke strekking sijn:
Per 5 regels druks of gedeelten daarvan :

per plaatsing ......•.......................... ~
per 2 plaatsingen
per 3 of 4 plaatsingen

•.. •

c_ w

••

grootst~. keuze

en

exclusieve

desslns]"

Nederlandsche Handel-Mij. N. V.
Opgerlcht in 1824.

Hoofdkantoor to AMSTERDAM.

"oofdkantoor yoor hat Ooston: FAGTORIJ BATAVIA.

,,1.50·)
,,2.-·)

Vestigingen in alle voorname plaatsen in Nederland en Nederlandsch-Indte
en. voorts in de Straits Settlements, Brltsch-Indle, China, Japan ;n Arabie.

De reductio wordt s1echts verleend, wanneer bij eerste
Ganbieding het a'on'tal plaatsingen vermeld wordt.

n

vIa F 1.25
savelkoul voor mode-artikelen,

3137

f 1.-

l

zijden dassen
3151

f

VOOR

Indlen nlet het raagst in prijs-dan
toch zeker het voorceellgst in gebruik
want U kunt zlch een maximum aantal
keeren scheren met hetzelfde rnes]e.
Tenslotte galt het erorn wat kost het
scheren U per keer en niet wat kost
het mes]e, De bultengewone hardheid
van het staal waarvan Blue Gillettes
gefabriceerd
worden
geeft
een
scherpere snede. langer van duur dan
ooit te voren. In 't kort: beter en
goedkooper scheren vO,or hetzelfde geld

Kallan verlaagt den bloeddruk.
Kallan maakt U weer kernge.lond

Per 5 regels druks of gedeelten daarv;an

SCHEREN

MINDER GELD

D.E-IJ

VOOR A'lLE WISSEL· EN BANKZAKEN
\,
SAFE DEPOSIT
KOFFERKLUIS

3141

120'

At. .· , · · .

-

--------

week", causerie door d-en heel' L. Aletrino - - 12.40 Moderne Turksche 'Iiederen - 13.00
- 21.50 Vroolijke muziek - 22.25 Phohi- Javaansehoe gamelan uit Djokja - 13.40
relay: "Drie om een tafel", door xoos ,Koen oambang-kromone - 14.00 Sluiting.
Zenders: ,TPA 2 19.68 .M.
~
- 22.40 Dansmuziek -' 23.00 Sluiting.
Bandoeng 11103, PLP 21
18.25 Volkslied - 18.30 Concert - 19.15
Romeensche kronrek over het leven in
11.00 Gambang-kromong - 11.30 Javaan·
Bandoeng P. 1\1. Y.
Frankrijk - 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.4:5
sche Itederen.
concert (relay Radio·Paris) - 21.00 Nieuws
68.03 M. en 90.63 M.
en kolonlale koersen - 21.30 Radiojournaal
Bandoeng II 103" P1\I11 45
- 21.<10 Lttteralre causerie - 21.50 Actuali6.00
Gramofoonmuzrak
- '9:00 Lichte muPadvindershaIfuul'tje
18.45 Ohlneesche telten - 22.00 Concert - 23.30 Koersen. 18.00 Studio·OTkest met een xrontjongz.ek 10.00 Concert - 11.00 Genremuzlek muziek ; Pat 1m.
23.35 Sluiting.
11.30 Dansmuztek - 12.00 Pait- en lunch- programma.
Bandoeng II 103 en Bata;vla II 190
rnuzlek - 1t.30 Sluiting.
Batavia. II 190
P3I11 45
Rome (E. I. A.- ,R.)
11.00 Theemuziek - 18.00 Cello-soli
18.20 Zwitsersch programma - 18.10 Pers11.00 Oevarleerd Javaansch programma 19.00 Persbertchten - 19.15 Arabisch inGolflengte 25.4 1\1. Azie.uitzending.
berichten. Op !)() M.: _'Muzikaal programma. 11.30 Krontjongprogramma - :I8.00 Arabitermezzo - 19.30 Persoverzicht - 20.00 Ma·
19.00
Dansmuzi'ek
19.30
Gevarieerde
gra.
~he
tzang - 18.30 Moderne Chineesche lie·
, 19.00 Gevarieerd programma (relay) leisch programma van de vereeniging "Ti'j
I
mofoonmuziek - 20.00 Potpourris - 20.30 deren.
kam Toea" - 21.00 Javaansche gamelanbe· 20.35 Nieuws - 20..15 Zangrecital - 21.00 Operetten - 21.00 Amusentent.6muziek 'Causerie - 21.15 Nieuws <Engelsch) - 21.30
speling.
'
Bando~ng II 103. Batavia II 190
Cabaret·programma - 22.10 Actue'ele cau· 2~.30 Hawaiian·syncopaWrs - 23.30 Qle·
P1\1I1 45
Bandoeng II 103, Batavia. II 190
serie - '22.30 Nieuws - 23.4:5 Nieuws - 24.00 mengd programma -- 24.00 Sluitir..g. i
Pl\III 45. P.i\IN 29
COncert - 0.15 Vocaal concert - 0.30 Sport·
19.00 Persberichten - 119.15 Maleische lie·
R. V. 1\'1.
(Selu'araug)
23.30' Voortzetting del' gamelanbespeling en laatste nieuws.
deren (zonder zang) door het Studio·Orkest
- 23.30 Sluiting.
- 20.00 Wajang golek·uitvO'el'ing met de
Dalang Partasoewar.da, de zangeres Nji Idas
161.29 1\1. en 88.16 1\1.
en een Soendaneesche' gamelan - 21.00
i (llIaleiscb)
V. O. ,R.
8.00 Concert - 11.00 Sluiting.
SJuiting.
, 16.30 The'cmuziek - 18.00 Persberichten 105 M.
18.20 Concert - 19.00 Opera· en operette.
llluziek - 20.00 Vroolijke melodieen - 21.00
V. O.
'.0. (lllaleisch)
Nh·.,tll
I
Gevarieerd programma - 21.30 Dansmuzlek
11.00 Krontjong en stamboel - 18.00 Ha·
- 22;30 Bluiting.
waiian - 18.30 Persberichten - 19.00 Zallg·
Batavia I 126 1\1.
105 1\1.
koor (O.O.n.O.) 1~.30 Bijbellezing (0.
8.30
Westersche
liederen
-- 9.00 Aml>QneeO.R.O.) ~ j20.00 Javaan,sch
strijkorK~t , 6.30 Gymna,stiek 6.,15 Luchtige granlO·
A. It. V, O. (Soerabaia)
Siswopradonggo .- 22.30 Sluitng. •
sche Jiederen - 9.30 Hawaiian - 10.00 Slutphoonmuziek (alleen over de 5 archipelzen.
ting - 12.00 Chine'csche liederen -- 13.00
d'ers) 8.00 Sluiting - 11.03 Kinderliedjes 109.89 lU. ell 61.29 lU.
Krontjol~,g en stamboel 11.30 'Sluiting.
11.25 Lichte muzick - 12.00 We~rbericht Phobi
1.00 Marsch - 1.03 Gramofoonni.uziek
12.05 Serieuze muziek - 12.30 Matinee Ni·
17.00 Soendaneesche llederen - 18.00 Am·
. rom-Ork'cst - 13.20 Persberichten - 13.30 8.30 Sluiting - 11.00 Marsch - 11.03 Lichte
Populail'e gramophoonmuzlek - 11.20 Pel's· orkestmuziek - 12.00 DuitsChe filmliedjes -- bol1eesche liederen - 18.30 Persberichten 16.88 M.
19.00
Elk wat wils - 20.00 Wajang wong
12.30 Gevafieerd programma - 13.00
berichten (herhaling) - H.30 Sluiting.
LUl1chmuziek - 1'1.00 Gevariecrd coecert - Wiromowdjati - 2,1.00 'Sluiting.
21.00 Wilhelmus - 21.11 Haarlem piano·
18.03 Vooravondconcert Nirom-Orkest - 1'1.30
Sluiting.,
'i
Cluartet - 21.15 "lI'et werk onder Boefjes" 19.00 Persberichten - 19.20 Elck wat Wil3
Causerie - 22.05 Symplionie·Orkest - 22.11 (populair) - 120.10 Boekb95prekit~,g - 20.30
16.30 Marsch - 16.33 Elck wat wils - 11.00
Phohi
Vergadering
Phohi-Club.
Beantwoording Serieuzc nluziek -- 21.05 Microphoon·revue
lUisterrapporten - 22...5 Dansmuziek - 23.00 "Daar zijn we" - 22.05 G'evarieerd program· Wals-potPourrieen .-:.- 17.15 Persberichten -17.30 Blaasinstrument·muziek - 18.00 Ope.'
Bluiting. ,
I
'
16.88 1\1.
ma - 22.30 Dansmuziek door de Hawaiian· rette·melodieen - 19.00 Orkest Dobbri Syncopators --.:..- 21.00 Sluiting.
20.00 Militaira rlmziek - 20.15 Piano-synco.
21.00 'Wllhelmus - 21.11 Phohi·Musette·
pations - 21.00 Dansmuzlek _- 21~30 HQI- Ork-est - 21.30 Van week tot week. Causerie
Zecsen
lar..dsche l1€djes - 22.00 Zigeunerorkesten door den heel' L. Aletrino - 21.50 Phohi·
-- 2Z.30 pansmuziek - 21.00 Sluiting.
Musette-Orkest - 22.10 "Microphoon-Debu·
Zenders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van
tan ten" -- 22.25 "Drie om een tafel" door
Batavia I 157.89 ~I., Batavia II 61.66 1\1.
20.30 uur)
Koos Koen -- 22.10 Phohi·Musette·Orkest
Nirom (l\'laleisch)
7.00 Concert - 8.30 Sluiting - 10.00 Gra·
- 23.00 Bluiting.,.
'
18.25 Volkslled - 18.30 Lichte muziek - mofoonmuziek. (aIleen op BMavia 1) - 11.00
19.30 Nieuws (El1gelsch) - 19.45 Lichte mu· Gevarieerd programma - 12.00 Luncheon·,
Bat-avia. II 103
ziek - 20.25 Groeten aan <le'luisteraars - cert - 14.00 The Betty Boop girl "Mae Ques·
Zeesen
11.00 Westersche Hawaiianmuziek' - 11.30
20.30 Nieu ws en economisch overzicht - 20.45 taP' - 11.15 Dansmuziek - 15.00 Sluiting.
::ccn<laneesche gamelan - 12.00 Sumatraan.
G-evarieerd programma - 21.30 Nieuws en
11.00 Gramofoonmuziek ~ 11.30' Pe1'sbe· sche liedercn - 12.30 Javaar.,sche liederen Zende~: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van 20.30
economisch overzicht (Eng. DJE, DJQ en
uur)
DJN, Ned. DJA en DJB) - 21.,15 Radiojour· richten - 11.15 Gramofoonmuziek - 18.00 uit Solo - 13.00 Krontjong en stamboelpro.
'
naal - 22.00 Militair concert - 23.00 Voor Vocaal concert - 18.30 Gevarieerd program· gramma - 14.00 'Sluiting.
18.25
Volkslled
18.30 Lichte muziek de jeugd - 23.15 Liederen van Brahms ~ ma - 19.30 Gramofoonmuziek - 19.45 BuiBatavia II 190.
19.30 Nieuws (Engelsch» - 19.4:5 Lichte muten-landsch overzicht. door dr. L. F. Jansen
23.30 Sluiting.
- 20.00 Holland\Sch cabaret - 21.00 Dans11.00 Krontjongprogramma - 11.-10 Chi. ziek ~ 20.25 Groeten aan de luisteraars muzi-ek - 21.30 Phohi·relay: "Van we~k tot neesch drama - 12.00 SCendar.eesch-e zang iW.30 Nleuws en economisch overzicht
ZPllders: DJA 31.38 en DJB 19.7t
20.45, Lichte muziek - 21.30 Nieuws ell! eoo·
nomisch"overzicht (Eng. DJE, DJQ en DJN,
18.25 Volkslie<l - 18.30 Verstrooiingsmu.
N'ed.
DJA en DJB) - 21.45 Radiojoul'naal ziek - 19.20 Nieuws (Duitsch) - 19.35 Ver·
22.00,
"Origmale", hoorspel - 23.00 Vroolijk
strooiingsmuziek - 20.15 Groeten aan:de
programma - 23.30 Sluiting.
luisteraars - 20.20 Nieuws en economisch
overzicht (Engelsch) - 20.35 Duit.schland·
Zenders: DJA 31.38 en DJB 19.74
echo _. 20.50 Intervieuw : Staatszorg voor de
nationale gezondheid - 21.05 Radio·hoor18.25 Volkslied - 18.30 Vroolijke muziek
spel met muziek: "Originals" - 22.05 Een
- 19.20 Nieuws (Duitsch) - 19.35 iV'roolijke
volkslied door koor - 22.20 Lie<leren van R.
muziek - 20.15 Groeten a~n)id.e lUisteraars
Btrau,ss - 22.35 Op. 118 ,van Brahms - 22.50
- 20.20 Nieuws en eoonomisch overzicht
Nieuws en economisch overzicht (Duitsch)
(Engelsch) - 20.35 Duitschlar.d-echo - 20.50
- 23.05 Het Berlijr.sche Mozartkoor - 23.35
Actueel praatje - 21.05 Lied.eren. en gedichSluiting.
ten van Goethe - 21.50 Militair concert 22.50 Nieuws -en economisch overzicht
(Duitsch) ''23.05 aerlijnsche vrouwenhumor
B. B. C.
- .23.30 Sluiting.

Parls-Coloulale

VRIJDAG
Nirom
",-

Batavia. I

126 1\1

18.03 _Vooravondconcert - 18.30 Zangles
khjderen - 19.00 Persberichten - 19.20
Elck wat wlIs (serieus) - 20.10 Dansmuzi-ek
20.30 Vroolijke potpourri's - 21.00 Cabaret
Hans Snel - 21.55 Amsterd. openingskoer·
sep - 22.00 populaire gramophoonmuziek
(aIleen ,over de 5 archipelzenders) - 22.30
VOOl-

alui~ing.

n. R. V.
Q~tavla

I 157.89 1\1., Batavia II bI.66 1\1.

~I.

Y.

58,03 1\1. en 90.63 1\1.
17.00 Theemuziek - '18.00 Moderne com·
pOSities - 18.20 Hawaiian - 18.tO Persberich ten. Op 00 M.: Muzikaal programma 1~00
Orgelcollcert - 19.30 Muzikaal ge·
mengd programm~ - 20.00 COncert <loor het
oreh-ester . SChonberner - 21.00 Adalbert
Lutter en zijn orchest .:.- 21.30 "Tasca" 22.20 Marschen - 22.30 Lichte orchcstmu·
z1ek - 23.00 Slulting.

I~.

V.)\I. J. j(SeJUarallg)
. 161.29 1\1. en 88.16 1\1.

.16.30 Th~mu~iek - 18.00 Persberichten
- 18.20 Vroolijke wijsjes - 19.00 Populaire
,muziek - 20.00 Populair programma - 21.00
Eventu~l~
h~ruitZ'cnding Phohi·program.
ma. - 2Z.00 Sluiting.
,

A. R. V. O.. ,(Soel'abaia)
109.89 en 61.29 1\1.
16.30 Marsch - 16.33 Genremuziek - 11.00
Planomuziek van Chopin; om 11.15 onder·
broken door p'ars~richten - 18.00 Hawalian - 18.30 Potpourlieen - 19.00 Ouvertures van Franz von Suppe :- 19.30 Frag·
m~nten ult, Wagner·opera's -:- 20.30 Vocaal,
halfuurtje 21.00 Dansmuziek - 22.30
Oramofoonmuzlek - 23.00 Sluiting.

Nirom

ZArrERDAG

O.

17.00 Gramofoonmuziek - 11.30 Persbe·
richten - 11.15 Gramofoonmuziek - 18.00
Johann atrauss·programma - 18.15 Pad·
vindershalfuurtje - 18.15 OrkestmQziek 19.00 Radio-cursus in stenografie "Groote"-19.30 Vacaal programma - 19.55 Gramo·
foonmuziek" - 20.00 Piano·recital - 20.45
Dansmuziek - 21.15 Phohi·relay: Causerie
"l.Iet werk onder poefjes" - 22.05 Gramofoonm,uzie~ 22.15 Oocktail programma:
~rieuze' muziek 23.00 Sluiting~

BUlllloeng P.

J.

(l\Ialei8~h)'

It.

B. R. V.

tenders: GSII 13.97, GSa 16.86, 6SB 31.55

.1.8.30 Big Ben. "Cue for adventure", mu·
zikaal spel - 19.05 "Hyde Park" - 19.35
Piano - 19.45 "This is Englar.<l", causerie
11.00 Gevarieerd modem Chilleesch pro· - 20.00 B.B.C. Dan~orkest - 20.25 Nieuws
gramma -- 11.30 SQ-endaneesche zang.
en meded.eelingen - 20.15 Strijkol'kest·21.15 Sluiting. '
Bandoeng II 103, PUll 45
Z:ellders: GSII 13.91, GS1" 19.82. GSB 31.55
18.00 Kind-eruurtje - 18.15 J'avaal1sche lie·
21.30 Big B~n. "Empire exchange" - 21.55
deren voor, kinderen.
"Diamond\So"', actuool programma - ~~U5
Dan~muziek 22.25 Causerie: "An east·
Batavia. II 190
a11glian notebook" - 22.10 B.B.C. Theater. Onmlddellijk na de landing van het
K.L.M.-vliegtuig, 'dat cell tocbt naar de
Orkest - 23.30 "John Lor.<lon'er at home"
Waddeneilallden be eft gemaakt, we-rd het' toestel op bet ge'improviseerde Ian",
11.00 Soendanee,sche
gamelan
11.10 no. 6 - 21.00 Nieuws en meded.eelingen
Javaal~h~ ketoprakfragmenten
18,15 0.20 JJ,m~mHl~iek - 0.30 Sluitil~g.
•'
dingsterrein Qm r i l1g-d (loor cte ~kil1g.
Bandoeng II 103, PLP 21

I

B. B. C.
Zenders: GSC 31.32. GSB 31.55. GSA 49.59
6.30 Bi'g Ben. "Hyde Park'» - 1.00 Cause·
rie: "An east-anglian notebook" - 1.15
Opera·programma -, 8.rO Nieuws en mede-'
deelingen ';- 8.30' SIUi~ihg. I,

zenders: GSH 13.91, GSF 19.82, GSB 31.55
21.30 Big ncn. Concert door B.B.O. SCot·
tlsch-Orkest - 22.30 Tipica·Orkest - 22.55
Verslag voetbalmatches - 24.00 Nieuws ell
rnededeellngen - 0.20 Dansmuztek - 0.30

aiutnns.

I

Parls-Colonlale
Zender TPA 2. 19.68 1\1.
18.25 vonsuec - 18.30 Concert - 19.15
Sefvische kroniek over het leven in Frankrijk
- 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.45 ooncert
(relay Rad.io·Paris) - 21.00 Nieuws en koleniale koersen - 21.30 Radiojournilal 21.40 "I.e message de Paris" - 21.50 Juridi·
sche causerie - 22.00 Gevarleerd concert van
lichte muziek - 123.35 Sluitir.,g.
'

IloDle (E. I. A. R.)
, GoUlengte 25.4

~L

AzH§·uitzendin.

. 19.00 Gevarieerd programma' (relay) ,
20.35 Nieuws' - 20A:5 Cellorecital - 21.00
Causerie: "Tales of the sea" - 21.15 Week·
over'~icht - '21.30 Nieuws (Hindustani) 21.·15 Vocaal programma - 22.05 'VefZ~k
programma - 22.30 Nieuws --.- 23.-15 Ni'auws
-'- 21.00 Opera·acte - 0.30 Sport- en laatste
nieuws.
~
~
_

ANDEIIE ZENDERS
Ni,om: Bultenzorg 182 M.. Cheribon, 1M
M., Pekalongan 92 M., SoekabQeml 193 M..
Btlndoeng 120 M., en de Atchipelzendert
Bandoeng (Y D C) 20 M. 2'1 M. (P L P) en
29 M. (P M N). SOerabaia I (Y D B) 25 M.
tusschen 8.00 - 14.36 en 31 M. (y, 0 A) van
6.30 - 8.00 en '8 avonds, Tandjong Priok
(Y D A) 50 M. tllSiSchen 8.00 - 14.30 en op
99 M. (Y D A) van 6.30 - 8.00 en '8 avonds.
Nirom Oost. en Mldden-'Java: ~rabaia
n 193 M., Bemarang 122 M., Malang 191 Mol
DJokJa 181' M~ Bolo 183 M., TJepoe 183 M.
BoB.V.: Buitenzor, 156~ M.. Soeuboe..
ml 142.18 M.
Luyks Batavia (OJ 143.01 M., alleen wert.
dagen 8th --:- 10 en 5th - 8 uur.
'
Van Wingen, Pekalongan: 91.74 M., Boo..
rabaJa 140 M., Semarang 103.09 .M.. Magelang 91.74 M., Mad.ioen 107.53 M.
'
Radio lIolvast, Soerabaja: 159.5 M.
Penang, Z. H. J .. 49.3 M.
!{uala Lwnpur, Z. G. E., 48.92 en 110.l~.
PhJli~-Radfo. Eindhoven. elken Woena..
dagavond op 19.31 M.
Pitsburg (U. S. A.) 48.86 M. vana! 4 uur
30.
Volkenbondszender (Radio Nations) 38.41
en 31.27 M. resp. Zondags 6.09 - 6.45 en
8.15 - 9.4:5 UUl".
Hongkong, 31.49 M .• 15.40 - 22.40.
Rio de JanC'iro (Brazilie) 31.58 M. 5.30 6.15 uur (onregelmatig).
Melbourne (Australle) 31.55 M. Woens.
dag, Donderdag, Vrijdag, Zat-erdag 17.30 19.30 uur.
Rom~ 31.13 M. en,25.4 M: resp..Z<>ndag
Maandag, Woensdag, Vrijdag vanat 6.30 8.00 uur en dagelijks 20.45 - 22.45; 6.30
1.:m uur.
' '
Bangkok 15.77 M. Maandags van 20.30 ....

22.00.

Madrid 30.43 M. 5.45 - 8.30 uur Zondag
1.30 - 3.30 UUl".
Ruysselede (Belglin 29.04 M. 2.00 ,.....;. 8.30
uur. '
VaUcaan-stad .19.84 M. 23.00 - 23.10 uut.
Budapest: Zondags van, 21.30 tot 23.30,
op 19.52 meter. Maandags 6.30 tot 7.30 op
32.88 meter.
Saigon 25.50 M. 19.30 -' 22.00.
Singapore 225 M. 19.19-20.15. Zondags:
11.45-12,45.
,

Zenders: GSH 1~.91, GSa,16.8~.' GSB 31.55

llIaleische Zendcrs

18.30 Big Ben. Orgelrecit,al - 18.15' Cau·
serie - 19.00 "John Lodoner at home" no.
6 - 19.30 Het Commodore Grand-Orkest 20.15 Voor de kinderen - 20..15 Nieuws en
medede'(!lingen - 21.03 Dan~muziek - 21.15
Sluitin6'.

Niro111 Bandoellg : 103 meter - Nirom
Soerabaja II: 95 meter - Nirom Semarang:
111 meter - Nirom Djokja: 127 meteT "adem. Djokja: 87.97 meter - Veri. Bandoeng:
147.53 meter
Sri-zender Solo:
63,80 meter,

.
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Om de verdeelinq van de 25 Millioen
/

Vele

•

desiderata In den

Schuldbevrijdinq voor het qrondberit-qevrucqd
illeer [otulseu "VOOI· kolonisatle en transmlgratle noodig
In de Volksraadsvergadering van gIsteren werd eerst aan de orde gesteld
het zevental aanvullende begrootlngen
voor 1937, waarln de verwerking van een
gedeelte del' welvaartbijdrage van Nederland tot een bed rag van 25 millioen
gulden is vervat.
De heel'
White

, I

kan zich fn het algemeen vereenigen
met de vool'gelegde planuen inzake de
besteding del' welvaartbijdrage. Blechts
op 2 punten heeft hij eenige opmerklngen te maken.
In de eerste plaats acht hij het voor
het poschwezen uitgetrokken bedrag niet
in overeenstcmming met het directe nut.
In de tweede plaats ~eent hij dat onvoldoende aandacht is besteed aan de
kwesti'~ der centrale over,kapping en van
het centraal toezicht inzake de ultvoering van verschlUende voorgestelde
ma{:\'t.regelen.
I
Voorts komt het spr. VOOl' dat de taak
del' commissie-Van den Bussche met de
indienicg van het huidige plan niet als
afgeloopen kan worden beschouwd. Spr.
is er VOOl' geporteerd, dat zij in stand
geho,'.{den wordt in verband met de leiding en het toezicht op de uitvoering.
Dan neemt spr. Yflrschillende details
del' plannen in beschouwing. O.a. dring,t
hij erop aan, dat de 300.000 gld., uitgetrokken 'voor de bevorderiilg van de
Europ,eanen-kolonisatle, in hun gebeel
zuBen ,worden aange'wend ter vel,'het,ering van de bestaande kolonisatie-s van
Europeanen op Java' el) elders. Ook de
kleinlandbouw heBft aanspraak op steun.
Spr. betuigt zijn' respect voor de wij~
ze, w'aacop de afdeeling Nijvel'heid haar
taak v·~rvult en hij dankt de Regeering
ook veor hetgeen Zij in het belang van
sprakers bevolkingsgroep reeds heert gedaan. Niettemin heeft spr.. ten deze nog
verschillende wellschen, welke hij onder
Haar -:landacht brengt.
De plannen inzake het Boschwezen
hebben nlet sprekers onv'ei:deelde instemming. De bebossching van de Pengaron-vlakte en de aanleg van een
boschcomplex voor paplerhout b.v. behoordenz.i. nlet binnen het kader der
voorgelegd~ plannen te vaUen.
De h-eer
lIermen Itartowisastro
kan terzake van de verdeeling del' bijdrage in hoofdzaak met de Regeering
meegaan. Algeheele overeenstemming te
dien aanzien Is uiteraard Hooit te OOreiken; immel's de inzichten daaromtrel1't
kunnen niet anders dan door subjectieve
meeningen bei'nvloed worden. En spr.
juicht het toe, dat de Regeering zich
slechts heeft laten leiden door het streyen Haar welvaartsbevordering.
, Toch lijkt hem het verband, dat tusschen verschillende posten en het juist
geiloemde strevell is gelegd, weI wat los.
Srir. is ,er voor, dat slechts die objecten
worden geentameerd, welke van, direct
mit voor de bevolking zijn en dat de
daaraan te besteden, bedragen 111 hun
geheel aan die bevolking Iten goede komen. En dat is niet het geval ten aanzien van die posten, waarbiJ een goed
deel ~an het bedrag naar het buitenland,2al moeten vloeien in verband met
d~n aankoop van verschillende benoodigdheden, b.v. van machinerieen.
Als er een middel is tot directe" welvaartslJevordering, dan is het : de schuld~
bevrijding van grondbezf!t.... Doch daarmee aUeen komt men er niet. Na de
operatie moet een nabehandeling komen
en daal'v.oor vilidt hij in de plannen geen
uitgaven opgebracht. Er dient na de
schuldbeVl'ijding ·nog cOlltrole· te worden
uitgeoefend, opdat de patient niet wederom in de oude kwaal vervalt. Spr.
hoopt inmiddels, dat de ultvoerlng aer
beoogde maatregelen' zal worden toevertrouwd aan speclaal aan te ,wijzen bestuursambtenaren. Het uitvoeren van
deze taak naast de gewone be·
stuurstaakzal, naal' spr.. vreest, groote
moeilijkheden meebrengen. .

om

En voorts vraagt hij
het· terz{l«e
inges,telde onderzoek voort te zetten.
'Wat de kolonisatie betreft, ~s spr. van
meenin3", dat in het tempo daarvall geen
verzwa~{king moet worden gebracht. De
trek naar Deli mag in elk geval geen
Invloed daarop hebben.
\Vat hetreft de propaganda voor de
kolonisatie, daarvoor acht spr. den be~
stuursambtenaal' 111et de aangewezen
persool1. Zij. zou betel' kunnen worden
gevoerd deor anderen, in het bijzonder
door de ondel'wijzers.

De heel'
Soeria N:l.ta Atmadja
wijst op het groote belang van de Tjiandjoervlakte. voor den rijstbouw, in verband waarmede hij een .belangrljke verbeterlng van de bevoeting dler vlakte
beplelt.
Spr. sluit zlch voorts grootendeels aan
bij het betoog van <ien heel' Kal'towi·
sastro t.a.v. de schuldbevrijding van
grondbezit en houdt vervolgens een pleidooi v,nor den aanleg van een weg tus~'
schen Poerwakarta, en Tjlandjoer.
Eenigen tijd blijfthij stllstaan bij. de
plannen inzake kolonis'atle ~n transmigratie om vervolgensaan te dringen op
den boU\~ van· een wedana-woning te
Patje't, weIken hij van belang acht ook
nit een oogpunt van pestuursbelang.
Tenslotte vraagt SP1~. de aandacht voor
het belang van den bouw van nleuwe
scholen.
, J
De heel'
Eekhout

,

acht };let. julst, dat de Regeering niet
gesltreefd heeft naa'r eellbreed opgezet
welvaartsplan, doch naat,.-een eenvoudigel,- opzet. Ell even~ns, dat Zij de bijdrage van Nederland niet wenscht te
besteden aan objecten, wel,k-e vallen binnen de n.ormale taak del'. welvaartszorg.
Ook ga~t s1>r. mee met het plan inzake
de hler;.>ij te volgen personeelspolitlek,
waarbij allel'eerst wordt gedacht aan
het tewerkstellen ,van wachtgelders.
Terzake varr de verdeeling del' 'welvaartsbijdrage vl'aagt 'spr. zich intus~chen af, of weI rekening Is gehouden
met het eerst kort geleden gebleken felt,
dat in de streken buiten de rubbergebieden in de buitengewesten een plotselinge ommekeer in den ecol\omlschen
toestand is gekomen, waarvan de eene
streek meer, de andere mindel' heeft
geprofiteerd.
Groote aandacht wijdt spr. aan de bevOl'dering' del' Europeesche 'kolonisatie.
Nopens de juiste pedoellng del' bestrijding van de daarvoor uitgetrokken 3
ton verzocht spr. nadere inl1chtingen.
Met betrekking tot de VIde begrootingsafdeeling waarschuwt spr. tegen al~
Ie plannen, welke neerkomen :op een on·
gewenschte overheldsbemoelenis op het
terrein van het particuliere bedrijfsleven.
I \
De heer
r

Groenenbel'g

f

"

kan de meening. del' Regeel'ing lliet deelen, da t de bevorqering der bevolkingskolonisatie geen gevaar oplevert voor
de wei'kvolkvoorziening in de rubber..
gewesten. :De inkl'imping. del' rubber~
restrlctIe stelt deze gewesten voor de
noodzaak tot aanneming van groote
aantallen' werkvolk. Spr. berekent de
behoefte aan wel'kvolk, voor het geval
het restrictIepercentage ,voor het volgelld 1a::1r nog verderzou 'worden, Ingekrompen, op een 40 it 45 duiZl€nd man.
Spr. heeft den indruk - ook alzwijgen d,e l'apporten del' werfagenten in die
richtinl5 - dat als gevolg vall de pro·
pagalida voor de kolonisalUe...de loerah's
niet goed meer weten wat zij te doen
hebben.
Spr. wijst op het- groote belang van
een v10ttetl gang van zakenbij de rubbercultuur VOOl' een rubberproduceel'end
land als Ned.-Indie. en vraagt, of het
tempo' del' kolonlsatie niet eenlgszins
zou kunnen worden vei'il'aagd tot tijd
en wijis de Nederlandsch-Indische. rub:'
berprodnctie weer op pell is.
'I.:
De heel'

" Leunissen
bepleit de belangen van de mindel' goed
gesltueerden met be trekking tot de op~
name in inrichtingen voor tuberculose..
lijders.
J
De heel'
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Kan

herinnert ten aanzIen Vi.Ul deze ZOQge·
naamde steunverleenillg van Nederland
aan IncUe. (De heel' Hart, directeul'
van Econ. Zaken: Zoogenaamde,?) aan
hetgeen de heer Cramer in de Kamer
heert gezegd, n.l. dathe't ,bedrag van
25 milEoen gId. In wezen veel te gering
is. En Inderdaad, als men het st.elt te~
genovel' de hull), welke het at'me Indie
aan Nederland heeft verleend~ ozal elk
Volksra'adslid het ten deze met den heer
Cramer eens 'zijn.
'
Nietrtemin behoeft ":nlen voor de weI·
vaartsbij,1rage niet ondankbaar' te zijn
en sp1'. brengt in dlt verband l10gmaals
in herhinering, dat Indle geen beteren
afgezant naar Nederland heert kunnen
zenden dan den heel' Hart.
~
De he'er
\
\} ..
,r
i,'
~ Soetardjo

Volksraad
fen slechts kleine gedeelten del' bevelking.
Spr. vlndt Intusschen, dat de mee ..
nlng van de bevolklng zelf via de lagere
bestuursambtenaren nog altijd te weinig
tot de Regeel'ing doordrlugt.
Spr. wil gaarne toegeven, dat het Europeesch bestuur voldoende aandacht
schenkt 'aan de belangeurter bevolking,
doch een vertegenwoordiging van het
"Indont~sisch" element in diverse commtssles acht hij toch nlet zonder belang. En dit geldt niet in de laatste
plaats de kolonlsatle.
Spr. weidt vervolgens uit over de
kwestle del' schuldbevrljdlng van grondbezit en be3preekt dan de kolonisatle
van Javanen in de, buitengewesten. He,tgeen de heel' Groenenberg ten deze
heeft gezegd, heeft sprekers instemming
nlet. Vertraglng van het tempo dezer
kolonlsatie acht spr. ten zeerste ongewenscht. Van de Regee'l'ing vraa~t hij
juist de verzekering, dat de werving van
wel'kUeden voor de rubbergewesten in
geenen. deele belemmerend zal werken
op de ko10nlsatle van Javanen.
He~ voor de transmigratie op Java
uitgetrokl<en bedrag acht spr. veel te
gering'.
Hij bepleit verder den aanleg van wegen in Noord-Indramajee ten behoeve
van de ontshHting van het Tjipoenegara-gebled. Even dl'ingend Is de verbetering van den irrigatie-toestand in
Noord-Indramajoe.
Bpr. elndigt met de aandacht te 'vestlgen op de wenschelijkheid van den
bouw van wedana-woningen, o.m. voor
h~t district Tambakredjo' in Z.·Bodjonegoro.
De heer
, 1

Iskandar Dijlat~1

vraagt speciaal de aa'ndacht .voorden
economlschen toestand del' bevolking
van het pIa-Ueland. ,In dit, verband be~
spreekt hij de kwestle del' schu,ldbevrijding van grondbezit~ waarbij hij wijst
op een rapport, door een 'ambtenaar van
het
Volkscredietwezen
uitgebracht,
waarin ,t.a.v. een gedeelte del' residen~
tie Chcrlbon gezegd wordt, dat de positie van den inheemschen grondbeziNer
weinlg uitsteekt boven die van den Ioon~
arbeider. Spr. acht het uitgetrokl<en bedrag, ook als garantle, te, gering eil
vraagt zlch af, of ·er niets meer gedaan
zal worden wanneer de welvaartbijdrage
is opgebruikt.
Spr. dring't er tevens QP aan, dat de
Aig. Volkseredietbank een soepeler houding aanneemt tegenover de credietnemers en bepleit voorts de ,steunverleening aan de kleine weverijen. Bpr. geeft
te dlen einde een schema, waarbij deze
,steunverleening zou kunnen worden geregeld langs cooperatieven weg.
Bpr. v~stigt voorts de aandacht op het
belang van verbetering del' landbouwvoorlichting. Hij ,onder;3teunt tenslotte
het betoog van den heel' Soeria Nata
Atmadj~ Inza,ke den aanleg van een weg
van rrjiandjoer naar Poerwakart.a en
inzake den bouw van scholen in verband m.et de overdracht van een deel
del' onderwijszorg aan de locale ressorten.
'
De heel'
.Soe!mwati.
neemt het op v'oor de belangen der buitengewesten; Spr. stelt de bevolkingscijfers \ian Bali tegenover die van Java
en grondt daarop de conclusie, dat de
buite.Mgewesten in het algenleen naar
verhoucting veel te weinlg ontvangen.
Spr. bepleit ,verder den aanleg van
een welJ dwars door Midden-Ball en den
bouw van een goede aan!egpl~ats te
Gllimanoek.
De heel'
/
De Hoog
vindt, dat weinig aandacht is besteed
aan de belangen vande blijvers. 'Spr.
vraagt om wat mindel' nadruk te leggen
op verhetel'ingen 'ten behoev~ van het
Boschwezen e.d., doch meer op de door
hem bedoelde ,belangen. (De heel' Wil'jopran'Jto: Ik ondersc11l'ijf Uw meening
ten delen).
Spr. danld voor dezen steun van onve\l'wachte zijde. Uij herinnel't ~raan,
hee vaak l'eeds is gevraagd om steun
van de kleine Europeesche industrieen
e.d. en dringt erop aaJl, dat daaraan inderdaad aandacht zal worden gewijd.
Spr. heeft een open oog voor, het belang del' schuldbevdjding van grondgezit. Daal'naast vergete men echter
niet de belting-en van den kleinland~
bouwer.
Spr. vraagt tenslotte hoehet staat
met de p1annen tot het o'prichten van
een suikerschool voor de opleiding van
chemici' hier te lande.
..
De heer
Sosrohallikoesoemo
stelt eenlge vrage-n'ln verband met het
bandjh'vrlj maken van het gebied bij
Dema.k.
De heel'

Thamrin
Spr. eindlgt met een reeks desiderata
t.a,v. versehlllende posten naar voren te
beplelt o.m. de bescnermlng en de be..
brengen, waal'pij htj o.m. de indiening
\'orderil1g van de inheemsche kunstnij ..
van een amendement aankondlgt illzake den bouw van asslstent-wedana-wo· wll nlet' ol\tkehhen~ dat de' voorges,telde verheld, welke door den Invoer v,all wes..
~insen in versoh1l1end,e onderdlstrlcten. maatredelen nUt'tlg:l 2ljn, ~oOh 2ij betl'ef· tel'sche ,gebrtllkst\rtlkelen achtel,ultge..

drongen wordt. 'Achter-Indi(e h~ef.t te
zien gegeven hoe sterk die verdringing
•
kan zijn. De Regeering daar heeft echtel' het belang derzaak Ingezlen en een
school opgericht. Spr. zou zieh hier
voorloopig willen bepalen tot een proef,
ook met betrekking tot een beteren af- •
zet, door Inschakellng van het Java-Instituut. Spr. raamt, dat voor de oprlchDe openingsretle uun Bontlsooorsiuer R.A,. Schotman
tlng VRl1 een school en andere maatregelen 50.000 gld. gemoeld zal zijn. (De
In zijn openingsrede (Vrijdagochtend) bij een ' nleuw plan de campagne voor
heel' H art: Alleen maar 50.000 gulden?)
begon de bondsvoorzitter, de heer R. A. te leggen.
Schotman, dank te brengen aan den atDe heel'
Sprekende cijfers terzake zal ook de
deelingsvoorzitter voor de vrtendelljke
uitkomst
van de gehouden enquete geWiwoho begroetlng namens de afdeeling "Vorstenlanden". 8pr. bracht dan in herln- ven, waarop 726 antwoorden zijn bin,
oefent crltiek op den algemeenen kant nerlng de eerste vergaderlng, welke hij nengekomen. .
Een under punt van actle in 1936,
del' verdeeling van 'de wolvaartsbljdrage. In deze omgeving voor den bond had
Z.i. komt daardoor de bedoeling dier meegemaakt, narnelijk .dle te Klaten op hoewel nlet van zoo algemeen J1Ut als
28 Mei 1933, kort na zijn optreden als de actie Inzake de Aanvullende Planwelvaartsbljdrage nlet tot haar recht.
bondsvoorzitter, waarbij totaal zeven tersregeling, is geweest de reglstratle
De heel'
personen aan wezlg waren, Thans is deze van kosthutzen voor klnderen in BanKoesoemo Oetoyo afdeeling 67 man sterk en een der beste doeng. ook hiervan zal eon overzicht
worden gegeven, waarin men zai ontvan de planters-organlsatle.
waren, van hoeveel belang deze nieuwe
is teleurgesteld over de Ingcdlende plannen, wijl zij nlet de welvaartbevordeWeel' zijn van Oost en West, zelde instelling Is en hoe rulm het gebrutk is,
ring, doch de werkverschaffing naar spreker, de afgevaardigden van den N. I. dat er ondanks den korten tijd van haar
voren schulven. llet meest oprecht is P. B, tezamen gekomen om zlch te be~ bestaan reeds van gemaakt is. '1'001' de
ten deze de Dienst van het Boschwe· raden over diverse' vraagstukken, welke afdeelingen om of bij' groote· plaatsen
zen. Spr. is uiteraard niet tegen werk~ verband houden met de positie van den cen navolgenswaardig voorbe~ld.
verschaffing, maar men bestede daar- planter in de?e gewesten. Laat 'lk belI{om ik thans tot den toestand van
aan geen gelden, die door Nederland ginnen met te constateeren, dat dit on· den bond .zeIt, dan moet ik memoreetel' beschikking zi]n gesteld voor de be- del' gunst!ger omstandlgheden geschledt ren, ve1'volgde spreker, dat het ledental
dan een j aar tel'ug te Bandoeng' het ge~ in 1936 met 29 is verminderd, ondanks
vordel'Ing van Ide welvaart.
Z-oo kan spr. geen welVaartbevorde- val was. 'rhans is veel ten goede ver- de 173 nieuw~toegetredenen, en op ul:'
I'ing zien in den bouw van schepen e.1t.q. anderd, want hoewel de tijd nog nlet Jmo van het afgeloopen jaar 1405 be~
Spr. kan evenmin inzlen, d~t voor de daar is om vreugdekretente slaken en droeg. Deze numerieke achteruitgang is
werkverschaffing in de metaal1ndustrie we - gerijpt door de bIttel'e, ervarlng voor een groot deel het gevolg van de
7.00 groote sommen noodig 'zouden zijn. del' zes crisisjaren- zeer voorzIcht1g uittreding van hen, die de cultures
(De heel" Hart: Te Seerabaja be- moe ten zijn in het trekken van onze voorgoed hebben verlaten, t.w. de oudere
staan !verscheidene machinefabrie.ken). conciusies, kan toch vellig en zonder werkloozen.
Nochtans heert. het plan o8k zijn goe- kans op tegenspraak worden getulgd, dat
VQorts herdacht spreker de in het
de zijden, o.m. waar beoogd, wordt de we er met ons werk, met de cultures, vorige jaar overleden 13 leden, bij welke
distributie van betel' zaaizaad voor den merkbaar betel' voorstaan dan een jaar woorden de aanwezigen zich van hun
landbollw. Het daarvoor uitgetrokken geleden en dat inderdaad in de laatste zetels verhleven. Na de wijzigingen in
bedra-g van 2 ton is echter te gering, maanden een ommekeer ten goede is het bestuur te hebben medegedeeld,
wijl het feitelijk neerkomt op een uit· gekomeno: radicaal voor de rubber, min- bracht spreker hulde aan het lid van
del' geprononceerd, doch niettemin dtH- het dagelijksch bestuur, den heel' J. H.
gave van 1 a 3 cent per hectare.
delijk waarneembaar voor de andere culEen andere goede zijde del' voorstel- tures. Dit heeft logisch tengevolge, dat Hondius van' Herwerden, die vrijwel
len acht sp1'. de kolonisatle van Javanen de positie van den planter ook steviger, vanaf de oprichting het steunfonds op
in de buitengewesten. Tegen de "metho- hoopvoller wordt en de kans op plaat- onberispelijke wijze heeft beheerd. Nade echter heeft spr. verschillende bezwa- sing in de cultures voor geschikte ele- mens het hoofdbestuur stelde spreker
voor te bepalen, dat het Steunfonds den
ren. Men late af van de ·Z.g. "kernkolo- menten is vergroot.
naam zal krijgen van Van Herwerdennisatie'~ en voorkome, dat nleuwe ,kolofonds.
nisten moeten peginnen met in dienstdankbaarheid herdenken we
Met
Den wensch' uitsprekende, dat ook de·
baarheld te gaan.
da.arbij de werkgevers, die bij de intrede zc zevende algemeene vergadering moge
De heel'
dC?ef g\l,nstiger constellatie de salaris- strekken tot hell van het planterscorps
\Virjopranoto sen hunper werknemersdoor intrekkip.g en moge bijdragen tot den bloei van
del' uit noodzaak opgelegde kortingen denN. I. Plantersbond, verklaarde spre..
op
hetvoor-cl'1sispeil hebben terugge,.. ker de vergadering VOor geopend.
constateert, dat er geen post is uitgetrokken, voor de kolonisatle van de in- bracht, daarmede toonende, dat de benne
tellectueele inheemschell, die toch de- langen van hun personeel veilig zijn in
hun
handen.
Spreker
uitte
dan
de
klacht,
,~elfde moeilijkhedim, ondervinden als de
Dc brand Ie I(ola' Pillullg
Europeanen bier te lande. Aan' de be- dat onder ·onze werklooze11 menschen in
langen van de laatsten wordt, in,tus- de kracht hunner jaren biJ vacatures
schen meer aandacht besteed dan aan worden ~ voorbijgegaan door de benoe,Als eell .f~kkel: heftig en snel
die van de intellectueele inheemschen, ming van pas-afgestudeel'den, van hler
In den nacht van Zaterdag 6 Febr.
zoo o.m. bij het aannemen van volon- zooweI ais uit Holland. Zij, die den 35jarigen leeftijd bereikt hebben, kunnen heert te Kota Plnang eenhevi.ge brand
tairs bil de 8.S..
Spr. heert inmiddels kellllis gema3kt practisch gesproken hun kans op he1'- gewoed, waardoorbijna het geheele
met een Europeesche kolonIsat1e op Ja.. plaatsing weI afschrijven, ja zeUs de plaatsje in de asch gelegd werd. In aan..
va en hij heeft den indruk meegeno- 30~jarige leeftijd' is reeds bij sollicita- sluiting op het korte telegrafische be·
men, dat het daarmee niet zoo goed ties veelal 'n bezwaar. Spreker bepleitte richt van dezen grooten brand ont.
overheidsmaatregelen dienaangaande.
leenen we thans nog de volgende blj ...
gaat. Tusschen de kolonisten onderling
210nderheden aan de "Dell Crt.": Ze,·
Is de verhouding niet zoo goed. En de
lIet ~ buitenlandsch verlof ventlg petak-wohIngen' en kedehs,
negeering weet dit.
I
voornamelijk' ·van hout gebouwd en met
Nu is e1' in de stukken ook verwezen'
Het afgeloopen jaar, glng spreker zInk of atap bedekt, zijn een proal der
naar de Giesting" doch spr. merkt op, \'Dort, was in diverse opzichten een be- vlammen geworden. Van den Inboedel
datde leenIng van een ton, welke daar- langrijk jaar. Ik' ~oem in de eerste en de voorraden der toko's kon: pracvoor , door de Regeering is verstrekt, plaa'ts de behandeling van, de Aanvul- tlsoh niets worden gered. De kazerne
pract1~ch niet terug
wordt betaald. lende Plantersregeling in den Volksraad van de Veldpolltle, eveneens van hout
('f e g ens p r a a k
van den en later in het College van Gedelegeer- opgetrokken, Is mede- volkomen Vel'''
h e ,e r Doe v' e).
den.Het oordeel van den bond zou kun- brand. Het PaleIs van den ZelfbestuutSpr. herinnert verder aan den steun, nen luiden: dankbaar maar niet vol- del' bleef gespaard, evenals de missigit.
door de Regeering verleend aan de ver- daan. Dankbaar om, de vele goede re- Voor zoover Zaterdaginorgen viel na te
schillende Europeesche kolonisatie-vel'- gelingen. doch daartegenover dlep te- gaan zijn er geen persoonlijke ongelukeeniglngen. De door den heel' Koesoemo l€urgesteld VOOr zoover betreft de' rege- ken gebeurd. De brand breidde zlcn
Oetoyo opgerichte kolonlsatievereeniging ling van het recht op buitenlandsch ver- zeer snel uit door de ori1standlghefd~
ten behoeve van Inheemsche intellec- lof, een instelling, welke door het plan- dat er een tamelijk felle wind bUes. Aan
tueelen heeft ditm steun echter nlet ge- tcrscorps QP zoo buitengewoon hoogen dit feit Is het ook te wijten, d·at de
hact en moest weer opgeheven wOl·den. prijs wordt gesteld. \Vij zien in de re- zwakke blussehil1Jg'spogingen geen resl.ll...
Thans is een nieuwe vereenigIng,opge- geeringsformuleel'ing, zooals die, on· taat hebbengehad. Het bedrag del' aan...
richt, doch ookdeze kr1jgt geen~ hulp. danks de vrijwel algemeene oppositie geric:hte schade· wordt officieus op min·
Spr. noenlt in dit verband den Kolo- van de zijde der EUl'opeesche Volksraads- stens een halve ton .geraamd. lI~t Bin·
nisatieraad. (De heel' Drossaers: Ole leden in de 'ordonnantie is blijven be- nenlandsch Bestuur neemt maatregelen
Is uitsluItend voor Europeanen). Bpr. staan, een pogIng tot liquictatie van een om voor onderdak en voedselvoorziening
heert een andere indruk gekr'egen, zoo- instituut, dat, hlstorisch gegroeId, als del' slachtoffers te zorgen.
'
weI uit een onderhoud' met den heel' Een onvel'vreemdbaar recht moet wor ..
Er
zijn
geen
aanwijzingen
voor
het
den
beschouwd
voor
den
werknemer,
die
Den !famet', als uit de richtlijnen van
.,
'dien Raad, die' slechts zeggen, dat het afkomstig is uit een land buiten Neder- vermoeden van brandstichting.
De
bi'and
he
eft
het
"hart"
van
Kota
Iandsch-Indie,
zoomede
voor
die
z.g.
Incollege geen bemoeienls zal hebben met
de koloni'Satle van Inheemsche tan i's. dische werkkrachten, welke met die im- Pinang getroffen, de dIcht-bebouwde
Tenslotte bepleit spr. in dit verband de portgroep maatschappelijk volkomen pasarwijk;, waal' voornamelijk hOllf.en
oprichting van een school voor de op- zijn geassimlleerd. En wij begrijpen niet woningen staan. Het blijkt 1111 echte....,
hoe een regeering, die toch in wezen dat ook enkt~Je steenen gebouwen door
lelding van kolonlsten.
Westersch georienteerd Is en aanvoelen het vuur werden vel'woest, onder meet
Ook de opleidIng van vakmenschen moet, welke groote plaats het moeder- de woning van den wijkmeester der Ohivoor de z.g. midden-indnstrieen acht land inneemt in de harten van hen, die neezen. Het Palels van den Zelfbestuurspr. urgent en zij' zon met weinlg kosten vandaar naar Indie ovel'kwamen, hoe- del' en de mlssigit konden gespaard blijen in betrekkelijk korten t'ijd kunnen veel banden hen met dat stamland bin- vell, doordat zij op een flillken afstand
geschieden in Japan.
den, tot een regeling gekomen is, die, van de elgenlijke "kotta" gelegen zijn.
De dakl-oozen zijn, voorloopig in en·
Tegen 2 uul' word~ de openbare vei'- werd ze algemeen gevolgd, dit Quitengad~rlng gesloten.
lo.ndsch verlof thans reeds tot een ult:. kele gespaard geblevell steenen w(niinzondering en in een niet vena toekomst gen ondergebracht ell worden door be~-----tot een hooge, uitzondering zou maken. middeling van het Binnenlandsch BeI
,
stuut' onderleiding van den controleur,
Rijiupreul en S!lcJHng
Het wettelijk recht daart'oe toch be- den heer Forch, yan voedsel en andere·
eerste benoodigdheden voorzien. De
Verschenen is het voorloopig verslag perkt zlch in de Aanvullende Planters- meesten hebbeil alles In het vuur vel'·
regeling
tot
hen,
die
uitgezonden
zijn
van de Eerste Kamer betreffende de been bij denzelfden werkgever, die hen uit- loren. Door den fellen wind was het
grooting 'van Onderwijs, en Aneta seint
zond, blijve-n dienen, wat nu al een kleine niet mogelljk inboedel en toko-voorrahieruit het volgende:
minderheid is en straks - waar nle- den tijdig naar buiten te sleepen. Kota
VerschUlende leden spraken hun ver- mand practisch gespl'oken meer uitge~ Pinang brandde als een fakkel: heftig
'
wOlidering uit over de wiJze waarop het zonden wordt - vrijwel een doode let- en sne1.
denkbeeld van de uitgJfte eener rijm- ter zal wordEn. Verder wordt dit recht
Het meerendeel del' afgebrande perceeprent tel' gelegenheid van het huwelijk gebonden aan een salarisgrens van len werd door Chineezell bewoond of was
der Prinses werd verwezenlijkt.
f 350 's maands, een bezoldiging, welke eigendom van Chineezen. In totaal zijn
Vele leden betreurden de mlnisterieele door dell dodl'snee-employe nooit be- thans ongeveer vierhonderd meI1schen J
spe1lings-l1laatregelen, omdat deze noeh reikt wOl'dt, dan weI na een lange reeks da,kloos, daar de meeste del' zeventlg ke- '
de voor- en Hoch de teJenstanders van van jar~n, t.erwijl juist naar het eerste deh's door meerdere fam1l1es bewoond
de spelling-Marchant kunnen bevredi- buitenlandsche verlof zoo' wordt ge- werden~
,
gen. Alleen een wettelijke regeling kan haakt, als veelal nog naaste familiele~
Zooals reeds opgemerkt kondeii geen
zekerheid geven, zoo meenden deze Ie· clen, nag ouders in leven zijn en ook behoorlijke blusschings-pogingen in het
den, doch van andere zijde aehtte men overigens de banden met het moederland werk worden gesteld, omdat Kota Pinang
de spelllngs-matel'le nlet vatbaar voor nog zoo buitengewoon sterk zijn. Over geen enkele br,andspuit bezit. WeI heeft
dit laatste, den psychologischen kant men hier en daar wat nagebluscht en op
een wettel1jke regeling.
van de kwes~ie, is bij de behandeling andere wijze bijstand verleend.
van de Aanvullende Plantersregelihg
Terwijl de meeste slachtoffers er niet
nog geen· woord) gerept., noch door de
DE TOESTAND VAN DEN PAUS
in
geslaagd z'ijn veel van hun bezlttlnregeerlng, noch tijdens de ldebatten in
'Nanr Havas d.d. 10 dezer uit Vat!':' het Hertogspark. Het Is daarom, dat gen te redden, wist de Politte de meeste
ca anstad seint, Is de toestand van den ons hoofdbestuur gemeend heeft aan papieren en voorwerpen van waaroe. in
Paus onvel'anderd. De Helllge Vader een zoo belangrijke kwestle een voorname ve1llgheid te brengen, v66r haar In het
heeft verscheldene kerkelijke hOQgwaar- plaats op de agenda voor deie Jaarver· centrum der kotta gelegen houten ka..
gaderlns to mQeten Inrulmen en claar.. zerne een prool der vl~mmen went" .,......
dlghelclsbekleeders ontvangen.
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het eiqen
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leveu?"
Een vrouw verward in de kron..
kefs von- psycholoqlsche studie
no lezing van Van Schelven's
boek.

door ",
onze medewerkster Helen

Bep kwam blnnenvallen op het

mo-

ment, oat ik met kokkie een mlnder
vrlendelijk onderhoud had, omdat ik
-aanzetsel in een pan ontdekte (dat daar
na de reiniging van. het voorwerp in
kwestle bes1fst niet hool'de) en dat; terwijl lk nog maar net op adem was na
een dlspuut met den djongoS over de
vraag of je een vertrek van 5 blj 6 meter kan dweilen met een 110eveelheld
water, die in een theekopje ZQU gaan.
Tegelijkertijd verscheen er iemand met
een rekening van de Nirom,' een bijdrage, die ook een ieder met· zooveel
blijmoedigheld geeft, terwijl een 'oogenblik later een boek, dat ik had uitgeIeend, werd terug.gebracht, met de mededeeling, dat kleine Bobbie er bij ongeluk chocolade op gemorsb. had en ot
1k dat maar niet kwalijk wou riemen.
Aan mijn verschi1lende. gewaarwordingen gaf ik in het bijzijn van Hep
lucht, zooals je je dat kunt veroorloven
in de aanwezigheid van iemarid, die jo
net zoo goed kent a1s" jezelf. Het lEmke
van Bep is altijd, dat ze fijn 'met je
meeraast en bij vele gelegenheden overtreft ze me nog in het vinden van 'uitdrukkingen van de vereisehte. sterkte.
Maar dit keer vond lk geen' aanmoe~
diging of versterking in de houdlng of
de woorden van mijn vrlendin en nadat
lk dus naar mijn genoegen mijn meenlng had teo kennen gegeven over de
gelloemde en nog eenige andere omstandigheden, vroeg ik: "Waar zit jij
zoo over te plekeren? Is er lets bijzollders 7"
I
- Nee, nee, heelemaal niet -', ant\Voordde Bep. - Ik zit er alleen maar
over te denken, tot welk type jij behoort. Ik geloof, dat je iemand bent
n1et een cycloide temperament, dat wiI
zeggen van het egocentrlsche type, met
een aanduiding yan den gewetens,nensch......
I
. "Reuze", zei lk. "Is het een voordracht? Je doet het al verbazend aardig".
- Toch zou ik zeggen - / ging Bep
onverdrotel1 voort, - dater ook weI
wat aesthetische en religleuze' llelgingen in je zlttell, al komen die op het
oogenbllk nlet tot uiting. Je zoudt dus
zijn een mengelmoes van de drle typen,
iets van een hondenl1atuur, lets van den'
kattenaard en lets van de gewetensvolheid van het paard.- '.
.
,,'t Zal ongetwijfeld een s\1cces voor je
worden", zei ik, maar ga nou niet zoo
verder, want ik begrijp er ntet veel van.
Waar en wanneer treed je op met dlt
tOOl't beschaafde humor ?l'
-- Leentje. -, ging nep verder, (en
ze bleef volmaakt ernstig). - dat kan
Je toch zoo te pas komen, als je weet,
welk type je bent. Ik heb het van
mezelf,ook al uitgemaakt. Ik ben een
cqntemplatleve mensch met veel van
het zintulgelijke, wat maar - gelukkJg
Is, want Jaap is in hoofdzaak. het sen~ibe!e type, maar hij heeft ook wat van
den'sodaalvoelenden mensch. Oat verklaart zooveel! Toen 111j vanochtend
mopperde, omdat zijn schoenEm nlet
naar zijn zin gepoetst waren; heb ik
hem erop gewezen, dat hij zij'n behoefte
aan waard'eering voor zijn persoonlijkheld de overhand laat krijgen op zij~
gewetensdrang.
"

gemoet kom, Heusch, je moet dat boek
oOK eens lezen, Helen. Het Is ontzilglijk
interessant.
"Dus het Is e~n boek, en geen voordracht", 'Zel lk.
I
pig.
heb
van

Wees nou niet zoo would-be grap~
Je begrijpt heel goed, dat lk het
over dat boek, dat ik van de week
Cora leende.
,

Nu werd het me duidelijk. Cora had
als verjaardagsc.adeau gestuurd gekregeh : "W)3.t maakt U van uw leven", een
werk van den ienuwarts van Schelven.
Ik iou, hier onmiddellijk een beschouwing. aan vast kunnen knoopen over de
·wonderlijke keuze van ,verjaardagsgesch.enken, die sommige menschen hebben~

I

Maar dat sta~t buiten dlt vernaal.
Cora dan, seheen nog geen tijd te hebbell voor zoo'n "zwaar bo~klJ. zooals ze
(tat noemt, en Bep had zich er op geworpen met die. levenskrachtlge belangstelling voor alles' en iedereen, die
ik aItijd zoo in haar bewonder.
En dit was het resultaat! Bep, mijn
l1l1chtere ,vrlendin Bep, verward in de
kronkels van psychologische studie van
haarzelf en anderen! Hep,
die van
cycloide temperamenten en contemplatleve types sprak, met een
gelukzallg
air, alsof ze nu den steen del' Wijzen had
gevonden.
JapOll met schootje van groen nl1we~l,
de ceintuur van gO\~ct lame, de· bontIk wrong de blttere woorden, die mij
garneering van nert.
11aar de keel k~pen, met moeite naar
beneden en zei, in een opwelling om, ~- --wat ook vall' mijn trouw jegens deze
kameraad pal te doen staan: "Nu, dat te' weinig water/gebruikt, omdat ik m.ijll
lijkt dan weI een erg Interessant werk.- goede ge~d mget betalen voor steehte
El~ ik vind, dat je er al een heeleboel radioprestaties en .omdat er lets van,
uit hebt ol>gestoken Tenminste, als het mijn materieele bezit Is vernield· I. '~n:
je rust g.eeft om te weten, waarom Jaap dan zeg Ije nog, dat lk nlet weet, hoe
over zijn schoenen rnoppert en waarom je ziel aan stukken gereten kan wor"
jij niet genoeg aandacht aan de schoens- den door de dagelljksche ergernissen".
meer besteedt".
- Nou julst! en als jt) dat hl,zle.t, dan
- Oat zeg je zoo minachtend' -, zei moet je toch Eens, Ie~el1, 'Wat dr. vall
Hep, gelaten gl1mlachend', - omdat je Schelven daarover schrijtt. Hij' zegt...
denkt, .dat schoenen en; schoensmeer
geen dingen zijn, waar je aandacht aan
"Hij zou mij waarsChijl1lijk vertelien,
moet besteden -.
dat ik lets van den woedend blaffel1den
keffer, iets van de manlakaal:'zinde1ljke
"Warempel weI. Ondanks mljn ego~ kat en' le~ val'l het ,achteruitschoppeneentrischen inslag let ik toch ook nog de paard in me had, denk je oak nlet 1
wei een tlkje op het uiterlijk. En ik 't Lijkt lue prettlg, als Je W? tot he~
gebruik altijd een goed merk schoen- dlerenrijk \Vordt teruggebraCl1t".
creme".
I
'; - ,~aar je vindt het mal, dat lk 2ulke - He nee! Je drijft ook overal den
materleele dhlgen in 'Verband breng spot mee! Lees het b<>ek nou maar
met het karakter van een mensch. En eerst, heusch, dan 'dweep.je er oqk meet
toch Helen, als je eens wist, hoeveel Julst om aan die klelne dagelijksche
inyloed d~ kleinste materleele dingen ergernlssel1 het hoofd te bieden! Lees
som's hebben op ons zieleleven.
dan maar eens, wat hij schrijft over de
kleine genoegens van den dag. 0, ik ken
, ,-;zou ik dat nlet weten? En je be- dat gedeelte al bijna uit mijn hoofd !
trapt me er juist op, dat ik bijna uit Hij zegt: Hebt U weI eens in de vroegte
mijn ziel',spring ::- want ze noemen dat de eerste vogel hooren zingen ? \Veet U,
je -vel, maar in werltelijkheld springt er hoe de eerste golf frissche lucht ruikt,
dan binnenin .wat -,omdat de kokkie als U het hoofd 's morgens naar' bui,de pannen verwaarloost en de djongos ten steekt? W:eet U, hoe vruchten rui-

"Heb je hem dat op zijn nuchtere
maag toegediend ?", vroeg ik. ,.Dan is
hij zeker boos het huis ui~geloopen ?"
- Oat nlet. Maar, hij verklaarde, er
geen jota van te begrijpen en zel, dat,
hij Hever had, dat ik lette op de kwaliteit schoensmeer, die de bedienden
gebruiken."Gelijk heeft hij. Ik snap OOk' nlet,
wat. jouw psychologische studie te maken heeft met zijn ongepoetste schoenen".
- Och, dat is andel'S heel eenvoudlg.
Jaap heeft behoefte aan waardeering
en wU dus met netgepoetste schoel1en
') loopen. Maar als· gewetensmensch k~1l1
hij natuurlijk niet
zonder wroeging
opspelen ovel' slechtgepoetste schoenen......
[ .I
,,-Nou Beppielief", probeerde ik het
met kalmw en !Zachtheid, "zuilen we
dan nu eens een lekkeren koelen dronk
nemen 1"
- Graag .-, zei Bep, die naar ik met
vreugde oritdekte, haar zil1 voor de
werkelijkheld nlet heelemaal kwijt was.
Maar nauwelijks· hadden we den eersten slok genomen of ze begon weel':
- Maar doordat ik meer tot het contempla tleve genelgd bell, is het moge~lJk, dat Ik nan Jaaps ~el\slb11ltelt te-
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ken? Wect U weI hoe lekker een ge... DE ;ENGELSCJlE FILMlNDUS'fRIE EN [ _ _
wone aardappel smaakt s Weet U ......
JlET AMERIKAANSCUE AF·
' ...
,,\Veet U, hoe prettlg het Is om's morZETGEBIED'
MARY
MACDONALD'S
gens gewekt te worden door het gekrijsch van de baby bij de buren 1 Weet
De financleele catastrophe in de En- -I f)
. lIS ELEe TO L"
U, hoe doerlan ruikt? Weet U, hoe het gelsehe fllmlndustrie is', zooals wij reeds
verwijdert mede-eters en
product smaakt, dat men hler aardapeerder hebben vastgesteld, ,voor een
vetwormpjes en geneest bij
pel noemt ?"
groot dee I het gevolg ~weest van te , . regelmatig gebruik volko- Helen, wat ben Je drakerig verve- gerlngen omzet in de Vereenigde sta- :
men. olle hi.nderlijke vetaflend vanmorgen ! Je wllt me gewoonweg ten Vertegenwoordlgers 'van Engelsche . , s~heldlng In het aangeniet begrijpen I <De man heeft toch tm- ttlm-maatscheppijen
bevinden
zlch __ zlcht.
,
'
mers gelijk I We ergeren ons door aan
-U I
allerlei kleine dingen en aan den ande- thans In 'Amerlka, of zijn. reeds weel'"
its uitend bij
ren kant merken we honderden prettl- terug; de heer ostrer, president van
IRMSCHER &
ge klelntgheden niet op t
Gaumont-British, de heer l'allos, ma- . .

I
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' "Nietes!" zei lk, als in den tijd', dat
Bep en lk nog vlechten droegen en een
fabergriffel rullden tegen een stuk
kauwgum. "Lekker ntets I. Ik merk net
zoo goed de prettlge 'klemigheden als
jij en dr. van j8Chelven ! Maar ik kan het
nlet helpen, dat lk de onpretttge klelnlgheden ook merk I En dat verander
je nlet, al schrijf je of lees je er honderd dikke geleerde of populaire boeken
over !"
, - NOll jja, zel Bep ontmoedtgd, voor
[ou zijn zu1ke boeken dan ook blljkbaar
niet bestemd! Maar' er zljn toch zeker
nog weI heel vee I menschen, dIe alleen
maar de narigheden zlen en dle door
zoo'n boek kunnen leeren, hoe blind ze
zljn! .
"Het leven een 2egen! ", gaf lk toe.
"Weet je weI, dat we vroeger ook dachten, dat Ralph Waldo Trine en Prentice
Mulford aIle
zenuwpatlent'en konden
genezen en van deze droeve wereld een
blijde maken ? Die Amerikanen gebruik·
ten er alleen wat minder geleerde termen bij en rnlsschien hebben ze juist
daardDor meer kunnen bereiken. Oeh,
ell toch kan geen sterveling je helpen
om van buiten af je innerlljk te verlichten! Oat moet immers toeh. allemaal ult
jezeIt komen!
'

- Wat maakt
vroeg Bep.

U van Uw leven?

. "The best of it", antwoordde lk. "En
daarom praten we nu nlet verd.er over
sensibillteit en egocentrls-ellen aanleg,
m"aar we gaan gezelIlg een beebje shop·
p'en, naar een hoedje kijken, dat ik
broodnOQ11g heb jen zlen of ik op Pasar
Baroe mooie roode tomaten kan krljgen.
THug naar het eenvo\ldlge bestaan I"
Toen lieten we de psychologIc verde~
rusten.

.CO. .
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nager van 'London Fllms, en andere on- __
derhandelaars, probeeren te redden wat

8

er te redden valt, en Engelsche films
op de Amerlkaansche markt te plaatH'

sen.
Zij ,krijgen echter te hooren dat : a.
de Engelsche films te zeer tnterleur zijn
aan het ~Holly'woodsche product, en b.
het Amerikaansche ~ubllek weinig pl'ijs
stelt op Engelsche fUmsterren.
.. ,
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Een gebeel met leer bekleed Jl1terieur Is te zien op een Ie.
ltert~ntoon~teUQlg te LOUden. De ontwel'pers meenen dat
Jeder met :3\lcce~ to geb~Uikel~ Is ter yerVRngln8 van }10Ut,
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. De heel' Ostrer heeft nu een communlque uttgegeven, waarin hij deze
tegenwerplngen bestrijdt. Wat het En··
gelsche product aangaat, dit kan .wei'
niet over de geheele linle . wedijveren
met het Amerlkaansche, maar films
als: "Hendrik VIII", "De man die leveel wIst", "Oe 39 voetstappen", "De
roode Pimpernel", "Tudor Rose", en nog
een heele serle andere hebben in de
Vereenigde staten groot succes gehad,
en 'Wat de Engelsche artisten betreft:
waarom engageerde Hollywood Charles
L~ughton, Sydney ?owatd, Clive Brook,
Madeleine Carroll, Sir Guy Standing,
en nog dozijnen an'deren, ah het Amerikaansche publlek ,geen Engelsche sterren Wil zlen?
De reden waarom m~n den Engelschen
import van films in .Amerika zooveeJ
mogelijk tegenhoudt, is volgen,s. d m
president van Gaumont-British uitslui··
tend gelegen in de tegenwel'king van de
groote' Amerlkaansche fllmmaatschappljen, die Hever hun elgen producten
laten circuleeren, en daarom allen In··
v¢er saboteeren. Hij wijst er verder op
dat Amerlka. per Jaar ongeveer 250.000
pond sterling Engelscl1e films afneemt,
terwijl de Amerlkaansche fUms In Engeland per Jaar... tlen mlllioen pond
sterling opbrengen.

Orlgineele zwart..wollell japon.
. Kraag en schootje van persianer
bont \V,orden er 'os overheen ge·
dragen.
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Wat Londen en Parijs decreteeren
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Short skirfs, high waists, low' hats
i
I
~
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JIoorjllars-eollect;es ilu",s ijverig Ivoorbereitl

De duke of Windsor he~ft zijrt laatste
woord In de mode rtog 11let gezegd. Men
I
blljft hem trouw, ten eerste met de voorvan
I
jaarshoeden, verslerd met strulsveeren
'.
f
ohte specIale ntectewerkster
la Wales. Ten tweede met de stoffen
die ter zijner eere ·al maanden geleden
.!
gelanceerd werden. Weetsels met gekroonde E-varlatles, met wapenspreu.
Dertlen t Dat moet nu voor de gngel- ken en heraldieke emb~men. Met kleusehe vrouw 't getal zljn, 't "lucky num· ren als kroongeel, Marlborough-blauw,
ber" dat in Inches den afstand ultdrukt Buckingham..paars, koningsrood en st.
van haar nieuwsten rok, van den zoom James-rose.
tot aan den gronel. _
.
I
Natuurlijk dat ook Parijs zieh door de
. D€rtien inches, dat wll dus zeggen 33
Engelsche kroningsfeesten heeft laten
c.M. op den kop at. Dat is een heeleboel ; beinvloeden. Behalve de Schotsche ruitdat beteekent dat de Engelsche vrouw desslns, . die zlch meer dan oolt in de
tokken zal gaan dragen die ongeveer-bal- ~leeding zullen :vertoonen, worden vlagverwege de kulten eindlgen..
'
gen, kroontjes, palelzen en kasteelen op
stoffen gedrukt.
't Mid!del wordt daarbiJ een inch, dus
een goede 2% c;M., hooger geplaatst dan
\Vat Parijs zegt
de natuurlljke Hjn. Hle'rmee willen en;.
kele voor:,lanstaanden in de Engelsche
Parljs heeft 't grootste woord nog niet
modewereld een verandering brengen In gesproken.
;'t sllhouet 1937.
,
In de atelfers wordt met zenuwaehti; De hoedjes vallen daarentegen aan ~en gen ijve~ gewerkt om alles voor de groo'kant zoo laag naar beneden, d'~t 't reah- te voorjaarscolleetles in orde te hebben.
teroog er bijna onbruikbaar door wordt 't Zljn nog maar de ml-collectlons, waal''geJl1aakt. De modekleuren 'zullen o.a. In we evenwel al een enkele Voorspelzijn "tangerine", een, lelle' tint in terrt\ ling voor de toekomst kunnen zlen. Voor
cotta, en 't "dark olive. green",.een ~qlp. haar die naar de Riviera ge~rokken zUn,
bere kleur, waarvan nlet, verwaeht, kan werden de nieuwe modellen gemaakt
worden dat ze de huidskleur 'op zal ha. "pour les pays du sOleil"~ waarln vooral
len tot de zoo z~er' gewenschte ~chool. opvallend ziJn de llchte en· heldere kleu:girl-complexIon.
ren, in zoo felle tegenstelllng me~ de

.i
i

BRUSSELSC}IE

l\lOD~BRtE.~

(

a

!

gedempt~ wolilge winterlluancen. Orijsblauw, groen en champagl1ekleur, maar
vooral 't heele gamma in de prachtlge
barnsteentinten! Flatteerende, verjon·
gende kleurert 1 niet allee11 geheel effen,
maar in combinatie met marine-blauw,
kastarijebruin en groen.
Paquin maakte een oltjf-groene tail·
leur waarbij een roestroode bloUse, voor
de koudere dagen; maa'r voor den zonneschijn had hij verschlllende ensembles
van Iicht tot meel' gedempte barnsteen..
tinten. Patou kwam voor den dag mot
een mantel in beige en groene groote
ruiten, recht en los neerhangend, van
een grooten chIc.
Met 't oo'g op den aanstaanden carnavalstijd werden enkele robes de style gelanceerd, geschikt om met een kleine
wijzIging als gewone avondjapon dlen~t
te doen. Op de·teekening zien we er een
voorbeeld van. Zonder de volumineuse
strik, en met een paar nieuwe, mindel'
imposante mouwen wordt dit toilet een
decoratieve kleeding voor een avond..
feest. Vooral 't "decollete rom antlque",
zooals de vendeuses de' laag ontbloote
schouders noemden en 't daaronder 2eer
nauw ingehaalde, puntlg toeloopende
keurslijfje, zijn zeer flatteus en vallen
onder 't nieuwste van 't nleuwste. Ook
't andere a vondtoilet is een mode} uit
de laatste ml-collections. De lange, nau,we iOnderjapon is uit bleekrose crepe sa ..
tin, ovel'sluierd door een zeer wijde, In ...
gerimpelde rok van gaas, waar langs
den ,geheelen zoom een randje fluwee.
len lint. in donkerrose Is aangezet. 1)e..
zelfde donkerrose l1nten vormen 't d~ ...
collete in den rug.
Sensation~el zullen de nleuwe hoeden
zijn r
Hlerbij vast de eerste creatie voor
"Ie pays du Sole11", een model Van Ro"
bertf Piguet in donker, ietwat stug stroot
In den rand Is een stevlg stuk lalton
verwerkt dat de zwiertge golven hl
st.and dient te houden. Eeh' groote, op..
staande strlk in dezelfde kleur als 't
stroo ,maakt er 't model niet eenvoudigel' op, maar Is nlettemin noodzakelijk
om evenwlcht te geven aan (de ·compo.
sltle van 't geheel. 't Is een van de
groote t'egenstel11ngen in de hoedenmode, die ''voor 't grootste gedeelte nog be ..
staat ult kleine, hooge, puntlge model..
len.
I
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• • •• dat groote strlkken hoogtiJ vleren
• • .• dat er vee) echte juweefen worden
gedragen en dfentengevoIge eenvoudfg
helljnde avondlaponnen en vogue ziJu
De strlkkenmode wordt duidelijk getoond in de
schetsjes in het vierkantje, waar men een donkere, heel
slmpele avondjapon opmerkt, slechts getoold 'met een
strlk in. den rug, waarvan de lange, zeer breede ultetnden dlenst doen als sleep, Daarnaast een mlddagjaponnetle, ook al verslerd met een breede, gestrlkte sJerp
en tenslotte de strlkkenmode, -zooals die op de hoeden
wordt toegepast. Onnoodig: te 'zeggen, dat Madame Mode ons uu eens een - overlgens nlet nleuw - idee aan
de hand heeft gedaan, dat alleen maar instemming kan
vinden, doordat deze fleurlge gameerlng, mtts op 'de
[ulste Wijze toegepast, Inderdaad uiterst rlatteus is.
Rechts op de. g,roote plaat en in het midden ziet men
hoe de bontlassen, vroeger haast altij'd volgenseenzelfde standaard model vervaardlgd, thans hun klassleke
recht-toe-recht-aan ontrouw zijn geworden en de meest
uiteenloopende en' ook flatteuze , modellen hebben,
waarbij het bont zoo bewerkt is, dab het veel van zijn
stijfheid verloren heeft en.zeer scepel Is geworden.
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Boven een zeer luxueuze en gekleede "house'gown" _::
hulslapon ts etgenlllk nlet de [utste vertallng van het
woord, atttians nlet van het beg-rip daarvan -- waarln
Mevrouwtje haar gasten kan ontvangen ; het materlaal
is velour's chiffon. Om het mlddel een breede igordel van

•

verguld metalen blaadles.

:~,

~.
Rechts : Een blousje

van 'wit en zwart se-

streept llnnen, gedra-

gen op een witte lange
• brook met een breede,
roode 8j erp om het
mlddel, De groote zakdock om het hoofd is
zwart met witte en roo•.
de randen. . . , .
Daamaast cen . skiI

eostuum : donkerbrulne
.plusrours met helgeel
met
Iasle,
afgezet
brulne leeren btezen.

De llnksche figuut in den
rechternoek heefteen eenvoudlg gedrapeerde avond..
Japon .' aan van witte crepe
met dito avondmantel; de
eenige verslerlng wordt ge- .
vorrnd door de juweelen om
. .den hals en in (de gesp. Daarnaast een avondjapon van
goudlame met los Dalmatlsch
. Jakje
dlto mutsJt~J'~ld(j
dikl geborduurdmeb gekleurde !,draden ; om den hats een
kett1n~ van' gouden munten,
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Ontevreden over de Duitsche verfllmlng •
I
van "Pygmalion"

Filmsterren
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Richard I "Bolesh\\vsl'i

.t .

Dlnsdag 19 Januarl Is te Los Angeles
op 47-jarigen leeftljd de fllmregisseur
ntnneitk6rt verhekt' de Hongaarsche Richard Boleslawski overleden aan een
llii!lreg!ssetlr· dr. Paul Fejos, dl~ hog
hartaanval. Zijn laatste film Was The
nlet ~d lal\g 'geled~n ~etl belangwekgarden
Allah, met ~atlene Dietrich
keitde tmn Van Madalgaskal' gemaakt
en Charles Boyer in de hoofdrollen.
heett, 'vdot rek~rting ;V'an de 'grodte
2weedsche
flln\onderiteming Svertsk
Boleslawskl was in 1889 te Warschau
rUmtnd1.1Shl naar het Oosten, om. er in geboren. Hij glng reeds op Jeugdigen
~jam) lit Ne-del'landsc'h 'Oost-Indle ell In leeftijd aan het tooneel. Hij werkte o,m.
Britsch Nieuw:.Oillnea. ver.schlIlel1de bij het MoskOuel' KUnstlertheater en
ilhrt3'. op te fiemen . .reJos wordt ver~e bleef daar tot 1915. In den oorlog nam
ield door dell beellSCh~m cameraman
Rudolf .ttedr1ksoll, die Odk. met herti hij dienSt bij de cavaler1e. Mij was of01> Maaa,ga$k~r' .was; en dell Zweed- flcier bij het eerste Poolsche regiment
s~hen geluldso'perateur 'Nils tov~nJ wallt lanc1ers. Later was hij cameraman bij
het is de bedo~lIng de films oooveel de bolsjewistische troepen. In 1920 troi<
mogelijk als ~ell.ildsfllms met .authell- hij naar de Vereenigde staten, waal'
tlek geluld op te nenten.
hiJ een aantal vertooningen regisseerde. In 1932 kwam hij bij de film en
.. Ill. het Nooiden van Siam gaat men maakte hij bij de Metro Goldwyn Mayer
op camerajacht naar oUfaliten en in o.a. Rasputin and the Empress en later
~alakka hoop~ men vele tijgers voor de storm at Daybreak, l\{en in White, Cllve
lens· ell de microfoon te krijgen.· Ver- of India, Les Mlserables en Three Oodvolgens trekt de ex·peditle, naar de fathers.
\
Mentawal..ellanden bewesten Sumatra,
die dr. FeJos om\ verschillende redellen
aanlokken, dan 'komen Bl1llton, Batavia,
8emar.ang, Soerabaja en - natuurlijk
Ball aan de buurt, waarna men
zljn .geluk beproeven gaat blj de in de
Zweedscl1e pers als grlezellge draken .
aangekondlgde waranen van Komodo,
aldus de "N. R. 0,". Het laatste object i
tijde11.J dez-e reis. door het Oosten, die
.ruJm twee Ja~r duren zal, is het onder
Australlsch ,beheer staande dee! van
Nieuw-Guinei. ;Het is de
bedoel1ng,
tangs de Fly-r1vier stroomopwaarts te
trekkf3n tot a~n de waterscheiding, die
over te 'steken om dan de bronneu van
de Sepik-rivier te zoeken eu deze tot
nan de kust te volgen. Fejos hoopt
uiter-aurd van 'gan.scher harte in de gelegenheid te lZijn tijdens dezen tocht
over Nieuw-Ouinea in contact met enkele merkwaardlge stammen te komen.
om hUll doen en laten te 'ffmen. Voor
alle zekerheid neemt de expedltle, behalve z1jn fllmapparaten en goed 5Q.OOO
meter '~legatlefUm, een kortegolf-zender en ~el1 doktersultru$tlng - Fejos
was chlrurg VOOl' hij tUmregisseur werd
- mede. I

,Vatl KOJllOtlo

of

I
I

In hoeverre dr. FeJos Zijl\ opn'emlllgen tot een ~roote fUm zal verwerken
han~t waarschljnlljk af 'van het matetiaal, 'dat htj verkrljgt. In de' eerste
plaats zullen .de geschikte afzonderlijke
Illms In de Zweedsche bioscopen vel'toond worderi In den yorm van zoogenaamde "korlfllms", document-aires van
een minuut of 12
15, die hler· zeer
In trek zljn in sedert enkele Jare'n. ook
. weI, o.a. naat Ruslan.d,. Dehemarken
Danlelle Darrieux, de Fr31lsche actrlce)
EngeIand·, geexporteerd wordell. En Is do<?r Universal Pictures geengageerll
waarSChijnlij~ zUllen
dus· FOJo~ e~l
Bvensk 'Fllmlndnstrl aldus llloole r~cltt· op cen contract Voor vijf jaar. Zij ZOli
me 'VOOl' een· deel van OJlze OQ.,t rna,,' een aago VRIl een mtllQ·en dollar ge.

a

en

~en,

/

ut~tell.

1
:-

-"F_ _

VIERDE B[AD

==zu:::~s

r

I

.

J'W

~

~_~

--- ...........

Borstbeehl van G. B. Shaw, door Jacob

I

Epstein. :

Het Amerikaansche flhnblad "Fame"
pUbliceert een interview met Bernard
Shaw, waarin de schrijver wederom
uiteen zet, waarom hij niet veel voelt
vool' het vel'filmen van 2ijn stukken.
Shaw verklaarde geen principieele
bezwaren tegen de film te hebben. lIij
zOli integendeel ,al zijn st\lkken gaarne
verfilmd zien, lals het maar niet gebeu1't
door onbevoegden, die er niet het
minste begrip van hebben hoe een geval
dl'amatisch moet worden weergegeven.
Het Is, 'volgens Shaw, nog nlet tot de
groote filmmaatschappijen doorgedrongen, dat ~l~amaturgie een yak is, dat
men moet hebben geleerd. - "De maat-·
schappijen zijn be reId enorme bedragen
te betalen voor geschoolde camera-men,
electriciens, schHders, scene-bouwers,
musicl en fil~1sterren. Ais er een appa·
raat defect raa}{t, htalen ze, er .geell
loopjongen blJ, maar een vakman. Maar
nls el' een stuk van Shakespeare vool'
de fiLm moet worden bewerkt laten ze
'een loopjongen komen, die al het mogelijke doet om Shakespeare's werk te
verknoelen, In d~ overtuiging d.at hiJ
het verbetert. Of Hever een portier.
Want een portier ziet niets anders vall
het leven dan auto's die onophoudelijk
voor-l'ijden en menschen die aldoor
maar"'trappen oploopen en achter deuren. verdwijnen. Daarom' hebben de
film-producenten er een wet van gemaakt, dat een flIm ,VOOr 95 procent
moet bestaan uit trappenloopen en in
of uit auto's stappen. ZeUs het succes
van Chaplin heeft hen nlet· geleerd,
dat een trap nlet interessant is, tenzlj
lemand er af valt en omdat er voor het
effect :Van mljn tooneel~tukken geen
trappen noodtg zijn, krijg lk te hooren
dat lk geen begr1p heb van fllmkunst.

"De film", zoo vervolgde Shaw, "beschlkt over veel meer geld dan het
tooneel. Daal'on1. behoeft iemand, die
vool' de film schrijft, veel mi~der met
tlJd, ruhnte, en geld rekening te houden, dan een toolleelschrijver. Maar de
kunst om die .grootere mogelijkheden
doel·matLg te ~gebruiken, t.s de'zelfde als
die om zlch aan de beperklngen van het
tooneel te houden.
Men moet een intrigue weergeven,
karakters doen leven, de aandacht trekken, 'v'asthouden en leiden, julst zooa13
Shakespeare en Mollere da t moesten
doen. Iemand, die nlet met dat talent
Is geboren, zal, met 'de beste bedoelln.gen, alles bedel'ven, als 'hij het tooneelstuk van een "vakman" voor de fllm
g'aat bewerken".
i
•
Op de 'vraag of hij'dan wenschte, dat
zljn stukken voor de fllm zouden worden bewerkt door iemand die als tooneelschrijver ala zijn gelijke kon worden beschouwd, antwoordde Shaw, dat
zoo lemand het veel te druk zou hebben. met het schrijven van 'zijl)' eigen
tooneelstukken en dat da'arom iedere
dramaturg zelf vaor de film-bewerklng
van zijn' stukken moet zorgen,
Over de Duitsche verfllming val1 zijn
"pygmalion" (de Nederlandsche i~, zooals men weet, nog In bewerking), verklaarde Shaw ten slotte: "De producenten hadden zlch contractueel en
door de plechtigste beloften verplicht,
zich strikt· aan ,mijn scenario te houden.
Maar zij hebben kost-en noch moeite
gespaard om het onher'kenbaar te maken. Zjj hebben ledel' effect bedorven,
aIle karakters vervalscht. Zij hebben er
alles hi ge.bracht, wat ik had weggehten, en vrljwel al~es 'w~ggelaten, wat 1k
er In had gezet".
I

. DE EX-KONING BLIJFT POPUJ..i \IR
Op 12 Januari· j1. werde·n' In de Canadeesche b1oscopcn' filmjournaals vertoond' met de laatste opnamen van exkoning Edward. Het Is In Canad·a niet
de gewo·onte In schou\vb'urgen en bioscopen gereg~ld het Engelsche volk.;lled
te spelen, bij deze gelegenheld ech.ter
zong het pUbliek staande, tel'wijI ne
aanwezigen luid applaudisseerden, als de
hertog iVan Windsor o"p, h~t doek kwam,
terwljl ultroepen weerklonke'n :. "We still
want Edward", en zoo meer. De Cana~
deesche bladen makthl ~r geen gM1ehll
van ~bt de tegenwoordige konlng In
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W'.:gens zesjartgen dlenst acht maar-den
verlof naar Europa" verleend aan ,II.
KREEFTENBERG, Eur. hootdonderwljzev
bij het openbaar W.l.o., tijdelijk ter beschikking gesteld van het Bestuur der "Med,H~
sche schoolvereenigtng", terrcinde te worden
werkzaamgesteld aan de van die' vereeutging uitgaaude Europeesche lagere school
aldaar met bepallng, dat hl] zijn JJ.etrekking
Kapltein Jean Lafitte was een der cell 16.del1' Novernbce ~937 zal nederleggen.
W'eg'?-ns achtjarigen dienst lien maanden
laatsten van de beruchte zeeroovers, verlof
naar Europa. verleend: aars mevr. H.
die in de Amerikaansche wateren ope- BAARS gel>. VAN BRAAM, Eut'. hoordoncerwljzeres
de open bare Eur. l::t'd lagere
reerden. Zijn carriere was uiterst merk- school A te bij
Bandceng met bepaling, dat zl]
~aardig. In 1809 was hij nog hoefsmid haar betrekking den 2den Juli 193'1 zal nederleggen,
III NIeuw-Orleans, In 1813 maakte hlj
Qp verzoek gerekend van 31 Jan. 1937
deel uit van een bende smokkelaars, errvol ontheven van haar tijdelijke werkdie haar hoofdkwartier had op het zaamstelling als waarnemend Europeesche
efland Grande Terre. Lafitte schoot onderwijzeres vcor de eerste twee schoottijaan de openbare Eur. 4de lagere school
den aanvoerder, zekeren Grambo, neer den
te Bandoeng, mej. W. M. VAN DER ImIDE.
en nam zelt zljn p'aats in. In 1813 werd
Wegecs zesjarlgen dlenst acht maanden
deze bende door den staat Loui-siana vo- verlof naar Europa. verleend aan H. M. J.
SCHUTGENS, Eur. hoofdonderwiizer bij de
gelvrij verklaard, of schoon 'zij zich be- cpenbare
mulo-schdol te Magelang met beperkte tot smokkelen.
paling, dat hij zich zijn betrekking den 16den
November 1937 zal neder!eggel~"
Belast met de wao.rneming del' betrekki11g
In 1823 kreeg een Enge!sch oorlogs- van Eul'. schoolhoofd en gepl. aan de 2de
schip hem te pakken, hij stierf, vech- H. r. S. te Kcetaradja G. M. M. DE VREE,
van verlof uit Europa teruggetend tot aan zijn laatsten ademtocht 8,mbtenaal'
keerd.
.
oJ) het dek van zijn 'schip.
'
He1'teno2md tot EUf. ondel'wijzercs en
gepl. aid 4.de EUf, .::chool te Bar.dO'cn:£J
Jean Lafitte w 1,'3 de hatste del' "on- mev~ de Weduwe L. M. H. PIEPERS geb.
derwet~che" zeel'oovel·S·: P7J"
, •• •
D.E ",CHEEMAKER, ambtenares van verlor
~
,
" ~IJn Cantela I Ult Europa tel'llgverwacht.
.
(waal'over wlj de bljzonderhecten ontBenoemd tot onderwijzer ONG TIONO
leenden aall het st~Hldaal'dwerk "The LIEM, than~. onderw.ijzer vo~~ de eers~{'
Pitates' ,Who'g \Vl'o")
levert zel''''
I
twee schcoltlJden, bhjvend'~ hlJ gepI. aid
.
~,-,r vo op
II. O. IS. te Bangkalan.
stof VOOl~ een film. De· regisseur zal a 11e
Herbencemd tot Em'. noofdondenvijl:u en
opnamen doen op de historische p1aat- gepl.. aid 7,de Em'. seheol te Batavia Th. M.
sen, vermoedelijk zal Erroll Flynn de ~A~ULE~A, ambtenaal' van yerlof uit Eu,·
. dit
opa tel'll o verwacht.
•
' I k ..
h 00 fd 1'0
rtj.gen III
prcduct, dat z:ll
Overgepl. van a'a '2<le Eul'. school ta Mauitkomen onder den tHel "De boeka- ka.ssar naal' de Eur. school te POcl'wakarta
nier"
de I!1Uf. hoofdollderwijzel' U. M. SOHNS.
Herbencemd tot Eur. hootdonderwijzer eh
.
gep1. aid ~de Elir. school te Makassar V. E.
Mrs. Johnson zet het wel'k BLOEMHARO, ambtenaar van verlot uit
Europa te1'ugverwacht.
van h3:U man voort
Ber.cemd tot Eul'. onderwijzel'es voor de
ec;rste tweoJ schooltij<1en en gepl. aid Eu\'.
cchool te Tjepoe mej. L. S. VAN KRIEKEN,
Een telegram uit Los An~eles' meldt, ambtenares van verlot Uit Europa terugver~
.
dat mrs. Martin John30n, wIer echtge- wacht.
noot 13 Janu.ul door een vHegongeluk
Bw.n~hJal1ltsch B~e,tuur
om' het leven is gekomen, haar voornemen te kennen heeft :gageven, aIOnts!agen uit· 's Lands dlen,~t op Yerzc·ek
leen voort te gaan met het exp~orat1e· gerekend van 30 Novelllbu 1936 eervol en
werk. met de C3mera per vliegnuchine met l'echt op ptcnsioen, de geweZel!' inspecteur van pilitie h~ klasse bij de ve~dpo1itie
in de afgelegen ,gebieden, .wElk wer:{ te
Amboina, 1'esidentie Molukken, O. M. M.
het echtpaar beroemd heen gemaakt. J. JANSSENS.
- ,
Gepl. te Pcerwokerto, teneinde op te tre"Wij lzullen Martins C·1mera's \vast- Jen als techn:sch leidel' del" veldpolitJ,e, te~"ens chef van de g,~we.:.telijke l"ecnerche in
houden", zei mevrouw Johnson tot haar de residentie Banju.:mas, provincia Middenmoeder, terwijl zij In haar b.ed in Java, zoomcde als hoofd van de 3tad.5politie
het zi~kenhUls lag, waar zij lang- . tp. P(,'~l'wokerto, de C0l1unis.sari3 van politte
klasse HADEN ASIKIN NATAi'JEGARA
zamerhand herstelt van de verwondln.. Ie
thans gepl. bij de stadspolitie te Semarang
gen, opgedaan blj het vHegongeluk. "Ik
Gepl. in. de provir.~ie M:ddcl1-Java. de
ben van plan, aIleen VOOl't te gaan met ~ssist·.:nt-re31<lent D. H. VAN DER MEUthans gept. in de Pl·ovir.de West-Java.
dit wel'k en nog meer films te maken op LEN,
Gepl. in de provincie West-Java, de ass.~
Borneo en In de Zu'dzee. Maar 'Vaal res. M. C. VaORN, than3 gepl. in de Pl·OV.
terugkeer naal' Keny,a kan geen spra- Midci'cn~Ja va.
Met ing. van den dag waal'op de betrek-'
ke· zijn", voegde :ze er aan toe.
king zal worden aanvaard, benoemd tot com)Ioewel zij nog pijn lijdt ten gevolge missul'is van politie Ie klas::'e blj de algevan een gebroken been, heeft mevrouw meene polit:e W. E. BoCK, ambt. van buiJohnson toch reeds een serle lezlngen tenlandsch verlor terugverwacht, laatst-elijk
die betl'. bekleed hebbend'a, met bepaling, dat
voorbereld.
hij wordt gepl. bij de stadspol. te Batavia,
ll"'_t:t inbegrip van Mr.-Comelis, residentie,
Batavia.
Gary Cooper
Met ing. van den dag waarop de betn.~k·
king zal worden aanvaard, benoemd tot comOary Cooper zou de hoofdrol spelen missaris van politie ,Ie klas~e bij de algein "Texas Rangers", doch werd vel' van- meene pol. II. S'IEENSMA, ambt. van bultenlands.ch verlo! t~rugvoel'\vacht,. laatstegen door Fred MacMurray, nadat Gary iijk die JJ.etr. JJ.ekleed hebbende, met ucpaCooper te kennen had gegeven n~ ~t in ling, dat hij wordt geplaatst te Buit-enzorg,
cen film te wil'en optreden met J,lck teneinde op te tre~'~n als technisch lelder
del' veldpolitie, tevens chef van
gewest~
Oakie. Deze beide artlsten zijn water lijke recherche il~, de reiidenW~n de
Bantam en
en vuur en Cooper's manager achtte het Buitenzorg provinc:e West-Java, zeomede als
verstandlger het niet op lnoeilijkheden hooM van de stadspolit~'a te Buitenzorg.
Gepl. to Amboil1a, t~neinde op te tn~dell
t~ 10.ten aankomen.
als adjunct-techr.lsch "leider del' veldpolitie
in d~ resid'entie Molukken, d'e commisaris
Bette Davi~ van polit:e Ie klasse CH. F. VAN KRIEKEN
thans gepl. bij de stadspolitie te Batavil1,
met illbegrip van Mr.-Cornelis resid'cntie
Warner Bros en Bette Davis zijn tot Batavia, met oopaling, dat hij r.evens ge...
een vergelijk gekomer{, nadat de actrlce noemde functie mede zal worden belSlst met
haar Londensch geruchtmakend proces werkzaamheden ten behoeve van de stadstegen de filmmaatschappij had verlo- politie te Ambolna.
reno Met toestemming van beid~ parBoscbwezen
tijen fung€erde Georg Ar1i:s als bemiddelaar. Deze bejaarde acteur .s'aagde
De boschopzicht~r MAS MANGOENDIerin ,Bette Davis te overtuigen, dat zlj HARDJO is eervol 'ontheven van de waardel' werkzaamh't:den in het res::ort
te heetgebakerd was geweest. De' actrlce neming
Gajam.
gaat nog deze maand weer aan het
De two boschopzicter A. CR. MONTEIRO
is belast met het lesort Gajam. I
I
werk.
Bencemd tot houtvestel' btj den. Di~nst
van het Boschwezocn en ter beschikking gest.
Charles "~arrel van het Hoofd van den dienst der Wlldhoutbo~.gchel1 op Java en Madoera M. W. HOLTEN HOVE, ambt. Val) bUitenCharles' Fanel, vroeger de partner TERMAN
landsch verlof terugverwaeht, laatsto:~lijk gevan Janet Gaynor, relst thans door noemde betrekking bekleed! hebb'cnde.
Ideni tot houtvester bij den Di'enst van
Jiluropa, en was met Kerstmis te Parijs.
het Boschwezen en ter beschikkinif g'csteld
van het Hoofd van. het Djatibedrijf ire J.
In eell intetvl~w verklaarde hlj : "Ik H. BOS en ir. W. J. H. SCHOPHUYS, ambt.
buitenlandcch verlot terugv·erwacht,
wll niet meer in films optreden. lk "an
genoemde betr. oek1. hebl:lcnde.
houd van retzen· en ik haat de- ateUers. laatstel.
Idem tot ing. bij c.en Dienst van het
Er zljn d~11' veel ze1fZltChtlge, koud- Boschwezen en tel' beschlkkil1g gest. van het
b!oedlge diva's, die aan niets anders Hoo!d . van het Djatlbe<irijf, ir. G. H. B.
HOFMAN ambt. van buitenlandsch verlot
denken. dan aan persoonlijken rcienl.
terugverwacht,
laatstelijk genoemde bet!'.
bekl. hebber.de"
liefde spcelt in haUl' levell, volstrekt
"
'6een ro1. ,Ik behoof ze 'nooit meer te'rug
Economisehe Z~ken
teo zien ''"'
Benoemd tot lantfbotlwopzichter met
Bel~koelen en teegevoegd aan den
Na Pirandello's <lootl etandp1.
Iandbo\lwconsulent, belast md de lelding va-.n
c.'~ landbcuwvoorliehtingsdienst in de reSlLuigi tPir.lndello heeH ztch in 2ljn dentie Eenkoelen R. SOEWARNO, thal~S
la£\tste levensdagen veel bezig g,~hou tijdel. waarnemend landbouwopzichtel'.
V'crleend aan den ambt. vcor de ~nnel'\
den met tet b,~werken van fllm,3cena- v!ssche1'ij te Pa:::oeroeal~ F. BOTKE, wegcns
rio's uit Zijn stukken ; dit was voor h(~m ze\"enjariaen dienst eel1 bUltenlandsch vereen rijke bron van inkomsten, Ook la! voor den tijd van negel1 maanden. lU'et.
bep. dat hij zijr-. betrekking zal nederlegg-cI1
hielp hij weI bij de regie, het iailt~t l)ij op 1 Nov. 1937', na afloop van den dienst.
de film "II fu Mattia Pascali' <"Hij
W1S Pascal"), een f11m die dl'1e dagen.
Scheepvaart
voor zljn dood gereed kwam.
Overgepl. van het' aouvernenients s. $)
Arend" naat het Gouvernements 8.S ... Valk'
Pirandello 1s nus weI "in het harJ1aS b?ide
toe Tg. Priok, de 2de werktuigkur.digtgestorv'el\" ; cok heeft hij nog een bijna G. J. MULI~ER.
voltooid tOOllee~stuk achtergelaten "I
glgantl ddh montagna" ("De reuzen'
van het gelJergte"), ,:1lleen het lnat~te
bedriJ'f ontbreekt
do~h de schrijver
l3lijkens bericht van het D2p. van Kot.
.
'
.
.. zullen de dll'lg€erend off. van Gezondheid
heeft in het kort aangegeven. hoe hlJ 2de k1. N. H. A. J. SCHULTE van zijl~e
~lch dlt slotbed1'ijf heeft gedacht. en·1 d~tacheering bij de KQloniale Reserv'e en de
l"U dell tekc.t makel~ kap. del' Jnl. W. J. H. HOU'BOLT, H, H.
a· ll der'e 11 Zlll'en
,1
~
"
JUDSING ell J. P. LINCK van verlof met
waarna oak dit stuk v~n Plrande-Uo zal i het m.s. ,.Johan van Olde,nbarnevelt", dat OJ}
worden verfihnct. Tel' eere van Zijn na- 24 Febr. a.s. vertrekt naar Neqerlal~dsch-In.
Oil 27 Janu'al'i in dH! te1'ugkeere)l, ·t'crwijl do 2de luit., del' Inf.
ged ach ten ls'zullen
.
r'
B. H, FARRET JENTINK en F. M. BILL·
aHe Ital1aansche :schouwburgen s.m;~ 1ROTU per zel!<le scheep.sgelegenhetd hUl~ne
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Off. Berichten

Cecil B. de Mille is bezig met ~e voorbereiding van cen van' !zijn "mlllioenen-Illms", waarln de carriere van den
plraat ,Jean Lafitte zal worden behandeld.

" Het is elgenaardtg, maar ook 111 de
fjlmwereld gaat het spreekwoord op dat
Slechts zeer weinig beroemde
"vele wegen naar Rome leiden"...... en
filmacteurs en actrices begonhet schijnt dat de stager, de bakker en
de kruldenler allen hun beroep vaarwel
nen hun carriere ook werkelijk
hebben gezegd om hun geluk in de
aan tooneel of film. ~ Bijgaand
fllmwereld te gaan beproeven ......
artikel ver telt van de beroepen,
Het zou verbazend
interessant zijn,
waaruit verschillende hunner
wanneer er statistleken beschtkbaar
waren over de verschtllende vakken en
zijn voortgekomen.
beroepen, die al dan niet succesvolle
aeteurs en actrtces geleverd hebben.
Natuurlljk zijn er ook zeer velen onder mantlsche geschiedenis...... June Lang,
d,e' sterren, die van het begin ar precles die de eenlge vrouwelijke rol speelt, was
wisten 'wat ze wllden en van jongsaf mannequin ! in een modezaak in Los
aan' tooneel of film hun geluk beproef- Angeles toen iemand van de 20th Cenden. OOk zijn er de artlstenfah1llfes, zoo- t ury Fox studios, op zoek naar talent,
a,1S 'bijvool'beeld de Barrymores, waar haal· ontdekte...... Julius Tannen, die
act"eeren een traditle geworden Is en elm luitenantsrol speelt, was heel proklnd.eren het niet meer dan natuurlijk zalsch stenotypist op een kantoor, latei'
vinden. 'dat zij. in de voetstappen van secretaris van J. Ogden Armour.
hun ouders treden.
,Warner Baxter maakte verschillende
:-ov~r -.het algemeen genomen zijn er stadia door voor hij tenslotte zijn doel
e-venwel maar heel weinig acteurs en bereikte. Eerst was hij agent van een leactrices aan de' film, die hierin de ver- vensverzekeringmaatschappij,
daarna
wezenlljking van een jeugdideaal en een eigenaar van een gl'OOt service~station
Jeugdambitle hepben gevonden. Indien voor automobielen ...... Victor Kilian, die
er, In een rolbezetting van een bepaalde de 1'01 van sergeant Regnier vervult, beflint·
v<lorkomt, Is dat boven het gon heel nederig als chauffeur van de
geril.lddelde, maar als er toevalllg in een bestelwagen van een
Hollywoodsche
bepaalde film twee "geinspireerde" ac- wasscherij. F'redric March,
tenslotte,
teurs Y06rkomen, mag men van een was cen wiskunstig begaafd 'bankemplobultengewone ultzonderlng spl'eken ... en ye in New York voor de film hem te paktoch Is dlt het geval in de rolbezetting ken kreeg...... Zooals men ziet, heel wat
van 20th Century Fox' groote oorlogs- beroepen leiden tot het veel begeerde
l'.omance The R 0 a d 'r 0 G lor y. sterdom I
LI<mel Barrymore, die in deze film teMyrna Loy was vroeger een toegewljd
2amen ' met \Varner Baxter
en June
beeldhouwster,
Adolphe Menj-otl manaLang optreedt, ,lias nlmmer lets andel'S
dan acteur en heert oak nimmer Jets an- ger van een stoomvaart maatschappij,
ders wenschen te ~ijn. En Nummer twee Slim Summerville...... doodkistenmaker
van de ras-acteurs Is John Qualen. Die (heeft hij er geen prachtlg gezicht
begon . zijn studie aan de tooneelschool Voor? ?), Robert Kent gewoon matroos,
zoodra hlj van de H. B. S. kwam en on- Victor MacLaglen bokser van beroep,
derscheidde zlch al spoedig door zijn J. Edward Bromberg had een sulkerb1iltellgewone ,aanleg jvoor declamatle. goedfabriekje en John Canadine was
Het duurde danook niet lang of Qualen landscha psschilder..... ,...
In de middeleeuwen, in de g'oede oude
kreeg een klein rolletje In een film toegewezen en had ,daarmede de eel'ste tljd van de gilden, was een kaarsenmaI<er een kaarsenmak~r en een loodg'ieschrede gezet op zijn weg naar glorie.
Hoe de andere leden VaIY de rolbe- ter was een loodgleter, maal' tegenzettlng in deze belangrijke flIm acte'ur woordlg kunneil beide beroepen lelden
en actrlce werden, Is niet zoo'n erg ro- tot sterdom in de film wereld I, .... ,...
s_-_==z:::
5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _£ 2 _

Eell lUn\ vall, de ,\Vatanen

-,"-.JI..

Een groote zeerooversfilm

[ilmroem leidt lungs vele paden

Paul Fejos unat' Judie?

__

F i I m V a r i a·

r

,De Herkomst van

~_~

Ph'andel1Q worden 0Ps·evoer(l. 1be~t't:mmh;i

l)~ar

In(.\lfJ

~\ll1~n VQI~cn,

TUUISftEIS

Ull'RF.IS
~

~

"a

~

.~

a e1

o

~
-----

~

0

~ ~

~

10/2

~

E=
e-

Wlal". ~.]j:oIIiP"~.t.Jz'

6/2

Amsterdam
I Leipzig
Rome
I Marseille

~ t lj2

Boedapest

Athene
Mersa M.

,-

Cafro
Gaza
Rutbah
Bagdad

9i2

:t

Basra
Bushire
Djask
Haid-erabad
Karachi
Jodhpur'
Jhanzi
Allahabad
Calcutta
Akyab
Rangoon
Bangkok
Kolak
Victoria F.
Alor Star

9/2

8/2

P~llan,g

Medan
Singapore
Palembang
12·2 BatavIa

Banctoeng

10/2

(/2

,
.
e!!-~~~~~~~~

Scheepsberichten
-------.---DE HAVEN VJ\N TG.-PUIOK

ihngekomen, 9 I·'ebru:ui

N·.;d.
m.s. "Djambi", gez. Baggus, van
Rotterdam en Sil\~apOl'e, AJt. RL.
Ned. m.s. "TabJ.nta",
gez. Jansen, van
Soerabaia en Oosthaven, Agt. S,M.N.
Eng. m.s. "Pl'Ohleth~u:;)", gez. Nelson, van
Bll'kenhead '3n Padaeg, Agt. M. Watson.
Eng. 5,3. "Edendale", gez. Wright, van Singapore en Tg.-Pandan, Agt. K. Gwan.
1'l.!. S.s. "Siberoet", gez. Swieringa, van.
Auck!al'.d en Scerab.liu, Agt. K,P.M.
Jap. m,~. ;,Kotabuki Manr', &\:z. Kida,
van Kobe en Socrabaia.
Vertrokken, 9 Febmari

N.I. 8.S. "de Klerk", gez. de Roos, naar
Soeraba13, ~ceml)awa-Be ..al', Buna, \Vainga.pee '~n 'l'aliwang.
I
Eng,
111,S. ,;Si1verpine", gez. Fletscher,
naal' Tegal, Singapore, l-'ort-Swetter. ham,
Penang, Helawan, Bomb.1Y. Karachi, Aden,
P. SUllap.., Port-Said, H:.uifax, Boston ~n
~'cw-York.

N.l. 3.3. "Parigi" *), gez. Rohr, naar Soerabaia en Beraoe.
,
.
N.!. S.S. "Nw. ~eelal'.d", gez. Hemkes, naa~'
Singapore.
N.!. 5.S. "Melchior T1"cub", gez. Venema,
naar Semarang, Soerabaia. lloeleleng en"
Makasser.
,Eng. m.s. "Silverwillow", gez. Cross, naar
Chel'ibin, Tegal, Semarang, Soerabaia, Pro ..
boliilgg'O, Pal~,aroekan, Makasser, Manll1a,
Lc,s-Angeles. S. Fran~isco en VanCOllV'er.
Eng. 111,5. ~,PrOll1'~theus", gez. Nelson, naal:
CheriOOn.
!:
*) Het N.J. 8.5. "Pal'igi" sleep't het K.P.M.4
schip "Van Riemsdijk" veoi' SlOOp naar Soe..
mbaia.

Aa'I1:gElwmen,

~1

}'ebruari

Ned. s.s. "Melampus", gez. Schaap, van.
Am.:terdam en. PamanO'ekan, Agt. M. Wat·
son & 00.
N.I. 8.S. "Gen. van Geen", gez. Dopheide,
van Semar31lg en Cheri bon" Agt. K.P.M.
No!. ,mL3. "Ben\gka'i3~, 1I.l). Crone. van
Bandjermasin en. Cheribon, Agt. K.P.M.
Ned. m.s. "M. v. \St. AlcJc',501'..jde'" ,g·ez;.
Bakker, van Amsterdam en Singapore, Agt.
S.M.N.
Jap. 3.S. "Erie Maru", gez. Yamamoto,
van Moyi ·en Cllel'ibon, Agt. N. V'cem.
N\'f. m.s. "KampaJ", geZi, :H~rmse, van
Palembar-,g, Agt. K.P.M.
Vertrokkell, 11 Februari

N.r. m.s. "Ophir", gez. Akkerman, naar
Palembang en Pladjoe.
,
N.r. 8,S. ,,51. v/d Beele", gez. Corten, naal'
K1'oe, Bintoehan, Benkoelen, lndrapcera. 'en
Padang.
N.!. 5.S. "Van Spilbergen", gze, Koppenol,
naal' Tegal, Soerabaia, Probolil1ggo, Singapore, Bar,gkok en Saigon.
Eng. 5.S. "Edendale", g'Ez. Wright, naar
Tg.-Pandan, Pk. Pinang, Sg. Liat, Blinjoe
en Sh'lgapore.
'
N.l.
'5.S. "Bontekoe". g\:~. Prass, naar
Rcclriquez, Mauritius, Reunion, 'l'amatave,
Durban, Loul'en.;o-Marques, Beira, ZanZibar,
Mombassa en de 8eychellen.
N.l. 5,S• •,van Gcens", gez. Rashorn, naal'
Ocsthaven en Merak.
Ned. S.s. "Djambl", gez: Bag~us, naa1'
Cheribo:r.·, Semul'ang, Scerab~ia, BalikpaP'an.
ell Makasser.
!
.
Ned. m.s. "M. v. St. Aidegonde". Oez.
Bak~er, naal" Semarang en 8od'abaia.
Jap. s.s. "Kctabukl Mal'll", gez. KiEla, naar
Singapore.

