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.V66r ide :stemming
•
Erls weinig aanlelding breedvoerlg in
te gaan op het voortgezette debat in
,d~n Volksraad over de tinfusle ; In tweedentermljn legde het college zlch groote zelfbeperklng op en dat wa's voor
alle partijen het aangenaarnste, want de
neuzen zijn geteld en veel wljzIglng
kan in de machten niet meer komen.
Aan het slot van de replleken zijn
deze getormuleerq In een tweeta 1 motles
welke wij' aldus in ons blad afdr kcen :
, een met de .strekking de geheele fusie
principleel af te wljzen, de zelfstandlgmaking van Banka als landsbedrijf voor
te bereiden en slechts voor den tlnverkoop eenovereenkomst met Billiton aan
to 'gaan,

,

Hoofdredacteur : J. H. RIYMAN

'Regeltar,lef I 0.50 per regel

maar ook niet b e hoe f d e te, neI
men omdat de kostprljs op Banka zoo
laag Is, dat het bedrljf naar mensche'l1jke berekenlng onder a 1 I e omstandlgheden met winst zou kunnen werken,
In tegenstelling tot de Bllllton met haar
hoogen kostprijs. De Bllllton heeft het
rislco wel genomen, en zlj had velne,
want toen de tinfusie aan de or de kwam,
ontleendezij aan die groote productie
een. claim, .die inderdaad is gehonoreerd
ten koste van Banka, dank zij het feit
dat de minister t e g e n het advies
van Indle doorzette. De rol van dezen
bewindsman in alle tlnzaken geeft telkens weer, e n 0 0 k toe n re e d s,
den indruk dat hij een open oog heert
vopr de belangen van ... ~nl1ton; het
elgen landsbedrijf Is onder dezen minister steeds als een stietklnd bejegend.
Maar dlt verloop van zaken nu te doen
voorkomen als· een gevolg van het
scherpzinnig inzlcht van de ,Bllliton, en
een gerechte straf voor de tekortkoh1lngen van Banka is, met alIe' respect,

, en een welke de fuslegedrachte a a nv aa r d t doch haar slechts tot uitvoering w11 zien komen onder gansch andere voorwaarden.
Oat he~ wetsontwerp zooals het daar
ligt zal, worden verworpen is zoo vast
als eeh huis. 'Slechts een hardnekkige
optintist als de heer Sandkuyl kan
daar • nog aan twijfelen. Of Hever: wij
zijn" vast overttiigdAIdat ook hij niet twijfelt, maar hij is een man die niet bereid
is de nederlaag te erkennen voor zij een
felt is.· Een standpunt waarv.oor wij de
hoed.. afnemen.
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den Volksraad e.rl. drietal vragen be. - antwoord betrertcnde het salarisvraagstuk, lIij kondtgde daarbij de volgende
maat~egelen aan: .
.
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nummer van heden
BUIT~NLAIiD.

Dreigende

woorden van den Franschen

ambassadeur op de Nor...tnterventte-btleenDe regeerlngsgemachtlgde voor alge- komst. - Weini,g wijzlging aan de verschlllende [ronten. - De nteuwe functte van gemeene ambtenaarszaken, mr. \Vesterouen neraal Miaja. - Itallaansch schlp zou Bar..
van lUeeteren, heett heden~orgen in celone gebornbardeerd he bben,

I
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Belaugeijke mededeelingeu
der regeerlng

Algeheele herziening der H. B. B. L.
met 1 n S In e 1 tin g d e r 8 0 %reg e 11 n g, , die ten dee 1 e wordt
herzlen.:
Ink rim pin g van· het regionale
. stelsel tot dezuiver binn,en de ressor·
ten verplaatsbare krachten, met btj het
ressort passende bezoldiging en voor
zoover noodig s tan d p I a. a. t s ..
toe 1 age.
Voor de overige ambtenaren een, voor
heel IndUS' geld end salarispeil, met

1

Welt. 2886, 2887 en 2888

. (Vier bladen)

I

,

;~.'l

overleden

I(ltlISlzilllligvorst,'
iiie dertig· jllal· zijn gebieil bestuurtle ,
.
Gisterenmiddag .. u, 27 is het hootd
van het Pakoe Alalnsche lIuis,
Pangeran Adipati Ado Pakoe Alam
VII, Commandeur in de, Orde van
Oranje-Nassau, Ridder iil de Orde
vau uen Nederlandschen Leeuwen
Kolonel biJ den Generalen. St.af van
bet Koninklijk Nederlalldsch-Indi~
sche Leger, te Djokjakarta in de4 '
ouderdom .van 55 jaar' overleden.
De begrafenis van het stoffelijk
ove.rschot zal morgenvroeg onl n~~
gen uur op plechtige wijze. it~ he~
familiegraf GirigOlldo te Adikarta~
ten \Vesten van \Vates, plaats heb:"
ben.

: G. MOLENAAR

.De Salarissen

Op 55-jarigen leeftijdplotsellnq verscheiden

OP

.I'

Directe~r

Dlt overlijdensbericht komt weI zeer·
Nu het tweede PUl~t. De heer Sand- onverwacht, want er is nlets gemeld
van een ziekte, waaraan de hooge zelfkuyl heert voor zich oo~_een berekenlng bestuurder zou lijden,' en stellig was dit
g~maakt van tie resultaten der fusie elnde niet te voorzlen geweest, daar de
wanneer deze tot stand z..ou zijn geko- zoon van den Pakoe Alam', Panger;\n
men In 1934, en het jaar 1935 dus het, Soeriodllogo, die bij de huWeUjksfeest~n
eerste was geweest waar!n de Venit had' als z1jn vertegenwoordiger In Nederland
gewerkt. Kwam'de hee'r Janssen tot een vertoefd~, In dat geval ,wei. tele~raflsch
teruggeroepen zou zijn.
becijfering, dat· de BllUton dan r u l m '
'
f 270.000 voordeel zou hebb~n ge~qten,
ult de loopbaan'van den thans oV!3rDe heer sandkuyl Is in tweeden ter- de heer Sandkuyl ber~kent een minder . leden vorstzij het volgendaverllleld:
mijn de eenige spreker geweest die de resultaat :het land zou dan bljna een
'
Volgens de Javaansche tijdrekenlng
fusH~ heert verdedigd. Over zijn rede ton meer hebben ontvangen.
werd Pakoe Alam VII geboren op Kllwon
wmen viij hier nog lets· zeggen~ 'ell W(;l
.
28 Soero 1812, overeenkomende met cten
, in; het bizon,der over twee punten.
'
De berekening van den heer Sandkuyl ; datum 1 October 1881 van d~ Wester4
"Het eerste is het volgende., Men weet Is ui'tvoel'ig en, gedeta11leerd. AI' dadelijk sche jaartel'lng. Ree,ds op betrekkeUjk
dat .Banka'S aandeel in het Indisch ult- i blljkt dat hij thans "rectlficaties" heeft· jeugdlgen leeftijd kwam Raden Mas·
'.. . t
Ii· D
d U cr, aangebracht voor de afschrijvingen:" Soerardjo - zOQ was zijn naam als kind
voerquo um zeer aag S. ever ee no, .
. '
.
met de Westersche cultuur In aan1.8. namelijk samengesteld OPt de basis II h~jhe~ft die van Bil~lto~ belangrlj:k ge- 'rak~ng., HIJ toonde,daarvoor; groote~be,4
van de productie in hetjaar 1929 dat. ,reduceerd en dieva~ B~nka, opgevo~rd langstelUng en re,'eds vJ;oegopenbaarde'
'bizonder ongu'n~tig is voor Banka en (teneindeeeri uniform percentage te;ver-.hlj. een, lust tot.·. stu~U.e' ..en ,een. d{~.n~
~~.r- 'guns~ig 'yoor Bnl1tolV:~it ha1}gt. ikdjlgen.,;w,~ "h~bben,,~eed~: he.rp~aldel~k n~at.Yl,etep,,~cll~Pj' ~ls,:nl~.t,~<tl.~Wijltt~7f~
, ... ' . t
t dl h d
lk·e d tegen zulk een vorm vah bec1jferen wa~rgenomen onde,t de jongere., t.~lgep:
sa~en me
oms an g e en we
..e · . ,
.
' . _ j van iiet'PakQeAlamsche Huis: ,In 1899
heer &lndkuyl als vol&t schetst~
een dergelijke .~ekhoudkUndlge. en kwam Soerardjo
de, H.B.S. te sema~
~. i e t . economische wijze va~ 8~oe- .rang.
Geschiedenis, , Jetterkunde en
Een ander argument, dat ~oor de t~C114 peering der ctjfers geprotesteerd De staathuishoudkunde .waren zijn llevestanders der fusie r,aar voren is &€bracht.,
..
.
..
.
is, de bestaande productieverhoU'cJ;ing, out- argumenten voor ons standpunt zuBen l1ngsvakken naast zi)n g~oote belang- '
. ~taan. doordat het Bangkabedrijf... in . t~- wij hier nu niet herhalen. Wij zljn zelfs ,stel11ng voor de Javaansche kunst. Onder
g~nstemng met. andere 01?~ernemll~1&~n 1~ ;
.
.
•
. leiding van zijn oom,
Pangeran Arlo
bmnen· en bUltenlanq, Zl~~ ptoductle in bereid Iden heer Sandkuyl in deze beClj-1 Notod·irodjo maa·kte hiJ "tud'ierelzen
,de tljden van hooge tmpnJzen Hid heeft
\Vijlen Pakoe Aiaill VII.
'opg~voerd. Men zegt. nu, d~t ~angka niet fering te volgen, maar dan onder .voor- naar Padang, Sabang, Singapore, pe;
heeft meegedaan a~n het pnjsbederf £'!1 waarde dat hij consequent is en In zijn nang en Dell en in 1905 kwam hij op
meent da,t· oit bedrljf daarom aanspra.a~{
. ',
I.
'
t
II
lingen, maar tevens deed Z. iI. steeds
he.dt op €.en grooter aandeel in de we- systeem rekenlng ~oudt. met een de afd~eling B van het oenma ge moeHe om, de Javaansche kunst en l1treldproductie.
'. .
a II e e n ten la.ste 'van Bllliton (en' Gymnasmm Willem III te Batavia.
teratuur t~ ,doen her.leven, zoowel op
De waarheid is echter, dat Bangka 1!14
.
derUj~ een tout heeft gemaakt door z:ch Slngkep) komende reserveerlng voor
Reeds een jaar later, n1. 17 Dece,mber het gebled van muziek· en tooneel als
de kans be laten ontnemen' e€n zoo stevig
. .
van de dans enwoordkurtst Bekend is
mogelljk~ positie QP de w€reldmarkt tc mogehjke toekomst-verllezen op die be- 1906, werd hij officieel gelnstalleerd al~
.
veroveren. Zulke fouten wreken zich Ui4 drijven welke voor Banka nlet noodig Is. hoofd van het Pakoe Alamsche Huis met verder, dat hij een st1lle medewerker was
teraard het meest in tijd:en van groote con·
'
den Utel Pangeran Ario Praboe Soerjo- 'van Europeesche geleerden, die. over Jacurrentie: wanneer men om welke reden Geschiedt dlt, dan verandert het beeld
,
vaansche zaken schreven. Zoo had b.v.
ook .ruimte ge€ft aan zijn conc~rrenten, aanstonds. ~
dllogo, nadat zijn oom eenigen tijd als wijlen dr. Groneman veel van zijn pudan zal men later voor het verknJgen van
waarnemend zelfbestuurder was opgeeen grooter aanaeel in de markt moeten
treden ter vervanglng van z1jn vader, die bllcaties te danken aan. gegevens, hem
vechten! BiUitoIJ. heeftzich een goedc
Er is echter meer" Bij h.e t va.ststellen als Pakoe Alam VI slechts een jaar aan door den vorst verstrekt.
\ positie weten te verwerven. Dit is Indie
ten goede gekomen toen het er oin ~ing van de winst heef,t de' verdedlger van het bewind was.
1 October 1921 werd de vorst biJ het
Nederlandsch-Ind:H!
Als zelfbestuurder onderscheidde de bereiken van den veertigjarlgen leeftijd
quotumHet
voor
staat
immers vast, datvast.
de de Billiton allereerst blj het dividend
. het
te stallen.
positie doer Indische tir.,bedrijven in hun 1935 0 P get e I d de directle-!an 4 jonge prins zlch al spoedlg door zijn volgens de Javaansche tijdrekening door
geheel beschouwd er slechter voor zoudeu
systematischen arbeld, door de bevorde- de regeering benoemd tot Pangeran Adi-hebren gestaan, wap'ue"er de B.M. ee'lh~ tiemes· van de BHUton, welke tantiemes
hietzelfde had 'gedaan als Bangka. Het is over 1935 een bedrag uUmaken van ring van het onderwijs, de hervormlng patl Ario Pakoe Alam. Ter gelegenheid
daarom onblllijk het aandeel van Bangka
.....
van"-de ecohomische toestanden in ziJn van zijn zllveren bestuursjublleum in
in. de wereldproductie tegen de BUliton- f 114.000. Hij heeft echter v erg e· grondgebled Adlkar,ta In. het Zuidweste- 1931 werd een gedenkschrlft uitgegeven,
maatschappij uit te spelen.
ten biJ de berekening van de winst- 11jke deel van DjokJakarta, de vereen- waaraan In het bovenstaande een en
aandeelen
van land en Billlwn In de voudiging van ,veel omslachtigec rege- and~r is ontleend.
Het lIs goed deze kwestie nog eens
onder de loupe te nemlm. De lage kost- Venit er rekenlng mede te houden dat
prijs van Banka veroorloofde de Indi- alvorens tot uitkeering zou worden over(de
sehe regeerihg om In ee.ntijd van da- gegaan aan de d 1 r e c Jt i e
... VezeI. voo'r' Ruslulld "
.oe 'Pellsio'ellell
lende prijzen de productie te verminde.- Billiton) 3 percent der wlnst wordt overren 'Zonder kans op schade. Zij' zag aan- pa;ndigd, hetgeen in dit geval zou heb- Niellwe regeling slechts voor dit jaar
Wij' meldden reecls, d'at de "Singkep",
geldig
komen dat l)et misliep, en heeft daar- ben ui,tgemaakt een I som van / 340.000.
het vrachtschip van de StoomvaartDit bedrag ontsnapt dus aan de winstnal~r gehandeld.
Maatschappij Nederland, dat heden van
Blj de elndbehandel1ng van het penverdeeling; het moet worden op~eteld
sioen-ontwerp In de Tweede Kamer uit Prlok de thuisrels aanvangt, buiten
De BUUton daarentegen heert bij da- bij de 10 percent van de o.a. na a~trek heert dr. Colljn verschillende concessies het gewone vaarplan de haven van Odeslende markt Haar productie zeer sterk hierna berekende WhIst.
nioeten doen, waarvan de voornaamste sa, aan de Zwarte Zee zal aanloopen.
it 1 t g e 'b rei d. Oat deed zij niet voor
Herstelt de heer Sandkuyl deze fout, is dat de nieuwe regeUng slechts geldt Het is cen bultengewoon' geval, dat lahaargenoegen, maar om den kostprijs dan komt hij- ongeveer uit op het be- tot einde van dlt jaar.
ding uit Nederlandsch-Indle rechtstreeks
Zl1oveel· mogelijk te drukken. Het gaat drag... dat de heer Janssen berekende:
naar een Sovjet~haven verscheept:wordt.
Aneta-Haag seint: .
hier ook niet om een verschijnsel dat er blijkt dan, dat niet het land ongeveer
Naar wij vernemen, zal d'e lading voor
3Ich alleen bij de BHUtan voordeed. Het een ton voordeel zou hebben behaald,
BiJ de voortgezette behandel1ng van Rusland bestaan uit gave-vezel, welke
het wetsontwerp tot herberekening van
verloop van de wereld-crlsis is 0 n e i nmaar de BHUton ongeveer f 240.000 voor- de pensioenen heert, minIster Colijn het teBelawan-DeU ingenomen zal worden.
dig verscherpt doordat
deel rou h.ebben gehad van de fusie...... amendement 4Joekes betreffende de re- o.e "Singkep" zal daa~na g'eheel tot aan
pro due, en· ten 0 v e r d e \.eMert zlet: de heeren zijn het elgenlijk dactie van artikel 1 overgenomen.
het merk geladen zljn, hetgeen trou11 eel ewe reI d trachten zich te eens. Wi} gelooven niet dat de heer
Het amendement-Rutgers Van Rozen-, wens thans met ,vrijwel alle vrachtsche:..
dekken door bij d ale n de winstmarburg betr'effende artlkel 3, ten bate van
pen, die de Ned.-Indische, ha.vens verges hun kostpr1js te drukken, he~geen Sandkuyl velen heeft overtuigd met zljn hen die na 1 Februarl 1925 afgevloeld
laten,
het geval 18.
berekening, ook. al cijferden zlj die niet zijn alvorens hun maxlmum-pensioen
bljna steeds geschiedde door een u i t4
na. Men g e v 0 e I t, dat de voorge- berelkt ,te hebben, Is na wijzlging conb reI din g van de pr<>ductie.
stelde transactie het land in een on- form een suggestle van minister Col1jn,
\VETSONTWERPEN AANGENOiUEN
Tenslotte. kwam men daardoor van voordeel1ge pasHie brengt en deze over- door deze overgenomen.
tuiging spreekt sterker dan, becljferinDe heer Joekes trok z1jn amendement
Naar Aneta ult Den Haag selnt, heeft
de wal in de sloot. Deze reusachtlge gen, ~an een voorstander der {usie. Maar op artikel 4, strekkende om. niet te kor...
,de
Tweede Kamer de wetsontwerpen In
speculatie tegen het gezond verstand Is het was toch weI de moeite waard even ten op de kapiteinspensioenen, toege·
een der opmerkelijkste verschijnselen vas,t te stellen, dat 0 0 k d e z e kend tusschen de jaren 1920 en 1925, zake de schenklng van 25· millioen, de
v a, n
m r. na bestrijding in.
van deze crisis gewee'st, en naar gevC?l- b ere ken 1 n g
instelllng van ~et rubberfonds en de
San d k u y I n let b e w ij 8.t,
Een amendement van den heer De heffing van eerl t1jd~lijk extra uitvoergen' waren fataaI.
d a t h e t I and I n
1 9 3.5 Geer om in artlkel 10 de duur der wet
recht zonder· hoofdel1jke stemming aanBllliton riskeerde dus' eventueel zelfs a l b e t e r g e b 0 e r d . Z 0 u: te beperken tot 1 Januarl a.s. Unstede genomen, nadat de motte-Cramer voor
h ebb en· met d e t ti s 1 e van tot 1 Januarl 1940), werd door mlmet ~eer groote onverkoopbare voorra- m a a r
verdubbeling van laatstgenoemde hefj u 1 s t h e t t e g en.. nlster Colijn overgenomen.
den te bl1jven zltten, een kwade kans dee 1.
Het wetsontwerp. werd hlerna met 51 'flng met 29 tegen 55 stemmen was ver\ i
R.
}egen 28 ~temmen a a n g e nom' -e n. worpen,'
die het- land~bedrljf nle~ moe h t
I
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'Voensdng 17 Februarl 1937
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De voorbereiding dezer maatregelen
znl tegen het eind van dit jaar gereed
zijn. De Commissie voor georganiseerd
overleg zal terzake worden gehoord.
Een punt van overwegirig is nog, hoe
de reeds vaar het in werking treden' del
parallel-scbalen in dienst zijnde ambte:naren in de nieuwe, lagere regeling zullen worden· opgenomen.· In ieder geval
zal £lit tangs den weg der geleidelijkheid
geschleden.
De me\ het oogop de p r ij sst ij gin g e n voorgenomen maatregelen
zijn de volgende :
. Een d u 11 r t e toe s 1 a. g van
5 % met ingang van 1 ~I a art voor
de in de bevolkingsrubberstreken dlenende ambtenaren.
Een d u u r t e toe s I a. g van
5 % voor d~ overige am,btellaren, zoodra
voor de lagere groepen de stijging der
levenskostetl 0 11 g eve e r, 1 0 %
zal .bedragen.
,
Deze duurtetoeslag wordt toegekend
,V90r -~oover, sal'll'Js..e~ . 4uur~~to~~Jag, .t~",;
zametl niet meer dall f, 300.- per maand
bedrageu, ter~ijlvoor de allerlaagste
groepen een mhHmum zal worden' vastgesteld. Voor' de rubberstreken geldt
voorloopig een minimum van f 1.-•.
Tot zoover een resumptie van de be..
In,ngrijltste mededeelingen van den heer
Van lUeeteren.
Verschillellde der aangekolldigde maat 4
l'egelen zijn onzen lezers niet gebeel.
onbekend.
.
Wij kunnen er nog aan toevoegen dat
de regeerillgsverklaring niet beteekellt
dat voor de ambtellarell met f 300.en n).eer niets zal worden gedaan. De
thans aangekondigde. duurtetoeslag is
de eerste stapf Het is echter duidell]k
dat voor de in de rubberstrekell gelllaatste ambtellaren reeds dadelijk illgegr«,en diende te worden,· terwijl in
het algemeen voor de laagst bezoldfgde
groepen de stijghlg grooter is dan voor
de hoogere inkomells. ,
Zoodra echter de stijging vOQr de hoogere groepen van beteekenis wordt, zal
09k daar worden ingegrepen.
Dit zal dus ook wei bet eerst het geval
zijll in de bevolkingsrubberstreken•.

Ernstig incident tij<ilCns begrafenls van
twee leden der vrcegere IJzer2n Ga.,roe' 1ll
Boekarest. - Engelsche regeering publ1ceert
wltboekover de Britsche def·c Dsie. - De arrestanes in Rnsland.
Japansche Rijks'Ciag bijeen.
BIJB1.ADEN

Het Derde mad:.N:·euws uit Nederland
en het Bultenlard. ..- Kunst en Letteren.
Het Vieroe BIad: voiksraadsveraecertns
Meep.ingen van anderen, - Prins Hendrik
in IndH~ (IV), door rnr. P. C. Bloys van
Tres!ong Prins.- Aziattsch. OVlerzi~ht.
Sport 'cn Wedstrijden. - Personaha. SCheepsb€'richwp. - Radio 4programma's.Magneetje:s.

Nogluaals Szel{ely
Tijdens een korte afwezJgheid van
ondergeteekende braeht de luchtpost
hier de opheldering aan, die van de zijde
van den uitgever van's heeren Szekely's
werk is gegeven over de hier eenige malen gewraakte uitlatingen van dien heer
in "Harpers' Magazine". Tel' verklarlng
van het ontstaan van het misvel'stand
kan dienen, dat op geen enkele wijze in
dit Magazine wordt aangegeven, dat de
bedoelde stukken ~en v e r ,t all n g
of b ewe r kin g van arbeid van
den heer Szekely zoud'en zijn. ~ijn
naam staat als die van den auteur aan';'
gegeven, zonder eenige toevoeging waaruit zou kunnen bl1jken dat hij niet
heelemaal, of heelemaal niet de auteur
is. Intusschen willen wij nlet twijfelen
aan de jUlstheid van de verkJarlngen
van den uitgever van den heer Szekely, .
dat de sc.hrijver zeIt met deze vertallng
of b~werklllg. niets ultstaande heeft,
hetgeen wlj ult de ons gezonden mededeMing· categorlscn' meenen 'te-inoeten
opmaken. 'Oit geeft orts aanlelding~ om,
waar wij den heel' Szekely 'in' verband
met· deze stukken zeer scherpe verwijten
hebto~gevoegd, hem' tha~s ook onza
perSoOnlljke verontschuldiglngen' aante
ble<len.
De kern van de kwestie, namelijk dat
lasterlljk geschrijf over JndIe straffeloos
in een groot Amerikaansch tijdschrift
wordt gepubliceerd, bUjft Intusschen dezelfde,. ook al mag men er denheer
Szekely 'danniet voor 'verantwoordelijk
stellen. Het geval is in den grond nog
een' graadje erger, nu blijkt, dat In
Amerlka zelf,. opzettelijk' en dpelbewust,
deze' passages zijn "verfraaid". Wij vragen nogmaals: of de Indische regeerlng
geen aanleiding ziet, Buitenlandsche
Zaken te verzoeken in Amerlka de noo ...
dige stappen te doen. Deze noodzaak
kleplt te sterker, nit bIijkt, dat het hier
bovendien gaat om een vervalschlng.

-

R.
'~TER

. Olie op N.·Guillea

Te Batavia vertoeven op dit oogenbllk
zeer vele geologen,. terwijl de schepen
van
"Nederland",
"Rotterdamsche
Lloyd" en "Oceaan" uit Europa en Amerika te Tandjong-Priok ol1epijpleidingen
en ander zwaar materiaal aanbrengen,
allemaal en alles bestemd v90r AustralLsch Nieuw-Ouinea, waar onder bcheer
van, Shell Coy of Austral1a na langdurige exploratie, thans totexploitatie V:\h
ol1evelden wordt overgegaan.
De K. P. M. zorgt voor het verdere vervoer 'Van ultPriok, naar Port Moresby,
In Austral~sch Nieuw-Ou!nea.
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COliyersieleenillg

De gemeente Batavia heeft gisteren
haar laatste tranche's der conversleleenlngen geplaatst, nl. net restant der
5%-leening ad 3,8 m.m. en het restant
van de bij 'he't gouvernement ten behoeve der waterlekUng uitstaande schuld'
ad' 4,6 m.in.. .,
,
De 5%-leening Is geconverteerd tegen
een overnam.ekoers van 98%' en de 4%leening bij ,het gouvernement, tegen
99%, bij een rentetype van 3%.
. Batavia heeft al haar leenlngen dus
zeer gunstig geconveiteerd en B.· en W.
komt aIle hulde toe voor het terzake
'betoonde doorzicht.

OPIIELDEIUNG

Ter algemeene vergadering van den
Plantersbond te Solo heert de hoofd..
redacteur van dit blad een lezing gehouden over de Groote cultures en den
Wereldhandel.
.
}
Daarvan is Maandag ook een kort
verslag in onze courant verschenen. ott
verslag was van een medewerker. Het
is, nu, laat ons zeggen, dermate summier dat het een volkomen onjuisten
indruk moet geven a~n den lezer. Men
zal geneigd zijn te veronderstellen dat
een verslag van de lezingvan den hoofdredacteur van het Nieuwsblad all1cht in
zijn eigen krant weI het volledigst en
het best wordt· "verslagen"; tenelnde
deze mlsvattlng in dit geval te voorkomen, willen wij hiEir even mededeelen,
dat wij voor dit verslag geen' enkele verantwoordelijkheid op ons kunnen nemen.
0'&' verslaggever heeft zelfs van het dezerzijds te zijner' b.eschik~ing gestelde
cijfermateriaal geel! gebrulk willen of
kunnen maken.

Personeel en materiaal voor
i\ustraliS~he deel

Batavia's

~
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DE POS'rvLUCHTEN
Thuisreis

De "Nachtegaal" is hedenmorgen V'ln
Tjll1lltan vertrokken met 258 kg. post.
30 kg.. pakketpo~t en 131 kg. vracht aan
boord, bimevens een passagler voor Amster<lam. Er zijn elf passages geboekt
voor verschlllende tusschentrajecten,
terwljl yljf aanvragen moesten worden
geweigerd,
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ger zou z~jn dan dat ~emld4eld~. Z~~l~
fe,i'SOO,OU,O
de zaken thans staan, stelt de regeedJtg
dus d~ bep.al1;l1g van ~~t tij~st1p,. wa~rop
, tot de toekenning van duurtetoeslag zal
Bij den P. T. T.-Dienst met ingang van .
worden' overgegaan, 'af~ankeliJk v.a~ de
dag waarop, het, v~n bl11tt~danfl~ch
. te constateeren prlJsstljging vQor ~e den
Ret, Oi'liltjf!-zolllletje
~'~flof terug verwacht hoofd van den. dtenst,
doelde Iaagste
van
0. H It .~ 1 e n, die betrekklng zal heb.
. ren.·
. . categorle
. " ....
" landsdlena,.... . '" - .»:..
ben aanvaard, e~rvQl Qntq.~v-en van:
Over het Oranje-zonnetje heeft zlch
Uiteraard kan de-Regeertng dat tijdIn de Nede.rl~nq~ohe pers een merkwaara. de runctten van qat amb] A.. v a, n
;J
•
stip
thans neg nlet aangeven. Wei kan Dooren;
,
dlge dlscusste ontsponnen,
Zij m~d.~4e~l~I} dfl.t..~.il. wt. <lEl: toekenb. de tijdelijke waameming van de be.
•
.. " .
I,
" ts
ning van duurtetoeslag nlet -zal over- trekking van, hWfd, val}, d~ .p~~ ~J): TeL~
I . .. Er is",' zegt de ·Chr. Hist. Nede rIander,
..
. gaan alvorens de prij~tijging ten aan-. graaf exploitatre P. D'ij k w e I ;
t~a;
7 Januari veel geschreven over. het,
'I·~:
,!~.,
..,
'c. de runctten van hootd van de adml"Oranje-zonnet:je". En het was inderdaad
zlen van bedoeldq Iaagste' groep op ± nlstratLe
•
I!~v
.
J. v a n R 0 S sum.;
,
weer een groote verrassi~~,. toen wij - biJ
d.
d'~ tijdelijke waarneming van doe be·
Duurtetoeslag
IQ.%
I;:;
g~~~~~nr."
het vroeg ontwaken op dien dag :- een hel..
!
De c.q, te verleenen toeslag zal Qe-: trekk,ing van ms~t:eur <;}. H. ~ r e u r e n,
dere lucht zagen in plaats van <ll~ [agenda
regenwolken van den avond be voren, Ai zcu
dragen '5%. boven h~,t n~~il}a~l salaris,
Benoemd tot hoofd van den P, T. T.slecht weer op dien dag nlets hebben afg~
Dienst tr. O. H.1 lIe n, hoofdambtenaar
Vervolgens beant\voordt de heer Van v e r m e e r d e r d met eve n- van
daan aan het enthouslasme en de vreugde
bultenlandsch verlof terug verwacnt,
Duurtetoealag voor Iuugste groellell
Me e t ere n .eenlge vragen, gesteld t u c :} l e o v erg. a n g, s b e Z 0 1- mat,s.t.elij~'hWf.d van den p. T. T.-Dienst.
van de vele duizenden, die' naar Den Haag
~omen wa-ren. om het huwelijk van-.. llUd
door den heer Verboom en betrekking d. i, g 1. n g, met dlen verstande ~at
Ben~llfdt, t~t hooid. van <le Post en Tele.·
Prlris~s, biJ te wonen, wij zlJri aankba.liIi ge.:..
111'
d
naal ~an te mert"en krachten behooren 'hebbende op een in sommlge deelen van _y.~rsh~n,ds. ~ee~ t.oesl~g za~ worde~. ge- graM' Exploitatie'bij den P.' T. T.-Dfenst A.
w~~t, veor die biJkomstigheld van l}eti fraale
4.~11; d.~ ~~d~n ~a~, den, yo ,.ts~aa. ver1\
V'
a. n 0; o' 0 t. e: n, tijd'~lijk fut,geeren(ll
w~~. ~i)~ ~ke~, dal.,1Isb~ih: qo~·.'j;ege~) n~iIj, strekte mededeelingen van den heer Van dan geheel op denzelfden voet de voor de BUitEmgewesten ingetreden·· aanzien- ~even, wan~eer het ~alt)rls, v.ermeerd~rd hQQfd, vap den. 9. T. T.-Diel)-St.
lij~e
prijsstijging
en
4
npodzakelljkmet
di~n
t~~slag
daardoor
zQu
stij~en
e
,.D1~ wQl~enl l~c~t en, \~ir.<l~n. wijst. sp'O:O:l: Mie"e'te"'ren" egee~lngsgemachtlgde voor 'een rayon geldende schalen te worden
:aen1.-e~d to~ 'h~(d van d~ a~rppl~stra~i~
" ambtenaarszaken
.
.
_e-n: loop ten oaan".
algemeene
(die eerst opgezet naar het gemiddelde pfljsp-ell
In heid naar aanleiding da.arvan tot 'het boven f 300 s maands.
bij'den P. T. T,-Dlenst P. D ij k wei.' tijverl~enen
van
duurtetoeslagen
over
te
Verder
llgt.
.
het
in
de.
bedoel1ng,
de
d~liJk
wa~nemend hoofd van d~n l?ost ~n
H;e~, sc~ijnt Qverbod'ig qe,~e -ee»YOlldi~e. een algemeene. Iplelping hiel~ oV,er h~.~ "dat ressort, waarboven zoo noodig even~He~l.a.~.g~t b~;;<?IPigd~n nog; ~({emo~t t,~ r'eJ~~f.~jir ~pJ?i!.~,t!e.
.
wa,~ij~en hier ·,r.oeel' te scl)rlJve.n~ Toel), is': al ,1 vr~aQ'~tu~) ontleenen wij verdet> eens. s.tandplaa..t~toela~en kunn~ij wor- gaan.
I'l~'t nOOdl,g. Omd'at het gevaar. oes.t~a~, d~t . s ~p.~, . ."7 .•cr·, , ' ,
'..
" ,
. k
tIl"
Benoe:md tot inspecteur bij drJn P. T. T,Hoewel de heer Verboom hierbij be- kOPl~n ~09.r. het. be~ra~ van. den to~sla~
w1j; m~1'lschen, daa'rbij ga'3,n '~i(),rd'~eI~n', w~al'~' i no~ he~ vplg~n~,e :
4en ve(leen<,\ bij wer zaam~. e mg O?
Di,~ps,~ ~.
V. an' R Q s, sum, ~ildelijk
, fWlgeerend hcofd van de Administrat.e blj
om zulks ge:chiedd.a <~l} waarom net l11:~t an..·
.'.
.
'eeu, ultzonderliJk dure pla"ats m dat ge- paaldeiijk het oog heeft op de z.g. rub- a'f\~ een z~k.e.r tJ?,in.ip1:Uin t~ binden:'
bergewesten, acht de regeering h~t geNa deze uiteenzetting va~ H~ar s.tand- den P. T. T.-Dienst.
~f:se~~~~'~~~lij~;~~'p1~ra~~sr~~~ ~f;g~~
llet regiollltle
stelsell:Ql~v~·
d
bt
11
d s il' ieder wenscht zijn vragen in het ruimere ver- punt t.a.v. een duurtetoeslag In het al- ... ~nQemd .tOt 'reter~n4aFis H. v a. n
moet le:den.
'_
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• 0:Ql"
e~ am en zu en u
1
R '~ e s, ambteriaar va~. btiiteilland:::ch vei':"
- .
i;aYQ~
veJ;s.cl1lllend e schalen mo~ten band v,an e~n dtiurteto~~Jag 'in l1et al- g~metm, b~h~ft het V{~l ge.en ultvoerige lot,
terug ~rwatht,laaJste.1ij~ ter ~hjkkiW:f
'W'ij cit€er~l1J in dit verband ..Nat~or.aal
gemeen
te
bezien.
.tC?eJi~h~1p.g,
~~~
d~
~~g_ee~in.g
~l~h
v,e.rgesteld. van de provincie Midden-Java. J)Q
Hers~el",.·we~k blad' o:nd~r d~~ VeelZegg~~d~n':
NA q.a.. Q.~ va.p ~~l.e zijden t~gel1 l~e,t \;',Q);~en OJl~.~~t.
via t ge~aan' zou moeten worden zoo- p1i~~,t aGh~ om: t~n a~p~lel) van..be~a;Yde 1t~er va,n ~e,~s ls.w~4~ro~teJ:be~.1).k
'~~ijfi;ek€'."el1 des Hemels , het voloenQ'O ~,regionale stelsel' geopperde bezwaren te
dra de - pr'ijsstijging. wngevOlge. van het deel~n van. N~d~rl~nd~pl}-~n~J~ ~,~z~~, ltmg gesteld van ~noemde proviricle.
~~
eh)lth;~~Jlltaat kan d~rJHl1VQ
.
. hebben opgesomd, zeide spr.: De ReMet ingang. van 24. F'cbruari Ilt:s7. is be,;,
zwevend wo~den v.an den gu.lpen, de derlljke voorzleninge.n W treffen, indien
t~t chef van e~ploitatie v,a» <le Wes. "Er zijr.. ler, die zegg~n. d1\t er ,in cere: geering is. tot de conclu&l.e gekomen, da.t I \XQJ;fj~~l ~~~~ll ~~ll beperkt r~giona~l
dra~g,kracht der lan{jsdl,enaren te bo- ZiJ: ui.t de te: Har~r beschlkking staan~e n~md
terlijnen der S. S. ir. F:' Q, den it 0 1st~l.~~l l,ll~' ~~~lcmale schalelJ, welke
g,
t~den gC'.;n teeke·~e~. 'ues' HeJlle~: I!ie~t: . het mogelljk Is. in het tegiQnal~. stelsel
yen ZQ~l ga~n, is door ~e Regeering ut- g~g~vens. d~ over.tulgir bed~ gekrel{en 1- a n'd e r, chef van Exploitatie del" S. S.
p.J.aats.
hebben.
do;,ehet
ee.nvou~tg v~n zle~ e'n In de H B DL zoodalli a a wijz1 qlnge1l
V,QQf i~rl~t; r,aYQJl aangepast 'VjI)~d~l1
tei~~rd terstond in overwegng geno- dat d.ooJ; bi~~~~p~re s..e~;I?t~; v09~r d~~ ~e in Z~ld1 Su,matr.a.
. '
zijn,
zt€'n
echoor,zij,hoe
OranjehU~s. door .
. ..u. •
~v.
p
......
B'eil6emd tot ch~f van ExplOltatie der S. S.
, . de uiterlijke omstandighede'P.t gezegend aan te brengen, dat, zonder te kort te
tEmeinde paraat te zijn wanneer bleden geldende omstandigheden een
~i\)J 1}~\ ~l\t,\n.r: ~,~bl,eke)1 duurt,C:·J)eiJ,
in Zuid Swhatra L. van Gal e n, at·
j wordt. G'clijk in de natuur de regenboog
doen aan de' beglnselen, \l{e1K~. Zij Zl.ch I
dat oogenbllk zou zijn aangebroken.
s.t~rlf~.r.e. l?_riJ~Hj~!~~- I:1~~ft._l?la~~s, ~e!l~d de~.lingsch-ef bij de S. S.
~~,et s.ta,ndp.t~"t&~Q,~~aKe-n ~qor de duhet teekec. is, dat de Almachtige bemc,eie: van den aa~vang af aan heeft gesteld
.
d.a.n
e1d.ers
en
dez~ stijglng de gx~ns .' :ijelloom.p. to~ afdeelir.l8~h~f, biJ de S. S. . nis met de aarde houdt, zoo kunnen wlj
'
..
. \"~. p.J.,a.~~.el) en c\~ar.ja~~ ~en, salaWfJ,S dit <:><>genblIk, naar het oordeel heeft berelkt waa'roi> het tteffen' van Hi.' T. O. Men tin g; iIJ.s~cte~ bij de
de teeke·r.~n dies HemeIs afl~ri, wanncer e~t zlc~ l}0JI ste_l~ I~ ~~l~~,lj,~~ ll?la\e
. "
del: Regeering, in de atgelOQpen maap- een zOOdanlg~ voorzlen1ilg nlet' lunger a's' . .
l:i~... ~~c:li.ll~ vC?Q,r de Qv~dge l,andsdJ~
hat
Huis
van
Oranje
ziJ'r.,
h60gtepunten
aan
Ae
b"st~~n,je
be~waren
tegemoet
ae:bel ft
' ,y.. ...... .:y"'" U/..
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,.'
<t
.. Ben~emd . tctt h90fdtl.mb~paar, 111;\". J.
den
nQ?
ni~t
daar,
o~k
thans.
is
zulks,
kan
uitbl1jven.
~).i.\r~l,l
~~Id~l)c,l~
VQQr
~eh~d
II)
(Ji
e,
. ~.
komen wo~u,t ..
a z' e t'aa r, 'hoo!dambtenaar van buiten~ Oranj~on verlaat OI)S niet. Op d~
, . ,
naar ziJ' meent, nog niet. het geva~. De Dit i~ tl}~~s het g~va}, nl~t aIleen In Tlanidsch
verlof t'~rug verw~cCht, laatstelljk
l{e1)~.e~nl Q)} eell ~~1l}id:4c:ld, P~J!, m~t
a 1 gem e e n e prljsstijglng ten:-, de Z.g. rubberstreken' maar 0 0 k 1 Ii bQPt~a,mq~1}aa,~ te~ ~~1).ikldJ1g van den' di·
:-. me¥st d~idelijke wijze wordt vcor hen, did;
r.1iJ sf-elf- Zlt>h namel1j~ voo~, alleen
,wil.en Zi~n getoond, welke. dlepe betee~~~ .
4 . "..If yl.,a". . ' ,
.".'
.
~e~ s~~Ls~~ v;\o ~t~ndJ?laatst.Q~lagel1.
g~volge. van, de, depreciatle van. het.. r~n- e e n 1 g e dee 1 e n
van" Neder- recteur'van Onderwij':3 en ~erroienst.
I}~~ ~fia!achte:t: n¢~:
' ,""
~~~. ~lP.,b~.nare~ ip Q..~. I~~op~le bemi<;l<;lel is no~ niet zoodanig-".dat zlJ nlet l.andl?ch-In~He waa.r ()f de Gop.junctuurToon Prins ~rnhard in ons land kwaiu,
zoldlgingsxegel1ngen t!). h')n$lAa~en,
In~Uen 11( dan no~ verm~ld, dat d~.
1?~n»~n de gr~nz:n V:~lt v:an de mar,ge, ve.~bAt~r1pg 'v:an, ,g;l'oote n.~ blvlo'ect' Is: 'of
toen h~t 'lor~WllJk "<\.3.11". aa»~~1Wnde, ~n
.
1001'\~cllal~n voqr de maandlol;)Quers OP de~~. PI:fl),s ~~ig~. ~er4, b~a.k, de '<?r~P?j'c;;·'
dl~ qiJ, vQPrtc;lu,r111g· h~~ ~e~~zaa1p.di~, 1~ el~ ~~~arlS a~nwezlg i!l o.m ~en de prijzen worden genoteerd In buitenze'1fct~ wij~ als d~ regionale sGbalen zul- z~k,ere l?rl~sst1jgi~g op IW vanijen...
00110 door dOl~kete wol~en.
heden blnnen een. beperkt rayon
hindsche valuta'. (Slng·apore:'doIhl'i). '
l~n'
worden
opge'z~t,
meen
'Ik
een
volle:'
., Het meest merkwaaroige, het me.e~t
' ,
".
'
i
Oe
b
If Z 0 n d ~. r e
l?rijsst!jgmg,
De. :Regeering acht. de prijsstljging In
treff'Cndi is het. ge~~e~t oP. d'~n.. <klg v~n. UJ.t.o~~~J:}.,e. .n,. p,~rs~1J.en, ~l?g..~g.roe q en
(u~ Q~~l<l te h,ebp~n g~~ev'en v~n ·b~t· <fie zlch in verban~, met sl?~d~l.e f,acw~en de brooelde streken w~l ~Qdanlg dat
II~T VERDERE BEGIJ.Q.Ol'INGS·
dfepe 'aanlianRelijkneid, tQEn onze' Prlnses
~angewc;)J:'ieu blnnen het gewest
'.
' . "DEBAT'
, ...
in.. e~ele d~elen va~, Nederla.n~s~h-In- ~r: t~riien be~.t~a'n 'om 'de aidaa; be~
en. 0li1o6 pi1Ik:; in .he~ l}t;lwe.lijk tl:adeJl: '17Qt , ' " '," '. ; , "
. '.
" . g,een in <;Ie bedo~l1nlI l1~t.
lk kan hiera~n nog t(,l~vo€gen, dat de. die vert.~nt, ordt . ~ler voorloopig pui- scheiden lagere landsdienaren tegemo'et
~iep il) d'~n na~l)t ~e-g~9~ he~,'t~P;t k.\ll~m
V{')a,~lp Q~t r~YQn I~ gel~~eQ.. AnIlC?'gt:;erh1g verwacht, da.t In led~r g~Va:l ten, bescnouwmg gelat.en.
te komen.··'
,...
" ,
.'
e'en' morgen, zoo schitterertd als In J&;ln.
ders gezegd reglonaal worden 'alleen
B~j, de. vooItge~ette be.handellng van
ba;\st nlet l).1Qg~lij~ was".
'
v 6 6 r 'u 1 tim 0 van d i·t j a a r,
de Indlsche .begrootlng In 4e Tweede Ka ..
..'
.
.' ..
de amQten, vervuld door In, e~ be3.
In
verband
hlennede
zullen
de.
beijet g~hE:~le comple~ v.an her~iening~n,
-"H voortgang va.n ~ed~el~e alge· t,~o~k.~n. ~pofd~n v,an gewesteJijk be~ 'mer heeft, 'naar Aneta se'int, 'de heer
J,De teekenen des Hemels toonden 'ons, p'nnl,d,',' 'gO ewe~'t thul.s, beh,.09,r~nd.,e
\yaarQveJ; e~rst nog de' Com1l1i~sie VQor . ll):eel~e prijs~tijging zal evenw~l tot. S.tU,lp:
X~1k, da~ GOO Oranje niet v~rlaat ell in
~
.
wot:d~n gemachtlgd om met. iil.- c r ~ .m e r (s.d.a·,p,> aang~drongen op
vranje Nederland fiiet.·
,
krachten,· die uit den a~f:d 1?-unn~r , Oeorganis~erd Oyerleg in de gelegenheld
gang van, 1 Maart a..s.· in :dle streken o'f ult~OllW:' v'an, de sociflle. wetg~ving, da.al·!:' Qlind
bat';ij .
begrijPen en niet ziel~<1e' b t kki
I t b it
b
kt I zal WOf<;l~n ges.teld ~l~h uit te spreken, .het geven vall eell duurtetoeslag
op die plaa"tsen:.'waar'de pr{jsOpdrijven- bij \y'ij~.e~.g~ oP. J:1~t c~nfllct. . biJ de
zijri," in. g,~e~tejijk~n..bQ91un<lW, .in
e ~e ng n e ~ e~ een eper .' ~ ij ri b e s 1 ~ g ,Z a I k u n n ~ n
WOrt!~1l overgegaall.•
dp factoren zlch in sterke 'mate 'doen ~.P.M .. De heer ~ u per s (s.d.a.pJ
r int~l1'ec~ua).i$me, in. ~tw,~~ri~~eid'!
g~~led \X9'rden v~~p}a~ts.t.
~ r iJ g e,n.
1\ steun
Ret eenvoudlge. Yolk. dat ste'eds Orallj~s
In s~ed~ QU~ ya.h een ui~breldipg
Ult hetg~en in antwoord op de vraag gelden, een duurtetooslag te geven op acht df\ werkloosneidszorg onyoldoende
'is'geweest,' vat· w~l. de:' dlePe' ~ree·
v~l) 'd~n heer KartowIsastro is medege- den voet als hlerboven ls aarigegeven, en wenscht een doelbewuste welvaarts,
. ken~ en WOfd~ Q.a.a~om u). zijn· trouw,
van het aantal reglonale ambten,
J.)e p(lI:(lllq(schal~~I,. de¢ld
over de salarisplannen, zal dulde- <J.e~halve van 5.% aan hen, \vl~r Inko,m- 'poiitl~k, t~gengaan van de aan~telll~g
1 ges'chr~ en VocrcHept".
"
gelijk de Regeering aanvankelljk
l~jk 'zijn geworden dat de salarisregel1ng sten daardoor nlet tot boven J 300.- van bultenhindSche 'werkkrachien 'en
; .~et is verre v~n ons, gaat de N~'Crlal1van zins was, zal dit aantal belang's 'maands zullen stijgen, met een mi- sn~l1~,\.verdwijnlng van' de' poenale··sane..
z-o.oals deze thans voor on8 l1gt, het vol- nImum
d« ,Yoort, de. goe<1e. tJ.:Q~w. van de~ UitIa,~
'"
,
"
tie. ..
.
van J L-. ,
tin~~ 41, tw.ij!el, te. tre.K~~n~
"
"".
rijk' WOrden Ingekrompen.
Tbans volgt het eell en alld~'r uit het gen,de beeld te zien gee ft. Voor groote
V. i. v. over 'poslUeve ge'gevens be:<. ,~ijl w1ll~1) sle.~hts wa;a,rschtiw.en. ~en, het
"
.'
.
.'
. .
,antWWfd o'p de vraag van den heel' ~~6eRe,~; dat zijn in de eerst~ ~J~ats d~
sC'1)lkt wor<;lt, lelden dez.e wt· de co'ri-'
naaf 'ohs 'toehalE'n 'van' \1etHeHige,·"· regen
Rekenlng nouqende. met het streven VerQoom oyer de 21,g. ,,80.%-reg~l,ing".
6P. J~glonalen vo~t of 01> ~e zg. 80-%J1e~: ~wrd~.el~I). ~a,n. Or-5' ~}ell}.-mens~h~lijkp., naar .. ~en volkd!ge aanp~lng aan 4e
Oe heel.' Verboom Is bij bedoelde vraag ba~l~ bezoldigde ambtenaren, kan de «iusie' dat een hoogere toeslag. ntet· noo~
~lid!~ .,gezichtspunt ·uit·'vari GOOs·b¢~tit:·
i
t "'t r '7a'l hot dl,lidell'jk zl'jn .l)"I ~~rbIB"
liJ" it
. de praet: wea'(ieregeitrig' worden aangemerkt als dig 'IS; he.t-ge'noemde percimtage 'draagt,
tirlgeu~'die WiJ Dret behoeVep re.. ontlMen~ trte: n ~u\y'e. S. ~u", UP.
.~I)e ll- u ge~aan van
:V.it~le.ch~ '~~~~n" ~ aa~,v.~a~el,1. '.. , .....' dat l:>:,~t.,VQ~~.ns.ta.a.h<:i~. n 1:~·t '1 m p 11-., mi~.se, dat de i~ 1~35 g~troff~n z.g,. 80%-' v:'C:r~Ci~&: fa zij'n a.ange~~st aari: het door i~zoo,ver~e een voorloppig.. ~an~J{t,~r" a~~l..:-:: ~~~~~rl~~t\v..a'\'~" ~~. ~~c~J~~~gr,~pp_en; ,Y99FaJ
~" ~~~lt mer.} ,a.riders,"d~n·. vo1gt: Onverml1,. Co ~ e. I .. t, .: gat de 'ambwn, dIe Ingevolge ~eg~)1ng als een crlslsmaatregel bedoeld de . re~eeriri.~ b.eoo~de niyeau; ~et ve1t: gezien .de·,.beschl~b~re. gegev~ns n~g ..~-· ,vo?r." de: j~u.~~. 1!ij yJ.e~~c1).~ ,ve~s~el~e
delijIC n~t coNIlct. , '. .
.' ..... ,'. ','~ evel1b~.do~lde rlchtlij~~n·.niet· ~,d~ re-'I w.~~:
andere landsdi~naren is dat niet het gens,triJd1g.hed~n ,:ve~tO?~en; ·waa.::~?l~\- "tltscpatting .. van ',d.e· P.oenale· S~nct~e en
~~~n.t. ~,~ '. rege~r,h}g ,·h,?op.t;. zeer ,,:bJ~1).e~,~ e?ti>l~ltatie ',< van, 'Nie\lw-O'uhiea ,"zQrtder
;~oa~rom is·het ~r~Ieq·iger.'en. zUi:~rder, ~ gi,ori~e . -~~~,{\,le.n ... tA~i~qehobre:u, daal'om
bit, Is e.~hter nlet het g.eval. De be- geval.
'
.
,
~o,rt;, ~e.kerhei~ ,w ~~ljgen., "
:,;".
cbntia:~tarb~ld''1 ". ~'.. ,.:. '. -e':.' .' .:, ' :
VlJ:hQ\i<tin~..v~n he~, ~ui:s, van, Oran~ ~~ va.n nu \Ve~~:.op het v- r C) e.. g e r, e s a'l a- .doel1nl{ van het in h~t leven roepen .der
:Hie'rvan
uitgaan'de
heeft
de,
Regeering
op
deze utteenzettin'g vplgd,~ een' kqr,t, .' ',:. '.' " "::.~"
~'.
o~§ . Volk' tot QOO' niet te' oepale(). naar het.
l'
i
l'
(U n B L
11)
zulle
wor
11
i
t"
d
t
e
z~'nlge' weer, d~t.l1et'·'op:;bei>a.alde. da1N)~:'--is, r . ~ J?, e
"'f·,H.· ':' : i?€ ~, , ~ . - UO"lo,..reg
ng S'S ee. s geweest, da. zij da'n ook er'nstig .overwogen . of' bij de debat . ::/.;'
".,'
. ','. . ,..... . I>.e heer '.- y.~_a ..n ,K-,e m.. R e n. (v.b.>
ge\v.eest. ·D,aartoe zijn andere en' .dlePe're', ~e.. d~n,f ,t~t\~gg~btAy~t ..'N,le~t~lP,hf ~~}; 1}a~r, ZQU' zijn eri b~ijven' Cell r()g~1ing vOQ~ d\:), tCe'kenning vart een duurtetoeslag.'wdDe ·h~er '. V e r b .~ 0 ~ '. he~ftJ .m·~t vr~·~~~>,de." ~~~·1~~~~:"~~r':·i~ge'er~~,g·:~~Q9r
~teris' aanw~~rg.
, " ' . ',::: '" :'" .(." het,.zl'c~.,la~t_~~I\~l.~n eeri' ~~~.$.~~: ~e.r\~- ,j <ria 31'Me't 1~35)' n{euw in dienst' get.re- Hch't. b~h'oort 'te wo~~en uitg~ga~:h ,yap.
veel voldo~ning '~gehooid;, dat de'~R¢ge'~'~ <l~~ ~Jl~nij~l, h1f"vr9}1~~~~ .lJil, meept" ~~t
t~):~t;,~'. van' de).. vopr.~itzi9h,t~l:1 def Petrok- den amb~enaren,.
.
e"en onderscheiding der ambteharen' in
ll).·d;e.ll . N:~~lQ;l1l:\a.l. H:ersi.~l.·:er. ~.ek.~nln~: k~~~,lf n'e"t, ~14eh het. ~esu~taat dez~r
Uitgangsgedachte is daarbij geweest, wei en niet-"aange·pasten". Direct daar- riQg bereld. 1{$ e,en <.lu~rtetoeslag toe. te ge: r rn.~.l~.~h~, re~~e~I~~g ~~ge.nC?v,e~ .I}et
ll?-~~ w~l. ~~u~en d~t het· ~ Jndie. bar- tfergroepeering zijn.
Ijat de s,al~ri~erlng der . . laridsdienaren tnede .verban'd 'houdt de vraag of t.a.v. kennen, wanneer. zij overtuigd Is -van bplt~~~~, m~t, .de.. lpaa"tJ:egele.n, wa.arin
en, bar weer was zal het .mlsscJ)len om,
lJ:ewust~ a~bten, zu~~en word~n. be- ~a~r ln9g,eliJk' di~nt. a~ngepast' aan de' hen die overgangsbezoldiglng" genieten, ct~ noop~a:,ak·({aa~·vari. Hij ~~~teI:t'everi~ d,~. ~Q~~.a~~ ~»~tl~~ v:oorzlet, gerust voor
an(iere. redenell oah, de.. N'~d,eX:l~de.r, hand~ld op d~zelf<l~ .wlJze als de thans nleuwe soclaaI-economlsche structuur' verrekehlng daarvan met een eventuee- eens voldoenlng over haar verdere mede- den .dag. kan komen.
D~~ ~,e..~I w.,~, ~, t. ~: t:~ m, a n <n.1).>· wll
aQ.l),'(~el:~. we~.ljch.~ ~ij?, ip.~~e~t~.9.h~.. d,~ .iii: q~·lf.J,~ . ~:L: vo~r~~irien~~ f~nctlen.' d'at dete a.anpassing voar de in 'dienst len duurtetoeslag zou moeten plaats deellngen.' "Toco is h~j nlet ge,neei fevreden. Zijn berichten lulden, 'dat ill be.- mM£l'egefen genom~n zien tegen den
~e.~~sp~As.~JP1<.U~?<ed~~ als, ~~n ij~~~il.. d~~ 'ZlJ ZUl~e.ll., ~Q~( ~~ ~~z~ld!~~l)~sc~fu:~ls- z'fJnden'slechbf ten deele eOn in langzaam h€'hben.· - ,
.
,
•
b;~~~I~ ~OQrt.aa}1 l.lev~r v~r ~lC(h hQ~l''7 sh~, ~1~( ~~r~t.~~ia~.~. ~a~r~qe versterkt tem'po geschieden kan, dat ~ij ~chter van'
Theoretisch zau zeker voor de beant- PS\ald~ ~tre~en. v,an pen bepa.alden, nood 'last~.r i~ d,~. ~\l.ii~~la,~,<.f~f1e per.s over
!den 1
is. . nt~j; e'~n (,irlet~l, g~heel val~ ander de iifeuw in dlenst tredenden die In den wo6rdlng van deze beide vragen in be- Isan ~ord~l,l gfe~p~o~e~~ ~let spIJt 'spr. ,d~. ~O,~n~l.,~ Sjl~<;,t~~.. h,e,tg~e,l). e~g~~l'jk
"w~t:.k "y,r}! .~~~~~)t~, op' d~t· t~ri~l~" d~~-< regel,''u9g .'niet .o~ een. bepa~ld levens- vestlgenden zin het meest te zeggen zijn. d~n ooJ<, 'dat de Reg~erlng. er 't.ot riu dQQr, d~n nege.eringfipersdfen&t mo~t getoe niet in 'geslaagd is Haar geg~vens' s~~~edel1.
.
'klmd!~~ ~lJ1bte~~~en!. n,~,-!w~~~.Ir,ig; 11\ b~-I n~vea~ ~ek~~e~ z.ijn, ~aar:va,~ af t~ dazoodanig
te
verwerken
en
te
schlkken,
s~h.o»~it:l~ 'Yq~4~n., ~~n~~~~" re~~!1.i!1~ len moeite en zorg geett, terstond kan
De Regeering beeft echter ge~'9~a~lj O. Q 1 Ij n, a,n~\V,0~;>J:4t. o,a.,
dat Zij nu reeds een conclusle kan treklW~.g~p,4~ 'met, p~.t~~~n t~~ ~l?zJ.cJ~~~ Va.l~ worden vefIangd 'en v·erkregell.
'
meend dat de' dutirtetoeslag beter
da~ de. soclale wetgeving: In Indle er
}(~n.
Wa.~
QJ~
V~tw,~~~ing
b~trdt
h~e'ft
.d~ J~~P.~. 0l? ~~~t.o~.~~en; ~oe~ g~~a-Ia!ieer.
niet ware te benutten 0111 ill de
spr. op, g.(ond v'an vexsch1llende Inlich- ~Q~d v~oist~~.t o~~a·n,~.~,· de zWa,re. c'risJs'de ambten, ·reeds OJ? dit gebied is ge~
~1.~t he~ X'O.rel.ls.t,,,-aV(:le. i;i echt<e~,
minder juiste verhoudingen in de
" schied, In dien ziri,' da't viaar "va'n fe
ting,en de·n.' i#druk, d,aJ d~a,:rdQQr. in ve'le jaren. H.ij. verkla,art zich bereld met de
sa.l~t:is~en ~o~r~cti~~ a.;,yl t.~ br~,gell.
hQQge ot te lag~. w~ar:de~ring m~ht blijll.iet, ~eze.!?4, lla~ d~ Ie~e~rip8' n)~~ de
gevallen zelfs een vaIsch beeld van den Xlldls.cha· ·regeering. van gecia'chten te
k~n, de, 'jujs~ te,'achwn v.eihopdingen In llm)4~a,~~J..ijkl"~hl eJ:ken,t vall eell her·
tOestand 'gegeven wordt. Met· klem ~1~~~,I.~~, t?~e.i' ~.~ '1po.~~n~~.eei"ln~ van qe
de betal1ng ~uIJ~n w,otden aangebracht.
ziellin~ der 80%-reg.eJing.
~~n.sdee~~, W.iJ~ het· ~~,~~~e~g.~~, yan vraagt spr. of de. :Rege.ering berefd'is I:e.c~tspegrlppen. Armenz.org. Is In de
.~
#
deze corre<;tle$ thans een punt van gron~~~~ k,v!.~~t1~; \y'aJ~roY~J; oo~
aQ1~:-. ~er&.te pla.a.t.s. dii, t~~' v~ri padiculieren
Het llgt .in het yoornemen, gllijk ~~_ ~i~ On.~~iZ9~k·u.itIji~a)<~t; ~n4~~4e~l~ \If.ij~ ~t~n
e_n q~ ,KerK. Over het beg)nsel van de
tenaarskringen.
groote
ontevrectenheid
Celleel llieliWB. regeling ~eg.d, de. H. B. B. L:-schalen, voar. zoover de nOf)<;tzakelijkheid van. beschermlng heer'scht~ aandacnt te schenken' 'en .-:ze" afscha(flng d~~, 1?~erial~.
Is
dat noodig. bUjkt, teo herzlen. De best~an- van h·et. levenspell, die. er to~' leidde om ~et d'en n~(Hgen spOed' te JJeha.nd~ien. besllst. Het gaat aIleen maar" om het
.
. de gebreken in verschlllende schalen, die en' bii 'de 'Invoering van de' H.B.a.L.
De R~'geerlngsgemach- t~pl'po, w:a~rop.l dAt ~~l ge~chl~de~, d9~h
Een belangrijk: p~nt hierbij Is· nog dit. vaak storellij op het salarisverloop wer- b'ij die van"d.e 'ii,n.R. '(fen directen ach~
t.
1.
g. d e· geeft de verzekerIng, dat qe 1,l~t ~ l\og ~p:bl~us. of de, a.fs~1?-af~i.ng, 00)(
De Regeering ste'lt zlch voor bij die be- ken, komen nog in versterkte mate tot teruitgang in inkomsten zeer te, beperv.f{o!: N~e1.IW-.q_u'.n.~a. van tQ,~pa,s.sh~g za,1
kweatle"
de, v,oUa a~nda.cht der, Regeering zij.n.
schoU\y'~~g.el1,. \f.~~k.e k1mnen. ~~n}engaan I ulting bij de toepassillg der parallelscha- ken en zoodoende In de aanpassing een
. .
. .
met de d60r ~~ar ~~O~z~k.~lijk geachte len.
I
•
groote geleidelijkheld te b,etrachten, er h~.eft e}l v~.rz..Qe~t. ~~n h,~e~ V~rb9ql)1,.
~1J;
de
begroo.t.ing
van
Ifinan<;len
d,in~
' .
technlsche herzlening der schalen, tetoe leidt om ook hier alleen rekening eenlg geduld te oelellen.
gen de heeren Van -B 0 e t e 1 a e r
v.e»,~ tA~' cL~9: ~~B.a~,l}. o~ '~ g~p'~el,e. c~P+- . Afgezien hiervan erkent de regeerlng te" .hpu,d~n met h~t werkelijk' inkomel),
van D. u b bel <t a m (c.h'> en
De V 0 0. r zit t e r stelt verpl~x van' salar1ss~1ialen weI op h~t juis- gaartte. de waarde ·van het door" den heer waarop betrokken~n thans nun tevensc; r. ~W. ~,~ ~~~ 0p. Q1a.a~t:~geJel) tot b~.t
volgens vQor morgen - DOllderdag
w nlveau -ligt:'tn het bljzondet of bij den V~.r:bq~m g~no~,mde, ~rgumt}n!, dat het wijze hebben Ingesteld.·
tegengaan van den opiumsnlQkkelhandeJ.
1:7; Fe~Ju;lr.i. -=. cle, ~d~g~)).h~IJl OP~l).
OIn:~j; daarvan, niet, In te., sJer~e mate.· a).~~m~n. bela~g. e1s~ht, ~undlge Jtr~chEen eventueele toeslag zal dus worden
aij de begrootlng van"B:B~ pleite;\' d~ .
~v.e.r" '!e ~,It~!~jee.~f(. ~te~n.zet~ipg <!~r
r~K~1}-!t}~, ~ ~~h9u<!.~n l1?:~~.l).~t p'rljs~~~ t~n. yoor den ~taa.ts~e.ll:st ¥n. te trek- berek.end ove~' en' worden toegelegd
R:e~,eeri.n~ lJ:e~ w~t:4 t~ ~Q~ie."
1?-~~r~~ ~.r ~ m~. J; e.n Va. n K e, m1» qe. q3-ll1r~.t~ s~f~~,en. v~,n lpdle, nek. ken~ dat, ~oe:vel ~e 80%-regelm~ ~eenr ~a,ast het voIie i~konie'n, ~~t hjb~grip,
geen to~ gevolg heeft dat tU$Schen beletsel Is geweest om daar, waar aan- van overgangsbezoldiging. Een conseP:~. ~L~~~ e~n iW~J.t~9r~~~lin~· V,QQ( ~ I,l,Daartoe wordt, 1?e~19t~n.
ambw.nare~ en ~lVI~1 ge~aghebPers.
hind$dienaren; 'die in: geiijke 'post'iles fil wen:mg, v.a.n nleuw. personeel noodig was, q.uentle va'll dit st~ndp'unt i~ u.lte,ra.ard;
- 11$......
v~rschUlepde. gebiedsde~len we'rkzaam. d~ kJ~~hte.n t!e. k~ijgen} dl~ men nQodig. dat, wanneer t.z.t. de tQ~slag mocht koDe. h~er Van B 0 e t z· 1 e ~
zJJ,q, ~~n, lIt:99te. cmgerliJId).~ld: l:an Inkom·, bad, 't9ch VOOf· ve.rschlllende betrekkln- ·men te vervallen en· tevens "het salarls
v~ anD u b bel d a'
Is van me'e~OAA'J;~ BE~~CIIT.EN
s~~n ~$hi¥.
'
g~~. '1~~ de. 'nl~~'Ve ~ch~len <;Ie ~anya.t:lgs- van een'landsdienaar op lager pen zou
nln~,. dat de..benQemihg. van de nleuwe
,
" ' .
wedde hooger zal moeten zijn dan thans moeten worden' gesteld dan' zljn 'InkogO,~ver.ne·w~~. !n ~~)jban~ Q1~t. c;i~ ~l\X~~~ 1J~~.Q~j,er.ij~~. t,~. ~eJJ..cJfl~
de. J:.e~u}~p.;t~n-" v~: ne~ I~~~het 8O%-H. n: B. L.-aaliv~.ngssalar1s me:n m~t Inbegrip van, overgangsbeAols~.l;l.u r~p~~Vt,QFl1llP.J~: in de· Bp.l,t~ng,e~e~t¢~
De, mantrL van het waterbeheer van ~~$, u.u,ut: .
V.I"I:,
D.~its.~hA
sno!r,tvll,~ge,.rs
,zul~.e.l),
s~lcj~.
Q.w)r~oll<ierwek
h~~rbij
wet
b~dI:a.a~t
.
.oaaJna_~st
echter
Z,lJn
er
ver-.
di:gln1(b~pr~~~t"
hlj
in.
s.tex:,k,er
m~'te:
d~n
, '(
'(
"l':'.
-, ... \ .. ,""
,.. \
;' . . " f . ' ,• . . , ' .
"schillende functies t~n aan~en waaJ;- an..).e,r,enil,11·p1l'o'ms,ten.achte",uitza~moe,- d~n, Pt:Qv.il}~ialen, Wa~er&.~~a..t IW ~end~J)
, n~~~ Tra.P~9~e~,. ult B~r1ij.~ $~wt" de~.l:«~~n ~s~~nde lllaar. dan ~h een
.' .' , ... "
't' -.
,,' .
, U ...
" r~'
,
a.
~!~~~r,:, Q0 l1J,n d~elt ll\e~e, da.~ d,e
vijf ma,nd~rs, v~rsch~ldene a,annemers
, n~~~n~ t\~9 4~ O~.s~nylu:cht 19~7)' wel1t.~.
" .... , .... of ,... • •• .1. . "-'.. .' '.
v~.n g~~q fe~ ~n. 01 qp1.stal,1digh~den el: ~e.n ~ap.
B~,S~,uu!spe~~r.ty(~g v;~t:d~.r. ·~O\(, ~~vQ~-:' ..
e.l):
kQelles
~ijnl
~ea!.re~tft~-r~d
1#,
\v~~~~na
22 4~~~r ~~n~~l}~t. ~()O~>ls, m.en ~~~~,
b~langrij~..fun4;tle ~ul{en velV,ulIen,
0l? w~ijz~n, ~atf laa~tg~n({emd ~a.nva:n~s-.
Bij H.~r~. o.v,env.~~lpge.n v,a;n ~~< vraag,
d~rd z.lj.n, 1n41en d~ ~amer he,t Yorfge
vJq~dt, <!,ez~ 'Ye~s~rljd l).ltg~schx~V'en. Qp,Qr
ligt yoor de nand.
,satans ,oak m de toekomst - v. z. v. die ~oe groQt de. prijs~tijging. mO~.t zjjn a.l- met knoelerilen, waarvan het bedrag Jaat, verschillende onderdeelen van' de
nog
nlet
bekerid:
Is.
Er
worden
nog
m~et
d~. ~OJ.lJ.n~.l.il15e Egyptisph~ ~ero CJtip."
·Voor de' H. B. B. L.-salarissen zal
z{ch Ithans laat aanz1.en - nlet voldoen- v.o,rel)S ~t q,e tQ~k~ujlin~ v:a~ dl,lu.rf~;de.sbetreHende. begrooti.ng bad aange.De. vQprzlHer: v,an ge'J)ul~he ~.e.ro CllJ,l1,
hlerblj .deze maatstat· mo,~te~ wor~ 'de ~u zijn.
to~s:la~ ~oqt \yordep. over~eg;~an, stond a.rres.ta.tles verwacht, aJdu~ seint Aneta ~~l}~~n:. D:~ c.~~i~~ ~~z~,g!t~.l?P~~s k.u~1J.,~J:t
uit.. Ke~dal..
~
W 0 1 f g' a h' g von' 0 ron a u, '~n
den aangelegd, dat zij volctoende
de. Regee.~lng voW: d~ mo~l~I)Is~Wld., d~t
1]l~t, zq~~<,eJ: we~x. In ~~t( corp~' ~.. a~de r.,.llftsport Hauptfuehrer Thomseli, dle
":",
"'-r~~ ,'" • '" • ". . . . . .
;
M. a. w. de 80%-regeling zal ten deele dez~ stijglng VOOI: de. onc,terscheiden6
afnbtertar~n. \y~r.4~n t}lg~l.iJl~~·
'
leder in. een Messer-SChmldt-ME-108- . m,o~tel\ zijn voot Ql~ sJ.re~en,· alwaar·
welt ten deele nlet worden herzlen,
iroe'~~n ~'an' ambte,narel~ l~ng nlet hi Onderschei~ing.
'J:en slott~ worden de ontwerp-begroQtoestel waren vertrokken, bevlnden zlch. :' ~p~' ·~t~~~jl., "Z~~h . ~~w.e,~fit" :t;op~o·m.·
~en kan he~ ook anders 'zeggen, en gelijke mate pla,ats bee~t.
Of.~icl.e~l, V<9 rdt ullfB~Henzorg ~e.meld, tln~enr ~~.~e~ring en. h09g~. cqll~ges,
reeds in Afrl.1~a. OO~ K~d ~pwale, in
~eA na.der als geml.ddelde teo aan- a'ldus: de' 80%-regeHng zal worden omp,~ g,e~ev.ens:' wai\l:0v~r de Regeering <!a,t ~~P. J?~n~e~al), Ap.,lpatr~Q~r.bo»:~~_or~ Ju~ti~Ie, Frnanc~en, en ij. B. zoride,r
een Klemrri-tQestel, is reeds de Mfddel- . vaarden peil. In d~, gebledsdeelen,
~~w~~kt .tot e~n H,.J,l.B,.L. ~l? het ju~te b~s~hJ,kt WiJzen ~lt, d~t de 'laagstbezol-, <;te z.Uv:~r.e~ W~s.~~-¢.~~~l.~: Is, ·we.~~.~ ii"o~'t<feh)ke' stemmIng aanieno~eri: .. land~he ,Zee overgevlogen. Kapitein .waar het- prijspell boven. da.t. g~ml~I?~il, 10 ver~.n<! met d,e gewijzlgde so:- dJgde kr~,<;~ten. tqt' dusver. net 'iw~iais't ~~n~ i1). ~e~b~n~, met, zl!n. s<:h~nk,lpg; ~~n
speck 'von sternoerg' Is eveneens, met.
..~
~iaal-e<!~~omls~he struc~~ur.
iijn g~troffen·.
'
"
,.
'. lfet et,hn.ogr~fl&.ch mu;s~liin v:an d,e./Mll1-:
ee.n Ju.nkers. J.U-86.-toest.el, op. weg n.aar
delde . lig-t, zullen dan sta'ndplaatsDaatm~de zal dan de 80%-rege-ling: als
Hoewel uiteraard niet te, zeggen Is of ~ai~e, Act\demi,e teo Bi'e(,ia..
C~o.
. t9Pl~~,eQ'"~~Jl to.~ t~ k.e'nn~n.· ."
zoodanig haar reden va'n' bestaan ver- dr;le, ~~r.:ho;U(Un~ ~o ~¥ bUJveij, 'zoo ~l\ ,t
loren hebben en blijft aIleen de vraag, n.~'lr de meening der R,egeerlng t.a.v. de l\~sa- vergift.igh~g
Met Cllhleesch nleuwjaar Is biJ pang..
. J,)~.. r.ol1(jvlucpt ~'l) 2~ de1:e!' JJcSJown
op ;~e~: Wij~~ ~:~,l~. ~O~ Iq.l,1e:~ Inkp-' ,h~ d~. In dienst ~lj»d~ I~p.d.s9.1~n~ren If\~et~'~ro~~e~v~n a.mptenaten'nlet bil,~'
Na,ar 1\ll~t~ 'lit, 1?adang spint, ~n 3( ~l\l PInaQg op q.et eilanc;t BalJ.k~ de
w..ordm m~t een. snelhel~wf;dsuiJiJ~
1P.~9: ,1;~~ .,~.c~•. nJ,~~ QJ? r~g~QI)~len vQe~ te ,dflfl~, ,\y,aar <:Ie nl~u\f~ ~ch~al lager i~ liJ~ ~jJli om ij),et de- toeltenning van een yap. de 150 ga..~ten l)~. afi09P, v,au: ~,cl\ ,:Oillhiui{',' 'eeii' tln'bagge~moleri:" gezon,
.' ' . '
b~!.~ge'p t\~nRt~l~~rel?-, e~~l gem.Qt1"~~~~. '4~J? d~ huld.lge pp lOO%-bas.is, naar die dliurte'toeslag te. wa~hten, '.tOtJ.1at de f·ee·s~l11~~l .te K.Qtatoe~ iI;l d~ Olpgeying ~n. in' ondie·p.water. '
~oQam ~e~ 0l?$emerk~ ~~ n~R.~,~,. ~: def m.<e~ ll~.t P.FiJ;3JW~J, ve~b~W~ ~,ollden~~; l.~~~re SF.haleh z41len wor.de n overge,- ~ e. tn. i d ~"e. 1 d. ~ })dJ¥tijgl~g vooi van Fort de Kock aAn~etast doo); ~en:l Vi,t ~.r,iR}tlft met. <;teo ,~Pl.aJ.1chl$", welke
de belangstelliIig van"Dultscl1e ,~Jq~. dlrferentlatle. wor~en a~ng~bracht.
·bracht. Het 'ligt in 'de bedoollng, dft te 3:U~. ca.te~orl~(h~ e,en 'z,eKf:r 'p~rce~ta'ge h~vjge bUikz1ek~e. , onmldde1l1~k werd ~a~r; l~,m1.dd~ltS ge~rr.~v~.~~4. Is... b.e!lJin~~- '
V90r deze vlucht over een goed. deel, Voor'de volge'ns den gewijzigden opzet doen plaats hebben langs den \veg der heeft bereikt omdat alsdan de stijglrig medische hulp Ingeroepen. Het bestuur materlaal; een stoep waarop een duikeryan Noord-Afrlka, bijzonder groot..
van het des~treftende stelsel als fe,gio- ge-l~idelljkheId...
voor hen waarschijnlijk reeds veel hoo- stelt een· onderzoek in.
.
,
toe~tel, gestuurd. .
. - - --
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30 Jaar te Bata.via

~let

Vaar
,. en tegen van "goeden, ouwen tijd"

'Agenda

IIet I., E. V. .hijeen

Wie morgen ccnkomen

01) reis In 3, \verelddeele l )

Gist~ravond

miss Ann..e Guthrle . '

hie14 de afdeel1ng Ba-I

tavla van het I. E.V: een algemeene le- ,

•

.

Fi Imoankondiging

BATAVIA

M i s.s Ann e Gut h r 1 e)' ge"denvergaderlng. Er, was goede belangf
Het is vandaag dertig jaren gele- delegeerde del' philippijnen_ op, de "t.e. ,
stelllng, teen de vlce-voorsltter, de .heer .
Ueca-Park: "The road to I
Bloscopen hedenavond
den, .dat onz~ stadgenoot de heer M.. Bandoeng gehouden volkencondsconteW.v an Vfa n e n, de vergadering
g.lory"
Globe: "De Man, die Wonderen kan
H l;\ e r the,. mspecteur val~. de ~ono- rentle,' hEieft' gi,st:er~vond in de ~a'~l, van
met een woord van welkomopende.
d~'~ x _ The ate r : De Texas Rarl."
pol!e-a~deel,mg .~er Borsumlj, voor het de Na~sa,ukerI(' alhler onder auspiqre», I
{.
Er ZIJn momenten In deze groote oor- gers''.
. "
eerst m Indie aankwam, De heer an de afd.eeling Batavia der ver~en1.-1
Be~pt:eking Blauwboek Iogstllm, die remlnfscensles wekken aan Deca- Park: "De Weg naar Roem".
Haerthe was toen reeds twee jaar te \ v.
ht
',."
i
I, de beklemmende atmosfeer van Sheriff's.
C in e m a: ,.1 give my Heart".
Amsterdam bij de Borsumij hi dlenst, glp~ van Vro~wenr~~en een causer ~
D.e V 0 0 r zit tel' deelde meder' bercemd geworc;len tooneetstu); "Jol.lr- m~,~i t o l : ,,Skan<Ial
um d:e Flt2derjuister: bij de .M.(aatschappij) voor.i: gehouden,
.,
.
.:
,dat op .verzoek van het hoofdbestuu .ney's End", vq<?~al door' de overeenkomst
M a x i m : "Showboat".
dit punt. op de ag~nda was geplaatst. I tusschen <l~ Ibeide compagnles-commanu,(1tvoer) en C(ommis~de) H(andel),. Miss Guthrie nam haar klein doch I:
welk.e in 1920 door de Borsumij werd l aandachtlg 'gehoor iriee rip rels: naar
Spr. herinnerde ~an de rede-De Hoog,: danten, die in het centrum del' dramaWAT IN DEN i\ETIIER IS I
overgenomen.
,
'1\frika Zuid-Amerika en de Phlllppijaan de spontane.lte.ift in het Verbond, I tlsche handellng staan.
kapitein LaOver "Batavia, zooals net tempo-r ] nen 'e~ het bleek dat zlj tijden.s haar
omtrent welke hi] clteerde ui~ den pro-I roche van Wa.r.n,er ~ll.xter. Is wel veel
WOENSDAG, 17 FEBRUARI
do~loe was" kan
z~erf,toch.~en door al, die landen geen ,
.
loog van het blauwboek. Hlj be~prak ouder dan~ijn college, in net. stuk v,an'~. R. V.
21.00 Lezing over Lorenzo
de : heer Haerthe,
donkere brll heert opgehad. Met M,lss
J. Tazelaar
Ir. nuten
verder de schade aan de eenheid m de Sheriff, dcch ~ijn reactle op den zwaren'
Marques.
~~'Q
m~t wlen wij de'Guthrie op rels gaan Is vast aangena.
Europeesche .samenleying toegebracht, druk van het front'leven is dezelfde : hij IP. M. Y. ' 20.00 ~~~c;~te repe~~~:'t ~
ze~ d.agen e2n
mer dan met Baedek~r. 'Slechts zonneMet de"Sibajak", welk mallmotor- I door de reactle b u 1 ten het Ver- leeft op cognac en aspirin, waar de an-. N i rom (Mal.) 2'0.40 20:40 Le~in3 over King
pr~'atje maakten.
schiJ'n en gelukkige menschen zag zij in I' schip morgenochtend te acht uur aan bond.
.'
.
der whisky nnodig had om 7.ijn ellende I
.. TIe Kong.
_
"
.it
h" to· .
, 'w.aar
.
.
.
.
1
t S
'1.
'.
'
"'\
.
,
Ze e se n
20.40 ,Avond In Sans:..ouci .
U .; eel) IS rl.:,C'!J
ZU~d-A.frika,
de twee van, elkaar I de Rotterdamkade m TandJong-Pnok
De stnjd yan, mr. P oegman e .oe- en martelen,den QopcLsJlngst t-e vergeten.· B. 'B. C.
23.00 '"Hy<ie Park".
qQg_punt
b~zi€l!
0lJ.afsch~idelii.ke tale~. :
~md-Afri- "wordt verwacht uit Europa, zullen o:a. rabala en dlens aldaar gehouden rede i De film bev~t ~en a,aJ:?~ens-chakel1ng van
m~s~hien niet W:.
kaansch en Engelsch, haar meeste aan- !'ul'riveeren de heeren: 1". Brilman, di- werden door spreker onderschreven. i heldendaden, m~a.r ze sta,an aIle afge- !!!!,,!,!.!j~~~~~~~~~~~~~~
!.~.'
~a'UWkeurig juist
d~cht hadden.
'.
. recteur-g8neraal van' de Man. <.Ies Ci- Deze rede geeft een duidelijk beeld van· teekend tegen (,Uen mens.~~eHjk~n achalso ~,e' hec'I: B'~oys
In Brazilie was het meest opmerke- ,garett~s de Saigon; dr. F. Busch, den neergang van den II)do-Europeaan, tergrond vall den mQed der vJrtwijfe~:t Tr:~~ng d~~~
lijke, dat daar het minst da,n. ~~ar tel' Ouitsch ~taatssecret:His; G. P. J. Cas- het ke~nprobleem waarvoor wij ons· ge-1ling, zoodat l}l~:n z~ker nl~,t ~an zeg~.en,
were:d ook sprake is van rassenverschU. persz, duecteur der ZU3ter Tramweg steld z l e n . ,
dat hier de oorl?~ Vfo.:dt verh~er1,l~kt.
(VAN WOENSDAG 17 FEBR. 1937)
t~~r d~~ak~~~~
BrazUie. heert een dapper, groepje leid, Spr. gaat dan de beteekenis van llE~t I Integ~nd~el: de fIlm laa~ t~effend .Zl,en,
vertellen. Ell als
sters, van wie B e r t haL u t z ge?lluwboek na, noemde het een pllcht van, hee tragl~~h d~ dwaasheld der c'OrlOgsBoven Noord-China en cle Gel~-Zee is
~il, vergelijkin-g~n
-..
noemd llloet worden, daar zij het was,
: lederen I.E.V.-~r.om er kennis van teo vcrheerlipun~ IS, en zij gebruikte daar- de clrllk gestegen. (P~iping 775.6 mm.,
gailt . 1)1ak~n met
die del) strijd inzette voor het vrouwennemen.. De mtglfte was ~oodzakel1jk·1 tee de flgUUI van den ouden Papa La- Tsinglao 772.6 mm., Cllemulpo '771.1
foen enil,u, treft
M-. Haerthe .
kiesrecht.
'
Het is een schitterend ges.aagd werk.: roche, die .aanvankel1jk vol ?,eestdrlft mm) Overigells bleej in' China de druk'l
"
,..
,
Uruguay is gel1jk te stellen met Zwit- :
Spreker• hoopt~, da t Ilet b eroep In dit'" meefd ten. stnjda
d ' Itrok,
t omdut
1· hiJ .nog ge- I verdeelinlj
ller.:.eljde.
(Ichang 773.7 mm.,
he.t, hoe· objectief hij er tegenover. s,taat,
ell'· hij ve)~z.uimt niet, om naas~ aI, serlalld aldus Miss Guthrie. Een zeer I
werk gedaan op <.Ie Regeering in Neder- l 1oo e dm teO dgata n e doorl o~vcermtg vl~n, WencholV . 773.0 11l~m., llongkong 768.8
d
'r
d eJijkhc id van d e goe j e:-omye..
,
Ian d en m
. I n d'"
le- I In.m.). In Zllld-Japan
.
. (e
i d ru k ver d er
di~.,gemoe
voc,ruitstl'evend
land met humane ar- Ii
Ie n Ie t t everg e e f sc h za 1 en'ctou en d,lj ( , cen I e d-egers
~'t, me i v hot
lS
tij~ van vrij pait ~n ·.toen d,e, hQtelp~as beidsvoorwaarden, gratis med'ische be-l
. zijn. Ditzelfde geldt voor de Europee- ~~~nev:~~e;e~~7k::ra~os~ro·~k~n.l~e;e!gesi.egen. (Koshi 76~.5 mm., .!ok,io 763 . 5
j'e,'perSQonlijk v,an ~en, bO()~l\ ~'l{a,m af,- ha~deUng en schoo:Qnde,rI:ich~ e_ve,neens
sche werkgevers. Spreker d~elde nog reI vond bij Lionel' Barrymore een pak-I mln.). De depressze verwljdert zich
ha.r~n,
de ellend~ te' m,e:n.;:JI:~~.rf1J;l v,an . kosteloos BiJ' 'het eerste eeuwfeest van
mede, dat het blauwboek is mtverkocht. ke d
t lk'
d
d'
. NO'Jrdoostwaarts. (Nemuro 758.3 mm,.).
.., - .
",1 ' ht
'.
t
n e v-er 0 mg, en ver er wer nag
.'
.....
'd
' ,. hn' 'ld . -t' f'f'•
b ij~oorlJVe
, s 0 _1~g~. we&~l}-, ~ll: ~~c e: Ur:u,guay. k~egen .dt;'! vr<?uwen . als ca.
Met de verklaring bereid te zijn, des- 'z~er goed sp€1 gebod-en door Frederic! In Su~m, Indo-China e~~ e Phi~ipP1Jnen
w~~ervoorzi~n,ing, in.· 4(( I;I:o()~ds~a.~;. Van . deautje kiesrecht.
ge\'l'aagd inliehtingen tc ,verst~ekken, MarGh' en June Lang, die in deze film u:~ren de drukveran.dennfJen kleIn (Phuf;env:lekkeloos witte J,a,s toeto.eJ? wa~ a,lbeeindigde de heer Van V 1 a n e Ii van Howard Hawks eveneens een he- lz~n 7~9.7 mm" Sazgql1- 761.3, mm., Male~:n sprak~ aIs je je deur ui!t.~in,g~ want
In Argentinie is het nog niet zoo vel',
I onder a p p l a u s z.ijn inleiding.
!langrijk aandeel hebben.
I mla 762.4 mm., Zamboanga 760:~ mm.).
iI,a,,: vijf rr.i~u~en in de overvolle _ram
doch er' wordt hard aan gew~rkt. Ook I
I'
Een.der aanwezigen sprak als zijn mee'.
_
•
_
In d,e Westh~ljt, van N~d.-Indie daald,e.
kQn je. er met je vingers oJ? schFijx en. ,iAA d~~~n m.,'Whti~,s,teQ, ~\l,~d,J1\merikaanning' uit, dat de gevoerde actie weI suc~e druk. De lage d!uk In N?Ord-SumaI.~ den, tij? "an de cholera-~pidemi.~ . scl).ep. s.ta,a,~ s.tre~ft m,en. na.ar betere
.ces had opgeleverd, dit 'in tegenspraak', NACIITEXPRESS Ni\.AR SOERJ\BJ\lA t-rc: ~n de hoogtewmden U1iJzen QP een
k~Q je, a.~ Je wat laat wa~,. met ee~~ . so~i~le vQo:\,\v~ar<1en.· Vooral het jeugdI met sommigen die het praatje colpor- I
.
mmlmum West van Sumatra. (Medan
aan je elgen st:lmtaf~l blJ Ver&teeg
,
.
.
'"'h'
h"
,
758 4
P 1 b
7594
S e
of. 'Rj~~ers komen, want· t~ve,el rneI?-.-' V{~~~ wordt lir.'),c ,~ig t~r ...~tl,Q genomen.
teeren als zou alles vergeefsch zijn geHad gisteren vier uur vertl'aging
b'. m~~5'8 9 em
b . /,;;~., 0 'll .
l ' j k ' OhiU, dat vaor den oorlog dreef op den
weest
ra aJa
. mm.,
m on
. ml!l.,
schen . bij ~lkaar' w.a.s g~vaar 1 " YQor
.
.
. I Kaepang 759.7 Imm.). De kern van la'i:iesmetting. Maar een gemo-edelijke. tijd uitvoer van s.a,lpeter, hee~t he.t s~dert de
Hierna wel'd ove~gegaan, to~ l,litbrenDe ~aGht-Expr~ss naar Soerabala I gen druk in lVoord-AustraliiJ verdfepte
\Vas' het'zeker, ookill1'het z;lk~n·dp~n,.
uitvind,ing v)~n, synthetische salpeter
G . .P. J. Caspersz
gen van verslag over het,te Djokja ge- . h~eft gls~el,'~n d,rie uur vertra-ging gehad zich. (Darwin 756.9 mm., 'Daly Waters
Waren er nieuwe 'monsters \,lit EUFopa hard te verduren gehad. Maa.r. met een
houden klein-congres. De voorzitter ver-! bij Tjikampek, in ver~a~d met een de- 755.4 mm., Burketown 7.54.1 mm., 'Alice
gearri,yeerd, da'n beld.e je d~ Cl:t~n~~.sche ,b,ewonde[enswa~rdige volharding heeft i Mijen; H. M. Corbeth, directeur aer wees naar het verslag daaromtrent In fect aan .de. lQcomotlef, een hulpma- Springs 758.7 mm.).
grossier op en een half uu:l' lat~_r was het ~ijn hoofd boven water weten te
V. Handelsvereeniging v/h ReIss & "Onze stem", besprak de voorgeschie- chine moe.~t van Pegadenbaroe komen,
.
de man bij je. Verde~ dan Bata:Jla hoef- houd.en. I,n d.e schijnbaar elndelooze Co.; O. van, der Gronden, algemeen denis ervan, betreurde het, dat de op- wat tamehj-k lang d~urde.
Hoogtewmden: Deze b~antwoorden.
de je niet, de' grossier di.stribu,eerde. N:u ,gr~nsW)rlog~n he.eft tenslotte het gezopd procuratiehouder van Internatio - Ba- .Iaag .... 'vari' 'het .blauwboek te' klein was ' . Drle' uur over tlJd ~us vertrok de benoorden den evena?r len zn het ?~id
h~eft elke firma een .leger reizi-gers, die . v~~stand, doch bovenal het q,iepe 'f(e- tavia; ir. C. Hillen, hoofd P. T. T. in om a I I e I.E.V.-ers te bereiken en Nacht-,Expre:ss va~ Chenbon. Tusschen oosten ,vein den Archlpel aan /1,e.t We,stp~rJ,dag honderden kilometers. afjak~e- 'loQ! in God,. gezegevlerd. Chill staat In Nederlandsc'h-Indie; Ds. J. M. Lindeijer, ! gafdaarna een overzicht van het be-" Chefiibp? en Djokja ha? de hein «?nge- moe8s~n stel~el. In ZUid-Su!n.atra, J.a: va
re~", om zaken af te sluiten in het klein- het teeken van alf!eheele reol"ganisa~ie predi-kant Protestantsche Kerk; mr. J.' handelde op dat' congres.
veer ~en uur. vertragmg, doordat de .en Zmd ...Borneo kwam zwakke Oostenste· gat. .
'
•.
op economisch gebied en alles wat da~r- Tazel1aar hoofd-ambt. t/b v. d. directeur . '
kruisingen m~t nacht-goederentreinen wind door. Manila matig N.O. Alor Star
F;n neem nu eens zo~~n k.as;;~er. op de, a,a,!}. V:~.~,~z.i.~.:
O. & E. '
I?~ .Y 0 0 r z, i. t t e r verwees naar verlegd moest~~ worden.
.. . .krachtig ,O.N.O. Singapore imatig N.N.O.
ia,t\'k: vroeger. ~~ek je d,aar, oo~, ~1 W~s. i \X~t ~e. Vl)~,ip'~.iJ1,l,~~ ~~tf~~tl ~preekster
het communique van de hoofdbesturen
Vier uur over tijd vertrok hij van PalemQ(1.ng 'tot 15QQ meter zwak' Noqrd,
h~tgeen habi,s boe~,an, met plezier na~:l;;. '~,Qh.t de_ t,Q,e,lS,Q}l}-,s,~. q,~~li q~~~~er. Er Is
. BeF
van'l',E.V. en V.C;·omtrent het verbre-; Djokjaen die ver:tt:aging Is niet inge- dciarboven zwak Oost. Java zwak O1Jst.
hij 'had toen iets romantisch o~er zlcb! I ll.l,l ~Qj W.l:\,~~ ~~1.1 ~~~ Q,~ tlen jaren
ken van de s:lmenwerking op basis van haald,' zoodat zij beduidend grooter -is .8andjermasin matig O.N.O. 'Koepang tot
Z~Q' met z'n. val~che vlech~ ~ie 'nij vQQ~' ; ,:q9I'Q~~~i:dlQ~ V,Q,QR (;I.o, 0.J:\i:Vh~n}telljkheid
' SI,AKKENPLAAG WEER ACUUT
bet Ip 1934 gesloten accoord.
dan die welke de express naar Batavia 1500 m. matig West, daarba:ven .matig
, h~t gemak in z'n jas-zak lie.t rust~n.
. v~r.stIeken. De. groote moeilijkheden zul.
Verde\, deelde de, v' 0 0 r zit t e r he eft ondervo·l1:den.
O.Z.O. Darwin matig West.
~oest je Soerabaja hebben, of om&e- len eerst ontstaan wanneer over vier
De Mampangweg en omgevlllg worden I me de, dat 16 Maart ff.S. de algemeene le.
,
V
hi"
W th ljt
N d -I di"
k~erd, dan wandelde je naar het. tele- . jaren' het' afgeloop'~n is' met den vrij' sinds enkeIe Wekelr gehinderd door een denvergadering zal worden gehouden tel'
• ~ .'
etrw.ac om g'
~fSt . e 'kvkan t e • n e
" 1 .
•
.
.
. .
"~ell ermg,
ast h e~
zwa e 0 t ma t i ge
foOnkantoor;
tegen Osak;a en. ~obe handel. tusschen de' Ph1l1ppijn~n
en de- I i nyas i evan,. agaa t,sI a kk en en rupsen" besR~ekll1g
Vfln.
de congres-voorstellen.
.'lNQIDENTJ4;N. -\4'( &Q\I.Q.Q.Il"\\$,\N
W :t
'
broin je nu da~elijks van ac1:l~e~, _je U.S.A:, wannee'r de tariefmuren~ .. oor- d,i~ veel schade aan den vlantengroe,~ 1 " __- - , _ ,. .:.; . . . '
e$ moesson.
schdjftafel, 'de vUegmachi1}e b~engt je sPfoilgvan' zQoveel ellende, ~Ullen wQr- berok~?n~~, en. ~?oral de bekende orRontlvra.ag
Te:r~~,~i~~~.. "a.,n, ~~Q,~~~ ~1}Jl}p.}~l~.
lI!IIIP'!!!"e~~!!
voorts binnen het uur op pla,a,tSQJ1' ~l1e ·q,~n. opge~rQ~ken. , ~h)d Avril,' zal' een f ch,ldeeen-kweekerlJ van den heel' .~im'
.,...
.
~
Fe! !'!!~fl~'~~
vr.gegel~, . toen het' per p~,~rd,~n~a~e'n plebi~c.iet uitwijze!1" of er in; de PlUl1ii- ~~rman ,hee~t daal;van, veel te .hJde.n. . Eerl d~r a,anwezlgen' m~.e~~.~;,d~~ t~~~ ',Vo!:>r' ~,et'" '~Ql,~,tl~~e.r.e,cht t~~l\~a,l)~
mQe,st. gaan, dagen vel' ver~IJdderd, ~~g~m~ pijn~n al dan niet vrouwenkiesrecht,~al'D~. slakken· telt men er. thans blj. ~Ul- standen als. OP het . Centraal ,Kanto9r I~ z.ulle,n·,ynjdag.19 ~~,z~.r t,~~~Qn~st~all de:
: ZQO ziit:l 'er van 'die dingen ie v.rQe!J~r .iiJn. ,H~t' z~l~o'~ zijn, als 30Q:00~' stem- I; zen~en,', zoodat individueele bestrlj~illg voqr de Comptablliteit . van" west-Java 19~jarige s..~., .de.; 16~jadge' H.~.W~ en
D,ahgenanler en ook die' 'oilaangenfbier m.en"er· voar zijn .. Er W9r d t ,ln ,elk geval v~,n de ,plaag nlet veel ultrlcht, e~ d,aar- gesignal~erd" zichook op an<jel'e. kan- de; 16-j~rig~' }:~~~.. woonachtig ,te Lawa~g I
drul,< prop~gal1da. voorgeiriaa,kt. ..
om -heef~ men .?e hulp van Gemee~lte- toren voorctoeJ:l, ~a,ar, het. lag~re perso- en' .1ee~~mge.n"V~~-.·de C.h~. MulosCflOOl te
. 'I.&faar cen ding is zeker, aldl;1s b~.sloot, Vtotiwellkiesrecht ls,· zoo' ergens, z~er w.erken'lngeroepen, welke dienst heeft neel wordt uitgebuit..
. <: ' . Malang., G,e,durende de. miland Decem~'heer Uaerthe het 9abbeltje: I~' heb :zeker in 'de Ph111ppijlien op zijn plaats. toegezegd.. een ploeg koelies te zsnden. ~. ;~... J
- . .'
. .
ber' ,19~(f'heef.t·'dit' dtletal in den schoolE'r 'ziJn n,u een dr1E~t~1 ~o,ti.e.~. inaltij~ bij mezelf' gez~gd: ~~~ 1& hler . Immel'S, de, vrouw' speelt er reeds een
' , ' pe,. v <? o. r 'z i t t e r antwoordde, trein van La\Van~ naar MaJ~pg e~n a.n-I ~edlend met betrekklng tot de tin.g-6t d. En dit' zeg, ik t'hans nog. Het Is .belangrijke rol, staat 'aari het hoofd van Zooals men weet, Worden verschillende dat men op deze zaak attent Is. De eigen :deren schooljongen aangegr~pen, tegen L fusie. 'Een ervan betreft een onderh~clem~~l ge~n verdienste hi~t- dertlg belangrijke pal'ticullere onderl1emingen gedeelten van. destad, p€riodiek door 'de leden kunnen daal'aan in belangrljke den grond g~werkt en vervolgens uit- I geschikt maar nochtans belangrijk •
ja-r~ri geleefd te hebben en ~~wer~t te en houdt in het gezin de beurs......
agaatslakken bezocht, en de beste 00- mate tot verbetering "bljdragen.
gekle~~. T~nslotte Is een vijfde jongpunt; da~ is die van d~ heeren v.')n
he~b~n onder prettige omstandigheden.
, "" ,,~? , _._~
strijdingswijze lijkt weI om den haard
Een ander lid merkte op, dat ondanks mensch tu&schenl?eide gekomen
Ardenne, Sosrohadikaesoemo
en
Ik ,de'nk er ook niet aan ergens anders
van dit ongedierte uit te roeien of al- gelijke betaling de. Europeesche ambte- werd, het slacQ,toffer' bevrijd.
Het
Soa.ngko~P<>Jl met de streld~~ng de
ter~ wereld .voor goe~ te gaan wonen.
thans te lsoleeren. Aangenomen wordt•. naren meer naar buiten worden gezon- schijnt dat
ouderen de jongeren tyzete! v'au. d;e Venit in ~ndie en n,iet
----.-~_..:...----'
lIe I schot Judeu Ilucht
dat zij verspreid worden door de kwee- 'den met de daaraan vel'bonden nadee- l'anniseeren. i
in Nederland te vestigen. De belqe,
andqre zijn van principieele beteekers in het ~~bajoransche. die hun ge- len, dan de Inheems<;h~ am,bt~J;laren van
Driest optreden van dievel,gilde
infecteerde bloemen en planten in de gelijken rang.
Het toezicht in de~en schoolwagons,
kenits·
hoofdstad huis aan huis verkoopen.
die aan de :buitenzijde afgesloten werII ev,
f di eveng il'd"1
d
h
fd
4-""d
dt
.
den
en
wa~rin
dan
Som3
50
kinderen
e n e 00 s~ tree
De v 0 0 l' zit t e r wa~rschuwde
....
, ,
Het vers~ gaat die van de heeren van
'1
In' verband met het geweldige lading..,tlOe'I anger h ,oe d r i es t er. op.~ I n d en a f -~---~..
tegen generallseeren, doch zegde
toa een aah hun lot 'I,'werden overgelaten, heeft Helsdingen, de Hoog en Sosrohadlkoeaanbod heeft de K. P. M. besloten een
loopen n ht h ft d he R H
zeker 'te wenschen overgelaten, a,nders sQeniQ, wel~e als voIgt luic,it :
,
ge
ac
ee
e
er.. " woI1ALFWILD SLACIITVEE
en ander te zuBen doen oilderzoeken.
nieuwe Hjn te openen, vat:! Semarang, ,nen~e op, .I.<e.~~j~~~, er iets tegen geDitzelMe ltd vroeg de werkzoekenden zonden dergelijke betreurenswaardige
via .de Java-havens, naar Pontianak en .daa,n, dat bopellJk den schrik erin ged
fd I'
t
b .
D.t
d incidenten zeker niet zijn voorgevallen.
De Volksraa-d·,
terug. De Iijn 'zal Zondagmorgen, met bracht zal hebbeh.
' Sedert eenigen tijd importeert een er a ee mg e ru nceeren.
1 wer
'Volgeris art. 281 WetbQek van Stra.fgehoord de d',;batten,
het' vertrek
van de "Benkoelen" l1it
0 h
R H
.t .
'lj ... groote slachterij hier tel' stede groote van groot belang geacht bij de voo~- .recht staat 9P het opzetteliJ.·k. ,c;:chen.den
.
~
. 1:" '_ ,~. eel' . ,.. woon In e~n paVl o~n, kudden slachtvee uit Soemba. Het is komende vacatures. .
t'
verzoekt <Ie I:Wgeel'lng, m~~ il),t'f~k.~i1J..~
Priok, geopend wo~den en h~et IJn aat m het begin van deze m~and, nader eeJbaarh'eid maximum 2 jaar en 8
van het ontwerp van wet, houden<Ie mach,;.
10 B.
melijk oIl 5: en' 6 Februa~j.."'t~eds door, zoogel}.a,am'i Ongole-vee, vroeger aldaar
De v 0 0 r zit t e r zegde toe daar- maanden gevangeniSstraf dan weI geldtiging a,an den ¥ind.~t~r '(an KolonH~l}; om
voor ~nl)aPi:en.s. NfXiler1Fl'l}:~'S,~~-:rp.d.~,' Ge
individuen, , die' blij~baar. het daglicht ge'importeerd uit Britsch-IndH~. , De a'an aIle aandacht te zullen besteden.boete ,van ten hoogst~ f 300.-.
zam~n m-~t. d:e tq '~ Gr~.v,~haz~, ,&:~y~strg1~
:schtiwen, is beiooht. De''fndringers had- beesten, die op het 'eHani:! Soemba ,in I Nog een ander lid achtte het ongeN. V. BHl1ten Maatschappi) eeh na,am1ooZ'J
Gevaal- 'V001- de Sche~pvaa~L; den .ge~n suc~e~.: alles was goed afge- d~ vrije natuur leven, ziJl1 welhaas~ on- . wenscht, dat Bat~via twee I.E.V.-afdeeveer.oot...<:.chap . QP te 'riGh~l1' 'g,ert:~ailld
"N.V. Vei"eemg'de Nedierla'l1dsch-Jlhdlsche
'sloten en ze maa~ten zoo'n lawaai, gat handelbaar: om €en dlCr aan en van Hngen telde nl. Batavia en Meester- Q,~ EE~,S'.Ii'E IJAND~LSWAARNE.L\J';6
.
'finb'edrijven (Venit)'~ over te 'gaatt '
beord .te krijgen, zijn telkens tien man Col'nelis:
'
,
",
erd,
a.' tOG zelfstan(Hgina~fiLg.van·het Bartg:'
Wlj meldden onlangs reeds, na het 'de' h~e.r ,R,. H. er, wakker van w
h~t.: . noodig. Veilig is veilig, hebben de b e - I ' .
l\J~t de "N.1euw-Zeeland" vertrekt 19.
kat,inbe,d,riJ~ <t<?QJ'Q.l,t ~d.riJL t~, Qr~}}!i§.ef;,;" ,
,eerste bedcht oyer het ong~v.al. met de 'geen! Zljh bJljkbaa,r dbem~r~ten, wa,arop ZIJ trokken ~uto.titeiWn gezeg~l en ~e dieren I ~ J. 0 0 r z i ~ t e r antwoordde, de'z'er n~ar Australie de heer J. vain Holst
ren a,ls eel) g~~h~d op G"Q1ilSJlerclee-Ien vnet
"sl,berg", d~t het schip even' goed ge- .er a s az.en vaJ.l OOt g l}~en.
mogen nlet, zooals "beschaafd slacht-· dat deze zaak de ~~ndacht had v~n af- . Pel1~kaan 9n ze eerste handelswaarneg;~Scl;1Qeid zelf,st.andig licha.am dat in Ne...
stooten' kOl1 zijn op een "steen" als op" 're halfd~ie y~t)morgen heQb~n zij het vee hngs ,jen Priokweg naar hU~l scha- I d.eeIh)gs- en hOQf~~es,tu,u~.
' . me~ in' h~t buitenland.
,.
' d~rh\ndsch-Indie gevestigd is ;
, b. tot het aanknoopen van ond-erhuI!eel} gezonken voorwerp. Bij het dok':' 'everiwel. weer geprobe'erd' en de pav.IJ~' ~9t wandelen, doch zij nloet~n per goed I He~ tegen den .~nd,Q geri'th,tp. ~t:t1~p.l; ',-' ,
h n e _
;(;telingen 'met de O~mee~~1)-ap~liJ~J M.ilnonder~oe~ zijn thans aanwijzin~el1 g~.- .i(jen~~wo~er h,ad er, thans b~grijQ~lij-, Mge.sloten vrachtauto worden vervoerd.' van Keuchenius,·wa.arop "Onze-.CQurt\ri.~'.' N~a.r m~l,l. weet. ulzUlletsn ,deb ad d)$
~m~to~ t~iJ.~iw~ te.· KOconstate.erd, welke . meer en meer het kerwijs schoon -genoeg van. Nadat hij
..
h t B' t ' i .~ h Ni .. bl d"
. WMl:n,~nteJ:s ~l «;:ons aa ,v~~ an wer- lWuwmaa,t&;happij,
m~l~I, tot.- ~~n. geme~ns~happrc-1ij}te' tinvpr"
a-tste
'
'doe'n
g"elooven.
H,et
onop'eval
f!e-de'
de'ur,
'welke
toeg'ang
vel'sc.haf
.
.t,
t,o,
t
.
en.
e
"
a.
avo
a,a..c.
euws.
a
reeds
'~<?ppat
hun
den
persoonlijken
tite~
~~porganJ.sati~.
.
,"
la
~
~t
. afuoende van repl1ek dhm.den, v.:e~d, r·) ,-' ' . 1
dt to~gekend
schiedde bij Singkep, bij de tin-eilan- het achtererf, had hooren f~rc~erenJ
NAAR PADANG
scherp afgekeurd.
. v. an ~,onsu wor
' I '
i
Waarschijnlij~ kQmt; V.r.ij.d;ag' de
~,
"
t·r
.
d¢rt dus, en net is - wij sugg~reerden l~et hij zich onhoorbaar ult zijn,1?~Q: gl1j2ulks reeds volgens deskundigen den en sloop naar zijn a~hter~aJeJ"ijtje,
.'
.
Vervolgens sloot de v Q 0 r ~ i t t e r,
• I ~e_geering oppJeuw: aap ~et ~OQl:~ en
:waarst>hiJ'nliJ'k een gezonk.en en afgedr.e.- .gewapend met een geladen -r~vplve_r_., Behalve de heer Vallett~, d~ p,u,i.ts~h~ I Qnder <l~nk.z~g~ing de. v~r.gade~big.':
ONE~R.LIJKE REKf;NINGLOOPER
z.a/ het ~etlson~wenp, ~et~ij dl~~. d;lg,
'(
-I i
o' consul-generaal, vertrek"t he~emnlddag I
.
"'."
"" ,.
I' h\etzij zai~~~~J~. w.ofcJe~, a~~eh~ut~dd;
ve"ii ponton van de een of andere oude Daar za.g hij een vlerta ndri.~~e~.$ e-, m~t de "Van der Hagen uit; ~n,dJong-, - - , ~~-:--Een r~kenlng-Ioo!Jer van de Singer is'1 ~at wU in, di.t ge~al z;eggen: va~ gU»&~ig
bag~ermolen geweest. In het belang va.n, zig ~e~ ~an de ra,meI?-. t~ mor~ele~.
Pnok naar Padan~, de heer s Jacob" '
i~.r; m~.t een bedrag'van ongeveer dertig ,of ongun,s.tl~ a~yies w.QI;d~~ v09J:~I~n.
de.'scheep'vaart zal er nu naar gezocht
De heer R. H., die wijselijk ge~n Qnge- gewezeu commissans van H,. M. ~.~ K<;>N.V~~J\V -RACEPA,ARD
.~u,l.d~n llan ge'inde rekeninggel<;len van ,Daarna \Xo~d,t. het aan de S.ta~n O.emQ"eien worden.
lijk geveoht wilde uitlokken, IQs.te toen ningin teo Utrecht, die e.en, to.Ar,l.&. tI,so, h, ,
'" .
..
df'oor, .gAg7 aU)1.
.
i
l·t· " I
I A
'.
een &chot. De uitwerking was af(,ioende,
'I
.
~
D F;
d
lk h
d d
v
~ y ~
De man s 4°o r de po 1 Ie, neraa VQ~H;g,e egv.
-...--want de, bende stoof uit elkaar' eli was bezoek aan Neder1andsch-In<;l~~ bnwht"
.e " l)r~me QU '. we·, sc Ip em e ,e:- :gearresteerd:
.,
" .
,na'ar Padang.
i ~~r te frlQ~ WQ,~dt verwacht, br~ng~ een, :
..
:
-.oqyrq
......""'..,~
...- BENOEMING VAN LQCA~E
.spo~dlg in de dtiis.t"ernis vei'dwenen. ' ~
'll}-Q<;>i jong ~n~~lsch r.acepaard aan, dat, .
,t'.
.AMBTENAREN f
. "Qaar' het nu welletjes ~ewee~t.1.~, ~e~ft. ,
'naJ~r Wi) 'v~rnente~ .bes,temd. is vQor den
/'
lIE'll Wi\FEN,F~ES'.J; IN BANDQENG
~~~
....
t hij polltiehulp ingeroepen. Oeze. stelt
VERTR~I{ "KOTA '&*,q~i\"
h~er W~ly, ~en planter op J~va.
De "Camph,llY.s." v~ de ~. P. ~. 'v.o~dt
,\Vij hebben reeds, gemeld dat <le r~-.
t!laJ:t,& e~n onderzoek in.
.Zater(1ag ;." leo ovtr~ _rt"';jhn",.f, inaeleu<i V.Qor
' t
.An~t~ seJnt uit Bandoeng, dat op het
¥
~ "'A . . . . .""Hi- vYY,'4
l:>'
l:>'
t
geeiing, aan ht::t opperbe~ uUF ve.~~o~cn_
In de 'niellw~re wijltell
Met het m.s. "Kota Ra;ijilt". va-,n de
'
'wape'nf~es~ van den Kon. Ne~erlandsch 'lenCer tusschen Priok, Cherib<?n, Semah<ld,"de'voor de tweede maal door' den
lEotter~amsche
Lloy<;l is b:e~~n.ml,~da~l
DE B.~ •.V.
I:Indi~.c1ien Officierenbo'nd'
in de finales rang, Singapqre en, Beliawan-Deli.
Volksraad v,erworpen ontwerp-ordont kk
d h
R H
"
.
.
V
a
n
'
a
'n
tl
'
e
tot
o\~erdracht
van,
de
bevoegdde.
stad,
o,a.
op
Menteng,
,I:egent·
'ver
ro
en
e
eel'
.
o~gen,
&UP~~-,
.
~'"
op
den
degen
jhr.
A.
van
'Geen,
luit. t~r
n
.~
t ' over kl'
j ' weI
S~qdlQ-I}QJ.lWfol
s bellQe~t
.
t" ' 'd '111
i d . kl
A' --- - 'T"~_.
held, tot benoeming, schorsing
en ont- .he't' k l'ac hen
eme di'
ever ien,
- ' int'enderit van verschUhmde- ctJl~u.'\l.r, . "", ... , f· . tiO~'
' . l\()~ .
~,zee, .w.~~ e ~ asse, zegev er e 111 asse.
. ,
ke echter door de brutaliteit waarmede maatschappijen, die aan <;Ie N. V. ~ui<;l. .~ ..
, en lult.•ter zee tweede klasse H. Schap~r I
,sl~~ ~an ambenaren in ~ienst van at!t~.
Preanger 'Cultuurmaat.schappij behooren.
' I ,...
i
nqrne gemeenscha,ppen op de dagehjk- ze: g~pleegd .worden teo den~en seven. "
D3 Bataviasche Radio vereeniging' Maroffol n klass~. a.
. evo In va 0: ., q ta.'I.~ci
:5cht3' besturen dier gem~en.sc~~J?pell,
Wat te zeggen van een dief die"s m i d - d e eIt, ons mede, dat het met de geld.en I
---~bit~algemeene maatre-gel van bestutir da~s op heeterdaad door den heei d~s
9EDELEGEERDEN BIJEEN.
'van haar Studio-i30uwfond,s than"s"
GEVESTIGD,
vast toe stellen.
h~l~~s'Yerd ~~I:a~t, toen de. man mt
is gesteld, dat slechts een bedrag van
'. ,.
"
1 ·t
1() d
.. 'de, auto, welke. op het v09r~rf s t o n d , '
..•
"
.,
Pit is bIJ Kon. bes Ul van
,el?;~", '0 .~ .', ft .' t ?
"
.
In de uisterenmorgen tlJdens de pauze . f 1000 moet worden ge.stort ten einde
0 B R V
d 0 s h J: ~ lenc;l~r t H. A. <Ie Boer Schoolweg No.9, Th. \'an
g~chied; terwijl de maatreg~l ook reeds enzm~ a ap e
t _ ge110Ude~ vergadering van het college' de zoo n()odzakelijke v:erbouwing ger
e . . .. zon
l?r ,a,~ .a \Vb ~ ,iGulpeIj. pjeroekla.an No.3, G. C. Ruij(er ~e
inv~het Ind. Staatsblad is afg~kondlgd en 'teqfd' v~h~' ~en bdqtsnW~de~, ddil~l c~ns.~ I'van Gedelegeerden werd zonder discus- studio tel' hand te kunnen nemen. Een die methelen rleke~& i)Jubo·s~l'l'i~tlhe~va.~t''1' t l;i~ I WHd-t .RIvierlaar., No. 11, H. P. L. van ~or- .
16'd'"
'n' erking getreden
el' e, oe over ag een m rIgel' zlJn ' .
d
t
. d 1 it· , "
tel' Reu , we e sym
sc¥e 1 s or e . rtUm Matramanweg No. 22, Th. A. Antno;.:... ;.zer 1 . W
.
.'
keuz~ deed uit' het linnellgQed., dat aan ,sie en z.h:s. aangenomen de o~ltwerp- re en ~ meer voor ~ .u, ser~a;rs om. de.ze.... radiovereenfgHlg' w~el;&e\'ei1, . i~' nijs L1J. Trivell\ 7, W. E. Anthcnijs Ln. Tride drooglijn hing?
I' crdonnant~e tot n~:dere verienglllg va.n het station, dat h,em zoo .vaa,~ m sta~t v~dul;ht.
..
\ElU ,7, C. H. Tel' Bee,k Kerk-stra,~~ 39, ~'" H.
'.
t'oo'rts' zljn or no u vele vooraalerij- den werkm astermlJn der ordonnantle, stelt om goed ver2;or~~e u~t,zen;din~en t~ ,""
v.~.
Brug Dr. K:e-d..-etweg 7 (~~r 1/3 .~1,>
.. DE REIS V \N DE RUYTER"
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d t - Ii'
I .."t· 1-..
hAt radl·Of",L>. tAl' W(',!'l adr. J<'::l.p<l.g\,,,e''{ No.7, K. F. W-' JUCtl
; ,:
J.l.
"
.'
diefstalletjes waal'bij bloempotten, ta- n9pens q,e ter~gzenqlllg van al'belders, Gn vang~n, 1ll
e rna e e. s eunen, . ~, ~en p ,a..a.~ .J,e ''''''ov~~ y
.
= ,""'.".~ ,"
Kerk~traat 62 L. Ch. Nalley G. Nangk,a. No.
'Be kruiser "De Ruyter" is gisteren t~ lelkl€edjes, ;chllderijen, etc, we'ffgekaa-pt Quiten N:~d.-Indie in dienst genomen 'of he.t l}age~treefde ,doel ~a.n 'Y9~qe.n, Q~: ~a,l, ~~n, 9,i t ~maJlkv01 geheel z~ker wor-i' 1/51, "Y'.. 'Ono G. Bahari No:.73,. F. A: R'.'sn€l·
Bombay aangek,omen,
zijn, aan de politle -gerapporteerd.'"
.. aangeworven,
"
,
"
lrelkt.
.,:. ' • " " . '"
"
, den Ingeruimct.
, . . : '.'
Krekot No. 24u, ~. Veth RIJSWIJk No.1.
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EERSTE BLAIl

I

TE KOOP

CHRYSLER TWO-SEATEt'
6-cylinder; goed onderhoude
en In ultstekende condltle,
P R IJ S B ILL IJ K.

lEVENSVERZEKERING
MOGEI.IJKHEID TOT VRUSTElliNG VAN PREMIF.BETALING
BU BlIJVENDE INVALIDITEIT, DOOR WElKE OORZAAK OaK.
INLtCR~INGEN VERSTREKT
Noo.d wJk ,39

GAARNB HBT RIJKANIOOR

yerroofd: .

LOUS MULLER
en

J. B•. KEMPEES
Administratie

alb Hr. Ms. "Willebrord Snell ius"
Ontvangdag 19 Februari van 7-'
8.30 uur n.m.
lichtJ.
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Eentge en algc.meene kennisaave.

KINDERWAGENS
" EEN PRACTISCH VOUWW AGENTJE
voor slecht; f
BABYWAGENS, BAKMODEL·

,
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r
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9.25

~LAP8AAR

f 13.75

f 67.36

en

NI VI IN018 CH VERZEN 0HU18

I&J_

Gebr. (ramer

WL.2250 en 2400
NoordwlJk
5
PRIOK 36 132mWl fcJ_.
...

..

_~

3422

IIUI

------:._--_.....--:-------_.._---------_........

, Batavia-C.
..._
_

_--.-~ ..
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GROOTE GELDL.OTERIJ\

J. S. Y. VAN MIERLOO,
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M. C. C. REVIUS
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SENG AN
Pasar senen 200 A-a: Senen 1'15
meubels - zeer blllljk.
Aanmaak van meubels onder gao
cantle.
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17 Februari 1937

Ni'3uwsblad

, Het College van Burgemeester
en Wethouders van Batavia
maakt bekend, dat zijn beschikking van 22 Januari 1937 No.
800, waarbij aan den Chef van
Exploitatie der Westerlijnen van
de Stcotsspoorweqen op Java
vergunning is verleend tot het
bezigen van openbare outobussen te Tandjong-Priok, voor een
3408
ieder ter inzage Iigf ter Gerneentesecretorte Batavia en ten ken- - - - - - - - - - - - tore van den verqunninqhouder. ,
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op DinsdJg II G Maart 1937 ten I) 0 ure v.m. ten overstaan van'
den NOTARIS-VENDUMEESTER te TELOEK-BETOENG, Lam-':
pongsche Districten, van VI ER EIGENDOMSPE~CEELEN, teza·
2
men een 'geheel vormend en groot 4319 M'J'., g~legen aande·
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PASSAR te "!ELOEK-BETOENG, grenzende ten N. aan het erf'
vari Autohandel Lim Giok Keng en voetbalterrein van PlaCJtselijk·
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~---II!IIII--~-~I!IIIII-l!.
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Malang 18 Februari 1937.

is geen gevaarlijke aandoening, maar
de jeuk, prikkeling en pijn maken
U radeloos. De kwaal treedt gewoonlijk daar op, waar wrijving
door kleeding o] beweging ontstaat
en wordt gekenmerkt door een reeks
roode pukkeltjes, die vreeselijk jellken. Door krabben verergert de
jeuk en breidt de kwaal zich uit.
Wasschen met de desinfecteerende
Purolzeep is aanbevelenswaardig.
Men, zorge voor goeden stoelgang
en lichte kleeding en wrijve de
aangetaste plek voor het naar bed
gaan licht in met Purol, waaroyerheen ...m en Purolpoeder strooit,
's Morgens en's mlddags na het
mandien poedere men zich £link
met Purolpoeder. Dit poeder absorbeert het gevormde vocht, houdt
de huid koel en droog, en vetdrijft .onmiddellijk de jeuk. De geneeskrachtige bestanddeelen ervan
.heelen Uw kwaal vanaf de eerste

Voortzetting, zoomede achtergelaten en onbestelbare goederen en ge,
vonden voorwerpen.
HET HOOFD VAN DEN MAGAZIJNSDIENST DER S.S.
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Batavia-C.

(K~eeding

Fuchs

Engels:che lakenfirma zoekt vertegcnwoordlgers vcor den verkoop van hoeveelheden stof noodlg voor een costuum.
•
Deze moeten in staat zijn bestelltngen
met gedeeltelijke betaling te verkrijgen. '
,
R'cstantbetating' bij levering. Goede
provisle. Hr. Box 8F W. H. Smith &
Son Ltd; Strand House, London, \V.
_::0
_ Engeland.
..............,,..,.,
_
O. ..,2,
3415

Ad v e r t e n t i e n

~;f~tK~:.

IB SA"rAVIA
Trlt, Wit. 998

' .,

,

e

o

nATAV~SCIJ NIE~SBLA]),. van.

• j

•

de

•

Weinig WJJzlglng aan

\

Frankrijk

voornemens

',,"0 ensdug'. 17 _Fehruul'i 1937 - TWEEDE BLAn

fronteri

iii Spanje fe filfervenieeren

.

De

'1

Mo~gen,

dsr.'

be..

con

Hef

van

I·

a

I

op

L_

_ __ u=:=::

JEligelalld

,Het Defensieprogram'
Inhoud van het 'Witboek
Lon den, 16 Febr. (Reuter).
In het Dinsdagav4?nd gepubliceerde
\Vitboek inzake de defensie.-uitgaven
wordt er op gewezen, d.at de gevraagde volInacbt om 400 millioell
pon(1 s.terling te Jeenen niet direct
inl1oudt, dat deze som geheeJ zal
verbruikt worden, doch het ZOU 011voorr.:ichtig ziju" aan te nemell, dat
de totale defensieuitgaven. in de ko·
mende 5 jaren veel minder dan
1.500.000.000 pond sterling zouden
bedragell. lIiermede worden de tq ..
tale uitgaven bedoeld, vermeerderd
met eell 'e:dra- b~drag, geput u~t bet
400 nliUioen fonds.

.

•
(Telegranunen van het Alg. Ned. fnd.
Pel"Sbureau Aneta).
~t

HET PRINSELIJK Pi\AR

de

een

Nederland
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r

wordt

u. S. S. R.

EEN WENSCII \rAN KRESTINSKY

Lon den, 15 Fe)::>, (TranSocean).
Dinsdag, zal tijdens de plenalre
, ~tlllillllllSch -oorlogssclu» ZO'l, Barcelonll 'gebomburtleeni
zitting van de non-Interventle commis-,
Itebben
1';
sie verzocht worden een besUssing te
nemen inzake het voorstel om het ver. Lon den, 16 Febr, (Havas).
Morning Post bod van h~t zenden van vrijwilligers
schrijft: ' Aigemeen
dangenbmen, ddt
di.. naar Spanje den 20sten Februari te
In werking te stellen en
plomatieke tool, die gisteravond door den, Franschen rnlddernacht
het plan "voor controle zoowei te land
ombassodeur tijdens de zitting
Non-interventie.. als op zee, met Ingang van 6 Maart,
eveneerls 100 middernacht. Te dien aancommissie gespro]<en werd, earl bedekte bedreiqinq
teekende, dot Fronkriik twee divisies Sponje zou doen zlen werd heden door de subcornmlssle I
Vflll
voorzltjers der non-lnterventie
binnenrukken om binnen 14 dagen
einde
den comrnlssle
overeensternmlng bereikt.
oorlog te maken, tenzi] andere moqsndheden .een einde Hierbij glng men van de gedachte uit,
Tataresclt
dat
de
vraagstukken,
die
op
deze
overzouden rnaken oan de interventte.
Boekarest, 16 Febr. (Reuter).
eenkomst betrekklng hebben, en waarDe Koning en het Parlement zijn
voor nog geen oplosslng gevonden Is,
zeer aekioetst door de oiticieele te,bombardement
vaar den gestelden tijd weI geregeld
. ~ Weinig Clctiviteit
genwoordighetd der diplomatieke
zullen
ziju.
Hlertoe
behoort,
onder
anBarcelona
verfegenwoordigers van Duitschdere het voorbehoud van de Portugee\T a J a. v era, 16 FebI'; (HaYaS). De
land, ,/talte, Polen, Japan, Portusehe tegeerll1g over de controle langs de
Icorrespondent van Havas, d'Hospital, Efu'i ITAUAtL.'iSCII OORLOGSSCIIIP? S'paansch-Pottu,geesche grells. Oe gegal, Yoegoslavte en de regeering
van Burgos bij de begrajenis van
mengde zes-mogendheden co~mlss1e,
:meldt: Ondanks het schitterende weer
Bar e: ~.1. 0 n ,a, 16 Febl". (Reuter). welk,e dit vtaagstuk behandalt, Is heden
de twee leden der vroegere IJzeren
ii~ er weinig act~viteit. De PQsiUes zijn He,t
Ca.~al~anscq'e mi~
Garde, die in Spanje aan de zijde
bijeengekomelJ. 'waarna de zitting gelongewijzigd. Er is gr.oote aCtiviteit in d~ nl$terle van PrQpagan.:. schors~ werd.
der nationalisten zijn gesneuveld.
De Koning, die van uit de waning
:achterhoede der beide kamp~n. De- aall- da vel.klaart nadru-1(k e 1 ij k, d t h e t o o rio g s ..
van een vriend den stoet gadesloeg,
,
J)E
MILICIOS
'vallen der regeeringstroepen itt iia.trio; S chi p, h e t weI k 8' 1 s· t e.4
ontbood" den premier Tatarescu,
'Usera, Casa de Campo en de Cite un!.. r e n Bar eel 0 n a· b 0 mba r's a I a ttl a n c a, 15 Febr. (Trans- wien hij toornig vroeg hoe het mogelfj~ was, 'dat het toegestaan was
'versitaire, hoewel minutieus vQorbereid, dee r d e. e e n I t ali a a n s c h oceatl). Ond~r de lijken vall 116 mllii s.' E en' col)} m u n i que v. e r;. dos, welke in een Zaterdag door de naaan
honderden legionnairen der
Jmislukten. Ilet doe} dezer aarivitllen was klaat~ dab d~ meYken
IJzeren Garde 'om in verboden unitiohallsten bestormde loopgraaf nabij
de .~eg Leganes-Getate, WaarJan,3'S de oJ) de
granaats.ehe:rven Useta werd~n gevonden, beVond Zleh ook
form in den stoet mede te loopen,
d; ~ ~
d e 3 e dat van een vrouw, gekleed in de unien dat 400 priesters der Grieksch
'WiH~n j~l den Jarama-sector geravitail- a ant' 0 0 n e n,
van I t, \l. I i a'a n s c hi m a a k ..,
Orthodoxe kerk benevens buitenlleerd worden, af tel snijdell ,tell eiude'den sel en afkom.s,tig ult form van lu!tenal1t der mnlcla.
landsche diplomaten bij d(}ze
Volgens een JJerlcht uit ValencIa is
1weg naar Valencia vrii te maken.
G e n u a
Z ij n.
D e
iJ e r k 1 a .. aldaar een regiment, bestaande Uit 1500
plechtigheid tegenwoordig waren.
ringen der haven- en mUioios, aal1gekomen. be filll1clos, die
Bet Parlement heejt heden Takustwaehters alsmede aan het 'reruel-front hebJ:)en gevo~hten,
taresclL aan den tand gevoeld en
GEEN \VIJZIGINGEN
d e f 0 t 0 J. S d.e r I tal 1 a a n - welgerden nog langer onder bultenbndstelde verschillende vragen aansche oorlogsschepen in sehe bevelhebbers' te strijden. '
gaande de houding van de regee1U a d r i £1, 16 Febr. (lIavas). lIet de archleven van het
'Zij beklaagden. zleh oOk o\{er de slech:ring.
Tatarescu I erkende, dat de
b 'e v est 1- te behandel1ng, welke zij zoudell hebben
lCoDUllunique van de DelensiejUnta van d epa r t e men t
kwestfe inderdaad zeer ernstig is.
g e n d e v' e r moe d e 11 s, die ondervonden.
Aan buitenlandsche diplomaten
J12 uur 's mjdd~gs meldt : seden. gister.. ten opzlchte van dlt
kan niet toegestaan worden deel
morgen, ~oen de regeeJ'tngstroepen be- incident van den aanDE VERDEDIGING VAN lU~\l>n'l!
te nemen aan binnenlandsche po•
1;;\ f
b est 0 n den,
langrijke ~uccessen in den, Jaramasector van g
litieke aangelegenheden, verklaarV 0 0 r t s s 1 a a g d e d e r 'a d '1 0 Mad rId, 14 Febr. (Trall.SOCea*h).
de de 'minister. Deze uitspraak
Jbeilaahlen, zijn er geen wijlfglngen aan die n s t, e.r i n n a h e t b 0 m - De leden van de Madrlleensche de!enwerd door de Kamer met hartelijk
b a r d e m e n t een t e l e - sie ..commlssle zijn heden naar V'alenda
Itet front geweest.
applaus begroet.
.
'g ram . 0 p t e van g e n, d a t vert1rokken om premier Caballel:o' een
in l t a l l a a n s c h e
code petitle te ovethandigen waatin geYtaagd
Naar verluidt, zllllen eenige dig e s t e I d:
was.
GENE~AAL l\UAJA
wordt onmiddellijk eell: C<lnscrlptle"'wn
plomatieke vertegenwoordigers (de
uitvoe~ te le'ggen WaarblJ alIe Inworiers
/talifllansche> de Duitsche en moM ,a. d r t'd, ,16 Febr. '(Havas). De.
IIET CONTROLEPLAN
van Madrid, voor, zoover ~lt<ia~,r~~: 1~1 'ueltjroo'k 'd~ PortugeescheJ in verIn staat zijn, benut 'ktipritm:
band met de 'lvaarSchllwing van
. ,yooi.zitter d~r Defenslejunta, gener~al,' .L 0' ~ den, 16 Febr. (Reuter). De chamelijk
worden voor de verdediging'- van de:
den premier worden terllggeroelMJilja, Is benoemd tot verahtwoordelijk 'NOri-lnt~vehtie-eQminiSISle he.e.f't gedu- hoofdstad. De 'petltie beva~ ook het v~rpen.
1[~ider van de operaties Iter beschermhig' rende twee uren
het Foreign, Office 2:oek om d~ diuk op tet Madrldfri>nt
w~n .de· hoofdstad. Hlj is geplaatst aan geconfereerd. Zij, nam de' ad~lezen der te do-en vern1inderen door aan de andere
-=:s
lhet' hoofd van de Jarama- en Manza.. sUbcomll1:!~sle inza~e- de c-:mtrole en het fronten gelij1(tljdig aanvallen, te onder"
'
. ' ,
.verbod op aanwervllig, vertrek en door- nemen, zoodat de nationa~istisehe ~i"oe- I , .
.
ll1a,res-fronten vanaf Arianju,ez in, het 'reis van voor Spanje bestemde vrijwllli.. pen zlch niet in den Madrid-sector k~Un- Zuu[',l/rlkll
~ulden tot Las Rozas in het Westen. ,gers aan.
''
.'
nen coneentreeren.
:;
(lC
•
,

J

Het Trotzkyisme in
, Amerika

?

NAAR EEN BESJ..ISSING

Generaal Miajo totepperbevelhebber benoemd

, ' Ernstig : incident

,.

visies vrijwill1ge landweer zijn gereorga- Ve.r. Stll(e,ll
niseerd en ~it~ebrel<J, terwijl in vel~
ais,trlcten nleuwe -landweerhoofdkwartieren zullen worden opgericht. De
REORGi\NI~ATIE REVIITERLIJKE
PIaatregelen ter beseherming van de
'l\IACn'l'
burgerlijke bevolklng omvatten het versehaffen van gasmaskers en extra,
hluschmateriaal ten einde aan de ge- , WI ash i n g t 0 IT, 15 Febr. (Havaren der brandbQmmen het hoofd' te vas). De :pr~~ureur-generaal Cummirtgs
kunnen bieden-.
-.
_verklaanle tlJd,ens een radio-rede,. da~
.'.
de voorstelIeh tot reorganisatle van, de
, De belangrijke havens in de overzee- rechterlijke macht het mikpunt vormen
~he gewesten krijgen e~tra-beseh~r~ van aanvallen van "degenen, die bij het
ming in den vorm van afweerbatteriJen Hooggereehtshof die reeh'ters wenschen
en zoekl1chten.,
te handhaxen, die bereid zijnover aIle
Het Witboek voegt hieraan toe, dS't de voorultstrevende maatregelen hun veto
regeering xermindeling van_het pro- uit te ~reken".
~ramma o~ vertragfng in d~ uitvoerln~
Minister Cumimings Is het eerste lid
daarvan nlet gerechtvaardlgd aeht: ZiJ van het ka6lnet, dat' openlijI<; aan het
Is overtuigd, Qat het- herbewapemngs- deba't over de voorsteilen van den ~re
plan een onontbeerl,ijke bijdrage Is tot sidellt' deelneemt.
den vrede, een bijdrage, welke het Britsehe yolk verplleht is te verleenen.
DE VERliIEZINGEN
J'

DE KRONINGSEED
K a a Ii s tad, 15 Febr. (Reuter).
Tijdens het debat over het wetsontwerp
Inz.aka de kroningseed verklaarde Plrow.
in het Huis van Afgevaardigden dat Engeland en a1le DominIons overeensteminlng hebben bereikt ten aallzien van
den vorm van de kroningseeej, welke
binnenkort zal worden gepubUceel'd.
De minister voegde hieraan toe dat de
koning hehalve den eed op de grondweb een eed zal afleggen, welke de godsdienstige gevoelens van de burgersivan
Zuid-Afrika en van aIle andere deelen
van het Gemeenebest zal bevredtgen.
Het wetsontwerp werd met overweldigende meerderheid van stemmen in derde lezing aangenomen.
,

15 Febr. (Transocean).
Tijden~ een langdurig onderhoud met
den Amerikaanschen arnbassadeur Joseph Davies sprak de waarnemend commissarls van Buitenlandsche > Zaken
Krestinski den wensch uit, dat de Amerlkaansche regeertng de Trotzkyistische
organlsatte in de ,Vereenigde staten zou
ontblnden, aangezlen deze slechts tracht
de goede betrekkingen tusschen de Vereenlgde staten en de Sovjet-Unie te
verstoren.

,")

Den H a a. s. 16 Febr. Ult Weenen wordt gemeld, dat Prinses Juliana
en Prins Bernhard heden naar Zell am
See zijn. vertrokken.
-r
,
NAAR VENEZUELA
,

I

DE TRANS·SIBERISCHE

sk

15 Febr. (Reuter). De
verandering van den Tran's-Siberischen
Spoorweg van enkel- in dubbelspoor zal
in het voorjaar gereetd zijn. De werkzaamheden zijn thans gaande aan het
laatste,' 400 mijl lange gedeelte tussehen
Karim3kaya en Chabarowsk.
,
De nieuwe 1300 mijl lange spoorlijn is
van zeer groote strategisehe en economise he beteekenis. Door de voltooiing
van de lijn zal het verkeer verdubbeld
worden in een gebied, waar zleh groote
.hoeveelheden edele metalell, mineralen
en oUe bevlnden. '
M

0

Be%orgdheid in Italie

0 U,

TRO'l'ZKY'S B£ScnULDIGINGEN
C h r c a g ~o,'" '15 vFebr. '(Havas).
Tijd
d .
. I' t
ens een verga ermg van socIa IS en
en 17rotzkyisten werd een boodsehap van
Leon TrotZiky voorgeleze11, waarln deze
zijn aanvallen op de Moscovletische bureaucratie hernieuwt.
Trot.zky schrijft o.a., dat deze bureaucratie een kwaadaardlg gezwel is, veroorzaakt deor het isolement van de Sovjet-Unie en door de armoede van het
Yolk, alsmede door de groote nederla"
gen, welke door het wereldproletarlaat
zijn geleden,
Trotzky verklaarde op111euw zich ter
beschlkking van de G.P. Oe. te zullen
stellen wanneer Stalin erin toestemt
voor een commlsste van onderZoek te
verschijnen.

I

Rom e, 16 Febr. (Reuter) .
De groote fascistische raad is
met ingang van 1 Maort bijeert..
geroepen om "de mifitaire situotie in het licht der huidige be- ,
hoeften te' beschouwen". Dit
wordt beschouwd als een niet- :
officieel antwoord op de Britsche '
en Fransche herbewapeningsplannen. De raad zal ook het
rapport aanhooren inzake de
zorgwekkende situatie die ant·
~taan is . door. de. voortdurende'iv
dal ing van het"geboortecijfer.
I

I

TsjecILo Slolvakije,
1,1

YAGODA OEARRESTEERD?
Par IJ s,' 16 Febr. (Havas). De correspondent van "Le Matin" te Warschau
verneemt, dat het. vroegere hoofd van
de G.P. Oe Ya,goda gearresteerd is, Hij
wordt besehuldigd van te hebben deelgenomen aan een contra-revolutionnaire samenzwer!,ng.

.---

B 0 111 bay, 15 Febr. (Reuter>. Bij
' de verkiezlngeh irt den Purtjab m~haalLon den, 15 F'ebl'. (Havas). Del d~n de Union~sten.' hoewe~ de volledlge
~ a r 1 tie m e
cor r e ,S P 0 1l:~ u.tslag hog nlet bekend Is, een abSolute
den ,t van d e "Morlllng POst ineerderheld.
,
" . " , , .. :
..
mel d t, d, a t d e c red i e De Untonls,ten zijn v.Qors~anders van
Behalve de 2 reeds m aanbouw zlJnde ten v 0 0 r d e m. a, r i n e 1 n de nieuwe grondwet
83 millioen pond sterling per ~tuk kos- h e t j a a r 1 9 3 7/'3 8 Q i1 g e ...
.. '
tlende 'slagsehepen, zul1~n, in. het finan-I vee r
1 20m ill 1 Q e n p 0 n d
~ ~e yer~elllgde Provincien heert de
cli~'e1e jaar 1937/'38 nog drle andere sla.g- $ t e r 11 n g z u 1 len bed r a _ Congre~-par:tI~, die ~treeft naar ..de onafslchepen op stapel gezet worden. He"t I~ e n,
h e t gee n
b ij n a. 4 0 l h~nkehjkhe}d van Britse~-Indie, ~e leig met, 8~ zetels. T~t dusver zijn n~g
vrl60:t~uwprogramma 1937 za.l .vo~~~~s mil I i o. e n ~ p 0 n ~ s t e r lin g
r:aml'ng 7 kruisers en 2 ,vliegkatnpsepe- m e e r I s dan I n h e t J> e _ ,Jeehts 154 uitsbgen bekend.
PJe'll hmvatten. De kosten in 1936 be- g roo tin g s J a. a r
1 9 3 6/'3 7.
Van de 50 z~tels in het Parlement der
dlidegen bijna 50 millioen pond sterling,
V 0 I g ens bed 0 e Ide nco r - Noord-Westelijke provincie verKre~g de
tier'WiH wordt verwac~t, dat de ko~t~n res p 0 n den t
z a 1
h e I~ Congres-?artij el' tot dusverre 17, de onjJn 1937 nog be!angrijk hooger zullen tijn, v I 0 0 t 'b 0 u.w pro g raIl). m a af~ankehjke
Mohamedanen 20 en: de
I>~ .utt9r~iding van ...het :leger pmy~t_ v 0 0 r
d i t t a a r o m vat - Hindoe-Sikh uational1sten 5.
"
die <>prIcnti'ng 'van 2 nleuwe t'\U~... batal.t ten d" r i e l i n i esc h ,e pen,
j<ops" l,11smede bepaalde hulptroeuen. De z e s k r u i s e r s, 1 8 tor p e d () nn'~p,lianisa tie bij aHe' w'apens, 'za~ ver .., boo t j a: ,g e r s, ~ e s 0 f a c h t ;Fillllllld
sJrt'eld worden. De l'.oo~lge njaatregelen Q n d e r z e e boo ten, e e n a a n ~
z:ijn getroffeh om reusa:chtl,ge munitie- t a I m Ij n e n 1 e g'~ e r s e n
vro<;>rraden op ,te shlan, voldo~nde ''l00'1: p1 ij 11 e 11 v e g e r s e n m 1 sNIEUWE PRESIDENT
die eetste maanden, totdat de productle. s chi e n 0 0 k, e e n vii e gclapaCiteit 'der mUl1~t1e-fabri~kten zal k amp s chi p.
'. H e lsi n g for s, 15 Febr. (Trans-I
z:ijn ·opgevoerd. Een groot aalltal nleuocean). Premier Kalli'o werd heden bij
wve vUegvelden wordt aangelegd, als,meherstemmlng met 177 van de totale 300
dle'r:uip1 75 oefenkampen. Het personeel 'Frllllkrijk
stemmen gekozen tot President van Flndle'r '1uehtmaeht zal worden opgevoerd
land als opvolger van President Svint<ot ruim 50.000 man in 1936, terw'iJl voo'r
hufvud. .
,
hH~'('lP9pen~e jaar een nog gro'JteFe uitDE INVOERRECJlTEN
De nieuwe president, die 64 jaar oud
. blr~.idil)g wordt overwogen., Sta~J,)ell w?r,
is en lid is van de agrarische partij was
dle~~,'o'yerwogen om een "oo,rlogspotenPar ij s, 16 Febr. (Havas)'. De Ka- qorspronkelijk landbouwel'.
tiiee!,,"op te bouwen in voorraden en mu- mer heeft met 365 tegen 217 stemmen
In 1918 werd hij lid van den senaat
~liti~ ,~oor dringende gevallen.
"net wetsontwerp a~ngenomen~ waarbij onder SvinhufvUd en sedertdleh is hij
T~'n, aanzien van de binnelllandsche de invoerreehten bij decreet gewijzigd voortdure.Ud mlnister~ voorZitter van
dlefensle wordt medegedeeld, <lat 2 dl- kunnen WOlden.
.. , .. , , , " "
het Parlem.ent of Premier geweest. "'",'

DE VLOOTUITBREIDING

,

[?m

Ken troosteloos beeld Vall de grootel1deels verlae~ri stad Portsmouth in he,t overstroomde Ohio-dale
1Uetershoog staat bier het wa t~r' ill de' strateii, waarin· h'et zeer spo radische verkeer slechts met
booten Ban geschieden. De schade 'in het heele gebied wordt thans reeds op $ 527.000.000 gescbat,
\

\
oJ

}
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Den H a a g, 16 Febr. Uit wnlemstad wordt gemeld, dat de 'gouverl
neur van Curacao jl. Zondag .met echt;
genoote en dochter aan boord 'van Hi.
Ms. "Jan Maurlts van Nassau" naar Cal.
racas is vertrokken. De gouverneursfaj
mille wordt vergezeld door den admlnlstra teur van Financlen, den gouverneLitwinoff ongesteld?
ments-secretarts en den adjudant Bout~
mij. Vrijdag a.s. zal het gezelschap weer
M 0 s k 0 u, 15 F'ebr. (T(ansocean). op Curacao terugkeeren.·
. ;
Offlcleel w o r d t bekend)
gem a a k t d a ~ d e Vol k s _
HILLEN SLUIT
I
commlssarls van Bui, .
ten 1 and s c h e Z a ken M a _
Den II a a g,
16 Febr. De Q~,t
x i m Lit wIn 0 f f 0 m g e _ I kende sigarenfabrlek van HUlen ~e Dell)
Z 0 n d h e ids, red e n e n
v r ij _ zal Donderdag. haar deuren slulten. AI
wei a I Z ij n 0 f f i c i eel e he,t pel'sonecl IS ontslagen.
,bezigheden heeft overONDERSClIEIDING
~gedragen aan den onide r - e 0' m m iss a r i s
van
Den H a, a g, 16 Febr. De heer
'Buitenlandsche Zaken A. Jurgens Hzn. te Londen Is ben6emd
K'r e s t 1 n ski.
tot commandeul' in de Orde van Ora'n!eOf schoon Litwinoff on- Nassau.
tangs den Finschen min 1 s t e r van B u i ten I a. n d DE K. L. 1U. IN DE WEST
sehe 'Za'ken Holstl heeftl
o n ,t van g e n,
h e eft
h ij' Den H a a g, 16 Februarl. De 12
o v e rig ens z iJ n dee I n a m e dezer gehouden eerste vlucht van de .
a a n d e 0 f f i c 1 eel e pie c h- K. L. M. op de Hjn Curac;ao-taguayr~ is
t i g h e den t e r g e 1 e g e n - uitstekend geslaag'd.
held van het
bezoek
van mInister Holsti tot
het u l t e r s t e beper~l

!'i
,
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Bijeerikomst Japansche .LagerhUi~

Yuklkondigt nleuwe belastlngen aan
T

k I 0, 15 Febr. (Domel). Het
Lagerhuls was tegen hedenmiddag 1
UUl'! biJeengeroepen, doch het ~wam
eerst om 2 uur "I biJeen in verband
met het verzoek van het lid der Seljukal-partij Kunimatsu Hamada
een verldaring te mogen te geven
van zijn)nterpellatie op 21 Januari
JJ., welke de woede van den minister
van Oorlog" generaal Terauchi opwekte en ten slotte heeft geleid Jtot,
den val van het kablnef-Hlrota.
0

Hamada wenschte het mlsverstand,
welkeblj het leger ten aanzlen van zijn
InterpeUatle bestaat _ het leger vatte
baar op als eenbeleediging _ op te
helderen, doch als gevolg van besprekingen met aHe partijen besloot de voorzitte. r van het Lagerhuis Kojiro Tomito
het verzoek van Hamada nlet in te wlllIgen, aangezlen gevreesd werd dat Ie.
gerkringen hierdoor nog meer zouden
worden geprikkeld.
De begrootillg
. Nadat Prelllier Hayashi zijn redevoering had, gehouden sprak de miniswr
van FinancIen het Huis toe en verklaarde, dat de regeering in verband met ge·
brek nan tljKl .niet in staat was geweest
de door het kabinet-Hirota opgestelde
ontwerp-begrootlng op grondige wijze te
herzien, zoodat zij genoodzaakt was
haar in haar oorspronkel1jken vorm aan
den Rijksdag voor w leg:gen.

keld, doch dat het van belang is omvangrijke maatregelen te-nemen om het
produotte-vermogen van elken tak van
industrie uit te breiden en hlerdoor den
grondslag van den economtschen ,toestand te stabtllseeren.
'

Visscherij, land- en boschbouw
De minister vervolgde, dat de situatie
bij visscherij, land- en boschbouw den
laatsten tijd vrij goed is, doch dab pogingen moe ten worden. gedaan deze takken van industrie verder te ontwikkelen,
terwijl het verder noodig Is voortdurend
aandacht te wijden aan de klelnere handelslleden en industdeelen, opdat deze
hunne zaken ook tot verdere ontwlkkeling kunnen brengen.
"Om kort t~ gaan, onze industrle als
een geheel moet zich ontwikkelen, waarbij noch aa~ landbouw, noch aan handel overmatlge heteekenis moetworden
gehecht.
,
Voor dlt doel is nlet alleen de actle
der regeering, doch ook de samenwerking der credlet-instellingen dringend
noodzakelijk ten einde een opvoerlng
van het productle-vermogen der industrie te verkrijgen.
Wat de interest-polltlek aangaat, moeten onnatuurlijke maatregelen worden
vermeden en op geleidelijke wijze moet
een lager interestpell worden Ingevoerd.
Tenaanzien van de controle op de
crediet-instellingen is de regeering voornemens kunstmatlge maatregelen te
vermijden en In plaats daarvan genoemde Instellingen te helpen op Julste wijze te functioneeren.

I

In, verband met de heerschende economlsche toestanden is de regeering De buitenlalldsche handel
aldus mInister Yuki - echter tot de
conclusle gekomen da t de begrooting
De merkwaardige ontwikkellng van
zoilderbelangrijke wiJzIglngen nlet uitden Japanschen buitenlandschen hanYoerbaar zal zijn.
del in den laatsten tijd is een gevolg
van de goede ,kwal1teit en de redelijke
lIet is in'verballd met de huidige
prijzen der goederen, doch het Is ge~
situatie in binllen- en buitenlalld
w~nscht dat in de toekomst slechts' goea~3luut noodzakelijk de natiollale
deren worden geYmporaeerd, waaraan
detensle aan te. vuUen, docb de nadringend behoefte bestaat, 'terwijl de
ultvoer nog zal moeten \vorden opgetlonale defensle en de volledige ontvoerd.
wikkeling van 'de natlonale eeonoDe regeering acht het van belangde
mische activiteit zijn als itwee wielen
huidige pariteit van den yen te handaan een· wagen, zoodat het dringend
haven.
'
noodzakelijk is voar Japan te voorHet jongste besluit van het ministerie
van Financien he,treffende de wisselzien in de ontwikkeling der indusmarkt is slechts, eeh noodmaatregel en
'trle, de expansle van den bultellbij de toepassing ervan moet zeer groote
Iandschell handel, alsmede de stablvoorzlchtlgheld in acht worden genoJisatie va~ het natlonale leven.
men, opdat de actlviteit van industrie
,Als 3"evolg hiervan moeten wij
voorbereld zijn op een vermeerdering der uitgaven, zoodat de uitgifte
. van een le,ening en, de verhooging
van de belastingen onvermijdelijk
zljn.
1

\

De regeering Is echter van meening
dat onder de huidige economische omstandigheden in Japaneen aanzienlijk
bedrag aan regeeringsobligatles gemakkeIijk kan worden geabsorbeerd, terwijI
ons yolk 'den ,verhoogden belastingdruk
Z?nder moeUijkheden zal kunnen dragen.

8 lot 'k

en van den bultenlandschen handel er
ntet door worden belemmerd-j.
Het economlsch natlonalisme Is thans
algemeen in zwang met alslgevolg dat
de internatlonale handelsbetrekklngen
niet Zoo gunstlg zijn als zijl!..behoorden
te zijn. Het is daarom van het \grootste
belang de internatlonale handelsoetrekklngen te herzien en hlerdoor bij te
dragen tot den wereld vreder.
De [ongate stljging der productenprllzen in 'Japan Is In hootdzaak- het gE1volg van speculatle, doch he.tkanniet
worden ontkend, dat de plotselinge verhooging der begrootlng de speculatle
heeft gestlmuleerd, zoodat een toename
der uitgaven zooveelmogelijk moet worden voorkornen.
.
Bij het tegengaan van de stijgende
tendens 'der prijzen mceten onnatuurlijke maatregelen worden vermeden en
het-' is .gewenscht om in plaats daarvan
een fundamenteel plan te ontwerpen
voor het v09rkomen van een prijsstijging.
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De opellbare financien

2"/18

Unlqn" Pacific (cert.,
gewone aandeelen)\

De openbare ,financlen Il}oeten daarom in overeenstemming· worden, gebracht met de llatlonale economie en
onder de huidige omstandigheden mooten de uitgaven tot bet dringend noodzakelijke worden beperkt.
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Groote, Manoeuvres

H 0 n g K 0 n g, 16 Febr. (Reuter). De. g root f1 te d e fens I e - man 0 e u v res 1 n d e
g esc hie den 1 s
van H 0 n g
K 0' n g
z u 1 len
m e d 1 0

.

85%*)'
125*)

Deli Spoor
4a....)
Sem. Cher. Tr.
Sem. Joana 'fr.
37%·")
235" U)
240*)
Gasrnij. Nat.
283..... ) 27~% *)
Anlern
Tarakan
Soerowinangoen
297%...... )
tal
man s c hap pen, van BasHam
150·)
149*)
I and - en' z e em a c:h t, d a t Redjang
200·)
200"*)
a a n de z e man oe' u v' r e 8
De marktwas kalm, gestemd.
z a i d eel n e men, w o· r d' t
o P 2 5 0 0 0 g era a m: d.
D e
luchtafweer van Hong
*) "gedaa,n.
Kong wordt s p e c i a a l
tt)
nominaal.
bepr,oefd en h e t pa.s
• t.• ) biedkoers.
opgerichte corps v~n
.... ) laa tkoers.
marine-vrijwililgers ,zal
.111.
langs de geheele kust
pat r 0 u 1 I lee r e n. .,

Fransch-Duitsche toenadering
Op het onlangs te Berlijn gegeven.:
"Presscball" ver~astc een fotogra~f den I?rallschen aml)asSa(leur li"ran~ois·POl~
cet in geanulleerd gespl·ek met minister Gobbels.

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

CLEARINGKOERSEN

M a art p I a at s h e b ben. D e
j u i s t e d a tum van den
a a n van g hie r van w 0 r d It
e c h t e r g e h e i m g e h 0 uden. 2 5 0 0 rio g sse h e p e Ii
van h e t· ChI n a - e s k a d e r
e 11 c I rca 1 0 0 Om a n van
he t
gar n i zoe n
van S 1 ngap 0 r e
n e men a a 11: d e z e 0 e fen i n g e n d eeL E e n
e s ,k a d r ill e
v lie g boo ten
v e r t r e k t
h Ie r v 0 0 r
u 1t
Sin gap 0 re
n a a rHo n g

I

K

Q

n~.

H

~

t

t

Q

t

~ ~

1

/

NOODLOTTIGE ,\ANVARING

"

u

l\ 500

Den Haag, 16 Febr. (Aneta). Tot
,17 de~er zijn de volgende clearlngkoersen vastgesteld :
Reichsmark
73.70
Lire
9.61
-Peseta
12.50

K 0 b e, 16 Febr. (Havas). De "Empress of Russia" met van het Eucharls-'
tisch Congres terugkeerende pelgrim~
PRIJS-INDEX VAN PRODU.CTEN
aan board heeft de "Nakeshl Maru" ,
d'
aangevaren, 'ten gevolge' waarvan dit .L 0 n den.., 16 Fe'br. (Aneta>. He en
schip is g'ezonken. De maritieme politie 179,3. Gisteren '180.1. 4 Weken gele~en
179.2. 92 :WQ~~n geleden'141.5.
~ a n- ~telt ~en Qnderzoek In.

102

.ero ObI. B&110. KUl1Ae -

Beurs te Batavia

I

Er moet echter wrdege voor worden
gewaa,k,t, dat de ondernemingsgeest van
het Japansche. yolk en het 'productievermogen der industrie door, deze beJastingverhooging niet worden geschaad.

De regeerlng - vervolgde de minlster
- heeft daarom hesloten de door het
kabinet-Hirota aangevraagde gelden ten
bedrage van 3.038.000.000 yen met ongeveer 269 mlllioen yen te verminderen;
W~t de inkornstenraming betreft heeft
de regeerlng besloten af te zien van aIle
door het vorlge kabinet Qpgestelde
maatregelen voor de herziening der belastlngen en der Invoerrechten en een
plan opgeswld voor een voorloopige verhooglng der belastlngen.
De daarult voortvloelende 'mename
der ontvangsten wordt geraamd op
292.100.000 yen, n.1. 230.300.000 yen ten
gevolge van verhooging der bestaande
, belastlngen, 39.200.000 yen door de invoerlng van, nleuwe belastingen en
22.500.000 yen als gevolg van de herzlening der Invoerrechten.
De economische structuur Is uiterst
teer zoodat, warineer er In een de.el
daarvan iets niet in orde i8, andere gedeelten hierdoor ook kunnen worden rgeschaad. In verband hiermede moeteen
economische politiek worden opgesteld,
waarbiJ aIle industrleen zlch geleidelijk
en op harmonische wijze kunnen ontwlkkelen' en . radlcale veranderingen
zorgvuldlg worden vermeq,en.
De minister voegde hieraan toe, dat
het reden geeft tot voldoening, da,t de
industrleen in Japan .ZiCh den laatsten
tlJd 0P 8unstl ge wiJze hebQ~n Qntwlk-

"

" " " a 100
5% ObI.Sem. Chert Tr.
Beurs te AUlsterdalll .

Nationale' defensie krijgt volle aandacht
Bezorgdheid over economischen 'toestond

Handel en Nijverheid

•

Leen, '35

..
" & 500 1007/ .
4% ObI. Ind. L. '35
<~/o Ind. L. 1937
96 1/t "

ObI. Solosche EI.
ObI. Banjoemas Bl, 98 3/t
ObI.Rembang
koersen, nadnlk verboden)
Electr.,
5% ObI.Sum. EIe<:tr.
4~ % ObI. Volkshuis
Nabeurs
vesuns Soer.
• 16 Febr. slot 5~ % ObI. Bat. Verk.
5%
5%
5%

-

'-

MiJ.

169~

Handelsbank
Kol. Sank
'Escompto
"
A'dam Rubber
PhlUps
Vorstenl.
Internatlo

78%-79
124,

169~

'78~

5%

~

ObI. Java Hyp.
Bank

/

.

4~%ObI.Java.Hyp.

Bank
ObI. Java Hyp.
. Bank
7
- 333-333~ 5% ObI. Kol. Bank
38y! 38y!-38~
001. ~.1. llyP.
Bank
101 102
, 208
,~~ ObI. N.I. Hyp.
Lmdeteves :
1863A
Bank
Unie , 1 1 7 ' % 117
Japanlljn .
96y!
96% 5% ObI. N,I.1iyp.
Bank
/:
Paketvaart
175-175~ 175-175% 6% ObI. N.I. HYp.
Bank
N. r. 'Spoor
833A-84
4~ % ObI. Oem. Cr.
Dell Spoor
)24~-125
l{j)
Bank
Bern. Chert Tr.
47~-47%
4% ObI. oem. Cr.
Emnl
169%-169%
,
Bank
....~
-,,- a J ·100
168%
5% ObI. Oem. Cr.
Bank
Aimem
169y!-170
5% ObI. p. Randoe
Zuld, Bantam a J 100
1~9
t02
Kon. 01le
.35;"435~ 435 ,7% ObI. P. Randoe
6% "Carumby
-,,- a I 100
431)
..... ,.......
6% ObI.8oewarana.
Alg. Expl.
178% 178%-178~ 6% ObI. Manda:llrig
"- 1()2
Cities Service
$ 3'/10-3~
6% ObI. Dajeuh
Mangg(1~ng
Shell Union
$ 23%-23Y2
6% ObI. Moeara
U. S. Steel (R. II>'" 80IA-80'h
Laboe .
Beth. Steel (~. II)
$ 661J1 $ 66%-63~ 6% ObI. BodJ. va'tar 103
Gen. Motors (R. II)
$ 52%
6% ObI. Juliana
Kennecott (R. II)
" 46
6% OJll. Boekit
Ltimbassa '
Anaconda (R. II)
,,42
23511.\ 3% % ObI ~m ...Bat. Gas Mij.
72 5% ObI. dern.Bat. '17' _,
....
48
B'mas Elec.
7
6% ObI. Gem. Mr.5
Sumatra Elec.
.
Cornel is
Ball & Lo'mbok
80'
79
t%. ObI. oem. Bui..
tenzorg
4% . L. '34 A
100%-100% 100%
4% ObI. Oem. Band.
4%, Gem~ Bandoeng
. 103
5% ObI. Oem. Band.
5% Java Hyp. Bk.
101%
4% ObI. O. 8em.
' __
Sern. Stoomboot268
267~A ~% ObI. Oem. Sem. '25 ' 1
Strooh.Veem
81-81 A 80%-81
4% ObI. Oem. Boer.
5% obI. Oem. Soer.
Ind. BI. Yr. Veem
110
5'h % ObI. O. P'bang
Basllaml47%
186
5 J,2 % ObI. Gem. Tesa1
Gedeh'
6
en Pekalongan
136
Soemadra
13
6% ObI.Hotel des ..,
. 270
Tjisaroonl
In<1e~
102'1.
190
Perbawatle
)
5,% ObI. Pro Ho~l
6% Obl. Hot. Homann
6% ObI. DJocJa Hot.
,
5% Obi. Java Ho~l
85 95
17 Febr.' 6% ObI. Planterituln
100
6% ObI. Plantentuta
-Ie leenlng -.
gedaan:
4% Obi. O.-Java
......
't2
Tagal Pr. Veer
.8 Sem. Stb. Pr.Veer 212
~..
[cd. BI. Yr. Veem
liS'
cI
,Fuchs en ~n..
155
T
Batavia Veem
20 ,40'
300
NillmiJ
B/O
"
Javasche Bank
1$0
l...O
Hotel des lndes
cert. N. H. Mij.
6Q
Hand~lsbank
Pro Hotel. " ,
70
Nieuw, Pr" Vr...
Kol. Bank ~ ,
'Soerab~ia a 250 99
...
Arnst. Bank'
,,
Rott. ,Bank ~.
8troohoeden Vee~
8~3/t f6
Woning MU.
Escompto ~and.
503
Visser,en Co.
H. V. A. "
Incassobank,
Arnst. Rubber'
20 rUbriek. 124
CUlt. Mij. Vorstenl.
Ruys' Han-:
Internatio
de~sver. '
Lindeteves
'5
:...
Band. Kinine
3
1
Unie
li6 /j t I6 / t
Oultures
S61/ 2 '
Japanlijn
:-2.
Rott. Lloyd
Ardjoena.
14~I/J ~
...:.
1141/~ '74~/•
K. P. M.
Artana
,
225
st. MiJ. Nederland
Oew. Boekit Law~ng 113
~
84 1/ t 84'/2
~. I. Spoor
Bodjong Datar Gew. 146 1481ft "';'
1241/2124~/.
Deli Spoor
Pre!. BodJ. Datar
214
,Bem. Chert Tr.
473/ 4 BasHam
1463/ t
',j,6112 40
sem. Joana Tr.
l_ 90 95 Oaj. Manggoeng
280 28~·
Ke<iiri Tr.
o
Hedjo
~OO
~51'J
38
Serajoedal Tr.
Oandasolle
185
Bat. Verk. MiJ.
Gedeh
190
15
14
Malang Tr.
.
Juliana
35 36
Oost. Java Tram
72
..
Pre!.
165
Simau
Malabar·
360
165
" a 100
Mandallng
140 150
~dJ.Lebong
21,3
M1chiels Arnold
,"
,~~, 1~
Pasir Nangka
524
Emnl
110 171
Perbawatie
169
"
., 3 100
'255 2621/'J Papandajan pref.
Moeara Sipongl
Pasir Salam
BUutan B.
10
Pasir Randoe
Aimem
110 111
180 195
Radjamandala
Bengkalls
134
110
Rantja Bolar.g
Zuid·Bantam
1721/.17211z
Sum. Rubber
a 100
.'
II··
Soemadra
138' 13811t
Tara~an
Soerowinangoen '
Kon.Ol:e
Tji~ampora
160 161
" " a 100
TJisaroenl
1
Alg. Expl. Mij.
265 300
3
118 /. 179 /t TjUentab
Phillps
300
340
TjLmonteh
Cities Bervice,·
260
J'ItG 31/ a
Taloen
Clti~s service prefs.
295 310
391/ t
Wanasoeka
225 251
Shell Union $
241/ . 241t.
B<>emikasso
.
Shell prtion pre!.
105
71
N.r.S.U. Itubriek II
161J/ a
CorP. Trust Sh.
a 10 sh. $ distr. :..
Corp. Trust Sh.
S lot ,k 0. e r sen
a 10 sh. $ ace.
Corpor. Trust Sh.
a 100 sh. $
Jav. Bank
298
6>
Bethleh. St. Corp.
Leening 1934 ,A
l003~
Montg. Ward en Co.'Factofij
209·20'9%
Int. Nickel CY.
4.R
Phlllps
3~9~~
Gen. Mooors Corp.
~ 18, . 52
Lindeteves
185-186
4t 3/ .
Gen. EI~ctr. CY.
"Vorstenlanden'!
Anaconda O. M.
43 1/ . 131s/.
38~
Standard Brands
K.P.M.
12
12 ' .
1'.l~~:i
1
8
Kennecott copper
46 /t 41 / .
Escompto
124l~
79 1{i 80
U. S. S.
Simau
765
Oas Mij.
( .' . 41*
S:. C. S.
Gas. Mij. Nat. bez. 278
Zd.-Bantam
\72~-173~
Aniem
Japan Lijn
96
Miem Nat. bez.
Aig. Exploratle Mlj. ,
152
Solo Electr. Mij.
179Yl
220
Cities Service
.
\ .
'Jebeo
3Yz '
Banjoemas Electr.
48
Kennecott Copper
47
Sum. El-ectr. Mij.
51
International Nickels
48
,RO
Bali en L. Electr.
C. T . .s.
.
21J/ u
20
Rembang' Electr.
B'mas Electr.
48
Hudson Motor Cy.
41,.2 % ObI. In<l. L '
Tegalsch Prauwen Veer
280
'30
Strooh. Veem
853,4-86
., .. .. a 100 '
Ko!. Bank
78Yz
4'h % ObI.,Ind. L.
500~';z
H.
V.
A.
'31
A'darn Rubber
305~
4% ObI. Ind. L.
Ardjoena
144%
'34
I COlI. 10f)'/, .
146
BasHam
a 500 10(}'!4
4% ObI. Ind. L.
172%
Boekit Lawang
'3. A
100'/8
272
Sem. ,Stb't. Pr. Vr.
.,.,
l\ 5·00
138
Soemadra
., ..
.. 1\ 100
185
5% ObI. Ind. L.
'__ , _
.
GandasoU
a'll)
Tjisaroenl
:.', , (3e t.) '100'/s
308

5%

' '0

,
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BATAV!AASCH NlEUWSBLAD.V~ll1 ~'Woel1sdag'~; 17 .Fehruar] 1937 ... TWEEDE
TIN

Beurs te New-York'

Beurs-Ouerzichten

(Van Aneta-Reuter),

,

15 Febr. 16 Febr.
Cities Service
4Y1
Shell Union
31~
u S. Steel'
106~
.(\naconda
55Y1
Bethlehem
88%
Col'l'p. Tr.. (Mondlf. Sh.) 3.82
Inti,ernational Nickel
64~
UnJion Pacific
. 131
General Electric
60%
Sta.ndard Brands
15%
(Jenera. Motors
68%
Montgomery' Ward
63~
Kennecott '
60
Standard on, 7 2 %
ll'ucLson Motor Cars
21%
Sremming': onregelmatig.

87~

(Reu~~2~tern)

;

15 Febr.

Amsterdam nlet, meer 'oerontrust door plannen tier
Amerlkaansclie regeerlng

4%
323A
105%
56%

OFF. NOTEERINGEN TE BATAVIlL

Lon: din

~

Farljs onregelmatlg

Batavia verdeeld

229 1/ ..

"h

3-mnds.-Ievering p. to!

aanb.

,~~Jie·rk.

'

I

,

•

•

•

Producten..markten '

_")

,

j"

rt..

:.1;

t

I

.1r
i

!;

opgave van OS producten-noteertngen der Handelsvereenlging "BatavIa"
en der Ned.-IndLsche Vert voorden Rubberhandel, loopende van 16 Febr. 1937
16 Febr. 12 uur n.m. tot 17 Febr. 1937 12 uur n.m,
2301/ 2
Afgedaan'
taatste
pd.t.
2311/ 2
gtsteren heden vraag aanb,

,

De Postvluchten

J

THUISREIS

UITREIS

~

p;.I

~

.

m1dpr.

ZILVER
Bat a v 1 a, 17 Febr.(Elgen dlenat).
P a l' 1J s, 16 Febr. (Havas). De Pa65~
Hoewel het koersverloop onregelmatlg rijsche beurs bezat een onregelmatlge
Lon den,-·16· Febr. (Reuter-East131Y1 was, bleef de tendons .vrij opgewekt.
. tendens,
ern).
Cash 201/ 18 en termljn 2()l/llJ. Er
60%
Oliewaarden bleven onveranderd.
.FranscheStaatsfondsen boden Inllch15~*)
traden
gerlnge Ohlneesche verkoopen
Suikers werden verwaarloosd,
te mateherstel.
.
~
.
op den voorgrond. De affaire was zeer'
68~
H. V. A. ontmoette een lets lager aanAndere Ftansche waarden waren goed gering, de markt'stll en prijshoudend.
~2%
bod.
prlj'shoudend.'
!
Na vaststelltng van den prljs bleef de
61%
Rubbers waren In llchte mate zwakDe geldmarktlag lets tlauwer, , ,
markt stu en ' prljshoudend. Er trad
'73Ys
213,4 kergestemd, hetgeen verband hleld met
• Berlijn monteert een welnig. geringe vraag van algemeene zijde en
de luiere tendens van het product.
tegen het slot
' tegen koers op den voorgrond. VerkooPh1l1ps wist 7 punten te monteeren,
pers hielden zlch gereserveerd,
Unllever hield prljs en stelde zlch op
B e r 1 lj n, 16 Febr. (Transocean).
173%.
*1) ex-dtv,
Handelsvennootschappen lagen voor De aandeelenmarkt bood een letwat
New ,y 0 r k,
16 Febr. (Reuteronregelmatlg aspect. De' prijzen .Iagen
Internatlo zwakker In de markt.
~astern). 443,4.
tegen
het
slot
in
vele
geval'en
lets
boDe scheepvaartrubrlek was nauwelijks
yen de opentngsncteertng.
'
prij'shoudend.
Wisselkoersen
Dultsche. obllgatles waren yastvan
Sporen stelden zich op vorlg niveau.
Born bay, 16 Febr. (Reuter-East..
Slechts de mllnbouwrubrlek bood een toon, terwijl buitenlandsche obllgaties ern>. Cash 50 rupees 4annas. Veil.
Batavia, 17 ·Febr.
gunstlgerverloop en . boekte voor aUe ten deele een vaster aspect boden.
medio Maart 49 rupees 4 annas. VerI.
Callmoney deed 2t,4 tot 2%.
Fac- Escomp- Handels- soorten koerswlnsten.
medio April 49 rupees 7 anllas. De
to Mij. bank
.torlj
'De Amerikaansche atdeellng lag, vermarkt was stU en prljshoudend.
deeld. Koperwaarden waren beter ge\V~llstreet bledt blj: op.enitlg
T. '1'. A'dam
stemd.
eell levendig aspect ,
COPBAB
ZiclhtA'dam
Staalfondsen brokkeIden' at.
3 mid A'dam
New Y Q r k, 16 Febr. (Aneta). De , Lon den, 16 Febr. (Reute'r-East8 mid A'dam
Leeningen bezaten een lets vastere
4 mid A'dam
tendens voor pe 4%'s Nederland.sch- New Yorksche haurs 'bood bij, opening ern). Maart-versch. 21.a.6 vraag.
5 mid Ndam
Indische leeningen. De nieuwe leening een levendig aspect,. doch verkreeg
T. T. Londen
8.92
8.93 8.93
daarna een onregelmatlg aanzien.
la.g
opnieuw zwakker In de markt.
Ziclht Londen ..
8.93 . 8.93
~.92
Koperwaarden waren zeer vast geA m s t e r d a ro, 16. Febr. (Aneta).
3() cd/z Londen
'Febr.-versch. / 18.25. Maart-versch.
Amsterdam sluit weifelend stemd.
3 m/z' Londen
f 18.25.
.
Staalfondsen l10teerden lets lager.
T.~. Australia'
7.14
- 7.14
Ollewaatden
lagen
verdeeld.
Ztclht Australia·
1.14
A n,t s t e r dam', 16 Febr. (Aneta).
7.14
Aandeelen der automobiellndustrle
GOUD
T. T. Amerika
1.821/ .
1.821/ 2 Driemaands dollars deden ~ ct. agioeri
1
Ziclht Amerlka
1.82 / .
waren
prijshoudend.
1.82'/2 dito Londen % ct. disaglo.
.
T, T. }t'rankr1jk
85/ s
Lo n den, 16 Febr. (Reuter-East'~
De omzetten waren, be halve voor ko~/8
Zlclht Frankr1jk
85,~
D eon r u s t, weI k e 1 son t- per- en staalwaarden, niet groot.
PNs
ern).
Openmarktprijs In staven fijn
Zlclht BeIgie (Belga) 307/ 8
307 '8 s t a a n d 0 or d eve r ,wac hTijdens het verdere beursverloop zak- per oz. 7.Z.Yz.
T. T. Q'uitschland 73 3/ .
735/~ t 1 n g, d a t d e A me -t,l k a a nten U. 8. Steel en Bethlehem Steel ten
ZIclht DuItschland ;38/ .
735/~ s c h· \J reg e e r t n g 'm a. a t· r eMAIS
gevolge van winstnemingen In ..
Rel:smarken
gelen zou ne'men tegen I Laatbeurs wisten de meeste fondsen
:RegrlstermarkenN.F.461/ .
461/ r<
B U e nos Air e s, 16 Febr.
~lclht Praag ,
65 / 8 ""'6 113
6518 b u 1 ~ e n 1 and s c he. t r:a, n s a c- b.J.j een kalmen. handel te verb<!teren.
(Aneta). Fair average quality (slotno~
2;lclht ZwitserIand 417/8
42
-1 J7/~ t .1 e s . teN e w Y 0 r k, 1 s g r 0 0De markt sloot verdeeld.
g ewe ken. Ret puWe'i'enen
341/ .
~41/8 ten dee I. s
Bethlehem Steel verloor 1 tot 1 Vi teering in papleren pesos) per 100 'kg.
9:~/, blle}{ trad aanvankelijk aLs verkooper
Zlclht ItaWf
93/ .
punt.
, \ . . F~br~ . levering 6.54.
~iclht stockholm 463/8
. 463/ 8 en later a~s kooper op den voorgrond. .Allaconda, International Nickels, Ame1
. 45~1. Arbltrageanten kochten voor gngelsche
Zlclht Oslo
45 / 8
'l'ARWB
Zlclht Kopenh..
401/ S
401/ . rekening. Later waren de verkQ9pen over..; rican Smeltlngs, Chrysler, Studebaker
en Shell Union boden 1 tot 2Y-i pur.,t
Zlclht SaIgon
861/ 2
C hi c ago, 16 Febr. (Reuter-East.
T. T. Br.-India
071/ 2 wegend'. De markt bezat bij slutting een a,vans.
ern>.
l.l\fel-versch. 135%.
aarzelend
aanzien,
en
lag
hier
en
daar
1
'to T. ColombO.
67 / 2
. De omzet bedroeg 2:220.000 aandeelen.
\
T. T. Japan
521/ 8 lets luier. ,
ZIclht Japan
KATOBN
52)/)0
Ollefondsen en Cities Service bezaten
Zlcl1lt Manlla
92
een zeer levendlg aspect.·
;
T. T. Hongkong
551/ 2
N.:e,w Yo r k,
16 Febr. (ReuterDe beleggingsmarkt was ged,rukt. Ne..
T.T. All10y
::i4 1 / 4
Eastern).
'Maart-versch.
12.5630 12.57.
derlandsche
leeningen'
notee.rden
lager.
T. T. Shanghai $
541/ . De 4%'s Nederlandsch-Indische leening
T. T. Foochow
1934 was lets vaster van toon. De 3%'s
DE RIJSTMARKT·
BUBBER
T. '1'. Swatow
T. ':T. 8ingaPQr~
1043/ . Nederlandsch-Illdische leerllng 1937·bood
Rel:sUres
.' (Wesselfnk & DljkhuiS).
'9.- een zwakken aanbllk~ ObUgaties Young\ .,j
I.
.fI JJ l · ,
\
per 100 le~mlng werden aa'ngeboded.. ,',
:,.'
i
'<"
,
..
...
Haltderabad
'"A~u,vasin eeri ,~eer'leVendige markt .~ i, .
. 'J '\ IRijstnoteerillgen van 16 Febr.
',"8Ingap'ore
'8 mJddags
vast gestemd. Het fonds monteerde in
16 Febr: 16 Febr. 17 Febr.
Jfllnke mate.,. ,
U a. n, ~ k 0 k: Ketan no. 1\ e. k.
Phlllps hood bij opening. een vasten
.Batavia (Aneta) 16 Febr. 17 Febr.
open. slot open B~tavla ~anbod / 6.50 p.p. or / 10.52&
aanbllk en llep omhoog.' Het gerucht
357/ 8 3'Y'1. per 100 kg.
35'/.
laatk. dat ter beurze de ronde. doet volgens 8n"t4 apo~
laatk.
bledk.
hetwelk eenbonus zou worden u~tge':' . ~. '. Maarr·.
3\).
353/ .
39
Java Ketan e.'k. Batavia. aanbod J 5.75
3'3 1/ . 3~
ii'
AprUlJuni
36 1/ .
keerd, werd niet bevestigd.
~at.lS1ngapo~
1
.p.p. 'of} 9.31 per 100 kg.
36 1/ . ' 36
• J~lll8ellt.
Unllever, lag zeer kal'm In de markt
"'t.:Bat,lLonden
36 "
36
36
35'/8 .
". t.o.b. ,Febr.
rt. :Bat./N.-York
en was prijshoudend.
blanketa
Kr a w $ n g: fr:. wagon KrawangAmerlkaanscheEnka was wllllg van Medlwn
1
35
Febr./Mrt.
35 / .
11j11
(haar gelang V. kwaliteit en plaats
OOon.
' .
34
Roll~ bark Febr./Mrt. 341/ .
v. levering).
Warrants KoninkliJke noteerden prtjsDe markt· sloot en opend.e stU.
p. p. of p. 100 kg.
houdend en boden een levendig aspect.
Amsterdam.
petJah K. Boeloeh
Londen .' kocht aandeelen Konlnklijke,
LODdln
Febr. aanb.
/3.30/3.35 /5.34&/5.4211
,ve1ke middenbeurs een aarzelende tenS lot k.o e r sen'
Lolosan
Boeloeh
dens aan den dag legden. Het fonds
(Reuter-Easter.ll)
Febr.aanb.
,,3.50/3.55 ,,5.66 5/5.75
sloot echter vast. '
Mark
73.60-73.65
Huller Boeloeh \
Pound sterling
8.96~-8.96% . Rubbers waren zwak gestemd, hetgp.en
. 15 Febr. 16 Febr.
Fabr. aanb.
,,3.75/3.80 ,,6.07 16.15'
verband hield met de reactie van den
Dollar
1.8215/111-1.83
open
slot
open
810\
Slijp
Boeloeh
rubberprijs
te
Londen.
ProfessiOli~ls
8..52%-8.523,4
Franc.
,,4.-/4.05 ,,6.47'/6.56
110t. not. not. not..
Febr. aanb.
-' 6.35-6.42~ verkochten. Het aanbod kOll in den
Praag
Petjah K. TJeree
beginne
moellljk
worden
geplaatst~
32.70-33.VrVeenen
Sheets spot. koop.
10'.>/8 10112 107116 103/ 8
Febr. a,anb. '
,,3.-/3.05 ,,4.85/4.94
Wrlje Schllllng
34Y-i Later wist deze hoek te verbeteren. Het
verk.
- IU9 /16 - 107h6 Lolosan TJeree
slot bood llcht herstel.
.. Mrt. koop.
- 101/2 - 103 , .
Febr. aanb. ;,. "3.20/~.25,, 5.18 /5.26'
verk.
- I09he - 107/18
De scheepvaartrtibriek was. kalm p:e,JAneta)
15 Febr. 16 Febr.
1
- 10 / 2
10'f16
stemd en hield prijs.
. ''., .. AprU/Junl ltoop.
verk.
- 1Q9lte
101/ 2
T J 1 and Joe r :
Proilongatierenw
Suikers openden lager, doch llepen
7
3/
_ J1l11I8eP, ~QOp
- ' 10 h e
10
Koers·
8
daarna
In
fHnke
mate
omhoog.,..
~~
1
Amlst.-B'via
100 / 2
~verk.
., 109 /10 - 101'a Cr. wagon TJlan.
H.V.· A. was ·nauwelijks prl~noudend'
a Idem
1003/ .
II
OCt/~o koop
:- 10:t/s - 103/ 8 dJoe~ :
b idem
en lag. lusteloos In de markt.
tW l 8
verk.
- 101/J - 107/ 18 Beras Machine
Amlst. Lt.nden
8.97'h,.
Vroegbeurs werden aandeelen tabakst
De markt opende . prijshoudend. ' Na.. S. L. R; Febr.
" New-York
1.831/ 2
maatschappljenilangebo'den.'
.
aanvankelljk
prijshoudend
tezijn
g~aanb.
"
4.70
" 7.61
8.54
'" Partjs
Aandeelen Dell Mij. en N. V. Senem- stemd g~weest, flauwde. de marktin Beras Machine
" Berlljl1 ",
73.80
bah ,Mij. sloten vast.'
. sympathle met de teleurstellende beS. P. A. Febr.
Voor .handelsvennootschappen ont- .rIchten . uit
,,5." 8.09'
York af. Het slot was
aanb..,'"
L4)nden
wlkkelde zich vraag.
ecltter prljshoudender. 'De 'affaire was Beras Kepala
tamelijk goed.
V. F. K. Febr.
(Re IJter-Ea8tern)
Londen zeer willig voor koaanb.
,,~." 8.09'
pedondsen
New·York
16 Febr.
BoemlaJ<:>e:
Lon d' e n, 16 Febr. (Re.uter). Op
(Reuter-Eas~m)
Tt. :Parlis fro wagon Booml105.13 105.10
de Londehsche stock exchange ontwikl~Febr.
16 Febr. aJoe :
Tt. :Berlljn
': I! 1":[
12.161/ 2 12.11
kelde
zich
vraag
voor
kop6l'en
olle-·
1
3
Tt..Amsterdam ..
8.97 1.
8,96 ( .
.. U. n.m... U~ n.m. Slij p Boeloeh H.
Tt. :New-Yor~· .
4.899/ 16 ,4.83I1he waarden alsmede aandeelen van dlaFebr. aanb.·
" 6.64
ma'ntmijnen, hetgeen in het bijzonder Cr~pe spot koop.
233/1e
233/18 811j p Booloeh Keblj
koperfondsen
tot
uitlng
kwam:
een
3
15
Sheets ,spot koop.
16 Febr.
21 / 16
20 lt & pala H. O.
gevolg van de. zeer vaste stemming,
verk.
21 1,'.
21 lito
Febr. aanb.
" 7.231
" 4.50
Maart Itoop.
welke het metaal aan den dag legde.
2131t~
2015/ 16
1 she 2%d.
Lomden/Shangltal
• Apt./Juni ltool).
211/.
211/10 Menlr A.
De goudgerande fondsen zijn et niet
1 ·sh. 6&/BJ d.
Lomden/Bombay
Febr. aanb.
verk.
" 3.20
" 5.18
21 5/ 1/1
'1-1 3/ 18
11
in
geslaagd
het
van
tijd
tot:
tljd
optr<3Lomden/Hongkong
1 sh. 2 / " d.
en
prijshoudend.
De
markt
was
stU
dend~.
herstel'
te
behou~en.
2 sh. 4'/18 d.
Lomden/Singapore
Poerwokerto:
1 sh. 2 d.
Japansche obHgaties
o~dervonden
Ifmden/Japan,
810tnoteertngen
..
.~eden stel)n.
fro wagon Poerwo•.
810 t' k 0 e r I
Van de Industrleele waarden traden
15 Febr. 16 Febr.· kerto:
Indian Irons andermaal· op den voor~
Slijp Boeloeh H.
(Reuter-Eutern).
Sheets spot koop.
grond.
211/ S
2013/ 16
Febr. aanb.
" 6.31&
" 3.90
verk.
211,.
211/16
Courtaulds werden gekocht, teng·.:volSheets AQt.JJunl tooP.
15 Febr. 16 Febr.
213lte
21 1/ . 6
Klelnhandelsprijzenvan rijst
ge van de optlmIstlsche stemming, welke
1
verk.
2P/
21
/ .
u
23
! te Batavia
15
n. :New-York/Londen
4,89 / 32 4.89 / sa ten aanzien van de ultkeering van een
De markt sloot stU.
Tt. JNew-York/P~rljs
4.655/ . . 4.66
dividend domlneerde.
Tt. :New-Yorkl Amsterdam 54.68
54.69
Ketan Bangkok
/6.70
/10.85
Op de productenmarkt bood van de
pzru
,,6.Ketan Java
" 9.7111 '
metalen . koper een zeer vas,t aSl}Cct,
Sllj p Boeloeh
hetgeen een· gevolg Is van de publlcatle
Londen
Krawang ~
,,4.50
" 7.28'
der 'buitengewoon gunstlge statlstlsche
Huller .Booloeh
(Reuter-J.II.:a"tem)
BR.-INDlE'S SUIKEROOGST
c1jfers.
Krawang
,
. !
.
" 4.20
" 6.80
Rubber lag.In sympathie met Ne,w
15 Febr.
16 Fepr.
Beras Kepala
bon d e n~ ,-16 Febr. (Reuter). Czar- York flauwer in' de markt.
Singapore cit.
'. '
,,5.TjianojOer
" 9.71&
Tarwe was in a.ansluiting op de over- Zwarte
ni~ow meldt, ,dat het rletareaal van den
Lond~n Febr.lMrt. 37h6 aanb
3'lt6 &ADib. Beras Machine ')
Br..-Indlschen l :sulkeroogst gedurende zeesche berichten zwak gedisponeerd.Witte Muntok jff.
'
TjlandJoer
" 5.75
" 8.50
De Amerlkaansche afdeellng bood .Londe~ Mrt./Mel
hett oogstjaar-· 1936/37 4.431.000 acres
51/.'1l.1dpt~ 51.'8 IIl1dpr..
.
zal. bedragen<regen 4.020.000 acres het aanvankeHjkeen levendig aspect, doch lCwarte LamP0n8 cu.
(Nadruk verbodenJ
Londen Mr~.IMp.l
. 31/&&anb. 31/16&&1tb~· \
lag naderhand onregelmatlg~'
'
yor:ige jaar.
I
j,

3.82

BLAD

gJ

P a I e mba n g Rob.

It0 f tl e (per ptcol)
E.k.Bat.. Ready:
Febr.
Febr./Mrt.
Fob. Palemb. Ready: Febr.
twa r 1; e Lam P.
Pep e r (per ptcon
E.k. Bat.. Ready:
Fe})r.
Febr.;Mrt.
Maart
E.k. T. Betong Ready: Febr.
Febr./Mrt.
Maart
'
Witte Muntok
Pep e r (per plcol)
E.k. Ba:t.. Ready :
Febr.
Febr./Mrt.
Mrt.
e i t ron ell a-o lie
(per K.O.1ncl. drum)
Contr. A. Ready:
1.40
Febr.
tAO 1.40
Febr./Mrt.
1.40
April/Juni
. 1.40 , .40
. Jull/Dec.
1.10
Febr,lDec.
Contract e.

14.250.
14.25 n.

10/2

Boedapest
12.25n. -

12.50

Q.--

12/2

11.80 12.11,9512.15

14/2

".10 n. 1.400. _.

1.40n. lAO n. -

1,400 .
1.40 n.

Fe~lllar1

16/2

K.O.)
Marktprtjs ten 12.15 n.m.
Java std.
Sheets
Java. Std.
Crt!oe

13/2\ Amsterdam
Leipzig
Rome
MarselIIe

I

R 11 b be r (per 'h

.

~

t

Athene
Mersa M.
Cairo
Gaza
Rutbah
Bagdad
Basra
Bushfre
DJask
Haldoet"abad
Karachi
Jodhpur
Jhanzi
-Allahabad
Oalcutta
Akyab
Rangoon
Bangkok
Kolak'
Victoria P ,
AIor star ~
Penang
Medan
Singapore
Palembang
Batavia
Bandoeng

I

15/2

;,"i
.~

17/2

13/2

5

De "StiHhalte" -ov~1Ieenkol1l8t

4(l/2

DE lUARKT TE BA'rAVIA

Nog geen concrete 'vorder\ugen

Bat a vI lil,· 17 Febr. (Eigen dienst).
B e r 1 ijn, 16 Febr. (Transocean).
Palembang Robusta Fehr j Apr.. / 14.25 Tijdens de onderlhandellngen, die thans
nom.
Lampong Robusta Febr./Apr. reeds een week gaande zijn, heeft men
f 13.80 vr., f 14.10 aanbod.
t
d
Witte Muntok peper Febr./Mrt. f.o.b. nog geen con?re e vor .erin,gen; kunnen
Banka f 20.25 vraag, J 21.50 aanbod. ,maken. Deze Impasse is eengevolg van,
Zwarte Lampong Febr./Mrt. (e.k. Ba- de houding der Br~tsche crediteuren, dip,
tavla) / 12.50 nom. (e.k. Telok Betong) o.a. betaling in bmtenlandsche devlezen
Febr./Mrt. .f 11.75 vraag, / 12.- aanh. ve~langen.
Citronella Febr./Mrt. / 1.40 nom.
. Twee leden der Engelsche cfelegatle
zljn naar Londen vertrokken ten einde
DE lUi\RKT TE SOERABi\JA
nieuwe instructles in ontvangst· te neS 0 e ~ a b a j a, 17 Febr. (Aneta). men. Heden heeft men geen besprekinDe tweedehands sulkermarkt bleef on- gen gehouden.
veranderd en stll.
De onderhandellngen zullen 17 dez()l"
De N.I.V.A S. verkocht voor con- worden ,hervat.
'
sumptle 436 tons su~rieur.
Rubber . sheets 38% vraag, crepe 41Y-i
vraag.
,
De Nederlandsche Bank
De markt was stU.
Koffie I 18.25 nom.
Am s t e r d a lU, 16 Febr. (Aneta).
ne lliarkt was stU.
De jongste weekstaat van !de Nederhinctsche Bank toont aan" dat- de post "munt
en muntenmateriaal in het buitenland"
"llot I nloney"-conferelllie met f 45.9mlllioen is gedaald. De "bankblljettencirculatle" is met / 8.3 millloen
Al\IERIKA'S l\IAATREGELEN '.rEGEN verminderd.
Het "saldo rekening-courant van he!-.
BUITENLANDSCII KAPI'rAAL
RiJk" is met f 3.6 millioen en het "saldo
Was h I n g ton, 16 Febr. (Reu- rekening-courant van anderen" met
ter). VIer belastingexperts inclusief de / 4 millioen toegenomen.
onderminister van Financien nemen
thans' deel aan een "hot money"MIJNBOU\V-RAPPORTEN
conferentie, welke ten -doel heeft cen
regeling fe ontwerpen tenaanzien V!111
Moe-ara. Sipollgi
het binnenstroomen van buitenlandsch
kapltaal in de. Vet. staten.,
Gedurende de w~ek 'Van 7-2-'37 tim
Het is vrijwel zeker, dat het' heifen 13-2-'37 werden te. Pagaran 8i Ajoe 527
van de een of andere belastlng zal wor- ton erts vermalen van gemiddeld 7,5
den .voorgesteld. ,Wallstreet veronder- gram goud per ton' erl '5,- gram zllver
stelt dat cen hoogere. belastlng ,op de per ton,
dl videnden alsmede een hoogere 'belasSintau
tlng op de overdracht van AmerlkaanGedurende 4e week van 7-2-'37 tim
sche fondsen 'aan buitenlanders zal wor13-2-'37 werden te Lebong-TandQi 1735
den gehe'ven.
Intusschen ·vernee'mt men, dat de ton erts vermalen van gemlddeld' 9,conferentie na een twee-urige zltting dwts, 1 dwt = 1,555 gram, goud per ton
het meest voor de laatSt genoemde tc- en 106,- dwts zUver ,per -ton,.
lastlngwas geporfeerd, doch dat de aard
van deze heffing nog niet. ·is vastgeN. V" ("DE RENf!'EKAS"
steld. Morgenthau.voorspelt, dat deze
week een besllsSing za~ worden genoDen H a a g, 16 Febr. (Aneta). De
men inzake de maatregelen. tot tegenN.
V; "De Rentekas" keert een dividend
gaan van den import van buitenlandsch
va.n 5% uit. '
kapltaal in de Vert 8tate~.

-'.J

c

:..~

New

II

Invoer van Java .en Modoera

J

.
Volgens opgave van het Centraal Kan toor voor de Statistiek bedroeg het totaal
gewicht d~r gedurende d~ maand Januari 193'1 ingevoerde goederen voor Java en Mil.·
doera 92.600 ton me,t oeen totaIe waarde van f 23.200.000.Bruto gewlcht in 1000-t, tonnen
Waarde in 1000.000-t. Guldens
Januari
Januar~
Havens
1937
1936
1937
1936'
26,6
24,9
8,7
5,8
Tandjong Priok
35,1
. 25,5
7,9
4,8
80erabaia
176
17,4
4,3
3,2
Semarang
8,9
6,7
1,8
1,1
Cheribon
0,7
0,8
O.t
0,1 .
Tjilatjap
0,2
,1,4
. 0,1
PekalQngan
2,6
1,4
0,3
0,1
Tegal
Pasceroean

Probolinggo

Pariarcekan
Totaal
java en Madoora

(

0,1
0,8

0,1
0,6

92,6

79,4

')
".J

0,1
15,2

23,2
'lin

I
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Zondogs: Matinee Dcnsqnte,
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'r0nneer bij eente
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felefoon ~ 08 _

WJi, ·...'·'. . ._ _·

•
ewe

Telefoon 1183
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Een film, welke tot de grootste creatias in (/e filmhistorie ger~kend
mlg worden.
Toegankelijk voor aile leeftijden.

Telefcon Welt.' 349

'~e; kwortco•. MAG N E . E: T J E S - TAR IE F .

'.' .,

Wij over~rijven dan ook niet, als wij beweren, dat de ouderen nog meer
van deze film zullen genieten dan de jeugd, oind.it zij des te beter
hat innig-menschelijk verhaal kunnen waardeeren.
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. ~ THE 'CASE AGAINST MRS. AMES ~

..EenIiefhebbendemoeder? EenkoeIbloe~ige moordenaros ?De wereld geloofdealleen hellaaIsle! MADELEINECA RHO Ll boVesligl in deze sensalioneele ParamounI-film hm groolelalenl leganover GEDRGE 8REN T.
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Dewereld, haarvrienden, zeiden:\ lAI of was.deze mooievrouw
Het antwoord op deze vraag. zill U "iet voor hat eind duidelijk zij,n;
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' en
Prins Carnavai In het Z UI'd

Een vllegtuIg, op zoek naar een nleuw het feit dat de dynastIe der AmadeIro's

,

.,Bieraccijns moet verlaagd".
ter Ij bezet. Z. K. H. Prins Amadetro RlTen slotte kwam Prins Momusanns I, cos 0 dl Carnava.Io XVI arriveerde prevoorgesteld door den heer u. KJl~lS met, cle om 12 u. 'per extra treln in zijn
gevolg op een praalwagen, waarvan het 1 drl daagsche rijk.
,.
vcorste gedeelte den kop van een vooret was net tlende jaar sinds zijne;
.'
. . tro~nsbestijging en de geestdrift der'
wereldlljk dier voorstelde, daarachter Bo~chenaars kende schler geen greneen hanekop.
zen} De Koninklijke Harmonie 's-HertoIn de Iraal- met groen versierde hal genbosch stond op 'het perron en verwerd de Prins met zijn gevolg ontvan- welkornde den Prins met schetterende
Fraale optocht Ie llIaaslricbl" andere werelddeelen, zoo Chineezen, Ja- gen door den Burgemeester van Maas- fan,fares waar~a de gebruikelijke rijtoer
panners,: Indianen en meer anderen, at trlcht, mr, Van Lanschot; de burge- door de stad aan\'!ng. Z. K. H.. was verwaren het dan ook in, nootdzaak kln- meester van Den Bosch! de Burge- gezeld va.n een,. dit, jaar voltalllge, Raad
Men schr1jft ons ddo. 7 dezer :
deren, dIe er rondhosten en wandelden rneester van Aken en de folklorist. de van Elf in schltterende uniformen. Er
De Veolosche ~rins Carnaval, Toeen op ee tonen der muztek. Het noordnum- heer Van de Vert, waren evoneens aan- wa~ een overweldlgende belangstelllng
den Twlede, (de heer A. Schrljnen) is
i
wezig.
en overal werd de Prins der Zotheld luimer was echter de o p t o c h t . '
de toegejulcht. hedenmiddag te Venio te twaalf uur op
Te rulm half drie begon de stoet, die ~
Roermond
Iil de groote schouwburgzaal van Cateesteiljke wijze Ingehaald en begroet.' uit ongeveer vijftig grcepen oestond zijn
·M t ij l··f
d
tl
y(
sin~ werd Amadeiro lngehuldtgd. Daarbij
'
, ' e z n IJ gar e van veer en perQ
t
dlz ij
t d
Duizende
,
I
n en d u izend en Ven 1onaren wa- tocht, Er was veel werk aah besteed en souen, twee adjudanten en zijn nar wa1 egenwoor l:;)'z n overgroo va er
ren .samengestroomd om deze plechttg- uit een fol1dorlstisch oogpunt, is deze heert Prins Carnaval zijn, intocht in Amrdeiro III uit Den Haag die een ovaheld bij te wonen,
carnavalsoptocht dan ook zeker ge- Roermond gedaan, Duizenden menscnen tie ,had in ontvangst te neme~. Dwaze
Dei Prins was vergezeld door ztjn beide slaagd. Hij bedoelae een beeld te geven f' hebben den kleurlgen stoet gevoigo. Op ,rid<lerorden werden ultgerelkt en de
van de versch1llende tijdperken. De het . stadhuls is hij door burgerneester : heel- D. van der ven folklorist te oosvleugel-adjudanten en den Raad van oermenschen op stap met een Masosau- mr, P. Reymer in den raadszaat met z'n te,rbeek (OJ "Y erd in den. adelstand verElf. Na een rondrit door de stad, waar- rus trok al dadelljk de aandacht door I stoet verwelkomd. Bij deze gelegenheid ~ hev,en door zljn benoemmg tot Ridder, '
biJ hier en daar door buurtbewoners en de grootte van het voorwereJdlijk mon- Is ook de Raad van Elf met. het Carna- Iltn del °hrdte l~~rt o~r-~e~deldonDksche ~UI- I
C
vereEenigingen ververschingen werden ster.
valscomite vertegenwoordigd, daar de: u1u n de V
etn e u en ' e vers er- I
: ,
. did
t
I,
t I se e
e
as enavon d zo t t e sneeuw- I
aangeboden en waarbij de onstUimh)~
De Mestreechter lakewevers, die 't car- I,aa s ~ en evens v~n ~un be angs e - ; klo jes, werden daarbij tevens aangebo:lavalssjerp (de blauwe Scute) trekkeo !.tng blijk geven. Prins Carnaval Thei I d
'
t oe Juichingen niet van de lutht waren,
'
,.
U
I
is op deze bijeenkomst benoemd tot, en(
..
l~ het CasIno klopt het hart
werdl naar hotel Suisse gereden , waar, stelde
voor. een groep Ult de Luldde eeuwen "Orootmeester
van den Uu . Ook de
. van
. Carde Prins recipie.erde. Door vrljwel ane
, , ' edelachtbare heer burgemeester is deze i na ,al. Daar wordt ook llet Jaarhjksche
plflatselijke vereenlgingen en instelUnEen fraale groep was de terugtocht eer te beurt gevallen. Na afloop der' groote mat.lnee. gegeven, waar aile Oetel-.
....
. . .
..
gen en tal van vooraanstaanden Is ge- van Napoleon en 't Fransche leger, en plechtigheid is de Prins met zijn gevolg I donkers bIj WIllen zljn, doch waarbij I Shllswerken blj WIJk-blj-duurstede. De construche van de SIUIS In het RIJnbruUt gemaakt van de gelegenheid om de uittocht van het Fransche garnlzoen e,nde,- groote belangstelIlng door de stad telkens honderden blj gebrek aan ruimte 'ka.naal bij Wijk-bij-Duurstede begint nll ~~ekellillg te vertoonen. \Vaar eens
den regeerder van het "Jocus-rijk" te na _ een twlntlgjarige bezett1ng. Een getrokken.'s Avonds heeft op het jaar- teleurgesteld worden. Ook ditmaal was
he~ ~ter zal stroomen, verrlJzell nll hooge stellages.
compl1menteereri en te begroeten. Ca- hulde aan Morrlus,' die bijna honderd lijksche bal der Kon. Harmonie de Prins da~ het geval. Het matinee bestaat uit
deaux werden hlt~rbij aangeboden. Aan jaar het Maastrlchtsche caruaval vler- eveneens zijn intocht gedaan met staf. eeI\ revue, waarln plaatselijke toestanoffictteele toespraken met carnavaUstl.:. de. J;Jehalve deze geschledkundlge gro<.>- Met de Inzet vanhet bekroonde Vasten- de~ worden gehekeld. De Oeteldonkers
FILMS DER KRONINGSPLECH'fIGschelll Inslag, aan zang en muziek ont- pen, uitte zlch de Maastrtchtsche geest- avondlled en veel ceremonleel zijn Thei hebfen ,er weer duchtlg van genoten.
Kollertje Inet jllweelel~
IIEDEN
brak het op deze receptie nlet..
In "Pesthuis no. 1". het voormalige I en z'n garde 'verwelkomd.
'
Drip en een half uur heeft onafgebro. ,
D
'
Pesthuls, over welks at-of-nlet aJbreken
ke~ de daverende guIle lach der carvel gelell •
zee: Prins en zijn gevolg toonden zich zooveel te doell Is geweest. Pesthuts"'.no·;,.,
Dell Bosch na~alvierders de muren van het hechte
'
De films van de kroningsplechtlghebetuI[gr~;~~U; VOO[ deze overst~pe~de 2 was het belastlngkantoo'r. waar de be- 'In Brabant's hoofdstad ,is ditmaal geb uw doen sidderen.
! \VAGENPOE'rSER DEPONEERDI~ HErr den zulIen volgens berichten in de Lon- ,
lUkhEeld.
,an rouw en aan an e- lastingpUchtigen gemangeld werden. carnaval gevierd met de nerdenking VJn I
rnaval Is fraai ingezet.
BIJ DOUANE.
densche dagbladpers met h~t luchtsehip

I

Geslaagde feesten in Limburg

!fVrellgde
\

te Vento en ts-Hertogenhosch

I

1""

F

I

De ce-temonle was een waardlge Inzet
van ide sVenlosche, carnavaIsfeesten.
. In de ,gemeente Tegelen arriveerde
.Prins Carnaval - daar 'Is de Prins set
der Ierste: de heer J.~reykamp _
Zondlagmiddag per motorboot aan de
haven te steyl. Naast vrijwel geheel de
bevoliking der plaats waren "daar aanwezi~ de Raad van Elf met den c~renH,:mil,emee~ter, dIe op het oogenbl1k, dat
de PJrins den Tegelschen bodem betrad
, een enthouslaste welkomstrede uitsprak:
yoorafgegaan door ruIter~ en muziek
~,reOrksi~ drdee tetes;teteIijked
stoe1t ttOenododgr de
S ra n
er p aa s. n erweg
werd" \nabij .Quatre Bras even halt 'gehoudlen om het bestuur van Tegelsch
. BeIang - 'dat de organlsatie van deze
:feestEen op' ~ich genomen heert - gele, " genhleld1 te' geven eenige woorden tot den
souvere n te richten.
ki~~~ ~l?, ,~e ~~rkt ~~rd door qe. n: '
Prms: en zlJn' gevoIg Deklommen om vaIi-'
da:ar af den Prirts Set den Ierste aan
llllwoners der gemeent€ voor te stelenD·
d I d ' he$ a von s n e armoniezaal ter
plaatise had de officfeele lnstallatie van'
Prins: Carnaval plaats door d~n edele-l
a~htb>aren heer burgen:eester mr. Pesch.
~an de noodige toespraken, .declamatIes, 'voordrachten, muziek en zang ontbrak het hier niet. Aan degenen die
zlch Jin verband met de organisatie van·
(leze feesten bijzonder verdiepstelljk
hebb£en gemaakt werden bij deze gelegenh£eid ,.rIdderordes" uitgedeeld.
..

'lJ

?e

fe

,

~

I

Maastricht

.. Te twaalf' uur Zondagmiddag was het
op het Vrijthof zwart van de menschen,
kanomgebulder kondigde het begin der,
korte' rege~rIng van Prins Carnaval
aan, lreeds waren vele gas ten ~aar aan- ~
wezlg~, allen in natlonaal costuum, Ons I
elgen, land was daar vertegenwoordigd
a.a. dlo,or Markers, Volendammers. Zeeuwen len Friezen, Maar er waren er ook
uit allldere landen van Europa:' Schotten, 'Itallanen, SpanJaarden, zeUs van

" , H i n d e n b u r g " naar de Vereenigde sta. Dezer dagen zou de echtgenoote van; ten overgebracht worden zoodat zij reeds
ete~ bpekeni.d AjuWetllectr te P j S
d.~n i twee dagen na de kroning van Koning
reIn
ar JS- ms er am bari
eroe,tl.n
a ZlJn
t
Y k
van een valies, waarin juweelcn, ter loeorge in de bioscopen e New or
waarde van een half mUiioen francs v~rtoond ,kunnen ~ord~n. De films zulb
,lIen daartoe per vlIegtUlg vanult Londen'
waren ge orgen.
zoo spoedig mogelijk naar de "RhelnBij haar aankomst te Amsterdam I Main"-luchtschiphaven'te Frankfort ver.
' ?
'.
,
gmg zij naar haar hotel eI)' Bet haar voerd worden, semt Transocean dd. ,10
,koffers aan een wItklel ov~r. Zij lette dezer.' uit Londen.
: niet op het valles. Later nierkte zij dat
II het valie~ met de kostbaarheden'
was. 'Verscheidene bekende Amerikanen, dIe
' !
' ,
verdwenen. Terstond werden de politie; voor ,het bijwon,en van de plech1tigheden
en de spoorwegautorlteiten op dp. hoog- naar Engeland overkomen zullen even.te gebracht en algemeen ·was men van eens aan boord van de "Hindenburg"
oordeel, dat men hier te doen had met naar 'Amerika terugreizen. Naar verv
b e.r0 ovm
• g
°e6.d~ V r,'.. "
.
een geva I ,an,
": 4"
~..
e
luidt Is een concurreerend persagent..
>'-".';, ";','.'%
dacht de dame een he,er,met wieo zij in·
,
:i~~~~~·.if~,I.I',Q.e.o" re~~aur.~t1eW~~,e_n·' ~~~ '.i~d~l1e~rd; s~hap ~oorn~melfS ZiC~., te ..~e1'7~keren
"~1, ~AN~1.' 'docb-, wiens sighale~wnt' z~r SreCi)t~ ~aa,g. v"al} . de diens~en ~~~ ,: ee~ " bekenden
. : .'J kon opgeven. ~
:. ";.tr~n8atlantisclien vlieger" ,·die dan de
,e~rste fUms van de kroningsplechtIghe~
Het Is echter' gebleken, dat ~an roof den naar Amerika zou moewn overprengeen' sprake, is'· geweest. De d:.lme had
. .
'
haar koffertje meegeilomen naar den gen. Naar verlmdt IS het genoemde conI restal1ratiewagen, doch' had .!lrir.. daar cern daartoe on~er andere in onderhanI' vergeten. Toen nu o~n ongeveel' elf UO/ deI1ng ge1treden met koJ.'Jnel 'LIndbergh
des. avonds de Panjsche trein op het en Amy Mollison.
! Roosendaalsche station was binnengeloopen, ha1 men, zooals altijd. cen res: taurat~ewagen afgekoppeld. Del,c werd e!'..!!!..~~~~
'I door
.Jhet personeel 'v::\)} de Societe de,S
Wagons tIts schoongemaakt en in orde I
gebracht om den Yolgenden morgen I'
\\\W!X\wlm\\\\\\\\', nnn 111111111 /IIllllIIlllf/l//111//!/!//fI/1J
weer aan den Parijschen trein tE: wor- ~\\~~\\\\\\\\\\\\\~~R I
D r rJ/!!/I//!////!/!!III,f
den gekoppeld. Bij het schoonmake'n
16:\'f,;'W\\\\\\\\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/lII/III/I/lIIIIIII/l11111
werd het valles gevonden en bij de I \~\\\\\\\\~l)1JDI1[Ij) ~///////lII//I!III;;1!Jq
d
d
d
ouane ge eponeer .
I
Den volgenden morgen vertrok me-; .~,~\\\~ltt.. ~[ lItl/Q/////~~~
vrouw, ' Goldman' weer naar Parijs en t ~:~:~~ ~~.,
~
r0'~
informeerde op aile statiops n~ar h~ar I
kofler. Te Roosendaal kon men haar!
het verloren bezit, overh'~ndigen, Bij I
PRI.J5 PER FLACON F.I._
onderzoek bleek, dat mets' vermist UlI:;lim~:l·~"JII~·I
werd. Men heeft niet te weten l<unnen
Ca:ll1val: In Ma1stricht trok. lIadat het ~cmus.-kanon' had gebufderd, een klcurige carnava'wptocht van het Vrijt- komen, welke wagenpoetser d~ vlnder
~of af door de st~d. In be~' midden de "l\Iasosaurus", het l\Iaas-monster, dat uitbulldlg succes oogstte.
van den verIoren schat is geweest.
3405
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Het huis van wijlen prof,

De Z<1ok-Ries'

Snouck Hurgronje

. Eell tweede

. 'Voor slooping hehoed

noli\ Bouman

Verschenen is een Tweede Nota van
mr. H. J. Bouman betreffende de ~er·
dere behandeling van den oud-thesaurler-generaal mr. ~ .. A. ~i~s. Hij beh~n.
de It er de vter gevallen In, welke mtnlster Van Schalk In zijn rede In de
Tweede Kamer heeft vermeld :

Ir. Hugo van Oerle, 'architect te Lelden, schrijft in de N. R. Crt :

we rnogen het zeker een verheugend
felt noemen, dat het Leidsch trntverstteltstonds er in heert mogen slagen het
huls van wiJlen prof. Snouck Hurgtonje
Voorgelezen werd een aan mr. Hies en
aan te koopen en het te bestemmen
zljn raadslieden totaal oncekend' pollvoor het Oostersch Oenootschap.·
tte-verbaal, waarbij een getutge verNoil een antler doel wordt hiermede
klaart, dat mr. Ries op een reest oil~et..
gedlend. Voor Lelden he~ft dtt groote
bare handellngen In een gezelscnap zou
beteekeuls omdat dlt het behoud benebben bijgewoond, waarbij ook zes anteekent van dit moole deftlge huls, dat
deren aanwezlg waren. Pit stuk beyqnd
een steraad Is voor den Rapenburg. Met
aleh nlet in het dossIer Hies; Het blijkt
zijn eenvoudlge derttge raamgroepeertng
te behooren tot een ander dossier. waaren mQOIe mlddenpartlj met balkon en
van de Inzage van den begmne at aan
gesneden deur ill stijI Lodwijk xv Is
nir. Ries en zijn raadslieden l,s ontzegd,
Dat verbaal behelsde ten cpztchte van
~'et ~en van de mootste hulzeil ult dlt
Ill!". Hies volkomen onjulste mecedeet1jdp~r~: Slooplng' of, ve;rm~nking!, welllngen,
ke erl( groat heerenhuls bedrelgt In
onze'dagen; Is' door dezen aarikoop dus
De mlntster deed beroep op en la~
nlet ~ verWach~e'rLvoor utt een politle-verbaal van 20 Mel
Ov~r' de' geschtedenls van deze groote •
1936.
partf~-tlliere heerenhulzen
tasten we
~oor~aaris' in' het dulster, omda t blj de
'Ook dit verbaat beyond zich nlet in
vooffdurertde overdrachten de hulsarhe~ dossier Ries. Het behoort ~ot een
ehteven meestal sleeht zijn bewaard gf.andere zaak, waarvan aan de verdedtbleven. Voor de dateerlng zijn we daarging van rnr, Rles geen tnzage werd gedik\vijls aangewezen op den datum
geven.. Wel.is In September. toen de bel·
van den bouw, die In den gevel zeIt Is
de verhooren in de zaak Rles zijn ge..
aangebracht, hetgeen het materlaal le-.
nouden, dlt door den minister aangeI .
vert voar de studle der plaatselijke stijll1aal<i ve'rbaal 'ter sprake gekomen.
lIet op Kershnls geboren doeMertje van den lIerto!:> en de }Ierlo'gli~,\ianient, ~t1n~e$ Alel"lndt<\,1s In. de Mp!l van B~ckingl1am paiace gedoopt Fot~
oi1twlkkel1ng. e
kS :
de doollelinge wordt bet ouderlijk hufs op Belgrave SqUflre Ult~q~~ge~,. ge~fgd d~r l~aar 1~ j~ar oude broertje, prins Edward. }'oto rechts: he
~~t ~erd~ &eyal betreft een v~er· jaren
. ZeIter Is het, dilt dit bl'eede hUls,
geIUkkige ollderIX\ar oP. weg n'\ht' de pleclltfghei'd.
dud .vqorval, dat sc~r. ~eeds in zij9 .eer•
evenals meer groote huizen aan den
ate nota heett behandeld. In het ~ossier
-4"
'.lo
..
Rapenburg. eep' sa~nenvoeglng is van f"e=:=-=~_~_~_~~~
__~_~.~~'~'~'~'~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~======~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~
liles was dlt voorval 'lerfield:' een openkele kleinere huizen. gebouwd in een
;'~
'treden van de poUtre naar aanlefdln~
mlnder rijkeil tijd. Laten wij het ach~ai1 een Anonleme. telefbntsche
van l~rter[den atbefd ~al 'hiJ In staat
tergMee'lte, dat e'erst onder een van de deelen mogen we dezen ,gevel toch ze~
d
r'
zijIl zich weer het een en ander aan
schuwing tegen een bijeenkomst, \\faar·
vorig4 eigerul'reh is aabgebouwd. bl.H- ker plaatsen zeer 3al1 h e t ie d
n
e
er
te
schaften,
ook
voor
vrouwen
en
klnParlement
zonder
baarden
van de minIster volgens schr. ee.n vet..
ten b~schoUwlng, dan vertoont oOk dit 18de eeuw en Is het jaartal 1794 nlet
J .
\Voonhuls versch1llende. bouwpedoden. onmogelijk. Lang heeft hij er eChter VtlOr
3·50.. 000 opdri1chlell dere~...
.' ,
,
. In deten tijd, nu llet. parleinenlalfe lteerde voor:,telling g2-f..
Blj de' onlangs
verrichte ~estauratle geen, gehoegen van b~leefd, want reeds
binnen~el(h.Ulell '
"Koopt hij .een ,broek, ,~f e~n 1X\ar steIsel volgens VeleYl eeil ctis!s doormaaltt,
vtarde geval houdt verband me't
vail den hiboHm,. overwelfden kelder, in 1798 moet hij zijn overleden en
schoe.~ei'l,~aarvan ptoflteert ~e kle~- is ft nlet vrE!~'md, 'dat in.~·il nil en ~~i1 e~n, ~etRet
. 13 t12 jaa~. oude nachtrapport, va~
trad dlt nog ee'ns dUldelijk aan het kwam het huis door el'vln~ 'In handen
D'e actle vall het' Con.lite ,.iIJrl'e,ve~,nd maker~ ~~ sChOenn1Aker en ~eze op h . n zijhet desnoods nog lliet p,ud, ~an ..toch 21 Maaft i923, dat ror. Ries eQ zljn
ilclft. Ook de oplosslng van het tratJ- van zijn weduwe, Agatha Louisa van
.
beurt - £lU zlj voelen d~t ~e~ .tets beter zeker weI eellS vergete'n ooekje over het
i:i~nh'uls \vijst duldelljk op e.en aaneen- Dam. Deze breldde haar elgeI1dommen Hotterdani" wordt thans", r~gelmat1g g~at --- zUl1e~ niet a~~zel~~ ook wat ,te Iparlement ter. han.d neei";'lt!. om te snut- taadslleden onbek~nd was. Men zaJ .v,r~ ...
ge~ wat er op dlen av~nd: valJ. 21 Maa~t
voeglng van ruimten, welke nlet door nog uit door aankoop van het aangren-' ·voortge~et.
koopen of leUs te lawn verrlcht~~, a~n I feIen of het vroeger nu zooveel beter ~n 1923 o'p den Wassenaarscheweg dan wei
een' bouwmeester, die vrij was in iijn zende huis, dat als het huis Thyzlus
d t
16 jan'u~ri, het r~d .on hun Winkel of Irtagazijn lets te doen op- zoo geheel anders was dan, vanditag. gebeurd Is '/
c()neeptU~, zbu zijn on~worpen. .
.
te boel{ staat en in 1806 voor f 2500
Na~. op
.
.....
.. kna!>pen.
Ald'us schrijft de Tijd. Dezer dagen blaZ~k~t Is het, dat op deze plaats om- aan haal' werd overgedragen. Ondertus- eenig~ZlllS;feest~hjke :w~~~; o~ ~e,t ~a- .,Hot l1gt dan ook h1 m, ijn voorfieine'n de~den wij !n ,P!Orize ,Afge~~at~lgden;',
Met, eenlge antwoord Is: h~elem'~al
stfee'ks het einde van de f6de eeuw het sc hen koch t zlj nog In de Doelensteeg landplein .a werking was;g~ste.d~ llle~ I geVolg te lieven aan uW oproep en In een boekje In 19G5 ultg~geven: na de In tll~ts dilt !let vermelden loont.' '.lle~
huis stond van Dlrck. JaCObs van Mont- tweek!eine perceeltjes voor f 1900. wel- het doel cia Rotterdamscne bm'gerijop mijn huls de "l'afohd'g en muren dIe nog dat jaar gehouden verkiezingen. Het eenige ,1s,
de, teghetcnWOording ,
".
.,
.,
" 1'.
,
.
h'
I d'l
fbif idf '(j'" field v-an mr
es een wac
omma.
foort. Dit ert was echter aanmerkelijk ke vermoedelljk dezelfde zijll, welke ntt
~ymbolische wijze er~~\};~.A~ he~t!:~'~er~n. ~ JUet ~~SChllde'td ziJ~! fa doan schUdeten.. I aan$C ouwen van a . ~ a , ~ .~l:?~l~ dant een koi~ r~Haas' heeft ,o'pgeschregroot~'r eil strekte zlch uit van de Doe- aall den tuin gl'eilzen.
dat met alIer 'metleW~rldrlfg '.de· machine I' Met. qa~ we~'k 1.s.v?lgens de~ Schi~d~r aan ~ d~r toen zitting, h~~~~~de.?t>g~o~en lve'n, waarln hij op iijn ,manie~,en, .p.aar
les~e~ 'tot aail het hills v~n de falnl11e
Het lnterleur van het huls IS In zeer weer llloet ga~ll draHell, 1$, h~t. ¢om,It~; Vile" Ik. da,t werK heb opgedragen, een, de heeren was een grQo ever ass ng.. wlj aanilemen geMel te,goeder. trOllW,
de Oyzehia~,metend bijna negen roebstijaqaetw'
zlch sChrltleJij,k gaan,,,!,endeIJ
)iednlg .van
vljttlen honderd' Een grief. van
tljd Ii!, dOlt. het'i rlJi, ,Rles
zeer
deh.
groot-lndustrleen
en
l)e}aRgtlJke
'nst~lgUlden
gemoeld.
parleme'nt
achterult
gaat,
dat
er,
lang
Il1ngefi
laat
doen,
dIe
in hun. samen1;la~g
nit Jrtoet dusll'et 'huts geweest zijn het bijzondel' het stucwel'k van de gang.
tot notarlssen:"
Matuurllj'l( is ai'
aantal antwoord- niet meer die figUre'il
vo()i'k<irileil .als en valkolrten bverbOdlgheld het
waar de Prins van OranJe \n 1574,-, na'' 'Iii'"
pYp,othe~kb.anke~,'tot nlJ,~~plgenare~, ~~~ kaarten vtl.n bescheldener formaat,' waar- vroeger. We .J?oeten eerl1j~ e~kenne~'. de~ ongerijmdh~id: drage~. Indle~ er een
dat hiJ op Maandag 4 October vlak na
.
Kenmellschen, en met d~· medewerking! 1h spt'ake is van klel'p,are we.rJtje$, we\k~ da.tIl,1~n g~hJK h~.eft, ,d\lt er .lang. nlet door, mr., Ries mede, geteekend proces.
FRINSES
D,\NK'f
D~N
PAQ$.,
i
hel Ohfzet, In LeMen was aangekomeri,
. ..
'.
zijl1. Ihtrek moet hebben genoDlen.
,
'll"k van de ~e:,turen van d~ hUlsvrouwenot"'l men zal do en uitvoeren, kleinere aan- meer die figuren In zlHing. hebben', aIs ve~baal was g~vonden, waarvan olJ door
ganlsatles, . tot de l1uisvrouwen.
' koopen welke men V'oornemens Is te dertig jaar geleden, althans naar het ziJ~ handteekening de juistheld van I,:.
~ In 1622 ft'effen we dit huis "in het
Voor belangstql1ing bij llaar ,huw.e J
Intusschen kan - hoewel de verzeh-- doen. De geest echter. die uit al dIe ant- uiterlijk.
, hOUdd ekn fdormuleedrln g t14kJaalr ga~nleddeant
J1onboek aan, doch dan Is het reeds tn
Z. H. de Paus heeft zooals men weet
. d
d- ,
0 d
s eekt 1 die van medeleven
.
.
ha er en ,zou e b e ee en s v
,s
- .. .'
Het parlement is.:.. onthaard. Men 'stuk natuurlijk een heel
andere zijn.
drle ~rceelen verdeeld, waarvan het 'aan H. K. H. Prinses Juliana tel' gele- ding van brieven enz. pa$ ~e uren e ~:m- w or en pr
geveer v£ertlen dagen heert p'aats ge·: en de \yil om mede te werken Is er blj versta ons weI. nlet ontaard. Er zitten
mlddelste vermoedelljk het hlel'boven aenheid van Haar huwelijk als gehad - nu weI reeds het, een en ander zeer velen.
op het oogenblik aIleen maar. gl'adde
beschreven huls Is.
~chenk een speciaal in goud geslagen
Onder de bijlagen kotnt een verkla~
van de l'€~u1taten worden; medegedee:ld. . Zoo meldt de een. dat zij eim japon jongens In, clean shaven.
,In 17'94 wordt dit huh aangekocht meda1lle van de Internationale Persten-·
ring voor van' het Tweede-Kamerlld ds.
De eerste antwoor<ika~t't, die bij l}et zal late~ verven, een ander weer: ik
Een dertlg jaar geleden droeg prec!es A. van. der Heide, die reeds v66r de eer..
iiO'orPieter Pompe van Sl1ngeland, dIe toonstelling do en toekomen.
gehuwd was met Agatha Louise van
Namens H. K. H. heeft de ~inister Comite inkwam - het was weI. nlet. zal mij een nleuw koektoestel aanschaf- de heUt del' leden van den senaat ~en ste Nota 'Bouman een brochure over
Dam, die de lunctte bekleedde van van Buitenlandsche Zaken thans het anders te verwachten - was van den' fell, een derde laat haar keukeninrlch- baard en telde de Tweede Kamer nlet deze zaak heeft geschreven, die zegt:
Raad In de Vl'oedschap en tevens volgende telegram aan den Internuntlus eersten burger van Rotterdam, mr. P. tt1n~ i~ 'brde. brengen, een vlerde: mijn minder dan 36 leden. die hun ulterlljk ,,11< heh mij niet vergist 'hl inr. HIes. In
getooid hadden met dft
mannelljk hem hel} Ik het volle' vertrouwen .be·
hoord-offlcler del' stad was. HiJ kocht gezonden: "H. K. H. Prinses Juliana, Droogleev~r Fortuyn, die aan het Comlt~,' badkarrter ·.zal lk opnleuw inrlcl1ten.
dit huis aan voor zesttendulzend gul- levelldig getroffen door dit bewijs:"dat mededeelde, ~at hij ertoe ZQU ove,rgaan " AlIes ademt een verblijdertde actie om schoon. Maar ook de andere leden, ~ai1t houden. Wei heb lk mij verglst h\ de
den.
Zijne Heiligheid belang ,stelt in Haal' tot een nader op te gevcn bedrag" hat gevolg te geven aan den oproep van het er waren in de Tweede Kamer maar beide ministers, den 'minister van Fi..
zes van de, 100, dl~ een glad geschoren nancH~n en dlen. van Justitie. Ik had
Het ver'rhoeden llgt voor de hand dat geluk, heert mij opgedragen een beroep noodlge b~ndwerk,te doen ultvoeren voor' COll1ite. ' .
zijn
blbliotheek.
'
.
I
,
gezicht droegep, zagen er met hun groo:- hen niet In staat geacht tot een optre·
hiJ tegelijk me't dezen aankoop voor de t~ doen op de gewaardeerde be~lidde
•
'., .
'. Het Com1t~ kan nu r~eds mededeelell, te. wijduitstaande snO\.ll'en niet li11nder den, als dat van 24 November. Aan mr.
best9:ifnde hUlzen. den nieuwen gevel hng van Uwe Excellentie, opdat de beEen ander schrijft,'
dat .uit de Ingekomen antwoorden is ge· krijgshaftig tilt. Marchant
had ee'n Ries Is op dien dag opnleuw 'zeer g'roQt
welke \\i1J rtu nd'g kennen, heeft doen tulging van de dlepe dankbaarheld van
"lk
'wil
ga:lrne
uw
Comite
het
volge·rt·
bleken
dat
-gevolg
gevel~d
aan
de
grooten
zwarten
snor.
die
hem
in d1en onrecht geschled".
u
optre'kKeil. Naai" de vormgevfng te 001'- H. K. H. Hem word.e overgebracht •
d'e berlchten. Uw met zooveel gloed in-. aanspo,ring van het Comite - Vrijdag tijd door iederen wachtmeester vall de
\
Tot slot zegt Jllr. HIes, dat hij nlet
iezette actie heeft ook mij wakker ge- 5 Febr. d voor een som van ongeveer huzaren moet zijn benijd.
maakt. U hebt volkomen gelljk: zlJ dIe drle honderd vijftlg duhend gulden was
En thans niets meer van dat alles. verder procedeert. voor den amotena- '
werk kunnEm laten d~pn en het al maar opgedragen of in ultvoering geg~ven. Slechts enkelen hebben nog een klein renrechter. Het eenige resul~at van
uitstellen~ hebben een verkeerden· kijk
Gestadlg komen de antwoordkaarten borsteltje, maar de meesten zijn glad en een proces In twee Instantles tegen den
kijk op hetgen Rotterdam w~er. voor· blnnen en geregeld wordt nog voo\tge.- dragen aIleen. maar haar op de Itanden. staat zou kunnen zijn eE;n flnancleele
uit kan hrengen. Elke arbeider, die door i gaan met het verzenden van brieven,,' AIleen, dominee Lingbeck. de geuzenka- regeling, eeil so<?rt wachtgeld, want af
het uitgevcn van, werk weer aan de~ circulalres. en folders aan telkens weer: piteln, houdt de traditle hoog en laat zou de Centrale Raad de ongeschlktheld,
arbeid komt; zal op zijn beurt weer, me- nieuwe adressen; zoowel binnen de· stad zijn baard wapperen, Aalberse en v. d. anders dan wegens zlels- of Uchaams·
gebreken. i11et aanwezlg achten en zoo
~ dewerken aan het aan "t draalen ~ren... als aa~. elgenaars van gebouwen en in-II Waerpen volgen met beschelden punt- het
ontslag nletig worden, de minlstet
~ gen. van de machine. Na eenlge weken .dustrleen, elders woonachtlg.
,'baurdjes van yerre.
heeft dan art. 99 van het RijksamQte..
-_. _ ,!. ....
. II f' t t'("
narehreglerllent nog als u'1tVJeg: dpt nem
toch kwijt te raken (eervol ontslag Ibet'
een financieele regeling). Daarvan Is
geen beroep op den ambtenarenrechter
'lhogelijk. Waarbij nog komt, d,at hiJ de
kans op suc~es in tweede instan tie zeer
't'wiVeIachtlg acht, omdat zijn zaak door
aI, wat er over gezegd en· geschreven
BUT 'WHE~e.';t 'THAj'/S
geen gewone ambtenarenzaak Is ge.
"1\1' i'~bUB'-E! AN'
blev~n.
1. HAVeN',.. Got
ANY ~'M~
-r' WASTa!
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NEDERLANDSCIIE STRAATROOVERS
Te Nice'

gearreste'~rd

t

AIs Mickey zich op de vensterbank ,van
Het volgende oogenbllk heeft
sergeant Donderkops 'kamer gewerkt heeft kan Mickey zi:eh voorzichtlg van de
hij aanvankelijk geen hand voor de oogen zien. vensterbank laten zakken en'
Even blijfb hij dus zltten en loert als een tin hij re'aliseert zlch nlet zonder
rond in de duisternis. Langzamerhand be.glnt een'rilling van emotie dat hij
hlj flamv de omtrekken van een krib, een ~lch In het hoI van den,leeuw
tafe!.tje en een stoel te ontwaren. men kast bevindt. Zoo in het danker
2i-et hij' tot zijn vreugde niet: een kist is ve~l scharrelen helpt toch geen
g·emakkelijker te openen. "Ja, hier In 'de kamer steeken daarom strijkt Mickey
hio,eten die 'blauwdl'ukktm zijn !II dehltt'Mickey, 'een lucifer a'f en 'kijkt om 'zich
"daar dud Ik alles onde'r te verwedd~n ! Bij " heen: "Waar zouden. de geHavikse in de chambree zijn z.e lah!! ioo 'velUg heinIe . plannen .verborgen
nlet !"
2ijil ?"

\

"Nou even piekeren". denkt MIckey, "niet ala
een dwaa's alles op go-ed ,geluk afzoeken, want
'dan schieteh we nleb op. En de tijd Is kostbaar; elk oogenblik kan ,/t :PootJe" terug ko. men.' Laten we eens van de vel'onderstelling
uitgaan dat lkzelf een ·veUlg·· plekJe moest uit30e'ken voor die biauwdrukkeri. \Vaar 'zou Ik ze
'dan bergeh? Ik weet het J Onder de matras
natuurUjk! Dat is de eellJgste vellige pIek In
En Mickey ·st.apt dus op de krib at.
.

,

De brandende lucifer hoog boven het hoofd
ht;}udend, blijft. hlj dan even VOOr de krib staan
terwiH zijn hart met lutde slagen bons't: nu
staat-Ie voor een 'van de' behtngrijkste oogen- .
'bUkkim van zijn leven. En dan Is de lucIfer
op,gebrand en met eeri. onderdrukte kteet van
'pijn smijt Mickey de lucifer weg en 'steekt z·n
pijnlijke vingers in de mond! Maar dan, g'auw
weer een nleuwe 'lucifer afstrijkend, tilt hij de
ll1atras van Th)nderkops bed op en dan kiin
hij Wei datisen van blijdschap ! !

Wanneer we van ..Nederlanders I'n
den vreemde" gewag maken', gebeurt
cl~t als regel. omdat er van hen lets te'
veitellen valt, dat aan onze landgeilooten thufs aanleldlng geeft olfi een beetJe
trotsc'h op h~n te zijn, aldu~ de N. R. ct.
~oms evenwel Is helaas ook Ihefl tegen;.
over'gestelde het geval; ZOO b.v. nu te
Nice twe~ ult Rotterdam geboort1~e Ne..
·derlanders. de 26-ja:r1ge en de 20,;,Jarlge
gebroeders A. L. en O. L. ih de gevan•
.genls gezet zljn, na tegen het mldder.
'nachtelijk uur een oude dame 0t> den
op.enb.aren weg van haal" handtaschJe
met een vrij dan~lenlij ke som gelds be-'.
i'oofd te hebben. Een del' straattOOYers
koit bijna terstond, na een hevlge, wor• stellng, met een der hem achtervolgende voorbljgange'rs, overmand en aail
'de politie overgeleverd worden: de an..
der lle~ pas ·s ochtends In de tUlk, toen
hlj sl1m tneende te handelen, door op
het PQlitle"'b'ureau t~ komen Info'rrnee:'
ren, of me'n hem'daar rrllsschle'il thitch..
tlngen ,kon verstrekken oriltrent itjrt
broer, dien hij k'wijt was geraakt,' en
over wlen hij zlch ongerust maakte I
\,

/

•

,)

,.-

'Van bloeiende' en bleeke levens

Kunst en Letteren

Een beeldhotucer, eeti dil'igellt'l eeti burgermannetje
en eeu mitldeleeuuier

De vrijge.ze{ met Europeesch. uerlo}

BOEKBESPREKINGEN

"iUengelbel·g". Zooals (Ie
teekenaar George Augsbourg hem ziet. Inleiding
van Dr. Willem ~Iellgelberg.
Voorwoord van, L+'~L G.
Artzenlus,
Uitg;
Andries,

van

();ul stili" van D'u Croo opnleuui gelanceerd

onze medewerkster E. M. B.

Cor Ruys in het «elttraal Theater te
Amsterdam

Het oordeel van ,de eN. R. Crt. luldt als
voIgt:

Blitz, Amsterdam

Een van ongeduld trappelend publiek
heeft
het eerste optreden van Jantje
sche premiere:
verbeid, die daarop schlelijk ten tooneele
Jantje kornt ult de rlmboe, waar hij verscheen om deze' vurlge verlangens zoo
tien [aar arnot naar ,g, '8. 13 geweest, grondig mogelljk te bexredlgen. Oelukem .gaat met z:ja kous verlor- genleten,
Ander ge.e schup dan die kous heeft hl]
niet, wil hij. ?ok nlet hebben, In geen

Deze bundel lmpressles van een 'be,,'V,eu(ling", door K.II. R. de
Josselln de Jong, Uitg. J. M. kwaam teekenaar is vooral van ,v:aJr'~e.
i\ieUlenhoff, Amsterdam
voor hen, die den meesterdlrlgent in zUn'
.
,
verschillende
gernoedsstemmlngen ge,N;9velle eerder dan roman ,geeft dit
zlen
hebben.
, ,~<?e~je de geschiedenis van een kunstenaarsteven.
De wisselwerking
tusschen
Met een verrassende zulverheld van
,I
'

M. schrijft 'on5 over de Amsterdam-

Intuttle weet de artist In enkele penne- .
halen die soms zoo ulterst subtlele sc'hakeeringen der gelaatsultdrukkln~vast te .
leggen, die den aandachtig-Iulsterende
van den crttlschen Iulsteraar ondersehelden. De gelljkenls der penneschetsen
helt te veel naar het caricaturale over
dan dat zij sprekend genoemd mag worden; maar het .Je ne sals quot", het
zeer-perscontljke dat die zoo goed als
ieder gezicht heeft, is er in getroffen;
en dat maakt dat we door de min of
meer vervormde lllnen van de~e le'ven..
dige schetsen he en als het ware het beeld
vaJ.1 het orlgtneel voor OIlS tien opdoemen; een herkennlng, die wanner en
bewogener is dan door een gewoon, natuurgetrouw portret wakker' kan worden geroepen,
I

. ' Cor RllYS geeft in. het Centraal Th.eater te Amsterdam een reeks opvoerlngen

P.

'vop'tal.. (i'e ~t~ite.n 'en', ~a~en
zlen door ethische krachten; 3:1 was het 'Volkl'ijke, vGOr de'l\ verloren
-slechts
- een enkele
maal ' - 'ill de.,Y...I
'Ier- ,onverschUltge tondEm.
.,'
;
" . . i .J I ,
heerlijkmg van d~p onuergang. :.LV1~ar. ...i-~"" .'.'~;
,',,:. ,!~' .:1.',f
, "
I
dat alleen als de betrokken peisonen de ' . J.Je Brltsche hoottlstau, met h~ar zware
carriere van den held, ot den afloop mlsten, haar Jl?e~, sneeuw Ibedekte, of
-".
van het verhaal, in' d'en weg stond.vor, ,d?Q~. ~en, ;Vf~pd ',~:Jel~te~~e" daken en
zooals Nelly, terwllll! van de veiteectE!- S~hoQtst~ep.ePi, was de ,~re~r van ,den
~ ,!i'eblolUlri ring..
gr()oten' hurno'rist. Hlj heett' als kind
. 'dboi' h£lar straten' gezw()rven, gelijk hij
Oat alles is-bekend genoeg. Wie DIe- in Dayi<LCQPperfield beschl'fjft, e~ daar,
kens opslaat, weet, dat hij veel zal vln- de armoe aan den 11jve vO,elend, begreNaar aanle(ding van het leU, den, dat, hij "historlsch" moet verkla- pen wat de metropolis verbergt. Voert
dat Charles Dickens op 7 Fe- ren, en dus niet genieten kane Hlj treft hlj !lns nlet tusschen de I)teenen muren
bruari I 135 I jaren geleden te daar doorhe,~~ .talrljke "ui~te.~en~e ty- rier hulzen, of van de Marsha.Usea, het
Portsl1Zdidh werd ge'boteti, gesltUaties, en een
ven toil hier een beschouw(1lg
van den schrijver, 2i)n tijd, 'en
de lactoren voor zijn weretdnaam. ;

iI. Fisc/jER:

'.

\

i . . 'daarom des menschen lot ~epaal~ vit~de

j

Dickens envnj
loi2

#

f

:'

Ook de andere rolh.n zJ.jh zeer goed.
VrVij zien Jan C. de vos als ctefl Iroi'llsichen en gedes1lluslOneerden sch{H~ps'"
dlokter; Gusta Chrlsptjn -- Mulder als
dle heerschzuchtige ¢tl -ve'elelsehende
nnama Va'rt i~toten en Gerai'd lIartkamp
aLls ded 'pantoffelheld-resldent ·die nieffilendal begrljpt va'n de d~r, de )irOu"
\Wen opgezette intrige, ma'31' zich geduldUg ringeloor,en laat; Jo ~ouwmeester
alls de brutale hos'pita en Jetty Kremer
alls het nichtje.
.

Zeer goed Is ook de stemming aan
blOord van het schlp in het eerste b~
dlrijf en die Ih de rominellge huurkanner in het tweede getroffe'n, en die
s1temming is ~uggestlef geno'eg om ons
e!rvan te overtuigell, dat het- leven van
eeell ongehuwden verlofganger nlet be'l1lijd.el).swaardlg is..
Het stuk sloeg in. De voorste~l1ng had
Siucces voor een dichtbezette zaal. Hct
s1Ucces ',was verdiend.

'1
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Terecht heeft wijlen rrans coenen t in
E'en mool boekJe over heIh, geschreven,
oat hij zijn plannen vaak heeft gewijzlgd terwilJe van h~t pUbllek, en UQolt
den banalen smaak heeft opgeofferd
aan de eischen de"r kunst. Het was de
gevharlijke sltuatie va'n een man, dIe
aanstohds een ongehoord SUCl;~S had, en
weldra t(hancieel teer aan da t succes
werd gehonden: Moe1lijk Is lwt dap, 1ezets en ultgevers op het spel te zetten.
Toch was Dickens t,e veel genIe, Qm oP.
vulgaire wijZe de prooi van dat duveltJe
~e worden. Veeleer kwam zljn on~lddel
lijk ~ucces voort ult dezelfde oorzaak,
die hem aan de oogen zijner lezers gebOhden hleld.
, 'Wat men toel1 begeerde was nu' eenmaal eenvoudIg: de gevoelige' schlldering van allerlel gewone menschen, met
hun kemnerkende' elgenschappen. Men
vroeg het, en' blj gat h~t, en kon, d<>or
de structuur iijner orleritatie zelf, nooit
afkomen van het pakkende slot, de senttmenteele wehdhlg, iWaar \een publlek
beh:oefte a,a.n had" dat geloofde In de
'onmlsbaarheid zijner soclale funetie, en

, I'
I

J

Oeen revend wez~n karl ()hder de-n
invloed der omgeving een vervormlng
ondergaan, waartoe niet een zekere disposit1e bestond. De sterke en bante differentiatle van den mensch in de steenmassa's der moderne steden is dus een
ontvouwlng van het wezen der menschelljke natuur In, verban~ met haar
bestemming. De onbewuste ondergrond,
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ATTENTIE, VERLOFGANGERS!
fen lezer

schrljf~

U hebt het zelf in de "hand
.of Uw. kind goed wil eten.

ons ult Nederland:

Wat het blad de Indischman betrert, daarvoor heb ik niets
dan lot. Altijd op tijd ontvang ik de Indischman, tenzlj bij
vertraging van het vllegtulg, In sommlge Hollandsche bladen
lees ik weI eens Indisch nleuws, maar met de Indischman komt
het nieuws niet aneen vlugger, maar ook volledlger in mijn
beait, En dat 9 maal per maand voor den prijs van f 1.-, zegge
en schrijve een pop I Dit is voor ledereen te betalen I le<iereen,
ambtenaar zoowel als particulier, met verlof in Holland, moet
geabonneerd zijn op de Indlschrnan, Geachte heer, lk geef U het
recht, van dit schrijven gebruik te maken, zoo U dat wenschelak
voorsomt, als reclarne voor de Indischman.

fo S wtkeo J pon!! aa,ngekomen.

.
'
,U er maar eens mee regelmatlg 1 of 2 maal per dag een kop Ovomaltlne tt geven.
~

. Be~

D-w

W

--

~t U spoedig opvallen, niet alleen hoeveel Ilinker se worden, hoeveel of ze

~nkOiDelb GUlar
~ ..
!
-""-;;--"---~

ook, hoeveet beter se gaan den.
\
..
0010 daaevan l.s OvomaItine de ocezaak, Naast de voedende en

deelen bezlt het e.w element, dat we

diasta~e ~oemen en ~at

1

versterkende bestandeen sterke eetlust opwekt,

'

Het dagelijkscb gebruik 'van- een ~op Ovomaltine Is een weldaad voor Uw kind. Juist
au, in de groeiperiode, leg~t U de kiem VQOr de gezondheid van later.

w.s. A. v. V.
Amsterdam,

Ovomaltine Is een kracht-voedsel, opqebouwd uit de voedende bestanddeelen
van de beste natuurproducten waaraan alle ballaststoffen onttrokken zijn.
Ovo is kracht in extractvorm, Anderhalve dessertlepel in een beker melle
verdubbelen de voedlnqswearde van die melk.

De Itulischmati voor iederen.
Ituliseluncui !

Begin tr e~s r»ee

Uw kind dageliike een

s a vel k 0 u I voor mode-artikelen
excluslef en toch nrel duurder

kop Ovo te geven.

-...-.._----.._----------
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Abonnementspnjs : f 3.- per kwartaal in Nederland, ! 4.- buttenland. Aanvragen voor abonnement aan de administratle van het
Bataviaasch Nieuwsblad, Batavta- C.
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PI.EDANG 33

Meer levenskracbt,

:Magneet.ies Trekken

3411

BUITENZORG

TELEFOON 94

Het beste en billijkste hotel voor doortrekkenden en maand-gasten.
AIle kamers van elgen gernakken en rulme voorgalerij voorzlen.
S~hitterend uttztcht op den S3Jak.
Prijzen vanat f 4.50 p, dag p: persoon.
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De oudste Z'Oon van den Duce, 'de 22-jarige Vittorio l\lussolini, is te
.Rome in bet huwelijk getreden met. de even oude signorina Orsola BuvoU. Brllid en bruigom bij het ver latcn dcr kerk van San G'iuscppe. .

In Den Bosch - pardon: Octeldonk! - werd Prin~ Amadeiro
XVI (midden) bij aankomst aall het statiQn weer met de gebrulkelijke vreugde begroet door den station~hef en door zijn ge-

'llet dllbbeIschroef-motorvrachtschip "Brastagi", in aanbouw vaor de N. V•
Rotterda.1llsche Lloyd, is met goed gevolg van d~ werl der N. V. Kon. lUaatscbappij "De Schelde" te Vlissi.llgell te water gelaten. De "Brastagi"
glijdt van de belling.

meel1ten~uel1,

•

/.

JIet weggedeelte tn den )lLeuwen Rijks weg tusschen 's-Gr<ljvenllage en Rotter da;ll1 in het viaduct over ,de Pynacker\ va,art begillt titans ook de VOItOOiillg te nadereu, zoodat bill,nen afzieubaren tijd o.Qk da.-:u de auto's over bet wegdek
znllen suizen.
jj

De Britsche thuisvl~ot is thans olf weg naar de Canarische EUandell voor het hOllden ~van Ita.ar ,voorjaarsmanoelJvres, III de GQlf van' B~~aye badden de ~chepen .met de spreekwdordelijke zwal'e zeeen te kalllpen,.
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Defensie en Bestuurshervorming

BEANTlVOORDING' VAN VRAGEN

Generaal Bo e r,s. tr a verkrijgt thans
het woord voor het beantwoorden van
eenige schrtttelljke vrasen,
Inheemsche militie

Oorlog's- en Marine~begr(}ot~ng

Blljkens de ..Trompe'" - Orgaan
. van den Bond'; van ·Inheemsche gepensionneerde militalren De'~
cember 1~36 heett de Landvoogd tijdens een audtentle, verleend aan het
hoofdbestuur van den bond, toegezegd ncgmaals in overweging te zullen nemen de verzeeken :
te. voor de 'v60r 1 Februarl 1934
gepenslonneerde mll1talren de gelegenhetd open te stollen deelgenoot
te worden in net Weduwenfonds van
inheemsche mUitairen ;

van'

blijkt, dat Ik ben tekort geschoten in

eerbled voor het Ieger' .
Neen, de f?i€'est del' 47 ronins wordt ill
Nederland met gevonden, maar welllcht
hebben wij dien ook niet noodig, Onze va..
derlandsliefde zal steh In de ure des se.. ,

vaal'S even/effecti€f, zijfu~~n ook mtncer

ostentatiet utten, dan dat in Japan ge. woonte Is. Van apeyck is waarlijk nog weI
Lets anders dan een geschlookul1ld~ feit
voor de schoolboekjes, Hij is een beltcha-

,,<
we verkavellng van Vevgegd'heden tus,,:\ schen de gouverneurs ell: de resldenten
Allereerst c, een vraag van den heer
ming van den Nederlandschen geest, zoo
zal zoo spoedtg mogelijk aan den Volks- soetardjo, Juldende aI:s volgt :
good als de "patriotten-gangsoors" in Ja·
raad voorgelegd worden. .
pan en hungroote slachtotter Inoekal, be..
Itchamlngen zijn van den Japanschen geest
Zoowel met het oog op de IntemaA~ltwo()rt:l .!JetreJlell(l~ liet gl'oej)sgelil-eeilsciuippeit-pllln
Spr~ zet ve'rvo~:Jens:-ulteen, dat. ho't
van verleden enheden,
tlonate '#polltieke situatle als het door
nlet
bepaald
noodzakelljk
is,
dat
met
;, .
versch1llende Inheemschs groepen ge~,
Onze thee ill bet l\1oederIli d~ Vclksraadsvergadertng van der Nederlandsche vllegtulglndustrle elke ordonnantle betrefrends de staat2e. onderstand te verleenen ook
uit verlangen (vide het onlangs gekundige
j1ervormlng
een
parallelle
regeland
Dlnsdagrnorgen kwam eerst aan de orde nlet achtergesteld zullen worden, geen
aan de weduwen der Inheemsche oudpubliceerde begtriselprogram van de
ling betrettende de admtnlstratleve herde derde aanvullende ~groot1ng van beantwoording S~wollde'n neett.
strljders, van wie de echtgenooten
Perhimpoenan Indonesia en de vervorming
wordt
lngedlend,
Het
Is
Intus..,
In de N. R. C. lezen wij :
het departement van Oorlog voor 1937.
De h e e t '
v66r 1 Yebruari 1934 zljn overleden.
klarlng
van
den
Voorzitter
van
PaYah Ardetttie schen practtsch onjulst om. alles te beHet is een ernstlge grief van produDe heer
rlndra in de Maleischs pers) l11ede
Steller 'zou gaarne vernemen of de
waren tot het geheele compl~x van recenten en importeul'S van thee - Pakhuis..
~e mogen werken aan \ het Nederg~lingen' gereed is.
'
Regeering· kan mededeelen In welk
meesreren
rnaken zich in hun overzicht
vraagt zlch af, waa.roril ten aafiilell \Ian
lal1dsch .lJestuur over deze gewesren
van de N~rlandsche theema,rkt in. 1936
stadium deze nadere overweglng verDe administratieve hervormlng" ge'...
ide_ 3ram,eZ:U,lng" va~ personeel voor de
l1iOg rem tot tolk daa,rvan - dat dit arzou stel1~r gaarne vernemen of de Rekeert, zoomede - indlen aan laatsttikel reel' zwaal' belast is. Een invoen~cht
ge~ft toe, ~n OPZ1cht~: va.h fiet d~f~n~ Marhie 111" India nog steeds geen besUs- paard llle't eilkeleO;S,taatkundlge hervor...
gearIng be'teld Is door een commlssle
genoemde c!ltegorie van personen geen
van 7'5 cts. pel' kg., waaraan dan uog <:en
sievraagstuk nlet deskundig te zijn. Hij sing is, g~nomeil. Met deil lieer Hru~ne mlngeil, 2tal naar de Regeerlng poopt
te' doen onde'rzoeken in hoeverre het
omootbelasting van on~voor 6% cts. maet
onderstand kan worden verleend op
.
worden toegevoegd'J is. een hefting, welke
zal zich uan ook bepalen tot eenige op- Is spr., h~t e~ns, dat de p€rsoile,el&vo01'--: medlo 1938 ~oorgevoe'rd zijn.
defensleappaFaat kan worden versterkt
de ba31s van(le thans geldende. revooral in de jaren van lage theeprijzell,
merkingen van algemeenen aard. Spr. zlenhig van ulterst groot belang Is ert
Geruimen tijd staat $pr. vervolgeria stU
door de invoering van een inheemsche
geling - of het dan mogelijk is haa!'
doch
ook thans nog, zoodauig. teg~n den
herinnert aan de bemlniglngspolitiek. , nlmmer in gevaar mag worden gebracht. bij de kwestie' der stadsgemeenten binmllitle.
een verminderde onderstand toe te
priJs van het product Z€lf in den gJ."OOtwelk tot afbraak van verschUlende orhandel ,afstwktJ dat het begrijpelijk is, dat
nen het gebled der groepsgemeenschap'"
kennen?
talloo21e malell om ophefting en verminganlsaties heert geleld. VVat is in ver:'
De Regeerlngsgemachtlgde herlnnert
pen. Deze stadsgemeenten, ZOO vetklaart
dering is gevraagd. WeI w,erdten indedijd
GUOEPSGEMEENSCIIAPSPL1\N
band da"arm~de van p;l'lmalr belang? '
spr., vormen het hart der groepsgequ§'en.. eraa'n, dat de kwestle eener InheemOeneraal B 0 e r s t r a deelt mede,
de opc.enben afgeschaft, doch nog :nitet zoo
Spr. beantwoordt daze vraag uit het
schappen. Het zou dus niet redeliJk zijn .. sehe m1l1tle reeds herhaaldelijk Is rer dat in deze aangelegenheid nog geen
lang geledeh: heeft deregeering verklaard-.
dat zij tot verlaging niet wenschte over t~
Vervolgens Is aan de orde het Regee- ze er uit te l1chten. Het is echter nlet sprake gebracht en dat de Regeering beslissing Is' genomen. De Regeerlng
oogpunt van de asplraties van het Irtdogaan
en dat zij. van zoo'n v~rlaging oak
neslsche, volk" welke - zoo verklaart hij ringsantwootd 111 eetst~l1 termijn betref.. de bedoeling ze onder het toezicht van evenzeer t~ed$ herhaaldelljk Haar wijst Intusschen op de belangrijke t l goon wrgrooting van rn;t verbruik ver- lijnrecht sta.an'tegenover de opvat- !ende de groepsgemeenschapsordonnan- , de groepsgemeenschapsraden te stellen. atandpullt heeIt uiteengezet. Bpr. ver- nancleele consequentles.
wachtte.
.
Na. de depreciatle 'van den gulden en de
Overlgens komt de af»akenlng vanzelf wijst naar de u1t>spraken, die Zlj vrocHng del' Re'geering, dat de defensle yah tie VOOL' de bultengewestert.
daardool" ve!roorzaakte stijging van den
Ned. 'rndie van prlmalr belang Is.
ter sprake blJ de vaststelllng van de be- ger .gedaan heeft.
De motie-Soetardjo
theeprijs 'waren die verpakkers gedwol1gen
Ilegeerbtgs,liltwootd voegdhedell der groepsgemeenschapsraden .prijs ,van de guldensmelange t.e ver·
De heer S 0 e t a r d j 0 blljft
Spr. meentJ dat het dMel1s1evraagatuk
hoogen tot f 1.10 len juist deze goedkoope
dei1~
Tenslotte wordt de motle.;.SOetardjo
zijn me€n1ng handhaven en dlent tenDe neg~eriilgsg~rrtachtlgde, de beet
thee vormt den hoofdschotel van het verop de beste wljze zal worde!l opgelost,
(welke mede onderteekend Is door de
Ilier te lande. Het beh<Rft geen 00bruik
Uitvoerlgeaandacht
Wijpt
spr.
ook
slotte
een
motie
in,
waarin
aangedrondoor het weerbaarmaken van het Indo- DeW a a I, aeg~er1l1gscoml11l.ssaris
heeren Gondosoebroto en Danoesoegolltoog, dat hlerbij nlet de kwaliteit de lloofdaan
de
kWestle
Vah
het
ambtelljk
elegen
wordt
op
de
In3telllng
van
een
bevoor
de'
Bestuurghervorming'
in
alge...
nesij3che Yolk. Alleen op die w1jze zal
factor kan zijrt en wij meenen, dat deze
dQ) aan de orde gesteld.
thee da'Ilt ook· vet~leer VOOl' het massaver·
de sanienwerking kunnen worden ver- meenen dIenst, deelt o.a. mede, dat cen, ment itl de groepsgemeenschapsraden. perkte inheemsche mllitle.
Versch11lende leden voeren hierover
brulk isbestemd.
kregen, welke voor de verr'edlging van uitbreidlng van den Ambonraad nog Hlj herinnert daarbiJ aan de bijzolldere
De v 0 0 r z i t t e r h~eft er beHet feiv moot, helaas, worden g'econstanlet aan de orde Is. Voorts Is het l1i~t gesteldheld In de buitengewesten. Tegen ~waar tegen, dat het vragenrecht zeer kort het woord. Aile woordvoerders
dit land noodlg Is.
teem, dat hettheeverbruik per lloofd van
verklaren
tegen
de
motte
te
zullen
stemeen
voorzitter,
die
geen
bestuursambtenoodig,
'dat
voor
d~
be
trekking
van
de
bevolking mindel' wordt en al moge
wordt
gebrulkt
als
een
aanloopje
yoor
Tegen den ach tergrond van de koopmteu, 001. niet te'l1t onrechte, daal'van ten
mans-politiek, welke door mlddel van groepsgemeenschaps-s~eretarist~ hooge naar zou zijl1, heeft de Regeerlng ,sroot het·"lndlenen van een motie. Voor dlt- men, hetzij op prlnclpleele gronden, hetdeele de schuld op den ongunstlg€n oe~o
bezwaar. De comblnatle bestuursambte- maalwll hlJ het nog weI toelaten, ook zlj op grond van de overweglng, dat het
economlsche bondgenootschappen met opleldlngseischen worden gesteld.
nomischen toestand gedw"e'l1de de laa tste
vl"aagstuk
vee
I
te
belangrijk
en
veelzljnaar-voorzltter
acht
de
Regeerlng'
prlnandere landen door Nederland gevolgd
wijl deze Regeerlngsgemachtigde thans
Jaren werpen, toch mag zekernt~-et verDen heeren Machmoed en Soekawati clpieel zeer 110odZakelljk.
dIg
Is
om
het
thans
Incidenreel
~ begeten worden, dat voor een atftlkel met
wordt, zlet spr. de noodzaak van de deelt spr. mede, dat de neieerlng hereld
hler vertoeft, doch hlj heeft er in prinmassa-col1JSumptie een prijsstijging de
handellng te nemen..
~hans gevraagde credleten niet In. Zij hi'de mogelijkheid na te- gaan om In de ,
cipe ernstlg bezwaar tegen.
bendenz tot vermind!ering van het verDE DEFENSJE
zulIen In hooldzaak slechts besteed \Vor- mlnder geavanceerde gebleden advlseebruik
uitlokt.
I
Oeneraal B 0 e r s t r a wijst er
De heeren S 0 eta r d j 0
deelt
Daarenboven betoogenl Pakhuismeeste<len aan een soort werkverschaffing in rende raden voor den resIdent in te
op,
dat
het
geheele
streven
der
RegeeHierna 1$ wederom aan de orde •de
dan mede de mo·tie liever re wlWm aanren Z€€r terecht, dat na. de depreciatie juis~
.v
Nederl'and.
het psychologioohe oogenblik van grroote
ste11en. Een besl1ss1ng op het oogenblik aanvull1ngsbegrootlng betreffende het ring is. gerlcpt op het grootst mogelijke houden h)t de volgende zitting.
I
bereekenls hs geworden.
rendement der weermacht. De gevraagDe heer
Is echter onmogelljk.
departe'ment Van Oorlog.
Heden. athandellng derde aanvulNok iW€heel daargtelaten het f'eit, dat de
de ultbteiding met de daarmede geVan Kesteren
VVat de overdracht van bevoegdheden
ing"evoerde thee in hoofdzaak uit het overlingsbegrooting Marine; mondellnge bepaard
gaande
kosten
is
in
da
t
verband
zeesche deel van he't Rijk afkomstig Is en
aan de groepsgemeenschappen betreft,
Regeerillgsall t\vo~rd
dat pooducenten een tijd! van zware zorgen
niet gewenscht. Bovendlen Is zij ook niet antwoordlng van twee drie vragen bejulcht de Indlening van deze aanvullen- indlen het julst is dat
groepsgemeenueffende
de
ambtenaarssalarissen
en
dell rug hebOOn ran ook thans ncg
achter
de begrootlllg toe, wijl zij het mogelijk schappen in de bultengewesten mal1nen
De Regeerlngsgemachtigde, luitenant- noodlg.
zware offers brengten teneinde met behulp
voortzettlng
en
afhandeling
25
m11l1oenmaakt den ontstanen achterstalld In .de met baarden en een pijp in den .mond, generaal B 0 e r s t r a, commandant
van mtemationale restrictie 00 pogen dan
Vervolgens komt aan de orde een plan.
den moeilijken toestand het hoofd te biebewapelling in te halen. Spr. wll slechts doch met een korte broek aan ZQuden van het Leger, beantwoordt de sprekers
den moet vastgesteld women, dat d~ ve:rvraag van den heer van Helsdingen,
de aandacht vestlgen op enkele punten. worden, dan zou hetzelfde gelden t.a.v. in lsten termijn.
Dinsdagavond (6 uur) ; tweede tel'mijn
hookin~g van het prijspeil in den detailhan..
luldende alsvolgt:
groepsgem~enschapsordonnant1e.
In de eerste plaats op de r.oodzakelijk- de gemeenten BataVIa, Bandoeng, semadel op zichzelf voor de verde,re aanpas.sing
Spr. ·wljst er den heer Wlrjopranoto
::" heid, dat de luchtbeschermingsdlensten rang etc. Overlgens laat art. 125 I. S.
hier te lande e€11 ongewenscht verschijn ...
seI is, terwijlaan den andel'lcll kant aIleen
IIlL
der burgerij zoo spoedlg mogel1jk wor- groote rulmte voor een regeling van be- op, dat het de!elJ.slebelang ,lnderdaad
?: !ft
2?
voor de Regeering primalr Is, ook met
de behoefte van de schatkist een del·ge·
den georganlseerd. (De heer Ve r - voegdheden.
lijke hefting" rnotiveert.
,
het
oog
op
hetgeen'
Indie
in
de
aehter
b oo.m: Inderdaad).
DaarQij komt, dat het zeer de vraag Is '
De verdere taakoverdracht op Java ons liggellde Jaren aan weerkracht heeft
of het mede dank zij de intens!eVld propa ..
In de tweede pl~ats vestigt spr. de he eft de volleaandacht der Regeering ingeboet. (De heer V e r boo m.:. Zeer
ganda. welke producenten in Nederland ter
aandacht op de mooedeeling der' Re- en spr. h~dnnert eraan, dat te dien aan- julst l).
beVordering van het theeVieirbrulk voe,ren,
met, ook fiscaal, ren verntandige politlek
,geering, dat thans 80% der legersterkte 'zien reeds belangrlj~~ stappen. z1jn, geEn
d~
Regeet'i~lg
,
vo'er't
tha.ns~
ijaar
van,
dta overheld' zou zijn hier iets te laten
lJe g~est va"" Japall. -- Invoerrecht 'op the~ ill, Nederland.
.. ,
','
testaat uit mlUtairen van inheemschen daan.
valIren. waard9<)rwel11cht ·~n deel dM'
ma'atregelen ult op de wljze,' dl~, naar
landaard. Hij herhinert eraan, hoe In
"De 1l1oclerlle sOltvel~ein
latente vraag effectfef WU worden en a.l..
I,)e advlseerende raden bij de gouvel'- Haar meening het meeste rendement op·
den aanvang de verhouding tusschen
thafu; zeker een poging zou worden gedaan
neurs
moeten
het
onderwerp
vormen
levert,
een .groep Nederlandsche producenren W
Europeanen en Inlanders 1 tot 2 was.
helpen, wat, gezien de zware fiscale lasten
Hij he~ft zeker g.ewet~n wat hem te
Dan beantwoordt spr. de vragen van
Steeds verder is de verhoudingsgew1jze van een afzonderl1jke regellng. Het Is
lllailkrolliek
onder welke zij hle:r en OVerzetd gebukt
wachten stond, w.en hij des Keirers op..
sterkte der Europeanen achterultge- mogelijk, dat groepsgemeenschappen den -heer Van Kesteren. T.a.v. de vergaan.,
zeker €tel1l gunstig psychologisch .ef...
dracht aanvaardde, maar hlj heert er zefect rou hebben.
gaan. Spr. verz.ocht de Regeerlng op de- worden ingesteld voordat er een advl- houding'der sterkten tusschen Inlandel"S
ker' ook ge~l1t oogenblik aan gedacht deze
seerende raadbestaat. Ook is 'het mo- en Europeanen in het leger, wenscht
te welgeren. Dat hiJ haar thans tenslQltte
zen weg nlet verder te gaan. .
heeft teruggegeven, is' dan ookgeen 'ge(Uit de per luchtpost OfltvQ"ngen
gelljk, dat nieuwe gewesren worden in-, de Regeerlng, nlet over een bepaalde
\Vat zeUs Roosevelt niet kan
De heer
volg van. de mislukte aanslag, maar <00
Nederlcqndsche bladen)
gesteld lOnder een adviseerenden raad. gr~ns te spreken.
natuurliJke
oonsequentie
van
de
pal'leffi'cnVan.Ardenne Het ,opnemen van een advlseerenden
Het VaderIand vertaalde het volgende
De voorbereldlng der luchtbescherta.i'l"-pol~tieke !eiten waar hij zich tegenover gesteld zag.
raad in de bepal1ngen der groepsgemeen- ming, ook te Batavia, Is welhaast voluit .,Le Temps", waarin het w~rd gepuvraagt of het nlet julster Is, meer vlleg- schapsordonnantle zou dus kunnen leiAngst voor den doad is zeker zijn jdrijf- bliceerd door -Jean Lefl'anc in een belUrl Joekes en de 47 Ronins
veer niet gewrest De g€est del' 47 ron ins
tulgen aan te schaffen dan luchta!weer.. den tot vertraglng. De Regeering acht toold. Het zal dan ook nlet lang meer
splegeling :
J "
duren,
of
daarvan
zal
naar
bulten
bIlj-mlddelen.
l€'eft aan beide zijden van de vervaarlijke
derhalve een aanvulllng van de ordon- ken.
Het
Alg.
Hbl.
maakt
de
volgende
kantlijn, die het hedendaagsche J·apan in tweo
Voorts verzocht spr. maatregelen re nantle met deze materie bepaald nlet
Een on-Iangs overleden Fransch miniselkaar wt op den dOO<:1J vijandige kampen
" treffen ter voorkomlng van moellijk- julst.
ter heeft mijeens verteld, dat hij tijd'e~.~
Op de vragen van den heer Van Ar- teekenlng bij de gebeurt~nlssen In Javerdeelt,
den
dood,
dite
aanbeide
zijden
dr2n oorlog te dineeren gevraagd werd bl]
heden voor uitgezonden ambtenaren in
denne 'antwoordt spr., dllt het tempo pan:
dier lijn even weinig wordt gevree.5dl r
den koning van e~n met Frankrijk 00Met betrekkl'ng tot de volgorde der van uitbrelding der luchtstrijdkrachren
De geest der held.ell. van het oude Japan
verband met den al~emeenen d!enstWij kunnen dit, voor ons gevoel welvriend land. De maaItijd QiroE!lg een zeer
is nog vaardig over de rone:n van h~t
indlenlng van de hervormlngsontwerpen nlet kan worden losgemaakt van dat van
licht middeleeuwsche, .spel ve,rachten of
plicht hler te lande.
eenvoudig ,karakter, en het gesprek was
nieuwe Japan. De l~ndarische mood,
bewonderen, begrijpen kunnen wij het
deel,t spr. mede, dat zoospoe<ilg moge- de personeels- voorzlening.
zeer vertrouwelijk. De vor~t ~'ield.:e'\;n 00'
opofferingsgezindheid en trouw van de
nauWeUjks. Hoe ver wij Westerling€n in
Mevrouw
sPiegtelinj~ over de macht, dIe hlJ uitoeIijk na de huidige ordonnantte zal w,p47 ronins, wier lraven en ste-rven gelijkeliJk
goeest en overtuigingafstaan vaUl oit bloefende en OOkende zijn gast, da't hij er
Razoux Schultz den Ingedlend een overdrachWordonverhel"lijk,t
is
door
JapaThSChe
dichters,
dadelijk
als
men
euite-le
dige
bedrijf,
blijkt
Het doen vervullen van den mllitalren
zich van bewust was, geen invloed op d~m
geschied~hrijvem en schilders, leeft nog
gebeurtenissen van de laatste <lagen va,n
nanUe, onwattende hetalgemeen be- dlenstpllcht in Nederland door hen, dIe
gang van zakt?l1 t~ kunnen uitoefenen. "De
voort.
~
Japan naar ons land transpon€ert.
verklaart, dat zij met vele vrouwen een glnsel der taakoverdr'lCht. Dan volgen
werkelijk;e souvereinen, rei hij, zijn nu de
als ambtenaar zuBen worden ultgezonDe leden der geheime organisaties der
Mien stelle zich voor een Kamerzitting
leiders dergroote democratleen. Le'tJJ 'bij'. gevoel van ve1l1gheid zou hebben, In- enkele instelllngsordonnanUes, veryol"patriottengangsters" bed,reigen, met inwaaril1' de beg:rooting van defl2nsie 00den,
ontmoet
ult'
een
mllitair
oogpunt
voorbeeld eens op president / WUson . ,
dlen de luchtbeseherming$dlensten ge- gens de finaneieele regelingen en de
lR't van elgen leven, het leven van iederen
handeld wordt en waarvan ,int de krallten
versch11len,de bezwaren.
, Zien wij thanseens naar president Roominisrer, die met werkzaam is' in den
het volgende vers~ag verschijnt:
'organlseerd waren. Spr. dringt op spoed eerste regIon ale begrootingen.
sevelt.
Zijn 1"oem. wordt bepaald door het
De
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0 0geest
van
hun
groot-Japan~che idealen
Joekes
deed
vervolgens
een
fellen
Mr.
• aan. (Instemmlng).
aantal verkiezingooVlerwinningen, en zijn
Dlt wat de staartkuncllge hervorming tIn g w 0 r d t h 1 ~ rna z 0 nMenig staatsman is onder hun slagen geaanval op de politlek vain minisoor Coma.cht door de vera,nderingen die hij in de
valle'll met denzel!den stoYcijnschel1t moed',
lijn en 21CideJ dat deze een strooman iSJ
betreft.
der hoofdelijke stemming
Amerikaansche samenleving heeft inDE iUARINEBEGROOTING
waarmee hUl1l moordenaa,rs zich daa:rop
wien
zich
zekere
miUtairen
ve,racht.er
gevoero. Hij is e.en redder, eoen triomphatO'r,
V.z.v. betreft de admlnlslgltteve' her- a a l).g 0 nom e n, 0 n d e r a an.
veelal 21t?lf het leven namen. Het leven
schuilen.
bljna teen messias: De film toont OIlS Roovormlng
deelt
spr.
med&:
dat
de
beren
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Dr.
COliJll
verklaarde
hierop,
dat
hij
de
Hlerna is aan de orde d'e derde aansevelt spl'ekend ,wt een enthousiasoo mckringen onwelgeyallig is, is voortdurend
woorden van mr. Joekes ,alsbeleediging
staande
b€stuursvormen
In
hootdzaak
VV
I
r
J
0
p
ran
0
t
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e
n
d
e
a
nnigte/ hiJ glimlacht, hij is geklrced als ieder
vullingsbegrootlng voor het Departein gevaar. Gene'raal Oegakl heert het zoo
opvatte, waarop ull'.Joekes opsprong en
ander, hij draagt ~£l1; slap boord en een
zuBen w0rden gehandhaafd, behoudens d ere 1 e den ·d e r· Nat 1 ojuist moeten ervaren, toe'IlI .hij teornauwer, mel",t van Marine VOOr 1937.
uitriep: "Ik zal onmiddellijk zelfmoord
'vilten
hoed,. Al zijn macht ligt 111 zijn
de indeellng-In drie gewesten. De nleu- n ale F rae tie t e g e n ·z ij n.
n-ood aan e-en aanslag ontkwam.
plegen als uit het stenografisch ve'rslag
woord en in eenige van zijn beslissingen.
Eergist.eren hecft hij opnieuw wt zijn. yolk
De heer.
gesproken. Maar wat wordt er gemeld?
Kruyne
Eell poliUemacht met mitrailleurs omgaf
d'ez.e "B ienaime. En hij beyond zich in een
verblijf
van
den
Pl'ins
beijverd
om
bIljvoegd
de
mededeeling
dat
Z.
K:
H.
de
regeerende
vorst
van
Goa
en
de
rljkssoort kooi, met wande'll; van glas oat voor
julcht het op zichzelf toe, dat overgegrooteneen plechtig afscneidsbezoek bij ken te geven van zijn gehechtheid ~an steeds de beste gezondheid genoot.
kogeIs ondoordringbaal' was. De wa'l-.a sou-gaan zal worden hit het aanwerven van
vereinen mogen dan noll well1cht de. le-iders
ons
Gouvernement.
Zijl1e
Koninklijke
Z. K. H. afgelegd. De inmlddels te Bata700 Europeesche schepelingen In IndH~.
Van
het
verblijf
re
Amboina
en
van
der
groote democratieen zijn, hun ambt is
via ult Makasser ontvangen berichten Hoogheid heeft bij deze Vorsten een te- wat er daarna is geschled blijkt niets
'Spr. vraagt zlch ech~r af, of hlerdoor
er niet minder gevaarlijk om, dan dat der
genbezoek
afgelegd
en
de
voornaamste
vroegeTiC koningen. Zij vermogen alles, door
,het persone,elsvraagstuk zal worden opVoor het Bat. Nieuwsblad geschreven getulgen van de waarde welke te laatst- merkwaardigheden, zoomede 'de forten uitde Javasche ~ourant. Kerst in het
hun swutmoedigheid, hun arbeid en hun
genoemder plaatse gehecht is geworden
gelost. fJij verzoekt de r..egeerlng aan
nummer
van
14
Juni
1837
leest
men,
kunde. Zij voermogen alles, behalve d~ caaan het zoo bij'zonder en ongekend Oranje ell! Terlokko lbezlchtigd, rerwiji dat de uBellona" met zljn vorstelijken
deze kwestie groote aandacht ~e beste,door
tegorite van koningsmoorders uit te roeien.
voorrecht, aldaar een telg uit het Huls Z. K. H. den laatsten avond een bal passagier van Ambolna naar -Banda Is
Inplaats van een Jacques Clemen.f;J en ecrn/
.den en zoodra van een mlslukking zou
heeit bijgewoond.
van
Oranje
aanwezlg
te
zien.
RavaUlac tl'achten nu de gangste1"s de
:blijken, onmlddellijk over te gaan tot
gevaren en dat men van plan was vanMR, P. C. BLOYS VAN TRESLONQ
proza'1sche hedendaagsche geschioo"enls
het treffen van andere maatregelen.
PRINS
wat te drama,useeretl'.· De groote democraDe Javasche courant teekent hierbij
15 April d.a.v. vertrok het frega~ daar vIa Saparoea naar Java terug te
ten overstelpen de menschheid me,t welBpr. herinnert h1erblj aan de onlangs
aan: uDit voorrecht 1~ ook te Batavia "Bellona" van Ternate, koers zettende keeren~ stiltenen westelijke winden
daden maa.r de lID'enoohelijke boosheid
gevallen uitspraak, dat de versterklng
met reden op hoogen prijs gesteld en de bewesten de Moluksche passage, om maakten echter dat van dit voornemen
wordt'daa,rdoor niet uitgeroeid.
van 'de vloot nlet in de eerste plaats atIV I
vermeldlng daarvan zal zeer zeker In de door straat Manlpa Banda te berei,ken. moest· worden afgezlen en men vertrok
De feiten leiden er echter niet toe het
'hankelljk is van de materleels- doch van
dan
ook
direct
naar
Soerabaja,
waar
de
geschledrollen van NederIandsch-Indle De reeds doorkomende zuidelijke en oosenthouslasme dier volksleiders tie dooven,
'de personeelskwe3tie. '
jlBellona"
"4
Juni
1837
voor·
Oejoeng
een
voorname
en
belangrijke
plaats
Ininteg'o?ndeel.
Geen van hen ontt,rek,t zich
telijke winden beletten zulks ec'hter,
Zijll rei's naar Ide Nlohlkkell nemen".
Eventueel zal spr. hierop in de volgena·an de toejulching'en der menigte, en
zoodat het fregat naar Amboina moest Panka ten anker .ging, om met den eerwannrer zij, zooals Cincinnatus, wms tot
de zitting telugkomen.
afhouden J waar het in den mlddag van sten goeden wind naar Soerabaja door
den ploeg schijnen terug'g€keerd, spieden
In den morgen van 24 Februari verto
zel1en;
Kerst
in
den
namlddag
van
Van
Makasser
glngen
de,
beide
schezij voortdurend den horizont af, uitz,lende
27 April 1837 op de l'eede het anker lIet
De heer
,.
".- 11et Z. M. "Bellona" de reede van Batavia
naar 00 zoo gewenschte afgevaaroig<len. Er
Van Kesteren met bestemmlng Makassel'. Het fregat pen naar Kema, waar zij 26 Maart d.a.v. vallen. Zr. Ms. brlk "De Snelheld", wel- 7 rTuni d.a.v. kwam de ,.,~ellona" aan en
zijn. bUitel1gewone capaciteiten voor noo8 Juni' debarkeerde de Prins,afgehaald
. dig om een modern volk te besturen, maar
werd vergezeld door de brlk "De 8nel- behouden aankwamen. De Prins wacht- ke inen ult het gezlcht verloren had,
dringt ~lan op een zoo snel mogelijke held", onder bevel van kapitein lulte- tt' daar de komst at van den Resident vervolgde waarschijnlijk de rels naar door een eommissie, bestaande uit de
men' beha.:f,t hierloe tev-ens een buitenhO<:lgste civl~le en militaire autoriteiten
gewone'l1' hartstocht; gevoed door jaloezie,
versterklnrr der marine.
nant Fer gus 0 n. Belde schepen van Menado, die zich te Amoerang, 42 Banda.
waaronder de zlchte Soerabaja In comd1e zieh door goon belemme'ringen laat
Spr. heeft in de M.v.A.. ,enkelG lnede- kwamen 6 Maart d.a.v' J na een zeer ge- palen van Kema beYond. 28 Maart deafschri kken.
missie
bevindende
kommandant
van
barkeerde
Z.
K.
H.
te
Kema
en
bezoGht
Bij
de
komst
van
het
fregat
ter
l'eede
deel1ngen aangetroffen. welk~ hem mln- lukklge Irels, te IMakasser aan, \Vaar de
Zr.
Ms.
Auxillalr
eskade'r.
In
den
ochdaarna
o.a.
die
plaats,
Menado,
Tanavan Amboina kwam een commlssle aan
der bevredlgen. O.a:. betreffende de ge- Prins tot 11 Maart verbleef, allebezlens_2
schlktheid der Nederlandsche industrie waardigheden bezocht als het tort Rot.. wanko, Amoereng, Sonder J Samoewang, board om Zijne Koninkl1jke Hoogheld tend van dlen dag had deze commlssie
t.a.v. de levering van vllegtuigen. Spr. 'terdam, het Raadhuls, de kerk, het hos- en Tondano. Hoewel de komst van den te verwelkomen, terwijl het fort, Zr. Ms. zich aan boord van's PrInsen schip bewaarschuwt er'ioor, dat de tljd drlngt. pitaal, de school en de gevangenissen. Prins nlet vooral bekend was gemaakt, Kolonlale Brik JlNautulus" en al de. ter geven ten elUde den lprins naar den wal
(stem: Mis<Jehlen kunnen wij vllegtul- Een uitstapje naar Goa, van waar ge- werd ·Z. K. H. toch overal good en met reede Ilggende koopvaardijschepen sa- te hegeleiden. Kort na de aankomst van
lueerden, hetgeen door Zr. Ms. fregat deze commlssie vertrok de Prins, naar
gen in Engeland koopen).
committeerden gezonden waren om den blij!ken van liefde ontvangen.
den wal onder het lossen van het· geSpr. beschikt over berlchten ,betreffen- Prins te verwelkomen, srelde Z. K. H. in
6 AprIl ,1837 vervolgde de uBellona" werd beantwoord. Bij het deba~'kement schut van de versch1l1ende ter reede l1g- die zich op de lucht-moileditie von
van
Z.
K.
H.
werd
Hoogst
Dezelve
door
'. de de capacitelt van bepaalde b,utten- staat om zich met de Inlandsche hof- hare reis en na met eenigewindstllte
gende oorlogs- enkoopvaardijschepen en het Bot. Nieuwsblod hebben geobonlandsche mllitalre vl1egtulgeri en ver- houding aldaar bekend te maken. Al- te kampen te hebben gehad, kwam het den ambtenaar, tijdelijk de functlen van
van het fort 'Kalimaas. Van de landlngs- neerd, zenden ons ongevroogd de
Gouve.rneur
der
Moluccos
waarnemenzoe,kt om gegevens ter vergelijklng met les was er bovendien hl gel'eedheld ge- fregat 11 Aprll ter reede van Ternate
plaats vertrok de Prins terstond naar hoogste loftuitingen.
de overeenkomstige Nederlandsche vlleg- bracht tot het houden van een jachtpar- aan. De prins heeft hler slechts vier de, aan het landingshoofd ontvangen het residentiehuis op Simpang, hetwelk
en
begeleld
naar
het
even
buiren
Amtulgen.
tij, \ welke de Prins had a.angenomen, dagen vert-oeld. De Sultans van Ternate
f
voor de receptie van Z.K. H. was ingeHlj elndlgt met erop te wljzen, dat de maar het ongunstige weer maakt.e, dat en Tidore kwamen Z. K. H. hun hulde boina gelegen verblijf Batoe Gadja.
richt.
Aan
de
voorgaande
mededeelingen
vraag In het afdeellngsverslag, of, de van deze partij: nlets .kon komen. Na des aanbleden en de eerstgenoemde vooral
Abonnementen f 3.- per kwortool ~
•
,(WQrdt ,1;ervolgdJ.
(bujtenlond f 4.-).
1.
belangen van de d~!ensle ook btj die Prln~en terugkeer .W M~~a,~~r b~p~n heeit zich ,gedurende dat kortst.ondlg ~an de Javasche courant werd toege-
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Per trein dwarsdoor Australie

De spanning tussclten China en
,Japan is het gevolg hlervan, dat
~ij in de laatste drte-kwart eeuw
een geheel verechlllende - houdlng ten
opzlchte van westersche kennls aannamen en zlch bij gevolg In ecn geheel verschlllend tempo outwlkk~ldeJl. 0J1tH:il.J
onder de ieidiiig vail aUsolti,te i1iCn,ar"~
chen en een uiterst :conservatlef geleerdendom, had door de vele eeuwen van
roern een soort bijgeloof ontwlkkeld dat
al het goede aIleen kon voortkomen uit
zijn elgen ras en mltsdlen steide hct
zlch hooghartlg tagenover alles dat van
bultenaf kwarn. .rapan. daarentegen,
mlnder gereg~erd,dOOf;' fleQ, epk.~li"g~?f'S
en daa~ehbq\t~li met. hiind~r reded v69,t
nationalen trots.. aanvaardde pmstre,eR:;;
1870 het Intelfedueele. leI4erschap:., vall
Europa en.zocht zlch op dat voorbeeld
te verhetren.

fen land van froosfe.looze
Controsten tusschen We·st-

'!~n

Oost-Australie

Naijver tusschen ~le)})oblll'ne en Sydney
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l\US'fRtlLISCIIE REISlNDRUKKEN

... waar 'men een prachtlg ultalcht heeft
op de City aan de oVM'21Jde van de haven. \Vel z'e'8 'Wsc'hiWm'de '1ijrlEHl van
f\ftl'tes V~'i'bfl'lden de verschillende pun...
~Nl aa'i\. de Iiaven met de ~j£YI 'en al die
'ferrh~s komen aan ell ve'i'frekken van
Olrcular 'Quay, w?tar. '4an ook altijd een
groote drukte heerscht.
l~el1. moet,)n 'Sydiley 'weI bp zijn tel-:
len passen, 'Gezlen van zoo'n ferry-boat
is het panorama "van ,de City., met de,
machtlge HarbOur .Brid~e te~~i~de. ;011-- \
vergetelijk moot. Toch valt de 'br(lg op tt j
eerste gezlcht even tegen. -en denkt i
men: hij is :kleirler <fan ik dacht ! Maar:
als men dan gcied O~let. totdat men bo-:
venop het brugdek de trams ontdekt. I
die er als mleren Rver.h~en)r,ulpen. dan:
krijgt men pas een goed beg rip van de I
verhoudlngen. Nog betel' is het, Om er:
bovenop te -ga.~n staun l~h in een der '
pYloneiltl ~l~ard:bhven te 'klimmen. van-;
waaru m,en e stad In vogelvlucht ziet.:

van
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wanneer men in West Australte een
beetje uitgekeken is en dell tijd heett,
is het een geed ideee om per hei" of
boot naar de Oostelijke staten te relzen
en dan om de Noord terug per K. P. M.
of B. P. Line. Men heeft, dan. zoowa't alles gezien. De kosten van de ~reii\- of
bootrels 2ijn zoo om en 'bij gelijk, ongeveer vijftlen pond. De trein is ylugger.
doch de boot Is comfortabeler. alhoewel
de Bocht (rond de Zuid van Aus'tratnn
een slechten naam heeft. De TransAustralle trein. heeft een gtOI)t nadeel
en dat Is het herhaalde oversta.ppen.
omdat de raUwijdte in lederei~ Staat
verschlllend Is. Het Is aan t'e taden, om
maar weinlg handba'gage me~ te nemen In de coupe, want Claar mag men
bij het overstappen meestal z~1f me~
sjouwen! Een argum'ent dat .v06~ den
treln geldt is, dat men in de e~rste
plaats Kalgoorlie aan kl:Ul dOOll leneinde de goudmijnen te zleh''; en verder
dat men het geheele contil\~ilt doortrekt
en dan pas zlet hoe groot het is. hoe
dOf, droog en troosteloos 'het groote midden van Australle er uitziet.
Ook ontmoet men aan de halten ~eili
ge "blacks", zeer laagstaande resten van
het ras. dat Australle oorsprObKelijk be\voonde. Zi] hebben iets weg van Papoea's
maar staan, waarschijnltjk nog lager in
ontwikkellng; voeretl lliets uit. trekken
maar wat in de woestijn rond, en ontvangen
cell staats-ondersteunillg die
hen in staat stelt het levell te behouden.
Ret Is een ras dat gedoemd Is om ult te
sterven.
\
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De boostelooze wo~sfiJn

Liefst een heelen dag dOOi+ tijdt men
door de Nullarbor Plain, een onafzienbare vlakte zonder een boom. Het is dan
ook weI noodigl om wat lectuur mee te
l1emen, al okan men ook den tljd korten
door toe praten met de medereizigers en
heen en: weer te drentelen naar de usaloon car". Men ziet langs de spoor11jn
hier en daar groepen huisjes van de
spoorweg-employe's staan, verloren In de
machtlge uitgestrektheid van hemel en
vlakte, met zielig aalldoende tuintjes,
door hekken afgeperkt, alsof het, hier
midden I'll de woestenij nog noodig was!
Enkele verwaarloosd uitzlende kinderen
op bloote voeten spelen in het S'tofflge
zand, 'en de bewoners van zoo'n st.ationnetje komen haastig even met de menschen van den trein' prateu. vragen om
kranten. en zien dan den trelu, dlt leVensteeken der beschaving. weer in de
verte verdwijnen. Tweemaal in de week,
in beide
richtingen. Igaan de Trans~
Trains door Australie. Echte1' rijdt er,
ook nog eell "tea and, sugar train", numelijk de trein die de menschen hun levensmiddelen ,bl'engt en waar ze e1' een
slagerswinkel in op nahouden! Levende
schapell reizen meet en aan de halten
'Worden zo geslacht on kunnen de menschen eell stukje vorsch ,vleesch krijgen.
De lijst met priJ,zell hangt in den uwinkel" !
Drle dagell en drie nachten doet men
over het traject van Perth tot Adelaide; dan nog eell nacht er bij on men
is in Melbourne. terwijl het van Melbourne tot Sydney een afst-and is v.an
15 uur sporens. De exprestreillen rijden
hier alle 's nachts; men ziet dus niet
leel van 11et landschap. dat julst hier
natuurlijk mooier is. In de butut van
Adelaide (wat op zlchzelf een aardJge
stad Is) zijn ook l1100ie heuvels en men
gaf mij de tip. om aall het station Stawell uit te stappen ell vandaar met een
auto de heuvels In te gaau. een tochtje
Vall een dag. wat heel mooi mqet zijn.
Helaas was mijn tijd hiervoor niet toel'eikend, doch ik geef de tip hierbij door!
lIet SChoolle Melbourne
Melbourne is een regenstad met frisch
en ongestadig weer, prachtige bloemen
en parken. mooie ,openbare gebouwen
en een drukke "city". De hoofdstraat,
Collins 'Street. is een alle,rplezlerigste
straat om in te llaneeren. lllet haar
groote drukte. winkelpalelzen en rijen
boomen langs de trottolrs. die haa1' zoo'n
Europeesch cachet ;geven. Behalve de
ucity" zijn er tallooze "suburBs" of
voorsteden, door trams. bussen en electl'lsche treinen met het hartje der ~tad
v·erbonden. De menschen wonen 2:00doonde min of nieer buiten en kunnen
tach binnen :een half uurtje In de kantoor- en wlnkelwijk zijn. 'Sommige voor:5teden zijn eigenlijk stadJes op zichzelt,

~
!

stadhuJs en ~Ianchester Unity lluJlding te
~Ielbourne.

zooals Kew bijvoorbeeld. waar men een
eigen. gemeentehuiS heeft. en ook aller"
lei winkels. zoodat men niet voor all~s
naar de city hoeft.
De Melbournianen zijn trot3ch 'Op 'hun
stad, en hierin 'heb~n illj 'gee)\ o}\gelijk. ,st. Kilda ROad h'eet Ib.Y. een der
lllooiste stratel\ val\ de 'wereld te zijn :
een zeer breedc. 'gi'ootscheeps aangelegde boulevard, nlet dubbele rijcn boomell,
tramweg i'll 't midden. autowegen tel'zijde. 'daarachter rij- en voetpadeu. en·
mooie villa's acllter de ('boomenrijen
verscholen. ,De weg loopt iets' op naar
de stad toe. en aan ·t elnde verriJst het
Victoria War Memorial, een imposant
wit gebouw met zuilenrijen, in een afzondel'lijk park gelegen.
De IBotanische Tulu. waarin het paleis van den Gouverneur van Victoria
ligt, is een bezoek overwaard. evenals
de Fitzroy Gardens, waar men zich in
Europa kan wallen door de prachUge
olmeu, eiken. treurwilgen. ro'zen. azalea's en niet te verge ten het oude Engelsche huJsje, "Captain Gook's cottage",
dat heelemaal uit de gebcorteplaat,s
van den befaamdell ontdekkingsl'eiziger
in Ellgelalld hierheen is overgebracht
en dat, met klimop begroeid ell tegen
een achtergrolld van hoo'ge populieren.
werkelijk een stukje Engeland Is.
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;l"egulle.
Den 3en deztl1' he~lt \.1~, 'Weer J. 111.
:,'1 h't P 'fl I t1
, Moll, arc hi'val~i'~s van
e
aCl c ns Wie te .sydney verblijft. zal zeker ook, tuut te Amsterdam in het Academiegenaar de Blue Mountains w1llen gaan en ; '\, l ' ; '
de beroemde grotten van Jenolan zien, bo'Uw te Leiden een lezing gehouden over
Dit is een pracht trip.' ,die men bijvoor- "Nederlandsch Indie en de Stille Zuldbeeld met de reisautQ's, vhn Cook kan zee." N'a in het kort de oUdste en oudere
n~aken. die 'tt. hrtYllge'fi langs aIle mooiste geschiedenis van dit ultgestrekte zeeUltzichtpunten en tenslotte naar pet Je.
nolan Caves House, een totale afstand gebled. den grootsten Oceaan der aarde.
vlan 130 mijl. Bij Katoomba heeft men te hebb~n behandeld. legde spr. volgen~
tie prachtigste vergezichten in de Jamie- het yel slag der. N. R. C. I del~ na?r~\k
son Valley: stelle diepe. afgronden ope- op de ontwikJkellll.SenYa die ~ic~ 1l~ ~e
nen ,zlch aan Uw 'Voeten. terwijl ide bIlk tweede helft d,et.. l~:e e_e~\y, ~B,?Ol\ne.l\ al
zich in de verte verllest tusschen de te 'te~k.en~l\! FO~~che l (st!Q,win~en glugen
blauwig getlnte rotswanden. De Blue van vele zij~e..n l~ d{f,\1 tel-bewogen tijd
Mountains zijn zoo genoemd, omdat er In de rlcht1l1g van deze wereldzee. ~ie
altijd een blauwige mist Mhlj\\t te han-, meer en meer ophoudt 'een 'le,e te zijn.
gen. Er zijn hier ..nool~ wa-1)~eii~s'eil, ro- die werelddeelen e~ volkeren scheid.t om
mantlsche wtltcrv;.11iell'" echo-wanden, te worden tot een zee, die verbindmgsen i,lover~s.
e1 in het plaatsje mogelijkheden ,biedt V001' volkeren en
r..~ura \).y. ~,ou men best een weekje zoek werelddeelen.
}{U)\n'iHl ''brengen. Ook het Jenolan hotel
De Nederlandsch-Illdische Al'chipel f§ zeer schilderachtlg gelegen; om er
te komen, moet men door de "Grand evenals de Philippijnen en het MalakArch" rijden: een groot. donker. echo- ka-schicreiland i_was reeds. een paar
weerkaatsend hoI in een rotswand, eeuwen tevoren met de Europeesch~ wewaarin tel' weerszijden.. de ingangen der reId in een nauwe aallraking gekomen.
grotten llggen en dat voldoet aan alle De aard van den In IlldH~ gegroeiden
kolpllialen toostand lag ert-oe, dat het
touristen.
corttact zlch tot voor kort uitslultend op
l\It. Buffalo National Park Nedt3rland concentreerde ,en eerst via.
Ned·e.rlalld de lQverlge wereld ber~ikt~.
Er is natuurlljk in Oost Australie nog Zijn hoedanlgheid van grellstand van
wei meer te 'lien; ik nc;>em slechts het den Inoischen Oceaan. Van ultloo~r
Mt. Buffalo Nathmal Park. dat op 5000 van Azi(~, domine-erde volkomen en het
voet hoogte gelegen Is In cen Olllge- duurt ftot in de 20e eeuw voorda't daarving van bosschen en meren en waar in in verandering komt. Dan echter beglnt
de wintermaanden volop sneeuw valt een in wezen nog belangrijker functte
evenals te Mt. Kosziusko ; verder de zee- van dit eilandellri}k te spreken : die yah
weg tusschen ,Sydney en Melbourne, drempel tusschen twee wereldzeeen. den
waar men telkens afwisselende pano- Indischen Oceaan en den PacUic en terama's van rotsen en zee geniet, welke yens die' van brug tusschen A'lie ell
niet onderdoen voor de Riviera, terwijl o"ceanie.
Ef een dergelijke uOcean Road" bestaat
in den ,staat Victoria tusschen MelbourOllhvikkeling in s'tormtelllpO
ne en Adelaide. Het loont dus weI de
moelte om een auto te huren - deze
De wereldooorlog accentueer,t en verzijn ook zonder chauffeur te kl'ijgel1 - l snelt deze on'twikkeling V-Jt een stottll:"
en zeIt e1' op uit te trekken om ~oveel tempo. In de verma-ard' geWord'~ll ,.,'21
mogelijk moois te zien. ZeUs de luxe eischen" tl'acht Japan 11'1 19f5 zich eei\
hotels, zooals die te Mt. Kosziusko en positie 'van fe1telijk~ ,h~"le~()llie ()V~t
Mt.lfBuffalo, zijn lvoor Ollze jbeurs meest- China te 'verzeker~n. dOCh die pogh\g
slult at op ver'let va'u China 2elf. dat
hierbij na'tuurlijk steun vindt bij de geallieerden. De vrede van Versailles bez$'gelt Dultschlaild's ultschakeling in het
Verre, Oosten en in Ide jStilIe Zuidzee.
Doell de Japansche a..spiraties ten opzlchte van Duitschland's erfenis worden
slechts gedeeltelijk bevredigq: Kiautsjau
en het pachtgebled komen lterug aan
China, Duitsch Nieuw Guinea. en de
Blslllill'ck Archipel komen onder mandaat ivan
Nieuw-Zeeland. Aan Japan
wordt het mandaat opgedl'agen over de
ouitsche kolonien ten Noorden van den
Eq~atorl me.t uitzondering van Guam,
het beroemde kabelkuooPP\lut. dat van
1898 af Amerlkaansch bl€ef. Men geve
~Ic,h
rekenschap van deze beIangrijke
verschuiving van 'zwaal'tepunten, aldus
spr.: Japan Is een buur geworden van
het AmerE{aansch~. Britsche en NederIands~he domein.

ie,ap's" n

De groote brug oyer de haven van Sydney. gezlcn van de Botanl,cal Gardens. I

al niet te duur; meer dan 16 tot 20
she per dag kosten ze nlet. en dat is dus
Een bezoek aan Australie kan niet op zijn,allermeest eell pond of f 7.25 per
compleef zijn zonder "Our 'Arbour" ,ge- c:ag. In gewone hotels kan men best
zien ~e hebben, en daarvool' moet men voor 12 a 15' shillings terecht.
in Sydney wezen! Men zegt. dat SydWest-AustraUe is over het algemeen
ney's haven en de schttterende Harbour gellomen goedkoope1'. en voor degeen die
Bridge den Melbourllianen cen ooo1'n in beperkte mlddelen heert is een vacantie
het oog zijn en zij' geven graag een van Jndie naalJ.' \Vest Australle en te,rug
schimpscheut op Sydney. Laatstge- dan ook het meeste aan'te l'aden; men
noemde stad is het mUlioen inwoners kan daar ook heel goed een koude neus
reeds voorbij, en Melbourne nog nlet; halen als men in het juiste seizoen gaat.
een reden te mee1" tot jaloerschheid. De Zuldwesthoek is heel schllderachtlg
Voor ons bultenlanders hebben ,beide en biedt deng~en. die een rust!ge vacansteden hun eigen charme ; Sydney yond tie wi! genie ten, ook veel moois. Maar
ik eell: meer veramerlkaans'Chte stad dan het moge nog eellS' gezegd worden en
Melbourne. welke laatste u meer aan een kan als slot van deze relsindrukken
Europeesche stad doet denken. Sydney dienen. dat het meest treffeilde dat
is wat ruwer. levendiger. haastiger; men e1' ontmoet niet is de kangaroe. de
nieuwer'e straten. hoogere geboUWen, casuaris of de kameel. of het koalacnverschi1liger gezichten. Wat de "sub- beertje of de platypus, waarvan men
urbs" betreft, ,(lie lijken in :heel Austra- tel kens 1llustraties ziet In de relsgidsen.
jie op elkaar.
doch het is de geest van openhartigheid
en vrlendschap waarmede men ontvanAan sommige van de haven-armen gen wordt en die U zich er thuis doen
Iiggen weI heel mo01e vlllawijken, van- gevoelen als in een tw~ede "home".
Sydney·s llatllurschoon

I
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Opvcllende veronderingen no den oorlog

Vall groot bela~lg Is ook de, oiltwikkeling dIe QIost-Siperie te 'zien -geeft onder
het Sowjet-regiem. aldus de heer Moll.
Siberie voedt thans reeds meer m€llschen, dan het nog oolt gedaan heeft en
Jchijnt rulmschoots vatbaar voor verdere ontwikkeling. die vooralsnog In autar1dsche. welhaast isoleerende rlchting geleld schijnt te worden; nlettemin. moot zij
een verschuiving van
zwa.ar~epunt tengevo}ge hebben. Op cultureel, on oeconomlsch gebied zijn de
verscnuivingen ten minste even belangrijk als op politlek gebied.
Vooral Japan trekt hier de aandacht.
Sterk 'gelndustriallseerd. in samenhaug
me~ cen krachtigen druk van bevolkillgsaanwa~. moet het bij gebrek aan grondstoHeu, binnerislands zijn behoeften elders dekken. En overal zoek,t 11et afzet.
',I'egenQver d~ krachtige dynamiek van
Japan treft 0Xls in China een veel trager
tempo; men kan zelfs van cen passieve
houdl~ spreken.'
Dichtbij ,N'ederlandsch-llidie verdient
het nieuw gevormde PhlUppijnsche gemeenebest de aandacht. ,In Australie

I

Indle een bUU~, ~Ie ~et levensntveau van gijn i~blAnKell oevolking op een

zeer iloog 'peil wil handhaven. Met dit
ideaal (of Is het een doctrine, vraagt
spr.> voor oogen, houdt men in Queensland een sUikercultuur in stand, die
drijft op ,.white labour". Die, suiker is
natuurlijk eenige m11en zoo duur als dIe.

wa~lrmede men op Java slnds jal'en geen
l'aad weet. doch di~ door een prohlbitlef
tarief wordt geweerd.

.De

illdische "Umwelt"

'tellmiddell van deze "Umwelt" heeft
Ned.-Indie zijn ontwikkellngsweg te zoeken en lte ,gaan. Deze zware taak werd
door den heer Moll In het slot van zljn
voordracht
11ade~ behandeid. waarbij
spr. conc:udeerde tot een hoopvo:le prognose. daar Jndle immers 'verzekerd Is
van de beproefde leiding van Nederland.
De ·!uachtige. zelfs phenomenale bevolkingstoeneming in Indie gecturende de
laatste eeuw moge zorgen meebrengen.
voor Judie is zij bovellal eell zegeli en
tevells het beste bewljs vall de kwal1teit
Van het door Nederland ~evoei'd~ regime. Jildie beschlltt bnlhm Java over
ruime
reserves aall g1'oUd. !tet moet
~aarme~ Ind~rd,aad z~ii~~g ,ii~~lj ,,4och bij
een julst" ~ebrtiik \rail dell ,oodem zijn
de inogelijkheden om ed\ to'cuemende
bevolkii:\g te voo'dei\ il\derdAact aallwezig.
Jndie's kracht i>hjrt 'au fond gelegell In
zijn geesteiijk'e 'ell ~eco'ilOhiische gastvrijheid. J'die t'en opzlchte vall degenen
met \vie het c'lI1h,htrwaarcten. ,goedel'en
en diensten ruHt. van huis uit geen andere voorkeur kent. (jaIl die welke gebaseerd Iii o"p bereidheid tot oprechte en
eer'lij'ke wederke'erig.l1eid. 'tot leven en
late'n lev'en. Op dit fundament Is voar
Indie een groote toekomst in de Paclficwereld t:e bouwen als dee! vall het Ko)'lhikrijk ,del' Nederiancten; thH zijn heele
ge::,chiedenis door getoond heeft internatlOlla~\l hlg~steid te zijn op orde. evenwlc,ht 'ell !rUst ei\ tevens 1J\ staat om eff~tlef ~e wak'tm tagen misbrulk van de
gastvrljheid, die het 'allderen vrijelijk
vel'ie'el!,t.

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

'fsjiang Kai Sjek als Christen
IJET CIIRIS'i'ENDOM IN CHINA
Tsjiang :Kai Sjek. de minLster-president van China is een overtuigd Christen. In cen toe.spraak, die hij onlangs
hield tot studentell. die hun studie voltooid hadden. 'lei hlj o.m. :
"Wie geen go:isdlellst he eft, Is gelijk
aan een· zeevaal'de1' zander kompas op
den wijden oceaan. Eell leven zonder
god~dienst heeft geen doel.
Wie geell
godsdiensUge gEdachten heeftr" verstaat
nooit den waren zin van het leven"; hij
drijft doel1oos af zOl1der veel te berei-'
k~n. ~,godsdlenst alleen stelt den
mensch In staat t9t @en stri,id. die met
vasten wll op cen eh'iddoel gericht is.
Thans, nu glj U\Ii ~xanleil hebt afg'9legd. \Vii lk li. vrageil: weet gij wat
chrlstendoh\ 13? Wat het beteekent?
Christendom is een godsdienst me't een
doel en met een hoog plan. Jezus Chrlstus. de stichtor. was eell; revolutionair
met zijn opvattlng van levell en maatschapplj. Hij gaf een voorbeeld voor
wat het leven eigenlijk zijn moet. Hij
was bereid zichzelyen te offeren voor
zijn Yolk. Weest er zeker van: gjj pres-~
teert dan pas iets wezenlijks voor staat
en mertschheid. walln~er glj in den geest
van het Christendom'dlent. ill den geest
van offe~willigheid'''.
.
Mevrouw 'rsjiang zei olllangs I op
een congr~s van' Christenen; "Als
ik tot zendeUngen In China ~eg, dat
ik. ,bewo'nder het offer.' dat zij brachten
door hun gaan naar een vreemd land,
,dan antwoorden zij steeds: "Dat was
mijn pl1cht". Hoeveel meer moe ten Chil.1eesche Christenen dat zeggen. De re·
geering duldt de zendelingen niet
slechts.' zij heet hen hartelijk welkom.
En waarom doet zij dat? Wij zijn tot
de overtuiging gekohlen. dat het Christendom ons aIleen ' helpen kan. lIet
Christendom heeft thans In China grootere kansen (ian In eep.i~ ap.~~~ land ger
wereld".
i "
.

De overtulglng rees, dat China zijn
elgen lot slechts In handen kon houden
door er voor te s!rijden. tnctdenteelwas
reeds gestreden ;' In 1931 had een generaal den verbluttenden dud gehad bij
de Nonnl-rivler in Mantsjo,erUe ..eep, ge~
vecht met de Jap~i1ndrs aan te ga,Hi. 111
1932 had een andere generaal hun taaien tagenstand geboden in Sjanghal,
een derde had in 1935 slag geleverd bij
den Orooten Muur voor de verdediging
van Hor---el. El) het gebeurde zoo o~ver
wacht. dat zlj een 'voor, een tot ."natlo...
nale held" werden uitgeroepen door een
yolk dat te welnlg go€ds van zijn generaals had ondervonden om er nog veel
van te verwachten.
>
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!t~~" tbttte~che vette' t~feU

Japan

In deze reeks j3.ren leefdell Japan en
China op een soort voet van vrede, maar
het was een vrede' zonder eerbiediging.
en tegelijk waren zlj voortdurend In oorlog. maar het was een oorlog. die nlet
verklaard was. Ondertusschen bleven de
11plomatieke betrekkingen voortbestaan
en als zij oolt ergel1s hal'telijkheld en
oprechtheid heb~en gemlst. dan was het
hier. In .de tweede haUt van 1936 aall'"
vaardde Nanking i11 zljn diptomatle eel1
wodanige hdUdlng. dat. in de eerste da...
~en vall f)ece1l1b~1\ eelt open breuk
dreigde te orltstaall eit ~let tiev@stigde
die hotiding doBr YOOr de verdedigli1g
van Swei-jmiii liiet lalig te aarzeleii met
het zenden van trdepeii eii wapeWhL
Zoover is "het tI:1~tis.,Re~, ~e~e ,1~\i~!
3chljnbaar verreweg het sterkte; stelde
"~ijn harde eischen a~n het arider~, ithia,f
de kl'acht die achter Zijii diplomatio
)taat Is nlet zoo eeiivolidig aan te wenden nadat die eischeti zljn afgewezert.
:lmdat voor hen geeli moreeie achtEh'1rond is aan te wljzeii; eli het, an~e,re
land. schijnbaar verreweg het zwat{stc.
durfde zich verzetteii. omdat iij~ eer,
voorbestaall de inzet zijll., en pe~ het
recht volledig ,aan ~ijli zljde vindt.

en

Japan vlndt ChlHa. dis. verietsiu'~cht
tegenover zich en verder heeh het Sow··
fet-Rusland tot een o~nhjken YJjaiid.
1emaakt. De Sowjets wisten .spoedhi
1e revolutie in Micldeii-Azie. g~Qot~l1
lallhang te vindeii xodr hU~l df.nk:B~el-,
den. nieuwe republieken, ond~rl h~ll )~!4
ling werden er gevormd': Bultel~-~ol:t~
~olie en Oost-Toerkestan bracliten ' zij'
onder hun invloed ; gebiedell. die op het
Japansche ultbreldingsplan voorI{wa..
men. werden gemakkelljk voor' hen' ge~
wonnen. Pogingell. hen terug te dringen.
hadden geen succes;, de communistt..
sche beginselen hadden worteI gescho..
ten en zij hadden der! steun van eell
~nel groelende weel'macht.

na

Japans' acHe in,

N~ord ..

China
Nadat aldus Japan gefaaid had ill dit
::leel van zijn "hoogere bestemmillg", be ...
sloot het te trachten. ChIna van den ill~
vloed der Sowjets af te sluiten. 1n De...
~ember 1935 bezette het Kalgal1, waar"1001' de belangrijke verbindirtg van ()er~
~a (Buiten-Mongotie) Jmet Nocrd-Ohl..
na werd afgesloten en vervoigeils drong
'let naar swel-juan. stellig met de ein...
delijke 'bedoeling de t~e groote vel·bh1...
1ingen. die van Oeroemtsjl (Oost-Toet..
'(estan) paar Lantsjou (West-China) a~
te snijden en aldus tevcns Binnen-Chlr:a
~e on1~ihgelen. In dat vermetele. zoo nier.
)verm:cedige paIn faalde het echter tOG
dusveY door een gewapena verzet van de
Chineez'en· op de eerste etappe van 'dd
lange reis.
Het Is uiterst moeilijk te voorzegge;i
wa\ de vo~gende zet zal zijn. Een 'uit:'.J
barstlng lijkt nabij. doch wie durft dat 1,
Japan heeft de militaire overmacht fil
lOU zonder moelte de kustgebieden' kun ..
nen bezettcn. doch met het blnnenlan1
lOti' dat mlnder eenvoudlg zljn.
Daal~
zijn belangrijke voorl'aden opgeslagen.
zoowei voor dlrecte milltaire doelelnden
als voor voedselvoorzienlng, en bij do
aanschaffing van krl.Jssmaterieel Is
vooral rekening gehouden met de be ...
hoeften in een guerilla. waarvoor zlcll
de gesteldheid van het land bij uitne··
mendheid leent. De Chinees kan daarbij
onmiddellijk terug vallen op een zeer
laag levenspeil en in d~ afgeloopen .ja..
1'en heeft hlj daarln oefenlng te ovel.'l
gehad. In geval van een uitputtlngsoorlog zou Japan. daarop economisch en
physiek geenszlns ingesteld, naar veler
meening in China een bijzonder moellij ..
ken t~genst~nder kunnen vhiden.
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Ip!altlter Neusel: lunult opruiniing otuler tie Britsche ZW(((U··,
.{.1(!w;c!ltell. - 'Zijn denle ooeruiiunlng op Juett- .
Petersen, - Ifie voigt ?
BOK5U.RONIEK

door
Onzcn speclalcn l\ledewerl{cr

N'elygef ~i~tii~}t~f.HJ VOOl'd

punten
klopte. Dit was, vddr cleft fjbjeetleven
buttenlander een
op

nleuw bewlls van Neusel's
mcerderhefd.

Volksgezondheld

twijtel

Voorlooplg geplaatst bij het Hoofdkantoor

meer omtrent hat resultant bestaan. Ook
het schouwspel in de pauzen 'ttiSs~hen
d~, ronden was veelbeteekenend. In den
hoek V;.i~i Petersen verdrongen zich dan
ee~ half do'Jljii' ,~icon~titt:,n .. De een
wulfde hem lucht toe, ,C'~~~, tweede masseerde zijn kuiten, een der<1e t)r?b~erde
een neusbloedinj? te stelpen, een vle~11.e'
frictlonneerde zljn hoord met champagne. En aan de overzijde zat Neuse} moe~~fziel aileen, zljn best doend om zoo
HlM5tl
'rlrnmlg mogelljk te kijken

(dlt

en

beho'ot!"tot,.~!J!.l

van den Dienst der Volkegezondheld te Batavia de tijd. wd. oouvercements arts F.
J B. NOORDHOEK HEGT, off'icler van
Gezondheid 2de kl. van buitenlandsch \terlof hier te lande teruggekeerd,
Ingetrokken het beslult waarbij MEJ. E:-.
C. L. HEBBENAAR l:td:. wd. V!C1'plleegsoor
lste klaese bij de aig~meene Ziekenverple-

ging is ..overgeplaatst nar ~erabaja.
Met l'l'l·gang van ult. Februari 1937, op
verzcek, eervol ontheven van de tijdelijke
waarneming del' betrekking van verpleegster
tste kl. bij de algerneene Ziekenverpleging
MEJ, E. C. L. HEBBENAAR..

I

gevechtstacttek

Dep. van Oorlog

t)

en aIle hulp, versh;t:X.d~J~d\. zoo zeker
voelde hij zlch van zijn z.aak."fltt~('>@l" was
cok geen reden voor hem om be~~11~~
te zijn. Al in de openlngsronde had
gemerkt dat ook de allerhardste punch
van Petersen hem niet in gevaar kon
brengen. En -toen was zijn tactiek ver4.~~.!~~Vdt1dig : hij forceerde telkens een
geve'cnt. O~. k<?r~t}p atstand, zonder zich
om de stopstootcrt
eft
counters
van den
,
'0£, . , . '
.
Engelschman te beKo~we~~~h en sloeg
cian ult alle macht met b~ld@ V'nlsten
een roftel tegen Petersen's ini~i !~~
ribben, af en toe onderbroken door eerr
mep tegen kaak of kin.

n'i

,
Hoe hoog het peil van dfe)'\f Ohio is gesteg'en toont deze lotio ..van: een
spoorbrug te Jeffersonvllle, Waa,' anders de schepen ondeJi dOOr varen;

~

l

de Britten echter niet. Zij meenD ~ n H a a g, 9 Febl'u'arl. Voor
den in alle ernst dat Petersen in een
..1
•\
. :: 1 ':["
\Wie een hekel he eft aan Engelschen der<1~ <1~J111~~t!~(J ka?:s had "to bri?g
home., tlle.~6AqoIJN' ,J1at: ~e~s~l_ e~n kIlo
en vreugde onde.'vindt als er een wordt of zeven meer woog, J:(ati1fftj. ,y~el">,,peer
Als ge;1:egd was Petersen al in de der- l~ltclttvadfl
afgerost kan niet betel' doen dan. vool' routine had en een veel hard81'e .puij.9,h, ~e rOIWe. ,in~evaar. Dit herhaa[de zich
zijll1 radio gaan zitten en op Droitwich en dat hi} bovendlen overtuigend bewe- no~ e~~el~,.;Jna~en t.otdat hij na de neBrand hoven den ~At(a'litfe"
afSitemmen wanneer een match tus- zen had veel betel' te kunnen incassee- gende rOlide i'ijp, Wf~ ~o~~. den k.o. Hij
ren dan Pet~rsen, scheen geen gewicht b€sloot echter in schdo:tHl~ld ()nd~r. te
~chen den Duitscher Walther Neusel en
l
in de schaal te leggen, viel althans weg gaan. fn de pauze 'goot een s~coptlant
~~n\ eer. ~{ and~ren Brit wordt gebroadUren van Spanning
tegen de vurige hoop op een Britsch een
cast. Want dat loopt steevast op een
:succes. Deze eigenaardige wijze o'm de
iJalt{ ~lifa~ vOQr 4ell"Bri~1 uit.. Ne~sel be- 'zaken te bekijken oefende ook invloed
De ni'ii:coitlsten van het Orly-vlieg~
f1esch champagne over
Let; de hiatste jal'en
s a/r8ss&r van
zijn hoord
veld, die het conta'd onderhielden met
Briitsche zwaargewichten de p1aats wel- uit oil tt~, ~ro.~~te,y/~~r~. beurzen .. Het is
dat de., bok~~f \,41~" de" ~.~r~~e
ke lang geleden door Carpentier werd !: logisch
match gewonQ.en her~ft biL,de;'IF~tiirn.~ leeg, en dit had zoo'n opmonterende hun collega aan boord' va'n' h'eft Fl'ansche
ingenomen.
In I match de grootste beurs, ontvangt.. En _w.e~k.li'!g dat hij na het gongsignaal als
Enge1an1 noemt wanneer hij al tweemaal van denwlf~ I eel'{ ",r~zell(1e R091and op Neuse} af viermotorige Trans-Atlanthche vii~g.
men hem des- c,enden tegenstander gewpnnen heeft stormde" Hit piaatste , twee harde klap- tuig "Ville de Montevideo", werden, ll'aaY
wege "de blonde komt de blllijkheid van die grootere pen zoodat ll'et p\iblielt ioowaar flan cen
Tijger",
een oem's zooveel te meer. In de reeks ge- ommekeer ging giiodvel\' (~e Bjftt~n Reuter uit Parijs seint, plotseling opgebeeldspraak die v€chten Neusel-Petersen was de logica toch-!) maar werd toen blj Nel\'S~ts te~ schrikt door het S. O. S.-sein, gevolgd
aIleen
opgaat ochter ~oek want voor de derde match tour~offensief zoo ongenadig afgedroogd
voor \Vat betreft was het nlet Neusel, de tweevoudige oat zijn secondanten den handdoek in 'd~of 1i~t dramatlsche berlcht: "Brand
de
kleur
van overw.i~naar, n'aar ,fetersen"'ae verlle- den ring wierpen. Als dub bel gevouwen uitgebro~~h' ~chterzijde bakboordmo~
Nettsel's httar. Hij ,zer die de vetste beurs ontving, n1. 3250 hangend over de touwen eindigde de lor". Het toestel~ b~vond zich op dat
heeft
n1. een pond legeJl Neusel 3000. Dergelijke ,.pride of Wales" dit derde gevecht te- oogenblik boven het Zuidelijk deel van
v.las-kop.
Maar absurdit~h~il, ~tiR jljl~eM_ in de Engcl- gen Neusel Op dezelfde wijze als de be if
aan een tij gel' sehe bokswereld n\ogelijk. Iif. .W'eft I W~l de voorgaande. Andermaal had hij ge- den Atlantischen Oceaan' ha'1\ic3l wege
Afrika
en
Z.-Amerika.
Walter Neusel
doet de groote dat men zal tegenwerpen dat .rli~~t <te demot1s~re,erd, om met' een ooggetui,ge
Walther
toch beste' bokser maar de beste trekpleisb~r te,,~p~~~eq~,~~.t. 11lJ, .den moed heen van.
De bezorgdheid werd later echter
nJelt denken, hij is daarvoor te ldg en het meest moet verdienen. Maar het een wereI9k<lmpio\:)~,.~~~?r~ewicht, de
tc weinig beweeglijk. Veeleer roept hij absurde is juist dat men een minder.• punch van een n\I8de'ti&~\VI.c~,t ~n het weggenomen door een volgend telegram,
heltinneringell op aan een woedenden dan mlddeImatlg bokser kan zijn zooals stel hersens van een amateUl:' ~~t ,~~t1 volO'ens hetwelk de brand gebluscht was
bufrfel. Maar' tijger of 'buffel, in den die Petersen, en toch een -grooter attrac- hooge sprongen, van. peterse.n zal ~et
doch ~e~st nadat een groote hoeveel~eid
En~gelschen ring oefent Walther een
tie dan een pugilist die in aIle opzichten n.1.;1 w~l voar zeer geluimen t1jd gedaan
olie vel'lor'eii: -Was: E€n del' motoren was
wa:ar schrikbewind uit. -Ell sinds hij ook klassen betel' is. Het Britsche chauvi~ z1Jn, mdien. niet voor goed.
vam den Empire Champion Btn Foord nisme is er de schuld van.
Inmiddels hebben de Bl'itten nog lang uitgeschakelq en Het' vliegtuig vloog
heelt gcwonnen, na hem het gebruike,
niet de hoop opgegeveq van te eeniger door met verminderdc sllellield;
llj&e pak l'ansel te hebben toegedlend,
Zoo heert dan verleden we~k de derde tijd Walther Neusel met gelijke munt
zielt lUell aal1 de overzijde van het Ka- match tusschen Walther en Jack plaats te zlen betalen. Het zal niet lang meer
Ten slotte bracht een bericht uit "&3.-'
illtml geen e1lkelen heavy aan de kim gehad. En evenals de beide vorige heb duren of Ben foord vraagt om revantal,
meldcnde, dat de "Ville de Monte~
vet','schljiH~n die al deze Brltsche lleder- ik ook dit derde, en nu waarschijnlijk che. Bovendien. is de Duitscher al uitlag(eil toU kUnncl1 wrekell.
toch ook weI laatste, treff~n door den gedaagd door Len Harvey, de eenig~ viqeo" erin geslaagd was veilig de kust
aether. be.luisterd. Niet omdat ik er ge- Brit die indertijd een match nul tegen ie'lberciken, een einde aan tie spanning.
'il'yplsoh' vodr li~t
tuige van wllde zijn hoe de Engelsch- hem heeft kunnen halen. A raison van
Het toestel was een Latecoere 300.
Britsche gevoel viti! eigell- man afgetuigd ~Otl worden m~ar aIleen drieduizend pond per matcll valt er
_ _ _._u
. ........--..
witLirde
om'de jUisth~id van mijn eigen progllo- voor Neusel dus nog een aardig somse
te
kunne11
toetsen.
Want
mteraard
met,je
in
Engela'nd
te
verdienen.
is c<i~t ~r, iiI weerwil van alies welt er
is gs.~6eHtd, tach aitijd ttog w€er tallooze verwachtte ik eetl llieuw stlcces van
S/dloopen
,Brittteit z)jit ,voor \\lie de landgel1Qot fa~ Neusel, wat otlgetwijfcld met alle neuyot'ie~ ~ is" bJj e'en niatch tege'n Neusel. tra1e waarnemers het geval is geweest.
Goll
ToEim.~~ack; i"e~el'sen, getoOid 1uet den Aangezien Walther al twee maal van
DE WEDSTRIJDEN 'IE CIIAJ.UONLX
p~m~I(~·uzel,l~ bijriaairiJ vaii "pride of Jack gewollnen had, waarom zou hij het
Wjallep/', v90r de 'eerste inaal den Duit- dan oak nlet drie keel' kunnen doen ?
BATA VIASCJlE GOL}' CLUB
schler' Oilt.lnOette hoopteii de Erigelschen
Aneta verneemt uit Chamonix, dat op
Deze match had een zelfde verloop als
vil,rig op de zege va~i pCil We1schillan of- de beide voorgaande en cen al1~loo$
de internationale ski-wedstrijden aldaal'
Opening nieuwe Golf-links
~chlobn alie riiOgelijke en oniilogelijke
,1e volgende resultatcn werden behaald:
s~ot. Alleel1 kwam Neuse! ditmaal wat
flicitoi'ei1 ;~~uiwezig wareil oni het tegen.:. sneller in actie. In den regel heert hij
Op Zaterdag 27 Februarl a.s. om kwart
ove~rge,stclde Ite v~l'wachWn. Petersen een stuk of zes ropden noodlg om op
SkI-renneu, 18 K.M. 1. Bergendhal,
voor vljf des nalnlddags zal ~e burgeVel'f!oor i1(~tultrlijkj door opgeven in de volle toel'en te kome.(l. Maar nu trok meester van. Batavia, ir. E. A. Voorne- Noorwegen, 1 uur 11 mim 21,4 sec.
UeHide i·oncle.
hij onmiddellijk hard van leer met het man' de nieuwe golflinks op Rawah
2. Jalkamen (~'lnland), 1 uur 12· min.
BIij
wds a'bsohtut ultgej>ut, wat gevolg dat Petersen al in de derde ron~ Mangoell
(Struiswijkstraat)
offlcieel
geei1i Vel'\~'9ndering w'ektc na wat hij de op het randje van den k.o. werd ge- openen. I
en 37 sec.
'_
3. Memi, (Finland), 1 uur 13 mh~.
~nd:lergaall',: had. De Britten echter von- bracht. Neusel dreef hem in een hoek
Bij deze plechtlgheid zuBen tegendcm. het ,'l:esiiltaat aiierminst overtui- en nam hom daar zoo onbarmhartig woordig zijn de gouverneur van West- 48 sec.
gemd. HiiH ttchtilig voor Peter~eli was onder hal1den dat het einde nabij Java, de resident Van Batavia en andere
ho~geriaanid nlet geda,Ud. ,Neen hoor, scheert
Geklasseerd naar de deelnemende lanvooraanstaande persoonlij khed.en.
hij mocht l1lJ al verloren hebben, toch
den
luiden de resultaten:
)~
,
Het
nleuwe
golfterrein
is
door
den
Door een ultel'ste krachtsin;spalluing
ble(ef hij een kampioen om trotsch op wist Petersen tiit den hoek te komen en bekenden architect van golfvelden de
1. Finland 3 uur 40 min. 46,8 sec.
t~
zijn" een regelrechte "top~notcher" zich aan den slagenregel1 te onttrekken. heert T. Simpson, directeur van Messrs.
t:omals er maar een in een kwarteeuw Na deze ronde kon, bij wie de ~aken Simpson en Co,' Golf Architects Ltd.
2. Noorwegen 3. uul' 44 min. 20,4 sec.
geb>orel1:', worctt. Die llederlaag tegen nuchter bekcek,
3. Zweden 3 uur 46 min. 21 sec.
Liphook, Hants, ontworpen. ,;
NeUlsel ?,,\
NlU~' j.l.' Jack Dempsey had ook weI
cems: v,crloren, en bovendien weet
iedEereen' da teen zege of een nederlaag
dik'wiils een dubbeltje op z'n kant is ......
Melt een beetje ge1uk had misschien niet
Wa~lther maar Jack de eerepalm weggedlragen ...... Waar de zaken zoo stond~ll1 llloest een return-match plaats hebbepl. Dltn~aal hield Petersen het een
rOl1lde langeI' uit want hij gaf pas in de
elfdie ron~~ op. Men ~QU zoo zeggen dat
twe~e overwinningen vOGr de limiet, overwitlll1ingen door techllischen k.o. zooals
de Amerikanen zeg-gen, voldoende kon~
dem worden geacht om de superioriteit
vam Walther als vaststaand aan te neme111. Maar voor de Britten was het lang
geelll llitgemaakte zaak. Z9. hadden ontdek:t dat de zege van Walther bij deze
twelede match aan een zijden draad had
gehl.angen, en dat aIleen een \Vonderbaalrlijk toeval hem het lot bespaarde
dat, uiteindelij-k aan Jack ten deel viel.
Na de tiende ronde zou Walther namelijk: zoo doodelijk vermoeid zijn geweest
dSltj hij in de rust wilde opgeven. Was
dit gebellrd dan zou Jack h~bben gewoninen. Helaas kreeg Da.mski, de ma• nag~er van den Duitscher, 'in de gaten
dati Jack nog veel vermoeider was dan
Wallther. Hij parde dus W-alther aan
het, '.nog eens te probeeren, hetgeen ook
ges<chiedde, met het resultaat dat Jack
twe~e minuten later opgaf...... In dezen
tnllllt door~redeneerend kwamen de
Briltten tot de conclusie dat de nederlaa~g van Jack heelemaal geen slechtere
pre~statie was dan de zege van Walther.
Het~ had slechts aan een kleinigheid geleg<en dat de rollen niet waren omgekee~rd. En toen Neusel kort daarna van
Prirmo Carnera verloor stonden de Britten. dadelijk met hun uitleg klaar: dat
wass het resultaat van aIle klappen die
hij van Petersen had gekregen, hij was
dez(elfde niet meer !......
Drie Nederlandsche zwemsters hebbell in het A.iU.. V.J.-bad teo Amsterdam tegeJijkertijd het wereldrecord op de 200 m
rugslag verbeterd' den bestell tijd maakte Nida. Senff (midden), die men deswege hier door haar beide concurSUndsdien heeft Petersen eenmaal
rent~n, I. :van ,Feg~elen (links) en D. Kerkmeester, met den nlepwen wereldkampioenstitel zie\ feliciteeren.
,doo>r k.o. van Ben Foord verloren terwijl '
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.t\angekomen, 16 Februari
FinancH!n'

Ned. S.S. ,,singkep", gez. Hel1i11~s, van
lferDetwemd tot adjU!lct~irlspe13teUt ..an An~s~rdam rJ.!lj Tegal, Agt·DS.M.N<i
k
FinancieW bij het Hoofdkantoor van d,~n
.. s.s." 1er", gez. van leren 'One ,van
D'
t d / fl:"l t'
V -AI
EO Tg. Pandan, Agt• .K.P.M.
lens
er ~ as mgen ll?-r. J.
An D. All, N.r. 8.5. "van Wa:erwIJck", gez. Brijl, van
ESC!!, ~~btel1aa}'l van '?;U1tenl;;tndsch. v~r'Jof ,sC'erabala en Kroe, Agt. K.P.M.
terllov~lwacht.
laatgtel1Jk dIe behek.<fn,g
N.r. 3.\3. "Tj1oondan", gez. van NUij3, van
bek.eed hebbende.
Dairen en Muntok, Agt. J.O.J.L.
Ontheven van het· beheerc van's Lands
Duitsch s.S. "Alwna", gez. Hen{-ieh, van
kas'te Bandoer.,g de landskasambtenaal' 2<:te 1lamburg en Cheribon, Agt. Muller,
klasse J. C. C. BAX, wordend6 bij, gepla:lt,st
bij het Kantoor voor de admlni.stntie van
Vertrokke~ 16 Februarl
landska.<;>Sen te Batavia.
Opgedragen het beheer van de. lands~: Eng. 111,S, "Hopec~'est", gez. Hardy, llaa,X
kassen resp; te Bandoong en Djokjakal'La 'SilYJapore, Rangoll ~n Calcutta.
aan de Iandskasambtenaren 2de klass~ I~,
Ned. m.s ...Poeiau Ro~biah", gez. van. .Ree~
H. J. VAN MUNSTER en J. P. VAN ZUIJ- , Vellinge, naar Cherioon. Semarang ell ~Q~'"
LEN, cerstgenoomde thans algemeen, ont~ rabaia.
,
vangel' van's Lands kas te Jogjakarta en
N..I. m.s. "Cremer", gez. J. W. KUnlmer.
laatg'cnoemde thans gCp'laatst bij het KaIl- !naal' Singapore.
tOOl' VOOl' de admilllstratle: van iandska~Clj j N.!. m.s. "Ophir", gez. Akkerman, lll;l<\.to
te Semarang.
:cema'rang, SCerabaia. Boeleleng en Makas..
, ser
Palldhulsdieilst .
N,I. 5.S. "Tj~sondari". gez. van. NUijs, l1aar
Ch·cl'iOO11. 'regal, Peka10ngan en semanwg.
Overgepl. van llet Landspandhuis te' K,l~
IIROT'fERDiUISCIIE LLOYD",
pasan (Soerabaja) naar dat t·~ Kratol1 (Malang)" eh belast met het beheer van la.atstcemeld P:U.l;Qhuis de onderbeheel'der MAS
Kus t]re is:
HADIPRAJt'FNO.
Ide.m van het l..a-ndspandhuis te Grissee
tJAmeiand", 16 Febr. aangek. Semarang.
BodJonegoro) naar dQ.&. te Kapasan (Soe·
"Djambi", 16 Febr. vertr. SQerabaja.
mbaja) d'a onderbehmdel RADEN SOE·
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Dlijker.s berlcht van het Departement van
Kolonien zal de orrtcter van Oezondheld tste
klasse DR. A. E. F. J. KALTHOFEN methet op 10 Februari
j.I. vertrokken m.s.
"Dempo" van verlof naar NedorlandschIndle terugkeeren, terwijl de 2de lUitenant
der Infanterie W. K. REMMERT met iwt
op 3 Maart e.k. vertrekkend m.s. "Baloe ..
ran" zijne bestemmlng naar lndie za! volgen.

WONDO.

UHreis:
"Soekabc€mi", 16 Febr. vertr. Sue~.
,;:)ibaJak", 16 It'ebr. vertr. ~l1:.gapQr~.

8'o~c11w('zel\
De tw. houtvest'cr
IR. C. GAR'rNgi~,
. thal1s belast met het boschdistrlct Djemb€r.
is eoe~evoegd aal1 den boschbeheerder van
Cheribbn-Tasikmalaja.
De boscharchitect 1e klasS'~ It\ R. VI.
THODE is roegevcegd aal1 den houtvest,('r
v/d boschafdeelingen Bel1gkalis en Siak,
met de afdeelingshoofdplaats Bangkalall als
dandplaats.
De two boschopzichter L. F. HAAXMAN
13 belast met het l'eGSort Tempoeran ell de
stapelplaats te Ng'Ombak, met standplaat.:
de desa Tempoeran.
De houtvest-er M. W. HOLTERMAN tn~N
HOVE is toegevcegd aall den bosch-lJeheeT~
der van Kedoe.
Den boschopzichter ALAMSJAII is Lall~~
,sa als standplaats aangewe~n.

Economlsche Zaken
Benoemd tot Gouvernements veeal't's blJ
den Burgerlijken Veeartse'11ijkundigell Dier;~t
en tcegevO€gd aan het Hoofd, van den Burg'erliJken Ve'cartsenijkulldigen Dienst lll~'t
star.dplaats Batavia DR. S. BAKKER, ami)tenaar vall buitenland.sch verlof terugvctwacht, laatstelijk
die betrekking bekle;;(j
hebbende.
Ver!€'cnd aan B. M. HOEKS, visscherijcollsulent biJ de Onderafd·celir.g Binll€nvissch'J~
l'ij te BUltellzorg, wegens zevenjal'igen dlenst
9 maanden verlof naar Europa, met. bepalin,g, da,t hij zijne bet.rekking zal ne~e!'
leggen op 2 November 1937.
i\J~.

Rekenkamcr

Wegens zevenjarigen dienst negen maal1den verlof naar Europa verleend aan den
accountant Iste kl. bij het College J, O.
JANSZ.
Artillerle

Bevorderd tot adjudant-onderofficiel'magazijnmeester de sergeant-lllajoor-olldel'lllagazijnmeester GIESBERT, in gal'nizo~n
te Soerabala.
Aangesteld tot Eur. s.ergeant-hulpmagazijnmeest~r de Eur. sergeant der Infantet·.e
MIERAS, 111 garnizoen te Tjlmahi.
De serg.eant-majoor-wel'kman DE HAAN,
per m.s. "Christiaall HuiJgens" van Eut'.
rerIo! terugverwacht, wordt met ingang van
den dag na dien van ontscheping tlJdeilJk
belast met de wa.arneming der betrekkir.g
van opzichter bij de Pl'oJo€ctielfabneit toe
Kiara-Tjondong.
Overgepl. naar het detachelllent kust- en
luchtdoelartillerie te Weltevreden de sergeant-maJoor~adlllimstrateur WALBOOM en
de fourier KOROPl'l', beiden van de 1e a1deeling houwlts.ers aldaar.

PASS.\O ~ERSLIJST

"Nieuw

.zeela~1d"

van Batavia uaar

Odo. 19
Austratie.

Mej. L. A. Abbott, hr. Wendell And·cl'so!1.
mevi'. Wenaell Anlterson, m'eJ. E. A.ron.stam.
Hr. L. Bacas11, meVi·. L. bacash, mej. Y.
Baron, hr, W!l1l. Beane. meJ. D. Bmclley,
hr. R. Blau, mevr. H. Bmu en. kmd, hr. tl.
R. Blinman, dr. W. H. Bmdle. mevr. 1. U.
Brown.
Mevr. M. C. Chaffer, mej. C. M. ChafCel',
hr. W. Croys<tale, men'. W. Croysdale.
Hr. W. S. Deane, mcvr. J. H. Dickson,
mej. Dickson, dr. Wallace T. Dodds. men.
Wal1ade T. Dad'S.
Hr. J. Eigenlluls, mevr. J.- Eigenhuis, hl'~
E1f\~.

K,

Hr. Gush, mevr. Gush.
Mevr. F. H. M. Hmder, hr. H. E. HU'd,
hr. W. Hoadley, hr. O. T. Holenstein;, m~vr.
C. T. Holenstelll, mej. H. A. C. Holslle1mer.
hr. J. van Holst Pellekaan, mevr. J. van
Holst Pelekaan en 2 baby, 111'. J. A. !ious~
ton, meVi·. J. A. Houston.
Hr. M. Jahn, mevr. M. JaIm" hr. Ralph E.
Jordan, mevr. Ralph E. Jordan.
Mej. J. ~ingdon-Rowe.
Mevr. A. Laaoure, major R. Laurie, mevr.
R Laurie 'en baby, hr. l!;. G. Lind, hr. H. A.
Lindsay-Field, mevr.
!J. E. Lloyd, hr. It\
LockWood, mevr. It1 • Lockwood en kindt, mevr.
Lunsforo', mej. Lunsford.
Mej. A. L. Mairet, mej. J. Mathers, hr.
J. M. Meade.
'
Hr. H. S. Nettheim, mevr. H. S. N'ettheim,
Rev. Father W. Nicol.
'
Mej. O. OdIum.
Mevr. E. F. Rice, mej. Ritterhaus.
Moej. N. Sawyer, hr. S. E. Smith.
Mej. J. I. Walke,r. hr. V. P. F. Walsh,
mevr. I. Weindling, mej, E. White, mej. M.
B. Wright.
RADIOVERBINDINGEN
17 Febr.

Oempo Bandoengradio, Il1a.rapoera Bandcengradio, Chr. Huygel1s Bandoongardio.
Sibajak Bataviaradio, J. PZ. Coon Bandoengradio, Tajandoen Alexandriaradio, Kota Ra~
dja Bataviaradio, Bar,entsz, Bontekoe, Houtman, Nieu\V Zeeland, Roggeveen, Swartenhondt en Tasman Bandoengradio.
De schepen zijn aIle in Kortegolf-V'erblllding met Scheveningen- en Band~engradio,
ultgezonderd de TaJandO'cn, Kota Radja en
P. Bras.

Marine

Overg-epl. vall Hr. Ms. ,.Flores" naal' de
Marinekazerne "Oedjocng" de lUltenallt t~l'
Zee der lste klasse F. T. aURGHARD en
de Officier van Admll1istratie del' 2de kl.
L. C. R. HORNING.
Ovel'gocpl. van Hr. Ms. ,,sumatra" naar
Hr. Ms. "Van Galen" de IUitenant rel' zte
del' 2de kl. A. M. NIESSINK.
Overgepl. van Hr. Ms. "Van Galen" naar
SOEKABOEl\U
de Marinekazerne "Oedjoong" de luitellam
tel' Zee der 2de kl. K. G. TIEL.
Oehuwd:
Overgepl. van Hr. Ms. "Gouden ~euw'
naar de· Marinekazerne ..Oedjoeng" de IUitenants ter Zee del' 2de klasse D. L. V1\i'i 26 Jan. A. Ph. F. Pereira - M. A. ,van So..
.meren.
ELK en W. HARTLIEB.
Overgepl. van de
Marineltazoarne "Oe- 27 "F. M. JauSBn - N. J. van Hooydonk.
djoeng" naar Hr. Ms. "Goudcn Leeuw" de 3 F'ebr, F. C. va111 Emden - H. M. C.
SChroevers.
luitenant rer Zee del' 2<ie kI. N. W. SLUIJ-

FamiJie-Berichten
._--~~-

~ER.

Overgepl. van Hr. Ms. "Gouden L€"cuw"
naar d'cn Ollde'l'zeedienst de Off1ciel' van
Administratie del' 2de klasse H. 'fEN SANDE.
OvergepJ. van den OnderzeE!d1e1~.'lt naa!'
Hr. Ms. "Gouden Leeuw" de officier van
Admin1stratie del' 3de klasse F. O. VAN
KREGTEN.

Geboren:
7 Jan. J. E. SChrOder - E. Zwaan (d.).
1
Cll. F. Th. BrUnSmal111 ...:.... J. J.
Venema (z.).
5
" V. A. K. J. Farensbach - M. Meller

lUilitaire ,GeneeskundJge Diel\lt

~

(z.).

11

A.

K. Mulde!" -

J. Sch. HQpma

(d.).

H. Noordhoorn
(d.).
Ovcl'gepJ. van het militair hospitaal te 29, "S.
Vi'sser - P. J., de Konir.,g: (z.).
Padang nar dat te Weltl€vredoo d'3 tijd
verpleegster Iste klasse meJ. J. LAM- 4 Febr. A. B. Wevers - M. Emmel (z.).
BREGTSE.
,
Overleden:
Met ingang van 28 Februari 1937, op vel'·
zook, eervol ontslagen, de zlekenverploeegster
bij den hospitaaldienst mej. M, H. FRAN- 13 Jan. A. C. van Renesse van DuivenOOde,
KEN. werkzaam bij het militair hospitaal t~
oud 271 Jaar (vr.).
Weltevreden.
3 Febr. H. Pb. Raven, oud 78 Ja.a·r (man). •
26

Cll. B. Kleinhuis -

,
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Te Huur Aangeboden Aanbevolen Adressen

hi

~

8• •

Te Koop Gevraagd

DOK'fERSHUIS te huur aangeboden,
MEJ. A. 'J., LUCAS, R~vierlaan' 18A.
Kramat 112. Te bevragen Makelaarskan- Aanmaak tolletten, corsages en bloetoor van Genderen, Rijswijkstraat 9, te- men. Ovlelding rot costumtere en
leroon 2182 \Velt.
M 432 .eoupeuse.j-zeer bHlijk tarlet,
M 422

.........

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

Onderwijs en Lessen

~EN \VOONHUIS aan den hootdweg
LEERBOEK 14ACHINESCHRIJVEN 10te koop gevraagd. Condit1e elgendoms- vlngers-systeem, voor klasstsaal ondergrond, Brleven met prijs, onder No. M 'wijs en zelfstudle, door Sj. van Eck, 18
verkrijgbaar in elken boeknandel. .
,~?7 bureau Bat Nieuwsblad•

"

Ml

Een eerste stap voorwaarts is thans
gedaan. Wij hebben een "alignement",
maar de waarde van de geheele operatle
hangt blijkbaar at van de vraag of zij
gevoIgd wordt door andere maatregelen,
zoowel op nationaal als op Intematlonaal gebied. Blijft de devaluatle op
ztchzel! staan, dan zou zij noch den producent, noch den verbrulker veel voordeel aanbrengen, (Dr. Ii'. H. Fentenner
van Vlissingen, president der Int. Ka ..
mer van Koophandel>.

Valutamaatregelen, welke geen stabtlisatie tengevolge hebben, doch de algemeene onzekerheld slechts vergrooten ~
het nleuwe begrlp van een zwevende
valuta is elgenlljk een tegenspraak in
zlch wI! - dragen nlet bij tot gezondmaking van de economlsche vernoudtngen. (Oraat Schwerin von Kroslgk,
Rijksminister "van nnanctem,

Kost en Inwoning

___ .Vcccnte

, ..Hendrlk, lk moe t eenvoudlg een nteuw needle nebben

ats we

"Betrekkingen

PAYING GUEs'r. Vrije gerneublleerde
stt-slaapkamer met pension aangeboden
LEERK,RACH1' L. O. of met rnctsche
btj Europeesehe Iamllle. Te bevragen on- hoofdacte gevraagd. 'Mal1nelijke VOOl'·
der No. M 431 bureau Bat. Nieuwsblad. keur. Salaris f 40.-. Brieven onder No.
M 433 bureau Bat. Nleuw~blad.

voor de~_.~_~ntonfCYhter ~omen J'~

•
De devaluatle van den gulden biedt
aan de Nederlandsche Industrle op velerlel gebled' een kans om op de Argen.
tijnsche markt, welke zieh ontegenzeg..
gelijk door gestadig toenemende koop..
kracht en sol1diteit k~nl1lerkt, de plaats
te heroveren welke haar toekomt. (De
NederIand.sche Kamer van Koophandel
te Buenos Aires).

-.....-.------------,",:".-,-.----------'
:
Z:=
;* Z

j!!!!

HET LEERBOEK· V:OOR 8TENOGRA-

Te Koop'Aangeboden

FIE systeem Pitman, gesehlkt voor zeitstudle, door Sj. van ~k, Is verkr1jgbaar
in elken boekhandel.
M 2

TWO-'SEATER )Essex) te koop wegens
ve,rtrek, pas geducoed en nagezlen, tegen
U KOOPT .EEN ELECTION' en hebt
elk aannemelijk 'bod. Dajakweg 5; 'Priok,
VOC;>f de rest van Uw Ieven ge~n zorgen
telet. 'Pl'1ok
M 431 met reparaties. "Het, Goud.. en 'ZUver ..
- - - - -......- - - - - , . . . - - " ·huis", C1tadelwe~ '33, teletoon 4286.

oa.

, M 420

COMPLETE, MODERNE INBOEDEL
wegenS vertrek ter overname. Uitste·
AIleen voor hem Is lot nuttlg, die
kend . ondclrhouden. Europeesch fabrl- blaam op prijs weet te :stellen, (De
kaat. B11lijk. Lembangwfg 35.
M 428 Zakenwereld) •

BatavIa I 126 1\1
. 18.03 Vooravond-conce-rt - 19.00 P€tfS~·
rkhtell - 19.20 Dal1'smuziek - 19.50 HoI..
Iand~he liedJes 20.10 Godoolenstig-cuItureele Ie-zing (N.I.C,R.O.) - 20.30 Con~rt
Nirom-Orkest - 21.30 Populair allerlei -:21.55 Am&terd. ol1-=oingskoorsen - 22.00 PopUlaire gramophoonmuziek (alleen. over de 5
arch1pelzenders) - 22.30 Sluiting.

B. R. V.
•

Nirom
Batavia I 126 1\1.

I

WOENSDAG
Nirom

18.00 Gramofoonmuziek - 13.30 AccordeOI1nlU~iek 19.15 Instrument"le klanken 20.00 Causerie: ,tUit Neerl~ndscn riJke taalflChat" - 20.20 Gramofoonmuz'lek - 20.30
"Othello" - 2~.25 Ora·mQ!OOnmU~iek: - 23.00
Bluiting.'
i

Bandoeng II 103, Batavia II 190
P1\UI 45. Pl\IN 29
22.30 Voort~tting van het 800'cdanee&<:h
programma - 23.30 Bluiting.

V. O• .Il, O. (llIaleisch)
I

105 1\1.
17.00 Krontjong en 'stamboel - 11.30 Cau·
serie over kind€<l've,rrorging - 18.00 oamban~
kromong - ).8.20 Arabisc~ l1ed~rel1l - 18.4u
Persberichten - 19.00 Javaansche l1ederen
- 19.30 Chineesche liooe-ren - 20.00 Kroll;..
tjongorkest - 23.00 Sluiting.

Pbohi

6.30 Oymnastiek -- 6.15 Luchtlge gramo..
phoonmuziek 1.00 GramopI1OOIfllUzic!{
(aIleen Qver de 5 archipelzenders ) -- 8.00
Sluiti.ng - 11.03 Lichte 'mu~iek - 11.40 Morgenwijdir..g' (N.I.C.R.OJ - 12.00 Weerbericht
-. 12.05 Serieuz:e 1Uu~iek ....... 12.30 Matin~e
Nirom·Qrkest - 13.20 Per&berlchten - 13.30
Rlch~r<t Scn,mi<\berger-TrlQ 14.00 JJichte
granlophoonmuziek 14.20 Persberichten
(herha1in~) 14.30 SIuiting-.
18.03 Damsmuziek - 18.30 Op verkenn.fng
- 19.00 Persberlchten - 19.20 &rrieuze muziek - 20.10 populair concert NirQm-Orkest
- 21.10 Algemeen buitenlalldsch weekover~icht door den heer J. H. Roitman .--.. 21.30
Populair aUerlei - 21.55 Amsterd. opepingskOOMen - 22.00 Dansmuziek (allMn over de
5 a,rcllipelzende~) - 22.30 Sluiting.

Batavia I .151.89 ~JoI Batavia II bl.66 1\1.
16.88 1\14
11.00 Gramofoonmuziek - 11.30 Persberichren - 17.15 GramofoonmuzilCk -- 18.CO
Geen uitzending
Kinderuurt.te - 19.00 Cinema-orgel - 19."5
Buirenlandsch overzlcht dopr dr. L. F. JanBatavia I llJ7.89 1\L, Batavia II 81.66 1\1.
sen 20.00 Cocktailprogramma: Lichte
it
Zeesen
muziek - 21.00 Lezing: "Lorenzo Marque~.
7.00 CQncel't - 8.30 SIuiting - 10.00 Oraeersbe haven van Portugeesch Oost-Aflika"
Zenders DJA 31.38 en 19.H 1\L,
mofoomnuziek. (AIleen op Batavia 1) - 11.00
21.15 GramofoolUlluziek 21.30 HnVervolg
gramofoonmuziek - U.30 Sluiting.
15.00 Opera: "de vllegende Hollander" waiian-programma - 22.45 Kees Pruis
17.00
Nieuws
en
economisch
ove~i~ht
23.00 Sluitir.og.
17.00 Gramofoonmuziek - 17.30 Persbe(Duitsch) - 17.15 Persovernicht-11.30 Zang
l'lchren - 17.45 Vervolg gramQtoonmuzlek (sopraan) met piano - 17.15 SIuiting.
Zenden: DJE ,16.89. DJQ 19.63 (van ~O.30
uur)
,58.03 ~L en 90.63 M.
18.25 Volkslied - 18.30 Lichte muziek 11.00 Ziekenhalfuurtje door pastoor W. 19.30 Nieuws (Engelsch) - 19.45 Lichte muBoogaarts O.8.C. Op 90 M.: Theemuziek - ziek - 20.25 Groeten aan de luisteraars 11.30 Kinderuurtje. Op 90 M.: 17.30 - 18.00 20.30 Nieuws en '€conomisch overzicht - 20.45
vervolg theemuziek - 18.00 - 19.00 Con- "Avol1d in Sanssouci" - 21.30 Nieuws en
celt - 19.00 Viool-sol1 - 19.20 Pel"€berichten. ecor..omisch overzlcht (Eng. DJE, DJQ en
Op 90 M.: Muzikaal programma - 19.40 DJN, N~d. DJA en DJB) - 21.,15 RadioThe London Piano accordeonband - 20.00 journaal - 22.00 Vioolrecital - 22.30 DuitMa,rcel Lavise in zijn nieuwsm repeTtoire - sche liederen - 23.00 Voor de dames - 23.15
21.00 8erieuze muziek - 22.00 Concert - Tijd~chriften-revue - 23.30 SIuiting.
23.00 SIuiting.
'

B. R. V.

.

Bandoellg P. 1\1. Y.

R. V. JlI. J. (Seluarallg)

( l\'Ialeisch)

Balldoellg II 103, Batavia II 190
Bandoeng II 103. PLP 21
11.00 Yang-Khiml11uziek - 17.30 Maleische operamuziek.
Band~llg II 103, Pl\UI i5
18.00 Javaansche ketoprakfragmentell
18.30 Krontjor..g met zal1'g.
Batavia II 190
17.00 Javaansche gamelan - 17.30 Yang
Khimmuziek - 18.00 Hawaiian - 18.20 Kinderuitzending.
Bandoeng II 103, Bati,l.vIa II 190.
P~llI 45
19.00 Ptc:.rsberichten 19.15 Chineesch
gambang-kromor.g-intermezzo - 19.30 Causerie voor de dames - 20.00 Aansluiting met
het Restaurant ,,Soeka Goembira" - 20.tO
..Lezing over King Tie Kong - 21.00 Soen..
-daneesch Katjapl-0rkest met zang.

-~---~-----

PATENTEX het wetenschappelijk er·
kende middel voor de hygi~ne van de
De leven.sstandaard van een groo~ moderne vrouw. In elke apotheek en
M 429
deel der Europeesche bevolking wordt drogistelrij verkrijgbaar.
omlaag gedrukt, omdat wij hem opofteren aan Qn:$ geloof, dat een groote mat(1
TENNISBANEN VAN DER HOUT·
van werkgelegenheld meer waard i3 dan LAAN. Nog eenlge avondbanen te huur
een goed olltwlkkelde. Internatlonale tegen b1llljke prijzen. Ul~tekende ver..
handel. (Prot. T. E. Gregory, hooglee. llchtlng en prettlg te bespclen. Blj zes
raar aan de London Schoo'l ot ~ono maanden specl{'le ·condltles. Inllchtlnmics). ~
gen WI. 336.
I
M 426

.. ...-

A. R, V. 0. (Soerabaill)
1

"

4

J..

.V. O. R. O. (llIalei~chj

ltom~

105 1\1.
8.30 Soend'aneesche llederel1t -~ 9.00 Ma!€ische liederen -; 9.30 Krontjong en stam~l
-. 10.00 Bluiting - 12.00 JavaanSiChe liederen 12.30 Chinee.sche !iooeren - 13 00
Arabische liedel'en - 14.00 81uiting.
.
17.00 Chineesche llEXieren - 18.00 Gam18.10 Persberichten
-: 19.00 Voortzetting van gam boos en hanno~Hwn -: 19.30 Voorlezen uit de kor'an met
toolichtmg - 20.30 Klenengan Wiromo ~e
djatl -- ~3.00 Sluiting.
~oes en ha~monium -

Phohi

Paris·Co.loniale- '

·

16.83 1\1.
20..20 Wilhelmus - 20.10 Zangrecital _
20.30 Causerie over de architectuur in het'
algemeen en van Nede-rlan<f: in het bijronder
- ZO.t5 Gramophoonmuziek - 20.50 VoorcLra.cht na den doo<i!'? (V.P.R.O.) - 21.10
Zangrecital (vervoLg) - 21.30 Pe:rsbei'ic.htcn
- 21.40 "Carnaval d'cs Animaux", van SaintBaens - 22.00 Sluitil1g.

Ilome (E. I. A. B.)

Zee8en

Op het terrein cler Parijscb.e wereldtentoonstelli~g, welke
binnen weinige ma~nden zal lVor'den geopend, is men met
haast
t.al~

~an

bet bou,wen. ~~p monumen..

poort in .woJ'din8''! '

.... _,' . ,,,. ,

,r

,J

(E. J. A. R.)

GoJllengte 25.4 A,L A1ie-uitzendinl
19.00 Geval'ieerd programma. (re!ay)
20.3.5 Nieuws - 20.50 ".8alllla day" (VOOl' kinderen) - 21.15 Nieuws (Engelsch) - ~l.;iIJ
Nieuws (Japansch) - 21.45 l>pera-f'l'<3.gm<:>nten - 22.30 Nieuws - 23.,15 l'Heuws - ~a.55
Bar..~-collcert - 0.20 Italiaansclle pl'oza 0.30 Sport- en 'laatste nieuws.

ANDERE ZENDERS
f

t

Zender: TPA2 19.68
1$.25 Volkslioo - 18.30 Concert - 19.15
Russische kroniek over het leven in Frankrijk - 19.30 Nieuws (Er.g'€15Ch) - 19.45 Con·
ceTt (relay Radio-Pa,rls) - 21.00 Nieuws en
koIonlaIe koorsen - 21.30 Causerie over economische aangelegenheden - 21.50 Causerie:
De toon€€Iwereld - 22.00 Con<:ert - 23.30
KoenRn - 23.35 Sluiting.

kooJ'tsachUge

..

"'T'""

B. U. C.

Golflengte 25." M. Azie-uitzendlng
19.00 Geval'ieerd programma (rela.y) 20.35 Nieuws - 20.45 Duette1ll - 21.00 Actuee'1e causerie - 21.15 Nleuws (Enge1sch)
-~1.30. Hchte muziek - 21.45 Littera,lre cau·
serie - 22.00 Vocaal programma. - 22.15
Beantwoording rapporren - 22.30 Nieuws 23.45 Nieuws - 23.55 Gevaneerd programma -- 0.30 Sperl. en: laa~te ni~UWs.

Diversen

EX-ACQUISITEUR Ievens-. en ongevaUen..brallche, met ervadng' in binnenlanden, stelt zlch ,~schtkbaar. Brleven
onder No. M 387 bureau Bat. Nieuwsblad.

z·lek - 20.25 Grooten aan de lui8t'uaan 20.3l) Nieuws en economisch ov'er~icht - 2~~1~
Gevarieerd _~ncert - 21.15 "Del" Angntf
109.89 LUi en 61.29 1\1
van Dr. :J. G<lebQe~ - 21.30 Nieuws en eco- '
6.30 Ma.rsen - 6.35 Oyrmnast1~k - 6.50 nomisch over~icht (Eng. DJE, DJQ en DJN.
O~vari~em programma. --.. 8.00 &ltlitin~ _ Ned. DJA '€n DJB) -'- 21.15 R-a<UojouI'p.a,al 11.00 Ma.~li -:.. 11.03 UQl1~r.d.sch ca'Qa,retr _ 22.00 ,oe,r tliegend'e Hollandel''' vall! R. Wa~1~.30 GramotQQnmu~lek - 12.30 Luncumu- ner -.:. 23.30 aluiting.
I
Bandoeng ·P. M. Y.
~jlekf ~n za~ -. 13.30 Gev~rieerd ooncel't __
11.30 8luitingo.
B. B. C.,
68.03 M. en 90.63 M.
16.30 Ma,r.')Ch --.. 16.33 Willy 1'1ritsch en WU..
ly i'QT&t ~en - 17.00 MUitaire muziek .- Zenders: GSC 31.32, GSB 31.55, GSA 4:).59
6.00 Gramotoonmu~ie:k ~ 9.00 Lichte mij- 17.15 Persbel1chten - 17.30 Accordeonmu~iek ~ 10.00 CQn<:ert -. 11.00 8hdt1n~ -. 13.00 ~lek - 18.00 ~uite·.s - 19.00 Gl'amofQOumu..
6.30 Bi!g' Ben. Va'l'iete ::- 7.00 "NQl'thenl
~unc~muziek -. 15.00 BluitiU8.
ziek - 20.00 Richard 'faUbe,r - ~O.30 Lichte Notions"
- 7.30 Verslag IJshockeymatch mU~iek --.. 21.30 FilmschIagers - 2~.00 Dans- 8.10 Ni~uw.s en: me<.1ooeeIingen - 8.30 ,slui11.00 FiImmtlziek en zan&, -L... 18.00 Bridge muziek - 22.30 3er~naqe - 23.00 &Iuittng.
ting-.
18.15 PopuIaire ouvertures --.. 18.40 Persbe..
irlchten. Op 90 M.: Muzikaal progromml\ ~
Zenders: GSII 13J~7. GSO 16.86. aSB 31.55
19.00 MarlQ nlIarp" Lo,ren~l and bi,s ,rhythm
Nirom (l\IaJeisch)
18.30 Bi~ ~n. "Round and a'bout" - 18.40
- 19.30 Orquestra. "T-iplca." ~ 20.50 Remit.
zending Phohi: "Wat n~ den <tood"? voor.
Henry Hall'~ Musicmak'e'rs - 19.00 "John
Bandoeng 11 103. PLP 21
Londoner at home" no. 7 - 19.30 Opera-predracht (V,.t>.~.O.) - 2l.10 I.ladY an~ aent~
20.25 Nieuws en me<tooeelingen
man Crooners - 21.30 Alfred Campoli en
17.00 Llederen van H1n<loe,stau - 17.1:) gramma
20..15 Gromophoonintermezzo ZO.53
Zfj'~l orchest - 22.00 Het Amster<lamsch con- KrontJongprogramma.
"Food for thought", causer~e - 21.15 Sluicertgebouw-orch~t --.. 23.00 aIuitill8.
Bandoeng, II 103, Pl\UI 45
tmg.
18.00' Soendanee&che J ,gameIan 18.30 Zendera: GSII 13.97, GSF 19.82, GSB .31.M
R. V. lll.
(Selllarallg)
Adzan. Oproep tot het ge·bed. Voorzingen uit
~1.30 Bi,g Ben. B,B.C.-orgel 22.00 "Tha
den Kor'an -::- 18.45 Oostersche Hawaiian.\'3'gabondt lover" - 22.20 causerie - ~2.30
muziek.
I
161.29 1\1. en 88.16 1U.
Militail' Orkest - 23.15 "The table under
Batavia II 190
the tree", hoorspel - 2't.00 .Nieuws en IJ1~
8.00 Concert - 11.00 8lpiting.
, 17.00 Krontjongprogramma. - 17.30 Gam- d£dee}in.gell - 0.20 Dan-EmUZlek - 0.30 S~UlI
I
16.30 'fheemuziek - 18.00 Persberlchten bang-kromong - 18.00 Kluchten vall! wijlen tin~
- 18.20 Viool·soli - 19.00 AvondwlJding vu- Kwa Toemboo - 18.40 Muziek van HindoeZIOrg<l door de geretonneerde gemeenteL-19.20 stan. ,
. .
Paris-Coloniale
Potpourri's - 20.00 Bert Ambrose ~PGClt .8andoeor
II
103
Batavia
II 190
21.00 Eventueele heruitzen<iing Pho111-proZender 'r PA 4. 25.60 1\1
PIUl1 45
.
gramma - 22.00 Sluiting.
6.45 VolksHed. Co~cert - 1.15 Nieuws en
King Tie Kong-avond
koer&'en - 8.05 Nieuws (Spaansch) - 8.15
:::os
19.00 Persberlchten - 19.15 Javaal1sch in- Nleuws (Portugeesch) - 8.2:> Causerie - 8.40
te,rmezzo ~ 19.30 Voorzingen uit den KOl"an SlUlting.
- 19.t5 Lezing van mevrouw Da'hniar AchZender TPA 2. 19'.68 1\1. •
mad - 20.15 Arabische Chazldah - 20.30
Concert door het Gamboes-Orkest -. 22.00
18.25
Voiksliedi
- 18.30 Concert - 19.15
Spedaal gambang-kromongprogramma va,,'l Grieksche kroniek over
het leven in. Frank:l'ijk
de vereeniging ,,sin Hwa Lauw".
- 19.30 Nleuws (Engelsch) - 19.t5 Concert
Radio-Paris)
~
21.00 Nieuws en .ko(relay
Bandoeng II 103, Ba.tavIa· II 190,
loniale koersen - 21.30 Radiojow'naal- iH.iO
,
P1\UI 45, PAIN 29
Internationale kroniek - 21~50 Causel'~'~:
22.30 VO<?nzetting van de gambar.g-k.ro- Het Ieven in Parijs - 22.00 Kamermuzi-ek mongbespellng - 23.30 SIuiting.
23.30 Koersen - 23.35 Sluiting...

Zenders: GSII 13.97, GSQ 16.86, GSB 31.55
161.29 1\1. en 88.76 1\1.
18.30 Big Ben. "World affairs", causerie
Geen uitzelldIllg
18.47 Pianorecital - 19.00 Het New Victoria Cinema-Orkest - 19.30 "The vagabond
A. R. V. O. ,(Soerabaia)
lover" - 19.50 Causerie - 20.00 Octet - 20.25
Nieuws en medecLe.elingel1l - 20.45 Het Bir109.89 en 61.29 1\1.
mingham HippO<il'ome-Ork'~st - 21.15 SIui'
:
17.00 Marse h - 17.03 Tanogo's - 17.15 Pens- ting.
berichf;,(>n - 17.30 Duitsche cabaretsterren Zenders: GSI~ 13.97, GSIt' 19.82, GSB 31.55
zin~n 18.00 I<inderuurtje - 19.00 Composities van. Lehar en Kalman - 19.30 Viool21.30 Big Ben. Het Barrington Quartet en piano-concert - 20.30 Vocaal concert - 22.00 ,,1 was the,l'e", causerie - 22.20 Concert
21.00 A1"gentijnlSChe klanken. - 21.30 Dans- door Politte-Band - 23.00."Hyde Park'"
muziek - 23.00 SIuiting.
23.30 Con(elt - 24.00 Nieuws en. med~
lingen - 0.20 Dansl1luziek - 0.30 Sluiting.
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t'e zlen. (P. E. Flandln).
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Een integrale toepassing van de "geleide economie" leidt on5 terug tot de
middeleeuwen. AIle overwinningen, weIke in den loop del' eeuwen op het despotisme zijn behaald, zullen opnieuw
verloren zijn. Alles zal omver zijn geworpen. Onze ~onomlsche orde, onze
politieke orde onze sodale orde. (P. E.
Flandin,
oUd-minister-pres~dent van
Fran kr ij k) •

AUTO. Kleine zulnlge auto gevraagd.
NOO EENIGE UREN BE'S~IIKBAAR
Brleven met toeltchttngen en ultersten
voor wls- en natuurkunde-Iessen aan
prij$ NQ. 1115 de Ja Mal', Bat<\via-C.
Mulo-Ieerllngen door Civiel Ir., ex-DlM· 430 recteur bekende partlcullere ;Mulo. Bil!ijk tarter, 'ranger~llgscheweg 48.
Wat onzen buttemancechen handel
)1
M 421
betrett, Is tusschen de Nederlandsehe
loonen en het nlveau van het wereldtnderdaad zijn er symptomen, dat het
190n reeds een zoodanlge verhoudlng
allerergste
tot het verleden behoort en
ontstaan, dat de nlogeUJkheid Is gescha..
dat
de
wereldproductle
zich in stijgende
pen, dat Nederland op de wereldmarkt
lijn
beweegt.
Deze
symptornen
van herbeter kan concurreeren. (W. Graadt van
stel
zljn
verheugend,
doch
tegelijkertijd
Roggen, seer... seneraat der Ron Ned.
verontrustend, want er is weI een herJaarbeufs),
,
vatting van de productle, doch nog geen
opbloel van den Internatlonalen handel

HUIZi "NAGROK" boven Soekaboeml.
Voor de a.s. vacanties nog enkele kamers
met elgen voorgalerij.
M 423
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'/ Nfrom: Bultenzorg 182 M.. Ch€1'ibon 101
M., Pekalongan 92 M., SoekabQlem1 19J M.,
Bandoeng 1:l,O M., en de ArcJ1ipeJlenderf'
Bandoeng (Y D 0) 20 1\1. 21 M. (~ 14 p) en
29 M. (P M N), Sooraba18 I (Y D B) ~5 .M
tUSlSCnen 8.00 - 14.3b~,en 31 M. (Y J) AJ van
6.30 - 8.00 en '8 avonds, TandJong PrIo"
\ Y D A) 60 M. 'tu.ssch~n a.oo - H,~u en 01)
99 M. (Y D AJ vau 6.30 - 8.00 en '15 a'fvl1<ls.
Nfrom Oost-- en lUJdd,en··Java: SoeIabalil
II 196 M., Bemarang 122 M., Malaug lIB M..
DJokJa 181 MoO Solo 183 M•• 'l'Je~ 1&1 ~
3J£. V.; Bwtew.Otl 156~ M.. ~~Jt,."boe..
mi 1D.18 M.
Luyks Batavia (CJ 143.01 M., aHeen werk...
dagen 8~2 - 10 en 5 ~ - 8 uur.
Van W1nge~ Pekalongan: 91.74 M., Soorabaja 140 M., 8emarang 103.00 ,M., Ma.
geIang 91.74 M., Ma<iioen 107.53 M.
Radio IIolvast, 80erabaja: 159.5 M.
Penang, Z. H. J .. 49.3 M.,
Kuala Lumpur, Z. G. E., 48.92 en 110.10.
PhlU~-Rad1o, Eindhoven, elken WceJ.l3..
dagavond op 19.31 M.
PJtsbu.rg (U. S. A.) ,~,a6 M. Valla! i UU,l
4

Zenders: DJA 31.38 en DJB 19.H
16.00 Ayond in. San-ssousl - 16.45 Tl"1o voor
viool, cello en piano - 17.00 Nieuws en €conomlsch overzicht· (Duitsch) - 17.15 Carl
Peters" levensgeschiooenls - 11.45 Sluiting.
Zende1'3: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van 20.30
uur)
18.25 Voikslied - 18.30 Lichte muz'iek __
~ 19.30 Nieuw& (Ens-eLwh) - 1~.~lS I.riQbt~ rou- 30.
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