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Model .. SlacblbedrlJven

Nieuw Incident.

NEDERLANDSCHE HANDEL.MAATSCHADDIJ, N. V.

EFPECTENBELEENI NGEN
PRODUCTENBEl EEN INGEN.

SPECIALE VACANTlEBlLJETTEN
DOOR DEN CE I-I EELEN ARCH IPEL
EN GEDURENDE HET GEHEELE JAAR

Garaodeert U prim a v!eescb.
deskuodig gesoeden door
Europeescb personeel.
Lage notee.dogen.

AVONTUURLlJKE
DlPLOMATIEl(E KEIS.

Vraagt ooze Prijscourant.

Olltkcllning van Tokyo. .

----------------~ mJ~ ;~~~~ch~n~~i;llf~,n d:::~

In vcrbaml met Invocrrcchtcn.
Dc baron is dan oolt blij, dn t
hij de zal! cll cler [amilic niet
dl·ijft. Zijn vadcl' is rubber111nnleI' oJ> Burlleo.
III ti l! ]lcr hl (! htlll l.l. ll OtllVa1\·
lk ~a, zoo vCl'lc!dc hij, als ik
gl:1l Stl', Tim(',,, trcffcll wij C('"
()p .lava bt'u, nid celis on:-',c ciinle/'view aall, dOll dc redactic gen suj)tCI·r;lbl·icitcn bel,~J;:{!Il.

~~:;,(I~~(~~:~lt:!I!~~:~'h~:d ce~~'.~n~::ll~~ I k weel ll'OtlWcm; not; nict VIal
mljll Vl'OUW ell ik y.ulll!1l gtl:1.11
die Oil wc:; i 3 Jl:lfU' .Java ell di(: df)~Jl n!s wij d:l<u' ;.:ijn I!nnr~el{(J~
• tc-ngc\'{!Jg<' \':111 d(> rl C: IJl·('·~·'1ic ;.:ijn men, ::aide hij met cen biltere
fUl'lul1l g'j'ootenuccls \,eI"iool·.
gliml:wh.
~g..::'~~l ::~;I 7.~!~t ~~~~}II)i~1~1I~~1 !~~

Inluillichen gcloovell vele vall
ullVallclidc })I:lal!J met "pl'ekell. zjjn m~dl,!J)~ssa.!;iem,. dat tle

de
de

k61ll)(:Il,

Unron I:~, d'Auluis
die InI.:l I,ijn e<!hl-

~o\ll'ot\ilI.

Hl:noulc op we;;

i~

van E UI'opa

~:~;O:o;:~: ~~~I~~~';~~:~\:;: ~;~:~
~~r'~ijv~~~!~;~,l~~:II.l ~~:t~:~:~~::

millr .J,n·:'I.
Bnron de Boul'ouiIJ is CClt
jongmcnsch van (!Ug-c\'ccr twin·
tig j:\ur t~l l, llll a r hij YCl'teldc,
een van de weinigc o\'crgehlc\'Cll
Jcdcn vall cell (Iud t;C:. ll!chl. oat
\li t ""'anJo'ijk l:itnmt l ' \I dnl 7.ich
J,:"cdw'('nde ue l!cg<.!i: rin~ van
J .OUdl,'ijlt XIV in Holland \'Cgtiglle.
Zijn fam ille is cigenuressc

den hccft ell \'Iocicnd Duibich
Spl·CC!ct. Hij spl'cekt oak NederInndsch, li'l'ama:h, Engc:Jseh en
Roemccncch.
Zijn vo<\rnallmslc plei2:icr I!':
l\~ l'ei,.cn;- velteldc hij, want ik
!l(:b toch niets beters lc d OCll.
De bat'Oll verlelde in 1923
I'eeas ecn bcwek ann Singaporc
te hehben gcbracht, doch toen
7.uivcl' VOOl' zijn pleiy.ler op reis
vnll g/'oote !;uikcl'f<!br ieken op
gcwccst tc zijn,
.1: 'a (;11 zijn \'I'OUW is edgellamc van uitge!;trekte landgocdcJ'(:II in Nederland.
Maar Ilnnl' hij den verslagge.
Het JijJtt ons ccn zeel.' vrccmvcr te Singapore, waar hij met de geschicdcnis, waal'voor de
de Stuttgarl aan Jrw~m , vcrtcl- autoriteilcll op J ava , i.ndien de
dc, gnnl de suiker vcrsehrikke- Baron d'Auluis de BourouiU
lijk slecht (:n de familie Jlceft naar hier doorreist, Oak wel
dan oak zecl' groote verlieZ(:n ecnig.: be!angstclling zuUen heb~
gc!edell.
ben!

:.

Dc Str. Ti mcl~ verncemt,i dat
binllcnl;;ort te C.'1.lcuttn ecn rubbcl'fahriek znl wordell opgeI'icht
met cell 7.cer groot kapitnal,
hetgcc lI zal geschicden door.ecn
vooraanst:tnndo Engolsche rubbel' mnalsclmpllij. welkc zalwll
in Bl'itsch-IndiC drijft. Vernomen wordt, !lat de promolors
vun hct pllln reeds ovcr de
g't'Ollcten bC:Jchillkcll, tcrwijl bill!1('1l1rol't met den bouw van de
fabrick zal \'IOl'delt aangevangen.
De nieuwc fabrick zal autoell l'ijwicJbanden vcrvaardigcn,
zoomcd<.! vcrschille nde andere
l·ubber-arli ltelclI. Bij dew ba n~
denindu~tl' ic ?.al vet'der Indische
kat ocn \Vol'den gebruiltt.
Bet product van de fabriek
?.n.1 mcdia 1936 tutn de marltt
komen. De bcdoeling del' fa~
brief: is d e hoogc invocrrechten
tc ontioopen en op deze wijze de
conCIII'I'cntie hct hoofd te kunlien biedCIl,

RET Ki\STE-Sl'ELSEL.
Voorstel tot opheffing.
Tc Poona, in Britsch~Indie
hccft een bijeenkomst plaats
gehad van vooraanstaande Ieden van d e All India Depressed
Classes Leag ue.
Dc aanwezigen stclden voor ,
dllt het k nste-systeem onder de
Hindoes zal worden .pl'ijs gege\·ell. De aangelegenheid zaI -naoer in bespreJdng komen in de
Hindu Mahasabha Subjects
Committee ell daarna in open+
lijke discussie worden gebracht.

Wannecr hct gaat.
Om ·u wOoi! plaa(,
Za! elk HIS MASTER'S VOICE vakiezen.

1~ IS

v er li ~ze n,

Laat daaroUi nou.
Als ' t gaat om kou.
MASTER'S VOICE

't

voor U bevriczen.

HIS , MASTER'S VOICE
SpanL ;ook in Koelkasten

Voorradig i'n .4.·;ve rschi llende modellen, i . jaar
garantie· en .

. ook

op·

de ·bekende L U Y K S' Service;

geroakkeli;ke ,,"

afbetalingsc onditie~_

bij

i, t 'n":V Il;S.
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:toeals L'Huma nite meldde, be·
sprckingcll
zoudcn
hebbcn
plants gehad lusschen den Jap.'lllsche milita irCIl attacM t e
Berlijn en Von Rlbbentrop, met
betrekkiug tot het sluitcn van
cell militair veidrag tusschen
Japan en Duitschland,
Het bCl'icht wordt fantastisch
eu bclachclijk genocmd, aang-e·
zien de Japnnschc attache een
juar gelcden hct laatst met VOIl
lUbbentrop in contact is gewc~t , 0t> cell ofliciecIe rceeptic,
waar alle militah'C attaches
aunwczig waren.
Bovendien, zoo zegt men te
Tok yo, plcgcn zulkc overeenli:omsten te worden bespl'oken
tusschcn Gezalltell ell Ministers
van BuitenIandsche zaken en
niet tusschen militnire vertegenwool'digcrs,
. Daaruaust overwccgt Japan
op het oogellblilt hel sluiten van

~~~ c:~~{e~;t:;aj~p~~~~~ h:l~
de Duitschc in ziehtell wat beb'eft de politick ten opziehte
van ele Komintcrn parallel 100pen.
Dc eenige regcling welke tusschell beide landen op het
oogenblil{ bcstaat, voorziet in
cell uitwisseling van officieren.
In verschillcnde Duitschc garni.
,.acnen zijn Japallsche offieicren
ingckwarticrd, terwijl de Ha uptmann-school te Tokyo eeu opleidingscursus ·heeft.

NlEUWE

LUCIITVERBINDINGEN:
Over den Pacific.

l~

Van Sir E ric Tciclunann.

Sir Eric Teiclunann, de secretans van het Britsehc gezantscliap te Peking is te Gilgit
in Britsch-Indie aangekomen
na. een avantuurlijke rcis van
Peking, via Hami, Urumchi,
Kashgat~en de Karakorum naar
Kashmir.

de~~r ~:i~ =~ ~:p:~:m~~: '
stellen over de ontwikkeling der
aangelegenheden in Cltineesch
Turkestan, in het bijzonder
over de toename van den Rus-sischen invloed in deze provincie, welke crnstig het belang
van den Britsch Indisehell han ~
del schaadt. Speciaal zal daarbij
worden gewezen op nadeeligc
paspoortbepaliugen voor ludische handelaren, waarover door
de Britsch Indische Rcgeering
reeds met de Chineesche Regee~
ring wordt onderhandeld.

ENGELAND ·EN CHINA.
.BcspreKing- . tusschclI Eden ell
Quo Tai Chi.

da~~\~~~d~;~~i.'=;

de-· verbinding per schip' tus·
schen San Francisco en Auckland 18 tot 21 dagen vordert.

te Yoeren, wellte in beslng. ".laS
genomen omdat men geweigerd had de verschuldigde invoerrechten te betnlen.
De tocstand zag er dreigend
uit. to~n de autoriteiten tusschen beiden itwame:1. Op het
ooge:1blik zijn gccn lIlidcl'e bijronderhcden besc bL~baar.

LUANG PflADIT

L.~

. INDUSTIUE.

Bet effect del' restricties.

TWEEDE HANDSCH

PIANO'S
MET GARANTIE .

•

nezoc!t.:t lfirota,
Luang Pmdit, de minister
vall binnenlaudscbe zaken van
S i<!.m , die, l!;lnl' men wcet, op het
oogcnblik cen huitenJ andsche
rcis mallit.t. is aan boord van de
Tu iyo Mai'l~ nit San Francisco
llD.nr Japan vcrtrokken.
In een interview verldaarde
Luang Pmclit:
"llc dcnlt ongeveer tien dageu
in Japa!'!. te bJijven, gcd urend~
wc!ken tijd ik hoop van gedachten te kUllnen wisse!en met Minister Hirota. Ook den Afinister
van binnenlandsche zaken wil ik
hezoelten, terwijt ik de toestan~
den in Jap3.U wi! bestudeeren,
tcneinde de bcste dingen van
het J allansche systeem naar

iu JtamS.
~'TlEL'

TEKOOP

JUAN.

D.e Chineesche ambassadeur
tc Landen Quo Tai Chi bracht
een bezoek aan den minister van
bllitenlandsche zaken, Anthony
Eden, waarbij de situatie in bet Siam ove~ te hl·engen.
Verre Oooten nauwkeurig werd wa~:!, : 't d:c:~er:!':i:;l~:~
besproken, meldt een bericht
aan de Str. Times.
"'hen Siam en Japan zeer nauw
is geworden en ik denk, dat de
luchtvcrbinding tusschen Tokyo
en B::mgkok, wdke thallS in
ONGELUK' EN ·ROMANTfEK.
ovcrwegil1g is, zal leiden tot
Na de aardbcving ' van Quetta. vcrsterldng van de vl'lendschap
tusschen bcide la uden".
Mejuffrouw -Nacy Pope, die
Op een vraag vtln een der
op bet oogenblik in Londen ver- vCl"sl&.ggc\'ers of hij daeht, dat
toeft , zal binnenkort naar Te - J apan duistere bedoeUngen had
heran vertrekken om daar in
bet huwelijk teotreden met haar met zijn toenadeling tot Siam.
zwager-, den heer Meftab, die rei LU:l.ng Pradit , dat Siam een
het yorig jaar tijdens de aar d+ ollafhnnkelijk land is, dnt niet
beving te Quetta haar leven open staat voor buitenlandredde.
.
schen invloed en ouderdrukking.
De heer Meftah is de zoon
J apan heeft geen te!'ritoriale
van Sir David 'M eftah een vormalig Gezant van Perzie in ambities in Siam, Echter wenLonden.
schen de Siameezell met Japo.n
Hij huwde elf jaar geleden sanlen tc werken, tcr wille van
.met de zuster -van . Miss Pope, den vrede in het Verre Oosten
Miss Mary Pope.
Gedurende de aardbeving was en het gelu.k der Aziatell.
de heer Meftah consul van Perzie te Quetta. Zijn \TOUW kwam.
om het leven tengevolge van het
'instorten-van het huis en Miss DE 'SLUIEESCHE MARIN~.
'Nancy werd. door den heer Mef~
Ofiicieren ell cadettell
loh gored.

De overeenkomst tusschen
de Regeering van Nieuw Zeeland en de Pall American Airways v~~r het tot stand bren·
gen van een luchtverbindiog
tusschen San 'Francisco en
Auckland tegen het einde van
het volgend jaar, 'is thans definitief ges!otell.
De dienst zal worden- onderhoudcn met minstens twee re~
tourvluchten per maand, welke
dienstregeling tot rilaximaal
twee v}uchten per week kan
worden opgevoerd.
.
'De ' volgende' trajeeten' zullen
worden bevlogen.
San Francisco - Ho·
nolulu . . . . , .. 2400 myI
Honolulu - Kingman
Reef . . . . . . . . . 1100 myI
Kingnum Reef - Pago-Pago
.. . . 1450 roy!
Pago·Pago _ Auck~
land ..
. . 1450 my) . . DE JAPANSCHE
<

Di e ·t . b ~5 tc: geeft,
Want h ~u sch die beeft.

Een re-p utill ie te

ncesche douane-ambtenaren ter

I nauwernood i s voorkomen. Een
'==========;,=========~ ;:::~~~ ~:~a~::~~~~~~it!~s;l:;.

JAP'i~~~~-~~~~~g? ' l\U-

nUlJUEIWAUJU}JK IN
BJt.-lNDIE.

8 ROM 0"

!len Shl Chew Yit Po bericht
..
rueldt, dat den Ssten J2.Iluari Pi!Ti!pi!ttan No.1 _ T elf. 500 WI.
te Swatow een botsing !usschen Bultenzorg ~ Bandoeng - Semarang ~
Japansche handelaren en - ChiPoerworedjo.

MOUTRIE_
ZIMMERMANN
vanaf f 15.- per maa nd

en andere goed e mer-ken

Slerkloon Harmonium
(O rkesl Harmonium)
N. V. PJanohaOdei K OK
RIJSWIJK 19 - BATAVIA.C.

..

PUPEN WEDSTRIJD
Hoeveel Tabakspijpen
beviodeo zich in onze crai<Jge?

F 25,~~~r Pd~:;:~:st~O~~~OS;~9:~~
SIGARENMAGAZIlN

DE TABAKSPLANJ

Batavi a~ C .

Bandoeng
8rag aweg 39

."oordwijk 38
Telefoon 349

Telefoon 1183

~~~~~~~~
VOOR

RADIO

GENERAL
ELECTRIC
PHILIP S,
ERR E S,
TELEFUNKEN
Up gemakkelijksle
belalingsvoolwaarden

Vanall&.- per maand
PUNOBINDELKOK
Rij.iwijk 19, naast de Harmonie

JOD - KAUKLORA

Zestig officieren en kadetten
van de marille-opleidingsscbooi
t.e Bangkok, die \"oor studieHet cb.ge:li:ji<sclI gci)rllik , 'aa dt=:r;:
doeleinde!l in ItaliEi reizen, .cijn jodi_hoa.d",ad", tandpllsta 1ZIo1:iIlkt lIie
te Turijn aangc..~omen. De oW- .,u••'UI de ta';\k.. 1(100\ ,,·it. dod! ''Ce'komt aU", tand· Ul tand\·lre$Ch.;::!",klU!,
ciereD en cadetten werden door :;ooau de: gc:,,.«~,,,
de autoriteiten ontvangen en
PARADHNTOSIl.
hun werd door de bevolking een
G",bniikt d3afOIII aUta Jo:!.t\.!(k!Qr.a
hartelijk. WelkODl bereid.
••
De gasten ?:\!Uen het a.rsenaal taodpast
Prijs i 0."10 pu labe.
en "erschiiIende fabrieksgeQUI!:is.$tt (, Co.. Hamb urg.
bouwe.n bezoe.ken.

Oe betere Tandpasta,

In antwoord op een in het
Lagerhuis geStelde \Ta.ag, ver.klaarde de minister voor Kol<r
PAPlERFARRIEK IN SLUI.:. . .Dien Thomas. .dat de in''Oer Tan
J apansche textielgoederen . in
·Engelsobeo. gobi€den waar re- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.Een.voorstel is;gedaan om de .~~ti~~~nen ~ ~~: !!!
Welte'T~den
Socraooia.
aandeeJenvan de ,.Siam: .-Paper 51.000.000.;=ds in bet, eerste H. R.· VERLOFGANGERS ~~~~~~~~~~
Cy: a.an de Siameeselie Regee...· kW3.r:taah~ _van 1934 toen nog
~
ring te ,oerkoopen en .de :verdere geen. restrictie werd: ~~
Lut Uw. Piano, Koffe~ Cof
esploitatieder ·fabriek .doorhet · totlO.OOO.OOOyardsiabeteer- • Ki~ten d~or om; bcwarcn,
. -gouvernement.·. te ·doen . p~ts stekwartaal-:vanl935.
~'IJ ~schlkken on ;r,p{ach+
. lrebben.· Bet kapitaal del' maat~ . Voor de ' ~bieden waar· nog
[lge Qr~ go.....J.angKamE:I'$

IImp.

ElLINGER &. Co•

p'0 h n. K.appee

se/laPPij bed):aa"ot.een millioen. _
restrictiemaatregelen, Djnj.N. V . 'laDolla.del HOK.
, ~cals. : ve.rdeel :~ · 10.~ aand~' gen~en;:· , zijD. deze cijf~. re- _R ij~'iik J9. N;o; Ol~t d~ l:b rmonic
1en.·. Dedl{l&",eriDg. ... reeds el~
20 ... 27. milIioen. iiiii
' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
g.m&reSSe ~ .5100 aandeelen.. ~
.

!spe<tiew!ijI<
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Goed 'D rukwerk
L.

G~zag
Er vaUen, zoowel in Nederla.nd sis in Nederlandsch Indie
stroomingen te ouderkennen,
welke in dezen moeilijken tijd
aandringen op verstevigbg van
Gezag als een van de mee:st voor
de hand liggende middelen om
de steeds toenemende moeilijkheden te weerstaan.
Zij uiten zich op verschillende
wijze en ook hier in Indie is
deze belangrijke aangelegenheid
een kwestie van voortdurend
dispuut.
En nu is het vreemd, dat er
oOk in ludie, waal' men tocll
over bet ntgeheel zoo nucbter
kall denken, waar men prachtisch geheel buiten den invloed
stant van de politiek, bladen
zijn, die geeD gelegenheid laten
voorbijgaan om van dezen
",cnscb tot versteviging van
GczaS te getuigen, door ..
dit:telfde Gezag zoovccl mogeJijk te kleineeren; door zooveel
Ologelijk afbreuk tc docn aan
cen Regecring welke onder zoo
\Iitcrst mocilijkc omstandigheden het bewind beeft te vocrell.
In het bijzonder is de Java
Bode daar ~tcrk in en lmar
llummcr vun Za.terdag j.l. is in
clit opzicht ccn voorbccld geworden van een vorm van jour·
IIlllistiek, welke zegt tc streven
naar de vcrstcrking van de }JO~i tie van de Rescel'ing. maar die
ill werkelijkheid niet andel'S
eloct dan dczc positjc le ondermijncn.
Daarbij is het wei ZCCI' 0pvuIlcnd, dnt het blad eerst dieu
<lug. dell e lf d e n Januari,
gclegcnhcid \'olld om in ccn natlcre bC5chollwin g tcrug le komen op de Oudejanrsavondrcdc
\'an den Lnndvoogd en op de
N;cuwjaarsrcdc vtln Minister
Colijn.
Voot' dc~ luatslc rcde heeft
llel blad, na cell lijdsverloop
van ticn dagen, niet nnders dan
C(:ll honcnde critick, welke
gcenszins op zakelijkheid gegrond mag heeten en welke crmedc eindigl, dnt men den :Minister \'cnvijt, dnt dcze zijn
(lllVe rmo gen maskecrt
door CCll vlucht in de wclsprcJcendhcid,
Het klinkt ictw;lt vreemd,
:lklfs door iemund !tIs de hooedrcdacteur van de Java Bode is.
lI'l inistcr Colijn 0 n v e r m 0g C n tc hooren vcrwijten.
Want men mag het met dcze
figuUl' ,·m in politiek opzicht
niet cens zijn, hocwcl het juist
Minister Colijn is, die zich in
dezen zorgzamcn lljd volkomcn
b 0 v e n partijcn Iweft weten
te stellen, men mnakt zith toch
wei zeel' belachelijk om ten opzichte van dezen staatsman het
woord onvermoge n te
gebruikcn, waar zijn kwaliteiten intcrnationaal worden erkcnd, waar hij in de wereldpolitiek in menig opzitht sterk op
den voorgrond t rad en de positic van ons land in internationaal vcrband versterkte.
Alleen al het gebruik van dit
woord maakt eell aanval op den
min ister als in de Java Bodr
gelaneeerd, tot eell daemagogifiche charge, waaraan een pubUek, dat over eenigen critischen zin besehikl, niet de al·
lerminste waarde kan hechtell.
Ret is een vorm van pole·
miek, die zijn invloed kan hebben op cen niet zelfstandig oordeelende massa, juist door zulk
cen "vlucht in de welsprekenbeid", maar waarmede men
toch bij de Europeesche gerneenschap in Jndie, die cen heel
wat · nuchterder onderseheidingsvermogen heeft, niet het
allergeringste resultaat bereik:
en waannede men eMlstig bJijk
geeft het intellect van den lezer
te onderscbatten,
Bovendien zou het verduidelijkend werken, indien tre hoofdredactie van het blad zou willen zeggen, wie die "men;' is,
die tot zulk een. oordeel over

mig van het llOOdige geld om
de producten van"elde:s te \roo..
pen, waardoor een land a1s Italie tekort aan grondstoffen
heeft: En wt vraagstuk is Diet
een van internationaal-juridischeo a.ard. maar een fioan-

,!Billijke Verdeeliitg".

Schragers van bet
! .....

Van koloniale grondstollen.

den Minister komt," waarbij wij
dan herhalen hoe vreemd het
is, dat zulk een besC~~uwin~ in
de Ja.oo Bode verschtJnt, tIe n
dagen nadat de rede is uitgesproken en juist nadat het oordeel van bepaalde kringen in
Nederland, die in het geschimp
op deze Regeering voorgaan, in
lndic per luchtpost bekend kan
zijn! ..

In de groote rede, welke de

~i:el~~=~S~a:~b~m~~

koffle

2.417.000 "

8,3

Brit.ache minister van buiten- wol
landsche zaken Sir Samuel koper

1.7:l2.400"
2.009.000..

6,9

grondstoffen geholpen mooten
worden, dan niet door het af-

205.897.000"

6,4

staan

UJ28.000 .,
202.667.000"

5,8
4,12

maar door hen internationaal
kooplcrachtiger te maken, d.w.z.

1.451.000"

0,26

deor dank zij onderling overleg

noare op 11 September van b et petrolilwu
vorige jaar te Geneve hield, ~ood

roerde hij ook h et vraagst uk ijrerertB
v:m eell "billijker" verdeeling zlnk

i,l'i

van koloniale gebieden.

;::.' ~:n:J~l:!~~::~~jd~lijfk ::::: 8.;~:::~:: =~ ~~ls~:~J:f i~a~end~!~:~:~

Dat zijn sprekende cijfers. del te helpen vergrooten.
paganda voor dit denkbeeld Men zlet er lit, dat het deel der
Wij zijn ervan overtuigd, dat
werkelijk i-odruk op bem. had produetie van tal van belang- de roep am kolonien in die lan-

over het geheel procentsgewijs kie ala aanvulling op de natiomaar gering is. Het is niet ge- nale autarkic zou verwoestend
heel duidelijk, hoe men zich een werken op de economiscbe ver-

;:~li~rlo;::!~~nge~rC:~:!~i~ ~~~d~~fi~ ~~e::~~e~e ;;ij~~~:

ann aQ:l.

kolonH~n zijn, hUll com-

wanr bet speciaal voor zieh een

~~~~:lrz~~~e':~r~j~~I~dUCtie- :~~~~~~ fa~n~~~~~nz0cfe ~:~~

Wie deze cijfers niet kent of bestaande
productiegebieden
er niet op let, hecht aan de COll- daaronder te lijden hebben. Wat
sequenties van een zoodanige zou er van de welvaart in MiQ.den-

en

Zuid-Amerikaansche

~~:~~e ;;,e::elij~~riie~~ane~:~:

v.W.

UI.J.STfUI\I!S

moel bovendien in het oog worden gehouden, dat maar enkele zouden worden geopend?

~~!r~f~;~~~a~~~o~~~~e~~i~~~~: ~:er t\;~eo,d~:!f~~~~:a~~a:n::~

0;:

inderdMd eem2zinj onloqi(ch
om zander wlelen 1e willen Tlet(en.
doch komt hel niel
op helzelfde neer, wannee r Ulro.chl
qezell i~heid in Uw hUI( Ie krijqen
zOflder yo.dloloe\1c?1 ?
het i( heu\ch geen overbodige luxe I
IMI oo( de Philip( 333 A de Illeuwe vlere!donlvollq<lr
In Uweig<zn home demoo\lreeren I

en mliUldaatgebieden aikomstig, handel bestond. Koloniale autar-

~de!~~ ~:a;i~:::en ~~e~~~ ~!~~:~~~~ti~ete~~i;~b:.arHie:ij

OngetwijfeJd zijn dit passages
welke de scherpe aandacht van
de bevoegde autoriteiten verdienen en welke een zeer weemd
lieht werpen op de geestesgesteldheid van een redactie die
"met de bajonet op het geweer
op de bres zegt te staan voor de
handhaving van het Gezag".
Want deze redactie vergete
daarbij niet, dat Nederland en
Indie door een onverbrekelijken
band zijn verbonden en dat het
Gezag in Nederland in hoogste
instantie ook het Gezag over In·
die is.
Terwijl de Regeering in Nederlandseh lodie nitingen van
trouw aan Haar Gezag en sympathle vaor Haar beleid onmogeUjk a ls ernstig gemeend kan
accepteeren indien bet Maederlandsche Gezag ter zelfder tijd
op zoo te veroordeelen wijze
wordt gehoond en aangetast.

W.J r.;4r ·

:~l::~'~eS;:l:rY\Jen mcdewer- ;!~~:-fdnd~:~e~itv~~~~Fo~i~~ ~~~ ~:~kl~e~in~~enk~~C~:j~

Het denkbeeld van herziening
De campagne welke met eell van de verdeeling van kolonien
vlucht in de welsprekendheid en rnntldaatgebieden en dat van
tegen Minister ColUn wordt ge- redelijker dislributie van de ko"oero, en welke zich doelbe- loninle grondstoffen is afkomwust richt op het ondermijnen ~n~ l~~e~ev:~i~~e~nV:;:;:~~f::
van het Gezag der thans aan bour Party, van de Engelsche
het bewind zijnde Regeering, libcrale partij en van geestelijvond Zaterdag in de Java Bode I;:en, wier bedoelingen e~en. goe~
een tweede uiting in het Gehei- tijn als hun inzicht slec tIS. ZlJ
me Haagsche Dagboek van Gerard Jan Baron van Chatwijck
waarmce enkel kwaad kan word'Overzce.
den gesticht; het eenige dnt er
Oit dagboek heeft den laatsten tijd op verschillende gronden de belangstclling getrokkcn
E
. d . t
t·
I
:~~ebilite~t
m~or~t
me~~~~/o~:r~
vall diverse groopen der samenleving, cen helangstelling welke groot, maar de anarchic tusallerminst vleiend is geweest SC~t~ d:V:!~~~"aok de Britsche
voor den inhoud ervan en wanr- minister van buitenlanilsche zaoJ) in het College vnn Gedele- ken zijn sllllctie gaf aan het
gccrden onder meer de aan· denkbeeld - zij het dat hij het
dncht dcr Regeering en baar ill zeer voorzichtige termen en
bcvocgde instantics werd ge- ~P~~k g~~~rd~~~g~~t~~t~:
vestigd.
der tc wordell bczien,
Den minder oirbaren inslag
Dc gedachte van "billijker"
van deze dagbockblnden willcn verdeeling van de productiegcwij hier niet in besehouwing ne- bieden van grondstoffen ZOtl
men, doeh wei willen wij enkele ni et geboren zijn, indien er nog
te vcrdeelen waren.
passages op politiek terrein gebicden
Oit is inderdaad nIet langer het
nnar vorell brcngen, welke in geval, althans n iet voorzoover
het Dagboek van Zatcrdag j.1. het gehieden van eenige waarde
voorkwamen en wanrvoor de betreft. Het vrangstuk geldt
hoordredactie van het blad ten een eventucele herdistribuUe
lilotte de vct'antwoordelijkhcid van de gebieden welke thans
reeds grondstoffen en voeqingsdt·aagt.
en gcnotmiddelen leveren.
Hct kabinct Colijn en het beDc vrang rijst, welke hun bestult lot aanblijven van den pre- teekcnis thans is; d.w.z.: welke
mier bcsprekend na de kwestie is, procentsgewijs, de bijdrage
der onderwiJsbezuiniging, zegt ;~~d~~~i:eb~~~e~et~~;n~::!~~
de uagboekschrijver:
grondstoffen? Een voor de'
" Wij allen onder doodsehe hand Iiggende vraag, die al eel'stilte zulks aangehoord, doeh
der
opgeworpen werd.
plots de hecr Sado met hoogdeze
t
rae:lb,:e v~~ag
rood gclaat en luidkecls: "En tc
dilt noemt dczelve Regeeren!
Bah, foei, pfui!!"
En dezen zelfden heer Sado
laat de dagboeksehrijvel' in verband met de opheffing del'
weerbaarheidsafdeelingen van
dc N .S.B. zeggcn:
.. dat van IlU af de jongelingen des heeren Musterts
volkomen weerloos overgeleverd aan de terreur van rooden en bolsjewik en dat
voortaan ze~fs wettige zelfverdediging in Nederland
verboden, althans indien het
gaand om een nationaal sociaHstisch indivldu".
Ten aanzien van de vervol·
ging welke is ingesteld tegen de
redacteUl-en van Volk en Vaderland, schrijft de man van het
daghoek:
"En eoncludeerde Zed. (Sado) met stemverheffing, dat
er in Nederland met 2 maten
gemeten".

rl

gtlf, dat de gedaehtenlooze pro-

Doordacht is het denkbeeld
herverdeeling blijkbanr one~di~~~~aOaf~:~o'b:i~~!i~~f~~~ der
voldoende door hen, die het opvcren. Ook in dit opzicht hlijkt wi~~en·het worden aanvaard,

",

gedaan aan de bedocling; dan
zoudcn ill verschiJlende streken
van den aardbol verscheidene
stuk),en geschonken JUoeten
worden. En dat Is natuurlijk
ultgesloten.
Een herverdeeling van de koloniale gebieden is slechts door
een wer·cldoorlog mogeJijk. E n
al zou de poging slageD, de
winst zon weI zeer dubieus blijken te zijn.
Ncmen wij aan, dat Italie een
of meer stukken gronds, desModa uitgestrekte gebieden,
zou krijgen, welke t hans aan

;:~. ~:te~umdo!:I~~~~~a~e!::

den.

Thans

koopen

zij

Nederlandsch ..

M A A T S C HAP P IJ ·N, V.
OPGBRICHT IN 1857

die

percenprodllctell

totale tWreld· tage- der
producne
koloniaZe
productie

882.000 ton
97,4
"'0.100..
91
89.8tlO.sOO..
82
CIlcao
·556.100 "
67,1.
tUJerts
195.000"
62,5
phosphaten
10.699,000" ..-51,8
mangaanerts 3.561.000 "
4S

rlet8u1ker

17_1~.600..

~,1

tabak
katoen

2.28{ .000..

S8,36

~1U.600:.

24 ,S

baux.iet

U90..QOO ..

nikkcl

M

M.IOO..

20.3

'1
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aan deze
den welke reeds onder de heer- ondoordachte en onklare voor-
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onderneming een eerlijk stuk
brood wi! verdienen. Hij k&n dat
doen onder beschel'ming van de
regeering hier te lande, en Italie behoeft niet op zoek te gaan
naar kolonien, waar het ten
kOste van groote offers nog eeo
bestuur moet organisceren.
En desgewenscht kan het, als
het geld bezit voor eigen exploitatie, dit gebruiken om pr oducten te koopen welke thans
in koloniale gebieden worden
voortgebracht. Het behoeft er
niet meer voor te bcta.len dan
het moederland-zelf.
Wat z.ou er in den feitelijken
toestand eigenlijk v~~r nieuw
element gebracht worden, a.ls
het denkbeeld der hef"erdeelingsfantasten verwezenlijkt zou
worden?
Inderdaad is het niet het gemis van kolonien, maar het ge-

ex· pachter Hotel Jansen Sema ra~g.
overgenome~.

Dagkamers
va:aaf
f 3,50 pe r pcrsooo
Maaodkamen"
" 60 - ~
Bonboekjes a 30 borv; " 22.50
die tot enkel onheil kunnen
,,10
" 8._
voereD.
P
E
Er is geen herverdeeling
rima tafei onde; .ur. toAeZi.ChMt • STAB
denkbaar, die met betrekking
tot het grondstoffen-vraagstuk
van eenige beteekenis zou zijn. ~;;;:;;;;;:;;~;;;:;;;;;:;;;;;:;;;::;::;::;::;;;:;;;;;:;;;::;;;:;;;::~;::~~
De verdeeling van de kolOD!ale -:
grondsloffen, voedings· en geNiet nJ[een in Indi ~ stelt een ieder ve:nrouwen !11 ons.
notmiddelen heeft sinds de tij·
doch ook in Europa.
den der P hoeniciers door tusOndervCllgend telegrOlm naar <lanleiding V<ln het jublleum
sehenkomst van den hnndel
VOl D de bekende firma REYNST EN VINJU.
plants, en gesehiedt op die wijze redelijk bevredigend. Vrije
.. Iubilcllm reynvln lu bloemswk vij(entwinrig gulden
bandel, vrije warenruil, niet bek<!art waarop met onZ:£! best.::: wenschen rer gelegenheid
lemmerd door hooge toimuren,
van die gedenkwaar.:lig jubileum uwer ft lma·· .
is eerste eisch. Wordt daaraan
,web" denha<lg.
voldaan, dan zal de roep om een
herverdeeling van de koloniale
gebieden vanzelf verstommen.

~~~:ting~~rl~~;-lij~OO~~~~~~

I

Zwerltocbten door Tokyo.

want bet gaat tegeu Kerstmis
en "O-Shogatsu", bet Japanscb
Nieuwj3ar en de mensche. voe·
len zich, als overal in·gelukkig
I.
omstreeks dozen tijd.
Een fruitwinkel, wsarvan de
Het is avond en ik dwaal houten schotten, die den voorrond door Tokyo. De scherpe
wind jaagt mij de vinnige kou- wand vormen, zijn weggenomen,
de in het gelaat. Het is mistig
en de lichten der voorbijsch.ietende auto's schijnen druilerig :~~~en~n ~e;;s !7a!d~~
en verdrietig voor zich te kij-

door

P hilip J . C. Tis se n.

ken.

het " H01:EL DJOCjA" Sluisbrugstraat in beheer

heid. Dat kan aan een agitaUe
voor herdistributie, waarin de
tnussa betrokken wordt , een

ZEGT U DIT NIETS ! ?
BLOEMEN-PLANTENBANDEl, ORCBIDEE£NKWE£KERIJ
WELT. 578

Mevr. A. RIEL

WELT. 578
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OPRUIMING

:;:;;'~:~tm:dj~.::n ~1:

ALLES TEGEN SPOTPRIJZEN
Taka TIO TEK HONG

Het stadsleven gaat zijn ge-

;;~ndedi.!:~~n~kkelijk

Ie
koude
is bet
op straat.
wonen
gang
en druk.
ondanks
de fellk heb mijn ha.lsdoek good
vastgeknoopt en loop, diep in
den kraag van. mijn wlnterjas
gedoken, langzaam verder_
De voorbi;k,aangers hebben
haast, zij slappen vlug en veerknchtig wort, verlaDgend naar
hun -warm t.ehuis en wachtende·
familleleden. HWl gozichten"en
er vrooliik. en,ppgowekt 'lit,

Ik wandel langs het Shinbashl-station, w:aar fraaie sedan-ta:zj's geduldig waehten ;
een late reiziger snelt haastig
het plein over, de panden van
zijn overjas links en rechts van.
hem wild heen en weer fla.rJde-.
.rend a1s vleull"ls van .... vogd.
De scheDe ftuitstoot van een
eiectrische Iooomotief huilt b0... bet - -

un.

Pasar Baroe:

'I._,'

Bat.·Centrum.

~~~==========:;:====~~
Zij die haar potje kook. op gas,
is ~t v]ugste ldaar en in haar sas!
WU. U da. ook zijn, bel. ~an e""" op WI•. 1710

N......
.....·

I~

G:..

.

•

GROOTE BALANS

:,;:~;,t:.~e:=..~~~

rubber
thee
rIjst

ADVIEZEN

VOOR ALLE

~~~i~~, ~:~e~::m~~~:~t i~o;e~~:: lenE~li;~t~llai: ~~~~gd,

ijzererts en zink.
Het deel van de totale voortbl'en~ing van deze ptoducten.
dat Ult de kolonien en mandaatgebieden afkomstig is, blijkt
over het geheel belangrijk geringer te zijn dan men zich ge- ~"""""""""""""""""""""""""""""""""'""''''-'''-''"-~~~~~~~~
woonIijk voorstelt. In den bier

~~jg~~~:j~ ~~:;;l~~r~:~:f.,.~~n

TI'. BA.TAVIA

EFFECTEN

ORDERS

C~~~~£~~~~:~~:h ;:n~:~e;: i:;~V~c2;;;;r;:fZ~%~~i ~~~~~e~g~~~v::;~::r~::'; g~~

durende een jaar waarin de
verhoudingen betrekkelijk normaal waren, en het percentage
dat voor rekening van kolonien
en mandantgebieden kwam. De
jaren zijn zooveel mogelijk zoo
gekozen, dat zij Diet te ver
aehter ons liggen en tach de
invloed del' crisisverhoudingen
zich nog niet deed gelden: 1929,
1929/'30 en het jaarlijksch gegemiddelde voor de periode
1925-'29.
De cijfers zijn dan de volgende:
·

HOOPDKANTOOR

~~~I~~~~~;n~ij C~t teu:;:~~~

zijn naat' verhouding redelijk,
zoodat in de meeste dezer nietkolonien-bezittende landen het
verlangen naar kolonii:in-bezit
ook niet sterk is, indien het al
bestaat. Maar zouden wij ons
toeleggen op de politiek van cen
hypothetischc grondstoffen-gerechtigheid, dan zouden hun aIleen gebieden gewaarborgd moeten worden, waal' zij grondstoffen, voedings- en genotmiddelen
zouden kunnen produceeren.
D.w.z. hebelfde geld waarvoor
zij thans koopen, zou op andere
wijze, Dlel hetzelfde resultaat,

ten .hebben am die bezittingen !.71~~~dov'!~~~~fg ~:!e~~u_ni:;
tc exploiteeren. Maar als het zou lang niet voldoende koloover kapitital voor dat doel be- niaal productiegebied te verdee-

teneinde daaruit na te gaan, voor ieder, van welke catie ook,

~a;,p~~: :::,Ui~~~,~b~~t

_

ESCOMPTO

Indische

't~elkd deC!kvajll ~e wereldPrdoduc- die hier door stichting va,n een streven naar recht en billiJ·kIe oor 0 omen en mnn aatgebieden~. en welk deel door on·
afhankel~ke .. Ianden geleverd
wordt. HI.e~blJ w:erden de Britsch.~ dominIOns t ot de onafhankehJke land~ gereken,d; Ca~ad.~, AustraIte. en ZUI.d-Afrlka
zlJn . ze~standlge .geb1eden, en
ste lh~ met ~olonien In d~!: zin
waarl~. de .~ongo Rhodesle e.d.
koiomen Z.lJll.
Ons onderzoek betrof de volgende grondsto£fen, voedjngsen g;enot~iddel.en : aluminium,
bauxlet, blctsUlker, cacao, ka·
toen, koffie, koper, lood, mangaanerts, nikkel, petroleum,

~_~~: vv. 27 3 -64 6'

~~~~~~~~.=
_=:_:_:=~~.~~~~~~

~ns~:s~~n g~e:~fe~~fe~ dan zou men oak consequent
wilde n1en een land als b.v. ~~~t~::Pt~~~ga~~~~~~~~:
Duitachlund of ItalH~ "naar bil- maar ook Oostenrijk, ook Zwitlijkhcid" van niet te eenzijdig serland, ook Joegoslavie, ook
koloniaal producUegebied voor- Zweden en tal van andere lan-

~=' 2:~1 z~t~km;!e~e:e:~~t:ij~

' I U ir6 Y I

NOORDWUK 24_._.....

. Onder het · don}l:ere viaduct,
waar
ttelnen donderend over
voortijlen, staat een kleumende
figuur in lompen gehuld, Een
paar oogen kijken mij aan en
ee.n versleten hoed wordt afgenomen. Ik werp er iets in en er
weerklinken enkele onverstaanbare \Voorden, verloren gaand
in een wipdvlaag, die door de
open ruimte rukt,
De lucht is hetder en de sterren twinkelen alB diamanten
nan den kouden o.vondhemel.
Een rosse gloed schittert
's avonds boven de stad.
Verder slcnterend door een
donker zijstraatje kom ik op de
"Ginza", dat beteekent "Zilveren Straat".
De Ginza is weI de drukste
straat in Tokyo, welke zich
baadt in cen zee van licht, dat
behal"e van de tallooze electri:lche booglampen ook lin!{s ell
T('chts in den vorm van overdadige neon-licht rec1ame met
prachtige kleurcn van de willkclhuizcn en gebouwcn a[vloeit
en weelderig str aalt al~ de zon
zelf, Vl'ccmde karakters rijgen
:dch hutomatisch tot mededeelingcn aancen; de beteekenis
gaat VOOl' mij vcrloren omdat
ik het grooLstl: uccl van dit: geheimzinnige, symbolische lettertec-kens, ~ic eigcnlijk geen letters maar bcpaaWe bcgl'ippell
VOOt'steliell, nict kan onteijferen ,
Toch doem die lichtcnde hiCroglyphcn gezeUig en prettig aan
(!ll hcbbcll door hun onlcesbaarheid cell zekcre mystieke bekoring \'oor mij. l k hcb van
sommige wei cell!) llnor de betcckcnis gcvt';lngc1 , moor die
slclde mij door al\edangschhcid
tclcur, .>;codat ik dicll:langanndc
licvC I' onwelcnd blijf!
Bij CCII van de groote Kerst(wlLen, die wij in elk land om
dezcJl tijd "a n hct jaal' tegcnkomen. mct uitzondcl'ing van Rw;~
land's Sovjct, slaat cen soldaat
wm het Leger des l'f('i1s. " For
the pOOl'!" zcgt hij laclH!I1d en
in zijn kleinc splcctoogel1, die
mij door zijn ht'i11 cglo:!cll aUllkijlt<!Il, zie Ik ('en glans \'nll hoop
(~n blijd~chQP en ik Inch vroolijl{

de

It'rllg.

~k~~

demonplaten en
voor n at doe1 cen luidhoven de deur opgezoodat men er ook op
genielen kan~ Een
J apansch wijsje weeren velen staan, ondanks
de kou, met glundere , gezichten
te luisteren.
In bet kleine eementcn waehthuisje, waar een agent van politie zijn dienst , zit of st aat te
doen, hebben een paar jongelui
een heftige woordenwisseling ell
bekijken elkaar met opvretende
blikken. Waar h et om gaat, doet
Cl' niet toe; men heeft eell mee.
en er wordt
door niemand 110titie van
wandelt, aIleen of met
vrienden, de Ginza af en
weel' tcr ug en dut kan
tien keel' doen of twintig
keer , nnal' verkiezing.
Dat is hier zoo de gewoontc
en de Giuza is de strnat, waar
men flirten kan, knipoogen of
"bij ongcluk" tegen iemo.nd
aanstootell ell dall z'n excuses
aan hiedeu ;';Cuder dat men bevreesd behocft te zijn, dat de
persoon in kwestie zulks kwaJijk zal llemen ! Als men van
Shinbashi-Slalion komt, moet
men het linke\' trottoir houdell
en daarop oak terugkeeren.
Daar loopt het gezeIligstc publiek en hccft een meisje kans
om een vriend en cen jonccn
Imns om eCll vriendin op to doell
en zelfs meer d,111 dot i~ mage'
lijk, want 'fc)kyo is een wCl'cld·
stad! Op den leertijd wordt niet,
niB in IndiC, gelet. temn inste
niet als een factor sinc qua non
Gil mcn .-jet hier oudere dames
met jonge vr ielldcn en oudc
heel'en met licfl.·tllige jonge
mcisjcs 0Jl slap gaal!, ja nndel'e
eombinatic's zijn 7.cl fs oak HOg
mogclijh:.
A ls U ,.ieh cehle)' te oud v()('IL
of niel 01' Iwt gezcllige sehittol'cn vall oog-en gesteld bent.,
ktmt U ook oan de ovel'2:.ijoc
gaan wi!1kelen, waal' cell bezadigde!' publi E'k zijn inkoopC':n
doet.
Dc lrotloit·s zijn breed en
kooplui heblxm danr ltandig gebruik van gcmaakt door er hUll
kraampjcs oj) to lltellcll en zaken tc doen, %ij hobhell \'cel ell

. Nict Inng da.nrnn bell ik cell
V<'r\orc-n w!ludelnol' tllRsehcn de
mCl!SCilCllmenigtc, die :dch over
lie ll'Ottoit's van de Ginn in
l)Qnlt.'l mengeling en in heidc
I'iclitingcn Inngzunm \'oortbcweeSt.
Dc cafe's, lunchrooms eu ~ij:~:rl~~l1J~c~~~~'~~~~jp~~n dS~~l~
thcchuizCll rnaken gocde zakCll tUeties, scl1ilderijen van ollbc·
I'll slroomcn lHl ~lampv()1. Men kende of aankomende artisten,
:.mck l de wanlltc ell de ge:zc)Jig- spcelgm,,"{}, gIns- ell aardcwcrlt ,

en tudsc~iften. VuJpen-

houdet'S, patentgeneesiniddelen
tegen allerhanae ziekten, modeartikelen voor dames en heeren,
coupoc.netjes zaehte zijde en
crepe de Chine en een ruelligte
van aUerlei andere dingen , die
op aantrckkeUjke wijze :djn uitgestald eo aangeprezcll wor den
rr,~t een radheid van tong, weIJte doet denken aan onze w oordenrijke markthandelaren uit
Amsterdam,

I n de breede en diepe portiek
van een weelderige en chique
juweHerszaak, die vanwege het
late lIU1' reeds geslotell is, staat
een nog jeugdig artist ijverig
te schotsen. Naar zijn kleeding
te oordeelen sehijnt het hem
niet "oar den wind te gaan ell
zijn zijden flodderdas, die eells
zwart geweest moet
zijn,
zweeml Ull verdacht naal' dOIlken'ood! Een kleine Japansehc
vrouw met cell opvallendc "make-up", die nochtans haar middelbaren leeftijd niet vermag te
lllaskecrcn, staat gewichtig te
poseeren. Zij heeft met haar opgemaakt, In:\ar alledaagseh gezieht iets weg vall een would-be
actrice, die een min of meer roman tisch leven achter zich
heeft ell nog geniet wat er te
genicten valt.
Toeh sehijllt zij geld te hebben, want eell apvallend knap-

Met deze zend- en ont\'angurr SHA...~GHAL
installatie 2Al een groat aantal
De ..oorlogsscbade".
experimenteele
uitzeodi::J.gen
Sedel't in Januari 1932 de
plaats vinden. die verder \'erbe- wijk Chapei (Shanghai) door de
tering ,'an bet systeem ten doel J apan!lel's werd verwnest, is
hebben en die tevens nadel"e ge- door het gemeentebestuur \'an
n
a:
blaast de jonge teekenaar in korte golven. Tot dusverre is deropbou'w gespendeerrl.
zijn verkleumde bandell; hand- gebleken, dat de practisch
In verband met het feit, dat

jDngen" die miustens tien
jaar, of twintig zells, jonger is
dan zij en een vroolijk, innemend gelaat heeft, staat naast
baar en is' haar echtgenoot of"
amant. Voorbijgangers blijven

pc
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De demonstratie

was

eell

~~~~e~l1~~~~l;~rb:r!~~~n~a~:~~

:~;t t~~~iS~~ct%a ~~td~1%:I~'I~:
~~';; :~~~,!~r .li~ ~jjOj~~"~~I'~~:
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op~el(»it.

Icchn~sGhen 1rlcclcwerk.er).

Eindhov. n 13 December 1935, fijnere 1'11l;tC.'l" worden gege\'en,
Illtusschell zijn de resllitatell,
DL~zer dagcn vonden in tcdie Illet ISO lijnen met het Phi).;~H"\"HJrdl:;: hc!d \'1\11 de icdlll! '
Hcll.: \llIl{per:; de CN'.~lc uit~n· lips zend- en ontv:lllgsteem bed!ngt·JL plrullslnct,lcll zoojuisL reikt worden, ,·erro.ssend goed,
gr.I'C!cd sclwmcn lclcvisic·zcnAls opllame-instrumeut ann
dCi' \'an Phllip~ te E imlhovcn. de zCllderzijdc client een electro"'-001' dc cerstc mnnl op hel
wanrin
gebruik
c{'IIL!na nl wet'den daarhij blli- nelleamera,
ll!nopnnmcn 7.0n tlet' ccnlg tus· \Vordt gemutlkt van cen ineouHr; hcn~\ nd!lIJ\l
ovcq:;,cb rnehl, noscoop, ill principe een schit·
Ncdcdund heeH zleh daa)'(\o'Jr terende Amerikllnnschc uitvill,'Ull cell rlcl' aUcl'ec l'~lc planl.
ding. Deze il1!:lta llatte maakt
1;(:11 lip lclcvj~ic-gcbh'd VC1'2C! .
kCl'd, meldt c~n technische mc - het rnogclijk om buitell tafereeucwcrkcl' van h(!l Aly. jJIJ/rul len
onder natutll'lijke bclichlc Semarnng.
ting, zonder tU!>5chen,kom~t van
ecn tnsschcllfilm of van een
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N D A A G de bloemen niet
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het televisie-oog besl1ied ell Oil
Djoharlaan 25
hetzelfde oogenblik weer ziehtbaar gemaakt iu den ontvanger,
Het zal heusch zoo lang niet
meer duren, of in onze hUjSkO-I -a;;;;;i_;;;!i~~~;';;;;;;;;;---";"'-=====
mers iuist eren wij niet alleen I
meer naai' Ollze internationale
Hebt U !evee l ge rookt ?
voetbalwedstrijdcn, maar z i iii n
ze daarbij tegelijk

Daardoor rau we kee l?

Tijg e r
B a la.sh-i n
S al

GOEDKOOP LOGEEREN in eon
UITSTEKEND HOTEL
HO T E L CRAM ER

aal,:~~~kC~~[ t~l~Vi~~~l j~~~l~I:.liWii iWiSCi ·hi ieiiiS~C
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ze~' ~~~
nog verre van natuu rlijk.
Anders is dit even wei bij
Philips. Men heeft hier dermate geperfectioneerde apparat en weten te bouwen, .dat men
or Donderdag in geslaagd is
eenige moeite buitenopnamen (in gewooll daglicht)
over te brengell. R et is de
eerste maa l dat dit in Europa beeft plaats gevonden en
aIs zoodanig is het stellig te
beschouwell a 1 see n m ij 1P a a 1 in de ontwik.keling van
de televise. terwijl het een verbeugend feit is, dat Nederland
thans ook op televisie-gebied
in de voorste rijen staat.

d:~ 1~~e~ij~~r~:~~::~

GROOT - GEEN

Vraagt ons

demoIlStraties te Eindho- Januarj oIfjcieel geope.lld.
AFD., STROOMVERKOOP
vaste tar ief van 20 sen. De ven toonen overtuigend aan,
D. van Houten, Gedipl.
mooie gigolo laeht en fluistert
Schoolweg-Noord No. T el. Welt. 300 toestel 1-1.
haar iets in het oor; ook de ~;ge~ij~e;~~~ tO~~~;~h:~~~
lacbt en zcgt behaagziek
nog slechts overwegingen van
j aponnen en knippalro- ~~~~~~~~~~
wat teCllg. Zij gieehelen ala kin- financieelen aard de oorzaak
elk genre tegen billijl.
deren en met ~n lheatraal ge- ervan zijn, dat het nog wel
Geeft ook pl'ivaat- en
baar bergt zij de schels in baar
met uitreiking van
wijdcll mantel. Dan vervolgen :~ig~~a~i?~~~ d~~~~ll~:!n:~
zij gearmd hun weg en verdwijBUN GAL 0 W S
nen in de menigte. De artisl wi! ~~O~~:~e~le~:~;~e~~~d in~evoerd
StemVormlng
EN K A MER S
met mijn pol'tl'et begiunen,
D e clamatie-Voordracht
TE
maar ik loop door,
De demoJlli.tro.tia.

l 'cle\'isie llrnetisch

KLEIN

TE

Vl'OUW

~~o~ij~~:~~~~noo:~t~:L j~!! C't:~

Phil-ipSZL'1ldel' celt groot S'UCCt:4'.

De experimenleele te1evisiezender, die thans te Eindhoven
in bedrijf is gesteld, d ient vOQrloopig voor onderzoekings doel·
einden. Deze gecombineeroe
beeld- en gel uidszender werkt
zoowel voor beeld als ge1uid op
een golflengte van ongeveer
7 M. en zendt een signaal nit
dat overeenkomt met cen beeld
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1ijkheid 500 meter verder in het
laboratorium voordroeg. Het
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OUT·DOOR·RECLAMES WORDEN DOOR ONZE
G ESC H 00 LD E E U RO PEES C H E K RA C H·
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GEEN
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dan 40 K"M. De nieuwe centrum van het civiele

maar dan al bet er en betel". Zij
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Rechterlijke uitspraak over de
waarde van Courantenreclame
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Nadat de voorgaandc jal'en
was ingesluirnerd,
.
in het afgeloopen jaar in
vele lauden cen hernieuwe activiteit te constateeren. :Mct de
oude systemen was men vrijwel
op eon <lood spoor gekomen:
het wal'cn llieuw(' wegen en nitvindingen, die ill dell laatsten
tijd de telcvisie van ,droom tot
wel'kelijl{heid konden makcn, In
Duitschland vinden reeds sinds
Mei vnn oit jaal' geregelde uitzendingell plaats en in Parijs
Go E NO E ON G
§ A H A R 1 46 werd deze week ond"r groote
belangstelling de eerste zender
TE L EF OON·
(op dell ElffeltorenJ ill wcrking
NUM M E RS
gestcld. Zoowel in Berlijn a ls in
Pnrijs hee!t men het eehter tot
WELTEVR E DEN
n u toe niet verder kunnen
brengen dan tot indireete uitzendingen (ovcrbrenging van
P ERIODIE K EN
of hoogstens tot studio, -_ _ _ _ _ _ _ _ _ I'lit.,'nd iingen, .wools in Pal'ijs,
PROEFSCHRIFTEN
gescbminkte
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Want de tegenwerping -..-an
den fabrikant, als zou hij de eoul'llutenreclame
gclijkwaardig
"en'angen hebben door etalage-materiaal. afiiehes, wikkels en
d?l'gelij ke, werd afgewezen.
De moti,'eering van het vonuis laten \~ij hier lelterlijl.:
volgen:
" De waarneming van
zulke
aauprijzingen
(eta l a. ge - III a teriaaI, affiches, wikkels en dergelijke)
hangt
veel
meer van het toevaI
af, dan d e waarneIllini:'
van eeu a d v e rtentie in
eouran t e n,
D e co uraute n annonce b e reikt c e n veel
g r o oteren kring en i s
door haar inhoud ook
vee l be t er g eschikt,
de voor de e le n van de
waren t e l' a l gemeene
ken ni s te br engen, dan
dit e n ke l en all een met
etalage ~ materiaal e.d.
het geva l is",
Opnieuw werd bier een be-wijs geleverd van het feit, dat
de erkenning van de waarde en
beteekenis "an oouranteoreclarue meer en meer doordringt.
( Ontui'W:: Clan

~,Di6 A":wig~')

is niet te vervangen!

wa,

dom~~pdOO m~",

/"

Ondel' de volkomell \'el'D.ndel'de omstandigheden, besehou~'d~
hij zich evenwE:I van zijn verpliehtingen ontheven. Immers
bij het sluiten v(l.n de overeen~omst, ·verkeerde Wj in de weening, dul de fabl'ikant "oo1't zon
gaan door doelmatige eourantenrec1ame de noodige condities
voar cen vlotten "el'koop \ ' 3.!l
het artikel te scheppen.
Dat was natllurlijk lliet naar
den zin van den f abrikant, die
aantoonde, dat wj nog st~s
hetzelfde bedrs.g v~~r reclame
uitgaf en sleehts de eOllranten·
reclame
gelijkwaardig
had ver yangen door etalagemateriaal, affiches, wikkels en
dergelijke.
Ret gevolg was, dat de zank
voor den r ecbter kwam,
Van groote beteekenis is het
nu, dat de rechters zieh, 2Qowel
in eerste als in hoogsle instautie, geheel op het standpunt van
den wederverkooper stelden.
R et Hof voerde aan, dat de
verkoop Yan merkartikelen
slechts mogelijk is bij v 0 0 r tdurende
systemati~
ache reclame. Eomelnadruk werd naar voren gebracht,
dat courant:enNclame daub)j op
de ~ plaats komt.

Courantenreclame

VRAAGT ONZE CLIENTEN HOE ~:-'t;~=.
!k~;;-S.e"nt\. . ~,
hecle zendinstallati
,ZIJ OVER ONS WEHK DENKEN.' ~:~:o:: 4~1~~
\
leer korten -Wj'

Een zekcr fabrilraot van een
mel'kartikel bad met een wederverkooper een contract algesIaten, De laatste verplichtte zich
daarbij binnen een bepaalden
tijd eon vastgesteld kwantum
van bet veel gevraagde amltel
at le nemen.
Met eell gerllst geweten kon
hij dit contract aangaan ; hij bad
reeds meermalen met denzelfden
fabrikant dergelijke contraelen
afgesloten, tot beider tevredenbeid. Bovendien maakte de fabrikant geregeld, en dus ook op
dat oogenblik, eeo intensieve
courantenreclame.
Een vlotte verkoop van het
ar tikel scheen derhalve gewaar bargd.
lIaar op een gegeven moment,
kort na het sluiten van de nieuwe ovcreenkomst, zette de fabrikant zijn systematiscbe eourantenredame stop.
Het logische gevo l g
hicrvan was, dat de wed erverkooper den a~
zet van het artikel ODr ustbare n d zag afn emen. Z06danig, "dat hij zijn
verpHehtingen in zake de afname v-an het overeengekomen
kwantwu Diet meer kon nako--

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ;
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dwingen "Van. de _andere · boeka~ DE POSmE VAN TIENTSIN.
-m ers, die' haar aIs-een, van bun
,eigen· leiders- 'beSchouwden.
Bezettiug 1e Tenl'achten..

De . Schiinwerper~
Ooze populaire

voorstelll~g. ·

" het. huishouden, de leveranciers,

============~======~ ~:a'~kl':!~~:j~~~~ i!a:e~~~:

Teneiodc ODZe lezers in de gdegenbeid .ie stelietL, op -eeo.
goedkoo1)e - wijze artiketeu, betrekkingen .. e:.d. elJn te -bi~en
eD/of te vl'agea bebbea wi; besloteu _vaaBf .bedco. een robrlek
"O.-P.-tjes" te ~peDt'.D. De rcgclprijs~ voor. den advertentlell
is f 0.20 met een minimum -van S regels. .

"D
".-m-e-,co

SPOR1:.~IASS "GE.
zo-e"'J(t~p-;J.-.-;ts-:-in::-g::-m:::-·
2:c
S -c
j .-,Onze speciale massage m ethode de huishouding. Brieven onder
helpt U onnliddellij k van loomheid ell stijfheid in de leden af. No. 489 van dit blad.
T. -KrrAMOTO, Sawah Besar
t
7, teL WI. 2693, Bat.-C.
vakkundige en pijnloozc verHollandsche dame, middelharc wijdel'ing van eksteroogen, in~
lceftijd, zag zich guarne ge- gegroeide nagels, enz. in
plaatst als toczicht op de huis- P E D I K U U R _ B A-T A,
hoU(iing en als gczclschapsdn- Postweg Noord 59, Tel. 4302 Y/1.
me. Kan geed met kinderen omgaan. Brieven ond. No. 369, bur.
MODE V AKCURSUS.
v d bI
N 25 T 1 538
-~-an-''-V~i:il~,ec'-s-'L-e-es""h-"'ichCCtC-in-g-,K~e-- Matram~~~~~~r_C~~nelis. e .
bon Sirih 9. Billijkste adrcs voor Opl. voor Costumiere, Coupeusc
~~is:ij~~~~~~f~~c~~k~~:; ~~~~: ~~PI~~~~1:e3 met uitr. Europ.
mels \'an J 5.-, j 3.50 en f 2.50 Dircctlice : H. P. P. de la Fossep.m. Uib;l. romans (2 p.w.) _W_ic_la_n_dt_._ _ _ _ _ __
J 1.50. Ini. tel. '1821 WI.
Mevr. Noordhoorn, !;ann Canne 9. Gedipl. costumiere. (Holl.
GEVHAAGD:
pasbeginnendc doch nauwgezcl- Dipl.). Knip- en llaailessen; Opl.
te S'l'ENOTYPISTE, voor spe- v. cxamellS; Mnmnnk toiletten
ciaal wcrk, s edurendc G uur per tcgcn biUijke pl'ijs.
dag. Sahll'is na(ll' bekwttalH- --"_ _'---'-' - - _ _ __
heid ; bij gcblcken gt':;chiktheid ZEER ZELDZAA1.f PRACHT~ocdc vQOruitzichtell. Lauda:\l'd WERI< : Gcrard van Loon: Hisonvt:rscllil1ig, UilvOCI'ige sollici- tOl'ipcnn ingcn. Compleet in orilaUes, lief~l met goeugclijkcml glnccic banden . ,Vijf deelen met
portret, well, gcretournccrd drie supplementen. Tc Koop
wordt,' Adm. Ochtcndpost No. voor f 150.-. Bricven onder
No.9 bur. v. d. blad.
'190.

Uok dat lton nu ruet meer, ook
d a t was immers een bewije
van trouweloosheid! Ook dnt
stijfde hem immel'S in xijn hespottelijke verdenking?
.
De crisis kwam een half Jaar
later. Moesjkin kwam onver-

De eerste populaire voorstelling welke onder de allSpiciell.
van De Ochtendpost in den
Stadsscilom.'\'burg werd gearrangeerd, is tot een groat succes geworden, een succes_ dat
uit den aard der zaak op de

haar medewerking had verleend, was zeer goed.
Summa. sununarum ,een geslaagde voorsteUing met veel
toekomstbeIofter.; !
Zooals wij in onze inleiding
tot deze voorstelling reeds op-

:~~re~:te e~~~~~:l;~e~dr~r:ende~ ff:~kt!~~ li~ h~r~~t~e v~nd~~

In dec.. vorigen:herfst besloot
z:ij een· bezoek aan haar geboorteplaats in Hokkaido t e brengen en zij reisde via Hongkong
en Formosa. In het voorjaar
keerde zij- echter weer terug,
via Shanghai. Toen zij in Fukien
terngkv;am, be'!ond zij ~i;iite!',
dat haar bende door Coe Chineesche militairen was v ~strooid .
Zij trachtte nag de ....erspreide
leden van de bende te verzamelen, maar slaagde hierin niet ell
werd t en slotte gearresteerd
door de Japansehe consutuire
politie.

Inilien de Chineesr:be gemeentelijke autoriteiten te Tientsin
Diet ingaan op den Ja.panschen
eisch om de voormalige Russische concessie s.an de Japansehe conccssie toe t e voegen,
(men zie 'bus vorig- nummer)
z:ijn de J apansche militaire autoriteiten gereed om Tientsin te
tioen bezetten door de ,troopen
van de autouome Regeering van
Oost Hopei.

~r~~~ ~~~s~lle~::~~"e!~~~~~t avolld, de dames ell h eeren, die Ocbtendpost , op gezet te tijden
gebaa.l' de telefoon ·op de haak. d eb ondel' lei ding van Co Bal- zulke populaire voorsteUingen,
Zij kreeg cen Ideur tot in haa r :.~;t ;::~;;~!!n~!l °Ba~!~ ~~~~erv~~~~;:~a~~~~
HOO'EL
~~~.~::~:':::e~,O~~~~~!~ .vianen goede '~ooneelvoorntel- t ooncel te Batavia.
.
_ _ __ _ __ _ __
DEB NEDERLANDEN.
s tootelijk bewezel1, dat zjjn wan- lingen te, biedeu in tijclen dat
v.W;
trouwen al die jaren vun hun wij van beroepsgezelschappen
PTOg ramma
huwelijk gercchtvanrdigd was verstoken zijn.
geweest. "Lieveling, ik kom",
Met de uitvo€l'ing van "De
Op Dhzsdag 14 Jal!Z!ari 1936.
had Marja Alexadrewna ge- man die Zijll naam vera llderde"
JAPANSCHE ZEEROOF·
zegd. Dus bet was waar . De van den belHmden E·ngelscnen
STER.
.Aanvang 7.30 nur n.m.
grand draaide a ls ~Il molen on- schrijvcl' Edgar Wallace, heeft
der zijn voeten. Hij tuimelde hct gezelschap beweze.n zijn
Gearresteerd.
1. L a belle Galathe • F. von
naar voren en greep haar bij de doe! te kunnen bereik;l1 en 0?s
Suppe
b
Sue Nakawura, de 27 jaar
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Hein Dekker. Daar liep hij nu 2ijn, was gcen!lZhlS van een en verschillende dorpen aan de
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Zij wist het r espect af te
del' wat vall deze vucantie had
Het tcgcndeel was wa ur!
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was hij el' van ver vuJd gcweest: dnan aan de verwnchtiJ1g ten
mooic vrouwen, mu:dek, dan- gezelschap te zijn, dat onder ccn
cings. En nu wa2 aUes c r weI, l\Undige leiding goed tooneel
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maar wat de m ooie vrouwcn be· brengt.
treft: hoe mooier ze waren, hoe
Het stuk \vas gcen!:l:.:ins mak(cen rcgc-! is gcmJdclcld vijf woordcn)
mindel' Hein b ct waagde ze aan kclij k en stehle aan de execute spreken met zijn zorgvuldig t!lllten hooge eischen. In · het
ingcstudeerd
school-Fl'ansch. bijzonder de rol van Anita was
Daar had je nu dat meis je uit zeer zwaar en de wijze waarop
het Casino de P aris. Ecn van de deze bij Mcvrouw D e RegtVERSCHlJNT DRIEMAAL PER
cerste avonden was Hein er Poutsma vertolking vond, vernaar toe gegaan _ 'naar het dient "eer veel waardeering ell
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Casino weI te verstaan _ en rcchtvaardigt de voorspclling,
onder de talrijIte girls was er do.t wij in doze dilettante cen
cen, die hem direct in vuur en zeer talentvollc apeelster voor
vlam zctte. In het programma de t oekomst hebbcn. Dc groei-'
had hij haar n aam gezocht. Ma- cnde nervositeit vond cen uitdemoiselle Lys' Dorin. Wat een muntende uitbeelding en naast
naam, vol perspectieven ! Ze Co Balfoort als Selby Clive,
te- Batavia en M r. Corneli s
had een klein en aoepel figuur- dl'00g' zij het stuir.
tje en gaud-blond hanr, dat als
Oolt de 1'01 van Selby Clive
en aan aile Hotels over
een helm om haar slo.pen lag. vereischte heel wat tooneel~
geh:eel Ned e ria nd sc h-ln die
Na de voorstelling wachtte hij speelkunst om daal'\'nn de volDe rcgdp rlJs bcdr.lagc20ccn r,mct c eo minimum V<lll vilf rcUels.
3an dell -artisten-uitgang op komen aannemeJijke en syrnpaADVEJ!TENT IES IN D EZE RUBRJEK MOETEN VOORhaar. Maar toen l1ij . hanr tus- thieke fign ur te maken als BalUIT WORDEN BETAALD.
s chen collega's outdekte En haar f oort rut deed.
Voor zijn tcgenspeier Frank
vlugge, mdde zinnetjes hoorde,
De admlnlsuacfe behoud t z!ch het recht voor bcpaalde
durfde hij haar niet te, nndcren. O'Ryan, (Mr. Souius) was het
advertent Jes te wejgercn.
Nog twee avonden da!lrna was dan oak in het gcheel niet geVerschijnt Zondagsmorgen s
hij op zijn post, toen zij 't Casi- makkelijk om van deze ietwat
no verliet. Iederen keel' waren zwevende figuur een goede
met een verspreiding van
:re met een heele club en hij er eatie re makeo . Dat de heer
kwam niet vcrder dan haar met Sonius erin is geslangd om nietweemoedigell blik na te staren temin . van· F rank O'Ryan een
en op eerbiedigen' :llstand- een fjgum' te m~l{en, welke in overelndje achter haar Ilan. te slen- eenstemming was met de bet eren, tot hij haar in de-drukte dbeling van den schlijver, pleit
te Bandoeng en Omstreken
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dus met dat kJcmc mevrouwtJC
Petros?hgorow. ~!weer? I~oe
toevalhg to?h.. AluJd als lk JOu
o.l?bel, ben Je m gcsprek en al-

hij haar op de onvcrwachtste
oogenblikken op en als hij
's avonds thuiskwam, verstrikte
hij haar in scbijllbaar argeloo~

rou hij haar aanspreken _ den
heelen , dag had h ij F'ransche
zinnetjes gerepeteerd, die hij nu
vlot voor zich heen opzei. Hein

rend werk grooter voldoening
kan geven dan in de rol van cell
jeune premier, vooral wanneer:
deze zoo gecompliceerd is als in

niets van aUes
Nu stond bij aan'den uitgang.
Ze kwam ,-- en de goden sche-nen hem gunstig gezind, want
ze was alieen. Nu of nooit! Hein
raapte al.zijn moed bij elkaar.
.,Mademoiselle?"
,,"Monsieur '!" vroeg ze, terwIJI
ze haar wenkbrauwen optrok
Maar 'ze keek vnende1ijk
De rooDle, voorZlehtiae ZlD.n etjes over Parijs in h~ alge.meen en de revue in het.,bi"zonder,: , draaide Hein :promp~ af
Van' haar antwoorden verstond
!~ ~~gev~ niets. Maar dat

.roepsspeler zou op deze rol
struikelen!
Uitmuntend was de heel' Van
def Reyden als Sir Ralph Whitcombe, van wien hij oen type
maakfe, dat het publiek boeide'
en herhaaldelijk tQt eeo gulle
lach dwong.
De heer Van Heijubergen als
Jerry Miller .was wat zwe.kt.er, ·
terwijl tenslotte de heer Vrede:
...·oogd als Lane eeo :Geer goedebedie.udenrol speelde.
De aankleeding van het geheel, waartoe Tako \'an de ,Pol
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MarJa Alexandrewr:a begreep
. heel goed. de toespelJ?g; -fIa.ar
:' man was J~loer8ch. Zle~end ]3.l?!?rsch. HIJ ge:oof~e . met, dat
ZIJ met haar vrJendm, mevrouw
.. PetroschgQrow lange }eJefoon, g~~prekken had . . H~J -:vas er
b. ~J n a Vt~ van OV~rtll1gd dat
ZIJ gespre en Vocr e me~. eell
: m~?, m~ ee.n minnaar. ZU, de
; &~g~ IfkarJa Alexandrewna !
:~ .kwa~ ~ell er ~t!~~ij~~~~ r;.~

:~.tr~ppen en omdat zij wist, dat
hlJ op de loer laO' werd zij on-

rustig en verleg:~ en- verward
en 'dan versprak zij zich en
z?,Cht · -uitvluchten, waarop hij
blJna ' triomfantelijk in -woede
losbarstte en haar heschuldigingen naa.r het hoafd wierp, die
hanr gnefden tot in het diepst
'van haar ziel. En dan volgden
Soms urenlange gcsprekken om
het weer goed te maken, am
hem ~e overtufg~~, om -de twij..
fel, die tach alttJd-weer iJij -hem
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Tell.

cen"vc~chte~ !jk .Iachje : "Ach,
A I haar gangen liet hij he- zijn naar den artisten-uitgang hooger gesp:mnell waren. Het
ach , klrde hU, ,.'Jc telefQneer~c spiedcn. Van zijn kaotoor belde te gaan. Vannvolld moest en lijltt ~ns toe, dat hij in typee~
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