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Een devaluatie van den gulden in het algemeen zau dus
opleveren: voor Nederland een
voordeel, dat volstrekt niet zoo
groot is als de voorstanders
van devaluatie verwachten;
voor Ned. Inde: een ramp.
En daarom vragen wij: ~
mag cr ter wille van E'en gering
voordeel van het moecierland,
een ramp gebracht worden
over het veel grootere, veel
vOlkrijker Ned. Indie?
Er is geen mensch in Indie,
die een bevestigend antwoord
op deze vraag op zijn geweten
durft te nemen.
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HIER KOMT DEVALUATIE NA AANPASSING.

'DE
STAQ.
bll

DE VERFWINKEl

Babr •• Waldmann
Talf. WI. 161 en 814
kunt U alles bekomen wat U op

v(.'rtgcbied noodig kunt hcbben
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begint onze cursus voor:

RECLAME - TEEKENAAR
de eerste in Ned. Indie.
AI, het Instituut •. SLOM'· iets brengt, brengt
het .1. altljd lets .G 0 B D 5".
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Hoewel niemand zeggen kan,
of de nieuwe aanval op den gulden, thans ondernomen door
een
Nederlandsch
comite,
krachtiger is dan de vorige en
nog minder voorspeld kan worden, of hij doel treffen zal,
heeft hij tach, zooals wij duidelijk hebben ;kunnell merken,
.meer angst en onrust in Indie
verwekt dan de vorige.
V crmoedelijk is dlt het gevolg van het besef, dat Judie in
het algemeen en de breede
schare-van loon- en penaioentrekkers in het bijzonder, waarlijk het uiterste hebben gegeven
om de gevolgen van deflatie (of
stijgende koopkracht van het
geld) door aanpassing te matigen. Wannecr daar nu nog een
devaluatie (ontwaarding van

Ret Nederlandsche belang,
zooals bet comite, dat beziet,
staat voorop,
In Nederland wit het devaluatie, omdat de aanpassing
niet heeft opgeleverd, wat er
van verwacht werd.
In Indie heeft de aanpassing
weI een goed resultaat gehad.
Beide landen staan dus ten
opzichte van cen devaluatie er
anders voor.
Maar toch zou de devaluatie
van den Nederlandschen gulden, die van den Indischen tengevolge hebben.
Het heet, dat in Ncderland
zander dcvaluatie. van den gulden de toestand onhoudbaar
wordt.
In Indie is de situatic veel
gunstiger.

het geld) allen,
zau moeten
bijkomcn,
zouden
die zich
opofferingen hebben moeten getroosten ter wille van die aanpassing, nog eellS getroffen wor·
den.
De devaluatie in BelgH~, welke waarlijk niet zoo heel vee!
succes heeft gehad, bedroeg
niet minder dan 28%. Ala de
devaluatie van den gulden niet
meer dan 25% zou bedragen,
zou dat voor het meerendeel
van IndHfs Europeesche ·lngezetenen beteekenen, dat zij in
totaa! vergeleken bij vroeger
ruim 450/0 in hun inlwmsten
achteruit zouden zijn gegaan.
Geen wonder, dat het velen
in Indie bang om het hart
wordt!

De aanpassing is een gunstige factor geworden, welke
bijv, door ondernemers met kapitaal met toegenegen aandacht
wordt beschouwd,
Er gaat hier geen week voorbij, of men leest cen bericbt
over de opening van cen nieuw
bedrijf of over plannen tot het
opzetten van een nieuwe industrieele zaak.
Het aantal nieuwe bedrijven,
dat in Indie juist tijdens de crisis ontstond, is waarlijk niet
gering.
Op den duur moet dat ook de
werkkloosheid doen verminderen,
In Nederland verwacht men
die verbetering aneen van de
devaluatie. En inderdaad toont
het Belgische voorbeeld/ dat de
wcrkloosheid door devaluatie
afneemt. Dat voorbeeld werd
daar echter verkregen nn een
nieuwe opoffering. Het gedevaluccrde loon werd er bovendien
lager gesteld,
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INSTITDOT "ULOM", RIJSWIJK 18, TEL. 6Z6 WL.
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Welk voordeel zou in Indie
nu tegcnover een dergelijltc
ramp stann?
Aanvang nieuwl: cursus Stenografie "GROOTE"
Een aantal uu werklooze
B LIN D· T Y P B N, Boekhouden en Handel,·
menschen !:ouden wellicht op
zeer lage saIarissen aan het
Corresp.
we11k kunnen gaan. En missehien, als andere landen daartegen geen maatregelen zon-den
nemen, zou lndic waf. mcer van
Annmeldlogen:
zijn producten kunncn verkoopen,
Rijlwijk 18
T,1. 626 WI.
Er is dan echtcr nog cen zecr
belangrijk
nadeel over het hoofd
T,1. 3321 WI.
Sumatraweg 50
gezicn, gevolg van het feit, dat
Matramanweg 167 Mr. Comelis.
wij dit vraagstU:k gewoonlijk
i!!!!!!!!!!~-!!!'!!!!!!!!"!!"!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!"~!!!!!!
het standpunt
~
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ropeaan
bekijken. van den Eu-
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Expositie van

Hollandscb Plateel- en Aardewerk ~:n~~Pe:~~:tde~~:~:1~j~
28 Mel 101 15 .. unl.
onze kunstzaal wordt een exposltie gehouden van dpec!aal
Hollandsch plateel cn aardewerk van fabrieken uit Gouda en
Schoonhoven.
Vazen, schalen. bordjcs. aschbakl~s, bonbon- en koekschaaltjes
:tc. Lage prljzen, vanaf f -.75.
(n

w

N.V. Boekbandel en Drnkkerij VISSBR &Co,
Rijswijk. 4

Tel. WI. 1, 2 en 1596

RADIO

Eerste betaling

J~ni

I

Leveren wi; DloDlenteei zoolang de voorraad strekt.

tegen zeer vedaagde. afbetaling

ERRES KY. 110
ERRES KY. 214
GENERAL ELECTRIC Super
KY. 208 Gelijkstroom
Met' cen jaar

ga~a:n~ie

-,van den Importeur.

-Yweedehandsch Radioto·estellen in -huur verkrijgbaar.
WiJ -repareeren aIle soortep. Radiotoestell~.
Wij h~bben geen:_Verk~,~_psrs- of Runners.
_EI~ toesiel· .heeft· een .andere klankweergavs·evenals
een Viool of Pie no, al zijn ze,van ·hetzelfde merkofl'rijs.
DUS wlI advisssre:n.-eerst'ons Magazljn· te bezoeken
'~n :. dan .. het t.oesteI naar, keuze oJ?- proef te- .vragen~
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VOOR ADVERTENTIES.
TE BAT.: SoB.H. GOPNER
TE BANDOENG: BANARBU
OF RECHTSTREEKS AAN
ONZE KANTOREN.

REDACTEUR , J. VEERSEMA

1936.

Nederland en Indie staan er anders voor.

I uur per week

VERSPREIDING TE BANDOENG ZONDAGMORGENS
6000 EXEMPLAREN.

83&

DEVALUATIE: EEN RAMP VOOR INDIE,

2 "
3 •

VERSPREIDING TE BATAVIA DRIEMAAL PER WEEK
10.000 EXEMPLAREN.

ALGEMEEN NIEUWS· EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BATAVIA EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK, DINSDAG·, DONDERDAG· EN ZATERDAGOCHTEND

TELEF.- No. 588 WELT.

•

all WELTEVREDEN OP TE
WILLEN- HELLEN.

(in

Er leven hier ongeveer 59 milHoen Inheemschen, die naar
Europeescbe opvattingen paupers zijn dan weI aan den rand
van het pauperdom leven.
In verband met hun belang
sehreef dr. Prange:
~ Ik kan devaluatie niet andera zien dan als een onmiddel~
lijk en hevig nadeel voor de
breede laag Inbeemschen, die,
na door de crisis teruggevallen
te zijil op cen uiterst laag levenspeil, de devaluatie nog te
betalen krijgen ook. _

J.

Het Instituut "Blom", Rijswijk 18, heeft daarom bealoten
om, naast onderricht in Stenografie, Macpineschdjven, Boelthouden en F.(andelscorrespondentie, 'onderwijs te geven in
Reclame-Teekenen.
De directie heeft zich verze~
kerd van de medewerking van
den Heer H. W. Brouwer, Leemar M. 0, Teekenen, ReclameOntwerper alhier.

f 0.50

waarden. In. bijzondere mate
geldt _<lit wel voor. een land, dat
reeds. zoodanige -aanpassing
kent, dat de _ .groote rna·ssa
moeite heeft met het duur ver-

kunn~ beteekenen.. -

De-heer ~eldt:.WeeS'-,.een_
dergeliik.~ 'hind Diet - - a.an,. maar
het' zaI leder, duid~ $ , -dat
zijlidefinitie·volkomen past op.
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ESCOMPTO

Nederlandsch...
Indische

M A AT S C HAP P IJ N. V.
OPGBRICHT IN 18;7

HOOPDKANTOOR TB BATAVIA

KOOP BN VBRKOOP VAN

WISSELS
OP B1NNEN. EN BUITENLAND

REISCREDIETBRIEVEN
EN TRAVELERS CHEQUES
!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~r========~

JOO - KAlIKLORA
De betere Tandpasta,
Het dageliiksch gebrllik van deze
jodiamhoudendo: tandpasta ", ... akt niet
aneen de tBndeo. mooi wit. doch voor_
komt aIle tand- en tandvleeschziekten.
zooals de gevreesde

PARADENTOSE.
Gebruikt daarom a!len Jod-Kaliklora
tandpasta.
Prljs f 0.-1:0 per tub!C.
Queisser & Co., Hamburg.

Imp. ELLINGER & Co.

Aan het einde van den cursus
zal door een neutrale Comrnis- Weltevrede-n
sie,
uit experts
op
dat samengesteld
gebied, een examen
worden
afgenomen, tot uitreiking van

Soerabaia

NAPOLEON
SIGAREN
Wederom voorradig
vanaf

F 3.50 p. 50 sruks

"DE TABAKSPLANT"
B,'.vi,.C.
Bond ....
Noordwijk 38. Bragaweg 39
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bij voor het beste werk prijzen
zullen worden beschikbaar gesteld.

-

Keurig opgemaakte Pinkstertaarten

PINKSTER -KRAN SEN
Krentenbrood _

Ten~Gonstelling_
Donderdag 28 Xci za1 in den
Planten-.·en Dierentuin door
Mew.· De Jonge geh. baronesse
van.- Wassenaar de tentoonstelling ~voor. de_Inheemsehe huis..;
houC!Wg worden geopend des
n,~"!idags te.6_ mn-~
~ men weet,~zu1l~_daar
all~leJ.:_.-de:rnon.stra:ti m het
kooken en naaien e.d. wonle:i1

Gebakjes _

Japonaises

PADVINDERS
I

INBEEMSOHE
HUISHOUDING

Moorkoppen

SLAGROOM. \ Hoorns met Nougat
I Gebalqes met V ruchten
\ Tompouces

Koffiehroodjes _ Krentenvlinders
Krentenbollen _ Gemberbroodjes
Diverse Salades - . Croquetten
Saudjzebroodjes; Gebakken Kakap

Ned. Inc:n_~-_,-:'
~~-- ~- c.·_·
Werd er ~ ..zijn--_advies ~
luisterd. dari ..zOu dug in Nede"r- gegeven.,
land wei, in fudi•• Diet gedeva' Er zal krontjong" lon gamclaD-

belan~.van Indi. ~OOS<L rn~~"'k~ ~:~

1

Haargroeibevorderend, Rooswerend,
Maakt de haren zijdeachtig .

Reeds verscheidene malen wezen enkele kantoren er op, dat
er een zeer groote behoefte bestaat aan goed onderIegde reclame-teekenaars.

~:, :~j~i~~~est:s=: ~~Jijktel~rziz~~~··_!'::to~
is gebleken van een massa, die wa:arding meer. dan· een'ramp

rewuste·

Fijn gepal'[umeel'd.

Institnut "Biom"

- Devaluatie kan zin hebben, - zoo zeide hij - , in een
land waar met gewone machtsmiddelen geen voldoend resultaat bij het nastreven van noodzakelijke verlaging van produetie-kosten kan worden verkregen, (Zooals in Nederland; J.
V.) In een land van nature mgesteld op aanpassing, heeft
dit geen zin en biedt het ,zelis

_- _. _

I

KEMIRIE HAAROLIE

OURSUS

Aan dezen cursus in teekenen
en/of Reclame-teekenen kan
worden deelgenomen zoowel
door beginnelingen als door
meergevorderden, aangezien aIle cursisten individueel onderwijs zullen genieten. Voor de le3gelden, welke zeer bi11ijk gesteld
Men weet, dat er verder eeni- zijn, wordt verwezen n~ar de in
ge opleving in den uitvoer werd
geconstateerd en dat de pro- dit
tie. blad voorkomende advertenductie er toenam. De toeneming
werd voornamelijk door de binDe-cursus vangt aan: 15 Juni
nenlandsche'· consumptie opge- aanstaande en zal voorloopig
nomen.
aIleen worden gehouden tusschen 5 en 8 uur namiddag.
:.
Uit het bovenstaandt blijkt
In rut verband willen wij hier alweer dat, wannecr het Instinog wijzen op de meening, wel- tuut "Blom" met iets begint, het
ke de heer H. J, Broekveldt, de ook werkelijk ~ets goeds levert,
secretaris van de Economische iets dat voor de praktijk van
Comrnissie (van Ned. Indie) in groote waarde is en voor jongeeen voordracht voor de Nirom, lui, vooral in deze tijden, nieuwe
over de kwestie van de devalua- perspectieven opent voor de
toekomst.
tie ten beste gaf.

,_
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RECLAMETEEn:ENEN

~~oJ:v(~~~~tj~;;= !;~:.~:n!~~J.:m~:

leeft op elm_ peR. da.t zeIfs naar
AziatiScll,e "~arippen._heel; heel
laag_is. _
'. -',
Tot'· _.zOQ.veer -_- 'dr.. --: Prange,
wienS betoog, '. ~_verscheen·- het
in~Nederland,;natu~~·weinig
of·geen m.vlOed-had~QP_de ~m
devaluatie l'Oe'pende.m~gte.·, .
Onder; ~e:.·,_argumenten--,~
het
coiDitiiWOl'dt ... het

IAPOTHEEK "DE GEDEH"

PRIJS

dez~et we::~~r n~ ~:e1zar: ~~~:~~r::g:

dat inAJs
dingen bestann, die voor
g~d Diet te koop. zijn, dan
is het voor latere geschied.schrijvers van' onze koloniale
staatkunde een eerste plicht

v.
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men

. ··. Naar
ons mededeelt,
hoopt Dr. Ds. K A, · A. de
VREEDE in verband met de
Pinksterdagen op VrijdagDE PAPANDAJAN
ayond, 29 Mei om 7 uur in de
pendopo op het Willemskerk·
Nadere gege-vens.
teITCin, Koningsplein Oost No.
10, voor aIle belangsteUenden te
In aansluiting op bet artikel
spreken over : "De HEILIGE ovcr de ontdekltingen van de
GEEST". Iedereen is hartelijk nieuwe tegals voorkomcnde in
wclkom.
de dagbladen van 24. eu 25 M~i
j.l., waar onder meer vermeld
KERKOONCERT
werd, dat zoo mogelijk een voetpad zal worden aangelegd, kunIn lISt Willebrord"
nen wij bericllten dat Dr: Ch. E.
Stehn het kantoor van de verIn de Vrije Katholieke J{erk ceniging ,Bandoeng Vooruit"
"St. WlIIebrord" zal den eersten bezoeht am mede te doolen, dat
Pinksterdag des namiddags te het pad - voorloopig een smal
\J uur 30 min. door een zang.;ool' voetpaadje - naar de Tegal
onder Iciding van mevr. J. van Hedjo reeds klaar is.
Leydcn·Hcllelnm1p met mede·
werking van Mevr. E. SchuakMet toestemming van den In~
Snijders een concert worden ge- spccteur bij den dienst der Wildgeven. Liederen van Mozart, houtbossch€n voor Wes t~Java,
Haydn, Hiindel en Mendelssohn werd van het pad naar den Tezullen ten gehoordc worden ge· gal Pandjang een voetpad aanbraeht.
gelegd naar de Tega! Hedjo en
vandaar verder naa:r de Tegal
IGrinjoeh en Tegal Warna,
waama het ten slotte weer op
het voctpad nanr de Tegal Pandjang uitkomt.

a.a:

.

ff/

TOEGANKE·L.IJK . VO.OR .IEDEREEN!I!

kening overiebrRcht. Het a1~
gemeen reServe fonds bedtaagt
:£ 1.255.615. De technisehe en
vrije reserven beloopen in_ to~
taal £ -5.308.048, de tolale activa £ 8.487.589.
Hare verantwoordelijkheden
tegenover de polishouders blijken met meer dan 15 millioen
pond sterling :gedekt te zijn.
Teneinde hare verzekerden
vooral op het gebied van OngevaUen- en Automobie!·verzekeringen .den best mogeJijken
"service" t e kUllnen nanbieden,
heeft de Ocean in den loop del'
jaren talrijke cigen .kantoren in
aIle deelen der wereld geopend;
aan het einde vall 1935 omvatte dit Engelsche wereld-concern 14.5 eigen branches met
eenige duizenden agentsehapllcn. In Hollo.nd zijn 3 kantoten
geveatigd. in Nederl. Indic 4,
in China 3. ill Malakka 3, in
BrHsch Voor·lndie 5, in Belgic
10, in Afrika 16, in Australie
12, in Amerika 11 en talrijke in
Engeland zelf.

I .-

Tjimahi. Mevr. M. Martens en
J, B. Kilian te Mr.-Cornelisi Rd. .

RUZIE BUGELEGD

~id~ t!e s~1::~~~T~~h!:

De

te Prlok, J :."G. Comijs te Salatiga, ' Mevr. -'Phoa-Tan te Depok,
J. van" Ende en . Mevr., Tjheng
Tiam Soen te Cheribon, J. P.
Gimberg te ,Krawang, Mevr.
Vleugels t e Bandoeng
De volgemle mzenders he1?~n
zeer frani bewerkte oplossingen
ingezouden en hebben wij ge.
meend deze met een extra prijs
tc moeten beloonen:
Mevr. H arnisch, Gebr. Tjie,
Mej. Rosenthal, L. Ch. Lataua~
san, B, de Corte, P. J, de Hondt,
H. de Corte, aUen te Batavia en
M. Simon, F. H. v. d. Putten,
wonende te Sandoeng.
De prijswinnaars te Bandoeng
kunnen hunne prijzen vanaf 2
Juni persoonlijk aan het kan~
toot de r fabriek afhaJen. die te
Batavja bij de N. V. Reiss & Co.
Ral! Bes'ar West 13. Prijzen buj~
ten deze steden worden per post
toegezonden.

Bioscoop-be~e

WARNER BROS EN
AMALGAMATED THEATRES
De ruzie, welke te Singapore
tusschen Warner Bros en de
Amalgamated Theatres L~d.
maanden lang heeft bestaan, is

Voorn.\'ondconcert

·:1.:

':p~~talofl

costumes " voor , europa
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SIGAREN EN SIGARETTEN
FRAAIE SORTEERING

TABAK.SPI"P~N
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TOKO EUROPA

Pam B.we
Tel. WI. 1148 ~ 1162
PROFITEERT VAN DEZE OELEGENHEID.

e

GROOTE OPRUIMING
HEEREN

I
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Steeds voorradig

Deze wandeling, cen aanwinst
\'oor natuurliefhebbcrs, door
dieht oerbosch hoog in het ge·
bcrgte waar geen last van de
warmle te duchten valt. kan cen
ieder sterk woi-dCIl aangeraden.
Allcen wordt men er nogmaals
op attend gemaakt geen bloemen of planten tc pluklten, noeh
eenig vunrwnpen mee te nemen.

1. lmmer oder Nimmer
Walzer
WuldteuCel TilE OCEAN VERZF.KERING
2. J ohann von Paris
MIJ.
Oll\'crt ure
BoieJdicu
3. Rol>crt der Teufel
Verglag O\'er 1985.
Opcra ianlaMic
Meycr'beci'
.
oi . Aubcr's Marionetten Urbach
De Ocean ACCident, de oak
hier te lande welbckende Ongcvallen Verzekcring Mij., sloot
Pauzc
met 1935 haar 65ste boekjaar
5. Vom Rhein zur Donau
Potpourri
Rhode af, een janr, dat zccr gunstig
6. a/ Berceuse
I1jlnsky verliep, zooals de volgende cijSeriabine fers uit het jaurverslag aanb/Mazurka
c/Ec-08Saises
Beethoven toonen:
In de nfdeelingen Ongevallen
7. Del' Graf von Luxemburg
OrJcrcttenpotpourri
Lehar en Automobicl verzckerlng, die
de andere verreweg in belangrijkhcid overtreffen, werd aan
1I0'l'EL
prcmie geboekt nR aftrek
DER NEDEIlLANDEN.
van de herverzckering5premie
£ 4.74.6.131. De .schaden bedroeGroot V ooraoond Concert
gen na aftrek van het herverzekerd gedeelte en met inbegrip
onder leidlng van
van de hnngendc schaden
JULIEN FOORMAN
£ 2.694.192. Aan provisie werd
Programma
bctaald £ 903.170 en nan kosten
£ 986.706. De reserve voor 100';"
Op keden 28 Mei 1936.
pend rislco en de extra reserve
Aanva.ng 7.80 uur n.m.
werden in totaal gebracht op
£
3,443,974,
1. 73. Regiments-Marsch
K. Milliberger
De Brandpremie bedroeg
2. Don Juan
Ouverture
W. A Mozart veor eigen rekening £ 299.054.
3. Marien·Walzer
J. Lanner Aan SchadElIl werd geboekt
4. Lohengrin
Gran Fan- £ 99.101. De provislc bedroeg
taisie
R. Wagner £ 46.316 en de kosten .e. 76.717.
Het _ winstsaldo dezer branche
PAUZE,
bedroeg £ 75.000. De reserve
5. Die Puppenfe'e
Potpourri voor Brandverzekering steeg"
J. Bayer tot £ _ 599:&12. De . ontvangen
6. Ungariseh·Roemeenscbe Zi· ren~n bedroegen £ 202.189.
geunermusik
alT. Julien Aan dividend werd uitgekeerd
Foorrnan £ 275.000 oftewe1 27-?i%. Een
7, Ungarische Lustspiel~Ouver- onverdee1d
wins tsaldo
van
. ture
. Keler .·B.eln £ 1~0.369 werd op nieuw.e re~=::::::::::::::::::===:::::::::::::======i

~~~~~~~~G~EI~I~H~S~P~EN~'~'~O~£~H~~~~;;;;i

Het blad gaat e.: ! hter voort
met zijn objectieve, openhartige besprekingen van de films in
de theaters van Singapore ver·
toond.

De gP.hccle rondtocht, met als
uitgangspunt de berghut "Hoog·
bert" heeft een lengte van
8655 m.

H et Programma van het voor·
avondconccrt op Vrijdag, 2lJ Mei
1036 te seven door hat Han·
gaarseh-OrkC14t onder leld!ng
van Andor Foldi, aanvlI.ng 7.30
lIUI' n.m. is ala voIgt:

Nit t Mirs

bijgelegd.
Een bijkomstig gevolg van
het sluiten van. dezen vrede is,
dat de Straits Times thans weer
de advertenties van de bioscoop~
theat ers behoorende tot de
AmaJg. Theatres Ltd. bevat.

De aCstand van de berghut
"Hoogbert" ·tot de Togal Hedjo
bedraagt 2£)25 m., van hieruit
tot de Tegal Kirin~oeh 700 m.
en vervo1gens tot de Tegal Wa.r~
na 550 m. 0111 weer tot het pad
van de Pandjang, afst8nd 650
m. te komen.

IIOTEL DES INnES

~

AFDEELINO

Alles Moe,t Weg'
Van 29 Mei _ 10 Juni 1936====

Toko Ri\DJA BATIK
"Norria-.Bonbons"
Wegens het groote sueces oil·
zer prijsvraag, hebben wij beeloten de aangel(ondigde 71 prijzen
allen voor West-Java beschikbaar tc stellen en Vuor Middenen Oost·Java nog eenze1fde aantal pdj zen toe te kennen.
bte Prijs f 2.">.....Mevr. Arends, Bandoeng.
1 KG. Bonbons:
H. van Leeuwen, Bandoeng.
Mevr. Blits, Bandoeng
Mevr. Koster, Bandoeng.
W. L. Tobing, Bandoeng.
A. Yank, Bat.-C.
Mej. Reisner Bat.-C.
R. Abdoel Rifai, Bat.-C.
C. de Vries, Bat.· C.
M. Loen, Bat.-C.
J. A. Meelhuysen. Bat.-C.
10 prijzen a % R.G. Bo-noons
Tekky, Mevr: de Vlugt. Mej.
Burgemeestre, C. Seelig, Aug
Took Ann, alien te Bandoeng
en Mevr. Brouwer Popkens,
Mej. R: Markus, J. H. W. Steffens wonende te Batavia, en J.
Schram 'te Cberibon, en Mej.
Zandveld wonende te Soekabo~mi.
50 Troostprijzen van 1 ODS
·
Bonbons. ..
Mej, Brocx Goentoerlaan. 28,
B. ~tiger " E. Reisen, R. Libe-ria, · C. Berg, Riouwstraat 23,
Me,vr. L. van Bergen, Mej. _So
van Dort, M. . J: E.n.i:len, Mevr.
Neumann, T: Soekandar, P. vail
Hemert,· Acbmad, ·A. v. ·d. Put,
A; J~ Doornweerd, A. Bersma.
L. W. 'Raaff,
.T . Ong, F,B.
·v. d.: Put:t.en. .M. ~0Il., -L.;:.J.
~~and ~en te ~~g, en.
P.·, Spangenberg; Xej. .Alt¥tg
Siberj;, Mej. D. Bosvcld,j,levr.

a
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AZ, PERSONEEL
In Malaya Estateli
NEEMTTOE
Het aanla) Aziatische hulpemployes of opper-mandoers op
ondernemingen in Ma!aya neemt
toe.
Een jaar of zes geleden was
er een Europeesch employe op
elke 300 acres, tegenwoordig
heeft een employe ongeveer
1000 acres onder zieh.

AWAS ANDJING !

Vermoeidheid

Een Unicnm
TE SINGAPORE

is

en

Aan het hek van een ·
te
Singapore is een bard gehangen,
dat een hondenkop vertoont en
de woorden ,,Awns Andjing!",
zeo'n bard, als in de Indische
steden bijna huis &an hois nangt.
De StraUs Tim-cs vond dat ceo
~eel mer1..-waa.rdig ding en· heeft
het" gerotogi'afeerd. Onder· den
afdruk is ·een onders~ gepIaaist, dat ta ke:nnen geeft, hoe
opinerkeIijk- dit blad zoo'll wa.a.r.
schuwing vindt.
·Ala er een·bord-van dien. aard
is · .SingapOre ·~ver het hek ·is•.
~~·.er ~ .m~ vol~.. :.
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POICILIII,

ALSTIJGT VLOITENDESCHULD.·
=."r"o,nr~·";er per,So~

(Van 07Wbn V.
Berl9n/14 Mei 198,6.
Over den omvang en de beteekenis- van de Duitsche vlot~ende schulden_zijn in de buiteniandsclie pers sterk _van _elkand~r _afwijkende scbattingen _gepubliceerd, waaruit jammer ge-_
nneg_ een gebeel verkeerde beoordeeling der econorniscbe per-'
tee van de-Duitscbe staatsschtilden op korten termijn is gebleken. AIleen zulk een verkp-erde
beoordeeling maakt de bewering
begrijpelijk, dat' de vloUende
schuldenlast de financiering der
werkverschaffing
onmogelijk
VAN
dreigt te maken.
eenige,
. ' overle7fZuiver uiterlijk lijkt .welisWIlson Wlst . waar een stijging der vlottende
de. De
ook mct een parachute onge-i ~chulden met rond 6 milliard
deerd uit zijl1 Locstel te komen, mark in drie jaren tijds tot 8
~~~==~==='" Idoeh op gerillgc boogte boven milliard mark bedenkelijk groot.
~
de zee, haakte hij de para- I Als men echter overweegt, dat
chute los, omdat h~ niet in de ide volltshuishoudelijke funcHes
SINGAPORE·RENNl<~N
draden verward WIlde raken. i V(!ll de staatsbegl'ooting in den

P.- B.-COTT.).

de piloot W. M.
de korporaal Frank
Johnson, de mecaniciens C•.
Hicjson'en'A.F. Wilson, gedood
zijn. Deze beide watervliegtuigen beRoarden tot een eskader
van drie- machines, welke eerst
in
echelon-formatie vlogen.
Toe:Q het bevel kwam, dat zij
achter elkander moesten vlie·
gen, raakte het vliegtuig, dat
op den reehter vleugel vloog
onder het middelste. De vleugels
elkander e-:J. twee toevan 300 voet

10111'148
A.

"811

Sollis, die latcr werd afgehaald
door een motorboat en teg'en
zijn wcnsch naar het hospitaal
De- heer A, van Tooren vall werd gcbracht.
Port Swcttenham heeft met zijl1
paard Vedas zoowel de "Anniversary Cup" als de "Governors
n. M. n. C.~RADI0
Cup" gewonncn in de Singapore
van Singapore
Turf Qub Summer Mecting.
BEGINT 1 DEC. A.S,
Hij won daardoor 6940 dol·
lar.; ann prijzcn. •
De "British Malaya BroadEl" • werden gedurende dc7,~
I'clllWll g<.'l11iddeld 3100 kaartjc3 casting' Corporation" (B.M,B.
per ren \"crkocht dool' den tota- C.), welke VDn de koloniale relL<;ator. Dc groote "Sweep sta- gcering cen monopolic heeft
k(;" wa~ bijna 11000 dollars wcten tc vcrkrijgcn, zal 1 Dec.
a,s, haar uit;:cndingen aanvanhc,ogcr dnn "c:-]cdcn jaar.
gcn tc Singapore,
Het station wordt opgezct
ann Thomson Road. Mcn is begonnen aan den bouw, welke in
vicr maandcn gerecd moct zijn.
Rude o\,er Mahjong
NEEF STEEKT TOE
Te Penang IlCeft cen Chil'Qf:schc jongcn zijn oom met ezn

KOELIES IN MALAYA
Jlun AnntaUen
11000 JAVANEN

lllC3 ~cstok('n, toen dczc wilde
uitscheiden met mahjong, juist
.. toen hij zijn ncef tien cent schul~
dig W'lB. Dc fleCr had om het
J:;:c1d gevraagd, do:-:b d~ oO.n weiJ,:('rde tc betalcn en gaf zijn nee(
een klap. De fleer wag wocdend
gcwordt'!n. had cen me3 van tarei J;cgrepen en had daartr!ede
zijn com gestokcn.
" Dc jongc Man, cell ontwikkclde modcrne Chineesche jongcling, krccg gc\'angenisstrar.

In 1935 zijn 0\' 65191 Br, IndiMche immigrantcll uit Zuid Indie te Pcnang binnengekomen
togon 80828 in 1934,
In totanl waren e!' in 1935 in
Malaya lU2,4G7 Br. Indisehe
w('rklieden, Bovendien waren er
122,901l Chinccschc wcrldieden,
11,422 Javnncn. Bcdo!!ld zijn
wcrklicden op landbouwondernemingcn, in mijncn cn in fabricken.

•

gercchtvaardigd, omdat zij uit
zichzelf de middelen tot hun
dckking_ voortbrengen. De on~
dervinding Ieed, dat de staatsinlwmsten aanhoudend stijgen
en de groeiellde belaf'ltingkl'acht
van bet bedrijfsleven gedoogt
cen voorbelasting van volgende
begrootingen.
Men mag de ontzaglijke wijzigingen in de structuur del'
door de volkshui!::houding te
dragcn schuldcn en de verplaat.
sing van het volkshuishoudelijke
zwaartepunt van het particulierc
bcrlrijfsleven naar den staat niet
over' het hoard zien, Tcgenaver
de stijging de. sehulden van den
staat op korten termijn staat
immers aIleen bij de vijf groot.
ste bankf'.n cen vermindering det
post ereditcurcn van 5,8milliard

3!!

KINDERSTEL
VANAF:

TAARTSTEL
13 DEELiG

I!!

VLOT SPORTIEF
MODEL
Wit, bleu. d. blauw
grijs, beige, bruin, zwart.

RECLAME PRI)S

ao.-

kenmg
wlssels
brell:gBt
vloelde

de werkverschafftngs-I
dlsconteerde De ?pdel' werkverschaffmg
lang~ dem Dmw~g d~:

Is~huldendelglllg e~ neposltostt~ '=========== II

mark sedcrt 1930 en een blik op
de Duitsehc sehulden aan het
buitenland vcrtoont een daling
der verplichtingen op lwrten
termijn sedert midden 19}0 van
9,5 milliard mark.

I

Noordwi)k 14G. Tel. No, 3945

FEU I L L E T 0 N
•

gtng n~ar de credletbanken, dIe
d:ze mlddelen ten.~leele tot dekkmg van hun RlJksbank.sc~u~
de.n besteedden. Toen de l~qUldl-1
tett . van de geldmarkt In ~et
voor]aar van 1935 zoodamge
vormen h.~d aangenomen, dat
CI.anme.rkehJ.~e

tegen

VendutlePrijzen

;===========j

Wij

ruimen op

oversehotreser~

yes zlch bl] de banken hadde~
opge~a~eld, word de verdere fl~
na~clermg door tuss~henscha~
J..eltng. van de SolaWlssels der
Gouddiseontobank naar de geld·
m~rkt overgehevcld. De Solawlsscls kunnen het best worden
v~rg,~l~ken met de "treasury
b:lls In Engel~nd en dc. toezeggmg van herdlscontee.nn?". ve.rJeent hun een groote liqUldltelt,

onze geheele voorraad

90rdijnstofien
Karpetten
tegen elk aannemelijk bod

1'---------...... 11_.......________...._____......,;

I

III

~oevallig te.gen I . ~p hetzelfde oogenblikkromp l~oetSier s:?-eenniets ~ehoor? te

.~j

innam. Zij wilde niet, dat aIles 'Thans ging zij regelrecht naar dat
-;ontier
in het honderd liep als zij weg een Tehuis vocr Vrouwen, ten~ het l1]f zou loopen.
•

NORA DE VALSCHE ERFGENA1\fE.
OF

De kwellingen eener moeder
door
ENRICO DE NOVABA.
\

kr!~t::~ro~;~

van Pontier
Verbitterd alB Nora was,_ bedacht zij niet dat zijn wantrou~
wen eigenlijk niet zoo bevreem~
dend was. Hij ~t immers'niets
van haar 1 De yrouwen hadden
hem reeds zoo diep teJ.eurgflsteld, dat het Paul Fremont niet
veel moeite had gekost, hem,tegen Nora op te stoken.
Nora kon dien nacht niet sIa~
pen, z66 diep_voe1de zij zich_ ge.-

vmden. M?est die lafaard haar
~~~ h:i;uer -achtervolgen'-met
g
,.
Den volgenden morgen_april.:..
ken, zij slechts het allernbodigste- _m~t· elkaar. zti waren
heiden terneergesla.gen.
mij.inhet-leven"reed:s.-getro~Cli
Zoodra Pontier naar de za:ak
beeft.
'
was, gegaan,' vertrouwde. N0{1t,
Z\tvoelde,datzij_haar,tran~ den' ,Aieine aan'dezorgen_V8.n
-~ Diet ,Ianger ' ,kon - inho~den en een bull1'Vl"?uwtQi.' Daarna ~g,
"erliet ,sueI' dekamer'-om'het zij"ll:aar ,eenarbeids~8m

ZIJ

meen. Het kwam haar Voor, hebben. Hi] knalde meL de zweep

w~aar

Pontier had Nora me!: ~n~:k~gd~: :ea:e~~n nieuwe na~:n ~~~~~~a~a~eg~~~~~;: !~:! ~~!;~~~ijo~!~f !~: !~~: en dreef de paarden aan.
zijn wantrouwen z66-zeer geAch, wat is, het vreeselijk, van -het kasteel reeds wachtte. Iter vergist hebben, want de
(t-'j!ordt'l:errolgd).
krenkt, dat zij het hem Diet vel'- geen tehuis te hebben!
WeI ~en half uur reed het rij-I---"-----'----~----------

ge~e! k~r:-rder samenzijn zou
voor heiden slechta hoogst onaangenaam zijn. Het was maar
beter dat zij wegging. WeI vond
zij heb verschrikkelijk, van het
kind te moeten scheiden, maar
~r :~::tg:~~~o~Prij hier blij-I
yen. Zijn wantrouwen zou maar
tusschen hen in hebben gestaan
en voor, hen beiden zou het samenzijn een kwelling zijn geworden~
_
, "
'
Zij. wilde maar liever niet persoonlijk -, afscheid nemen, want
zij, wist niet of zij daarbij haar
karmte zou _kpnnen _,bewaren.
Bovendien Z!)ll ~j haar dan missehlen overhalen om te blijven
en dat,wilde ziJniet.

iw~g ov:~ alles ~at ~v~~: ~iefd. ?Zou 'zij'-d~ nergens mst br~je~c~=in_~

soonlijk ,_betreft, 'dan had- ik
daarvoor mijn ,gegronde redenen, ,7eide', zij_ :met 'een stem die
bee:l1e_"Van_smart.
-,-.~ij kennen;elkaar pas kart.
D!'I_ -_tijd-_ zou nog-wel gekomen
zijn.. -dat ik', ~l alies-vertelde wat

OP BLAD

I!!!

H.J. SNEEP
a: _ _ _ _ _di

Rijwielhandel

47)
.:,Het feit, dat gij nooit metUllJ over uw ve:!eden hebt gesproken, sterot mlJ tot n~denken.
lk heb u aUes van ml]n levell
verteld.en had dus eveneens
recbt op uw vertrouwen gehad.
Nooit ~bt gij ~~hter gesproken ~:,er uw fam~e en uw persoonliJke .omstandigheden.
.
Haar lippen begonnen te tr~len. De tranen sprongen haar U1
de oog:ili
ik t t d

MELKSTEL

OP SLAD

~;~!~~~~"akaad:~~g;!~rSI~~rV~I~~~: I

~~~~:fja~;:~ii:t e~~~r~:~nst~~~~

Geheel verchroomd

5 jaar garantie

Geheel compleet

T!TE a TeTE

trcft bestaat er voor Duitscb-

tende schuld van de daarop vol-

Burgers rljwielen

I 50.-

PERSONEN

Vil T
HOEDEN

land geenerlei aanleiding tot

D'<! schulden Zijll mb of meer

Vacantie I !

Snel rilwleien

I 45.-

THEESERVIES

~:c~~~~I~:~nd~~lo:i::~s~:~i~~~ ~~:s~~n~eti~~:!nk~i~; ~~;e~~

Het beste en meest praatllche cadeau is asn rlJwlal, maar dan van erkend goede kwalltuit,·

ft. J. S. rllwiefen

27~

II!!

zending

ttctieve factor in het bedrijfsleyen is geworden, zal men begrijpen, dat een vergelijking met
Dc Solawissels.
vroegcre jaren waurdeloos is.
Op het hoogtcpunt van de crisis
Zoclang bet bedrijfs~even bij
in het jaar 1932 \l'aS de vlotten- de credietbanken en deze bij de

Overgegaao ! I

Geslaagd ! !

van een grote

de schulden met die van andere
landen vergelijkt, komt Duitschland er -geenszins zoo ongunstig
af. De vlottende schuld van Engeland _bedroeg verleden jaar
Maari 833 millioen pond sterling, -midden 1935 bedroeg die
van Italie 11, 3 milliard liro, _de
vlottende schulden van de Vereenigde Staten 'bedr<1gen meer
dan 11 milliard dollar, terwijl
Frunkrijk schulden van meer
dan 500 milliards francs heeft,
waarbij nog 20 milliard niet in
de vlottende schuld opgenomen
credieten op korten termijn komeu. Nu is het natuurlijk juist,
dut het in het geheel niet aanlwmt op de absolute hoogte van
de schulden, doch op het opnemillgsvermogen van de credietmurkt. Maar ook wat dut be-

TO~~nvi~:~;~l~c~~~c~~~d;::~ !~~~~~~?i~ie1::~~i~~ne~t~:t ~~~~

Tooren wint

MODERNE EETSERVIEZEN
CREME PORCELEIN MET DECOR
6 PERSON EN
12 PERSON EN

met, het

Buitenland.
Als men de Duitsche vlotten-

I

T\VEE PRIJZEN.

evenuittesnikken.

Verge~ijking

he~~~n~ewe~: :~~nh:~!e:: t).lified~~Iu: =c~:. prachtig.
het voor een alleenstaande Zij zag zich omgeven door hoo~
vrouw is, haar brood bij vreem- _I ge bergen en af en toe kwam
den ten verdienen en van de zij langs blauwe meren.
eene plaats naar de andere te
Het was Nora Diet vroolijk te
trekken.
moede, want zij wist niet waar~
Wat zou haar thana weer te

~~:~d:.et i~~:a~!~~eWe:ij

ten wennen en zich aan andere
oInStandigheden te moeteD. aanpassen.
En- toch was zij dolbl~l toen
haar reeds den volgenden dag
een betrekking_ werd aange1;!oden a1s juffrouw van gezelschap
bij barOIies de Charante, die op
een kasteel dichtbij Vrron

deze prachtige omgeving.
Hoe heerJ~jker is het, buiten
te leven dan tusschen de huizen
van een groote stad, waar men
maar zoo weinig ran den hemel
kan zien.
Het' begon te schemeren en
temidden van'dezen landelij"ken
wede_weIde Nora zich wat minder ,oilrustig.
nat had zij nooit kunnen den~
ken, toen zij stralend van gcl.uk

h::m!~~ W~jd~ad

deeIde; da:t,:4i het, onder de gegeven ,omstandi~heden - maar
beter,vond; zijn huis tev~laten..
Zoodra paar;' Plaat,sv~gster gekomen was, ging zij h~
Ook ~ klein~-Willy_nam-zij
geen afscilieid; want dat zo_u ,hryen haar krachten_~ gegaan.
.'Ditmaal., was,~zij -~e

=,

__ -een telefonisch ge= e n:;or
een!~
sprek'met de:baro.nes, die haar van stad tot stad moest zwerallerlei, ~_ stelde 'en toen VeIl en nergens een teh~ zou
IDaaI' fiadeIt1H:-ljeSloot haar aan hebben.
te-neman. Zij,peboef~~ Zich dus,
Was, dit.-haar straf,-dat zij
met eerst te_komen
steedS venier_ moest trekken en
,nen' ~genden"'dagwenlzij nooitrustvond?!
l'E!e&?- op- het ~'Charante "\Vaarom, l:llOOSf: -bet -~
verwacht.
, , _ '_
haar &IS
vloek,het beele

VooTstenen.:

een

,_Ncra'W&5~-intm.arsclDk, verdereleven~!
niet,'-zoo,:~_~ . toen_zij,y:ut want--',zU ,-wilde._-hetliefst'_ZIOU _ ~selh~"zijop -uit
IIievrolI'!"',' FrimonLwas wegge-: gauw' mogelijk: de ,sbid verlaten. ~_, geda.chteiL H8il-:Iij Diet
gaaJL_Toenhadzij_niet:~ Zij,:dor.fde' ~tem.~oOd eenSchot~r

iemlUl(lte.lmlendi.haar.plaid:slw8arzijonderdakzou~ op_t~uit8Dpt~ ~ •. -
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gro,tteeabreedie der b·P-TJES. Door bett""elletje '

kan Qlen_zelf -zijn _adverteatie grootte afmeten. __ Als principe -moet
bil gescbreven
copie --aannemeri- clat _-e,E<2S" letters op -,_-~ een _regel: :_-gawi- (de--- . "':':-._.0,::':
tmschen de' -wDord~11 g_~ldt_ :ook vaar ___een-_, l~t~er). ~--De p_r~j_s '_van -de
HO'1;'EL "SHiJTTE_: RAAFF"
f _0.20.-- per rege}. _ met _-een _minimum afname- van- 5- r~gels. -Elk_ gewooD
Koningspleirt:Oost-12
-~~~~~~~~-I :;:'~:~:~!i:~:S
is l-:-kolom"bre~d en 5 regels hoog. en--kost J~-].,.;,... a_ contant.

HOEDENMODIS'I'E,
Moderne Hoeden,
•
zoekt werkkring. Br. onder No.
634A. v. d. blad.

Kani:::e~ ~~u:nt~p~~~~ ge~ !~;EMEUBII.EIl:RD

:-------,:---'-'---------....,......;-------..,.----""; I makken:
BREEDTE

I-'-~""1"...,...~~~~~~~~:!:.~.:::+----------_+'_~...,,_,-11

Engelsche conversatie lessen
aangebodcn.
NederlandBChe.
Fransche,
Engelscbe
en
Duitsclle Ltterntuur GeschiedeniB. Bijwerkcn van Leerlingen
op het Gebied van Literatuur,
Geschiedenis cn Aardrijkskunde.
Gcnealogie. Beraldiek.
Onderzoekingen op-ilet gebled Matige Tarieven. Brieven onder
van Gt-nealogie, en Heralcllek. No. 274A v. d. blad.
Familie Gesch1edenis. Kwartierstaten. Br. No. 273A v. d. blad. Indien U eenmaal de perm.anen~
te expositie v. 11. KW18t-Aarde-werk-AteUer, Oud Goodangdia.
'l'EKOOP
,talen antennemast, (3 stukken) 7, bezocht heeft, keert U er telkens terug om cadeautjes te
voor f 35.- ca811.
koopen.
Telefoon 582 of 583 Welt.
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AlgcmceneVcrgadetlngopheden-
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Len ',cnnljn door leeningen worden afgelost, zonder dat er cen
moor dan tijdelijke krapheid op
de gelclmarkt ontstond. Deze
ontwikkeUng werd mogelijk gemaakt door de stljgende kapltaalvormlng. Bij de spaarbanken zijn de inleggelden sedert
begin 1933 met 2,2 milliard
mark gestegen, waarblj qet zuivere stortingsoverschot bijna 1
milliard mark bedroeg. Op
grond van deze ontwikkeling
konden de spaarbanken. die in
1934 nog ,hun crisiss:'!hulden
moeHt-en afwikkelen, in 1935 tot
eind Februari - 1936 voor rand
1 milliard mark korte schulden
van den staat ter consolidatie
overnemen, _terwijl ook de verze.
keringsmaats_chappijen hun kapitaa1:accres ,voor,de consolidatie hebben besteed.' Ala men, bedenkt. dat aUeen in" het Jliatste
jaa_r_' de inleggelden bij de spaar..,;
batlken met 1,3 Iliilliard zijn gestegen,ltaJl men,de toekomstige
vorming van spaarkapita_aJ.gun.7
stig ~epordee1en.. _-Met ,de ,s· ijging
van het-, -_arbeids-' en onderne~
me~sinkom(l,n':en, den voortgang
der,.,schuIqenliqui~~~ie' 'zuU_e'!l_ de
jaarlfjkscp.e ,sp!largelden absol~ut .stijgen;' BQvendien_ ~al- het
-moge1ijk :zijn,_ 'om, de_ re;:erv~
boven het noo,d.zaltelijke ']jquidi:teitspeil, naar.,4e_ leeningtlllU'kt
te -:leiden_, _en :'zoo .een ..overheYi7:
,1:ing,:~: der;'- :g~dhia.rk~ddel~
-,naar, ;de '_kaplta_~tnu~:1f;t ~',~ ,be~,
werkstelligeD. /, ,___ ~" -,:'.
Daar : ,d~',_' grQeiende~~~
tingki'a.Mt' _ oo~ '.; de: yer~te~l$
,. finan_g .'van drlngonUo
;
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In verschillende uitvoeringen z.a.

WIG E R INK

(Van omen V.P.B.~oorr.).
Brus8eZ, 27 April 1936. sociaal-democraten zit hem
De Sybillijnscbe uitspraak van hierin, dat Zij deze structuurwij·
minister-president Van Zeelan<,i, ziging zullen goedpraten ala
dat na de verkiezingen hervor- ziJnde een zuiver economische
mingen zouden plaats vinden, aanpassing, als een-progrrun-_
blijft in BelgUi in aUe besprekin- mapunt van het Plan van den
gen aan de orde van den dag. Arbeid van minist~r_ J:lendrik d~
Zoo wij zelfs bet nationahteiten~ Man. De democratle zou worden
vraagstuk even· over het' -hoofd afgeschaft,' de liberate _grond·
zien -en niet ingaan op de ,com~ wet uitgeschakeld? Geen kwesplicaties, die een grondwetsher- tie, _van, beweert Vandervelde;
ziening ,met 'zich zou medesle- een zuiver_ economische.strllc";
pen, d,au rijzen er nog: zoove1e tuu;herv0I'llling. slechts, zond~r
andere 'problemen op, dat het e~ruge ~ek:n0ttmg van de poll~nder, meer :_begrijpelijk 'is, da~- tie~e,,-vI'lJhede;t._ .', _ ___
meer ervaren ~olitici .een ,~aar
H et _betoog_ van .-Herman
hoofd in, _de belofte van Van
yos•. _ _.
'
._',
Zeeland hebben.
D~,in~ell~~tueel van het ,,.,pla~ g~"e~~en ~ad_naast_het:parle_,
D~: . heer yandervelde; s6cia~ nUJ~e'-,~,_ ·-.de -heer- HerJll.an vos~ ment, met _ralld~ven<ie e0m:rn?s~
~stiscJ;l, ,p:ll'tijleider,. ~_nister di~ n,~_ ,ter v~anging v~ den' Si~s, ~ van , deSkuilmg_etl", -en_ ':,eell
van staat en" vi~e-president van vader v_an-:he:t, Pl~ll; minister D,e groot~_ econo~~hen rM:d; die
d~n. ministel'r;'l:ad, 'heeft· t?nlangs Man" _de:' p~An de :partijperl:l_ de.' · eeonomisc~e _ belan~en_ y.an
te Brugge' gezegd; dat er"in &1- :tJ.anteert, - tr~~ht)ri aansluiting ~et l~d ~ verlegCllWQ0rdigen
gie_--, g~en:i sp:r;ake::k;an- ,~jn,van a~ d_e, ~_~e,v"an:Vand:erv~de-~ en -, h~t,:_ rec1J.(tot}ij~tia.tief.ial
cOl'};loratisme:::-en dat~de ,d~o- bewijzeIl~, da~ de door de c::oaIi:t;ie hebben: ., :,- ,~' _; :__:" . _: : ._:' :_: ':,_,_
~crll.tisehe_ _,~n · pru:lem.el1taire aangekondigde
s:truc~ur£er.,
. ~o~ismchE( SlagWOoT-:grondslag - -gehandhaaid -,',Went vo~gen '--"sl~htf:!' "_a-pojtiek~
:den_:-et(:jasci8&c1ie -_Leu~ blU.v~~ , ,':_ --:'.__ ,-: . '
vrl.:!lleidsbeknottingen'<,Zijn. uErzen~ -.
,Er-__ wordt_:ili"'~ekere _ ~gen lleersch~.'<twjjfel'~ __en-_, ~at- ,?etblijktdadeJijKd.atdeheer
beweeI:_d; dat Val?-~ .Ze~land vpelt s~_d,,~', j~ert: Vas.; _';_,])tiide- v:~ bijzon~er--halidig poogt;:z.g.voor, '~n '- -DollfllE?3-autoritaris':: 1ijk -':gezegd" -be~en~_ st:r'nc~ a~:.1l:emocratiSehe_s1agWoorme,:- dus_,'v:1()i e~,~a_~oIiekaaic~ ~urhervo~~_, ~zillgen_,m
inet'_'?Or,po~-f8.scis?sche
tat~alen ~'::'s~t,- maar :~et 'ei~ ()ns' hl,lidig _,economisch '~,en s~;.. -leuZe,ti ,.-ta -verzoenen. Daze th~

aalst.elsel,

S
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niet uitmunt door beknoptheid,
trachten te vinden; welke ver~
andering van "politieke inrichrichting" de economische her~
vorming
zal
medebrengen,
schrijft Vos zonder aarzeling.
dat hij niet weet, wat-Van Zeeland daarmede bedoelde. WeI·
licht had de heer Ves dit aan
Vandervelde kunnen \'ragen?
Het loont iutusschen weI de
moeite, den draad van het eco~
nomisch betoog van Vos te volgen, om daa! lit dan de_politieke
conciusies te :distilleeren, die
Voszelfonsonthoudt.Vooreerst
dient bet economisch herstel
geregeld te wQrden door coor~natie en toezicht op de op binrien- en buitenlandsche _markt
berekende - prciductie: Dus een
zuivere etatische ,;economie'dirig-ee." Als hveede pun~:' <:ontrole'·,op de' banken, het _breken
van de monopoliemacht en
ope'npare, controle van h.et -cre-,
dietwezen._:· Daarn~t: oprich-:
ting '_ van een_ bestendige~ Wet-

IN BEL
Economische Wijzigingen met politieken
N asleep

HIMA en
BATAVUS
=

Voar aIle Inrichtingen

1930 Flat 509 Touring

Tevens etreefde de RijkBre~ II avond. 61/~uur namlddag.I<'~~~: III 1930 Plymouth Sedan
geering ernaar, om de voor de
gebouw. :'ilcerlooplcln NO~ 1930 Chevrolet
"
werkverscbafflng opgenomen -,--,
~:I'!~:~t:I~::jwon.ch'

hum

'f,iJJ.a.aJ. C.:If. 1bvz.e&

Eenv. -Europ. Dame. o,Igem.
ontw., kunn. koken, zoekt be~
zigbeid in huis, ook bij werk.
echtpaar of zaak. Br. onder No.
601A v. d. bInd.

~::'~~~!,:l.gglng der Uquidl" ['WIIIMGSCH B£GR';E.'S;OK~S-l g~~ Au;'tln 'I'o~:lnQ
Cansol1deeri7t9 van de
Hcrlnncring aan de JaarllJksc~e
:~j~ ~~I1y: ~~I~rI;~d Tour(ng
l1Zottcnde Bcnulden.

Ter overuame a.::mgeboden:
Babybox, witbekleede rottanwieg, babyblltd m/hijbeh. standaar8. Te beYr. Sindanglajaweg
18, telef. 2583 WIt.

Te koop: bungalowbedrijf
bungalows, voor uitbouws grand. BoTE KOOP GEVRAAGD:
aan autoweg Instrumentmakers-draaibank.
hoagte ± Aanbiedingen teIef. WIt. 1218.
z.overname
25 o!~:~ kl~:,
Te
aangeboden:
SPOED:
Paviljoen m/volledige bijgeovername gevraagd: Een
bouwen per 1 Juni f 27.50 p.m.
gesloten bestelauto, bakhoogte
Palmenlaan
49.
min. 1,50M. Bill. prijs. Off. I-~~~~~~~~
Bloemenmag. Mevr. Pesch,
ZEER BILLIJK TE KOap :
Postweg N. 35, Tel. WI. 659·658.
Goed onderh. kinderledikant,
1M. bij 1,70M. campI. Palmen,
Heer: z. kennism. met lieft. jonCacteeen, rottan kapstok, lam~
gedame, teneinde vrije avonden
Noord 59, telef. WIt pekappen, bijzettafeltjes en
gez. door te brengeu. Br. met
komfoor. BilJjjk te koop"Pegangphoto welke op eerew. zal wor~
saan Oost 47, 9-11 v.m. ' .
den geret. aan bur. dezes onder
No. 629A.
Ter overname: Salon gramof. Gezocht een melsje voor bulp in
H. M. V. m/40 pI.; 2-pers. de huishouding. Goed kunnende
DAl\IES ! Dat is wat gij zoekt, wascht. comp!., m/spieg. en koken. Zich aanm. Museumlaan
een mode-atelier, waar gij tegen marm. blad f 15.- 2-pers. bed 13, tusschen 8-10 v.m.
zeer billijke prijzen japonnen, f 22.- 1 pers bed j 14.- hangkinderkleeding op maat kunt legk. f 12.- ·-schrijft. m/stoel Ter overname aangeb. w. Vel'.
Goede coupe en afw. j 12.50. L. Halkema 10. Aau bet- trek: n. Eur. piano (175) ant.
verzekerd. Bruidstoil., alles van zelfde adres: Kost- en inwon;ng lamp (45) ant. kast (90) en auto ("Whippet" 6 tour) (25G).
ons, vanaf f 50.- Goedkooper a f '50.- 's mnds.
Event. compi. meub. t. aannem.
adres vindt men niet! "Die
bod. Bez. 5-6 n.m. Mampangweg
Oude Tamarindelaan
63.a
TE HUUR Moderne woning 72.
met garage voor j 50.- Te bevr.I-~~--~~--~.""-"
Defensielijn v. d. Bosch 47 c. ~!~~~~~~tmo~~=
_~~~_~~~~_I ervaring.
Alsmede Vliegtuig;
montage. Volkomen in staat een
Laan Holle 31 - telefoon 1654 WELTEVREDEN
VriendeUjk tehuis gevraagd: bedrijf zelfst. te leiden. Prima
Saucyz;ebr<hldie~ ~. fO.lO. Brldge-sauciizebroodjes des Zaterdags verkrijgVoor jonge foxjes, 2 mdn. oUd, ref. Zoekt plaatsing onverschilbaar. Voor goedkoope bonbon$ vrage Uscholke!bonboo~ fO.30 per oos.
goed waaksch, tegen vergoeding lig waar. Br. onder No. 571A.
f-Ia:;:;es.hopjcs per on~ en In bllkjes ook bi] Uw !angganOin vcrkrijgbOiar.
adv. kosten. Regentesselaan 5. v. d. blad.

Vertaalwerk Gevrangd door
Expert VertaJer. NederlandschEngelsch vice versa.
Fransch ) Nederlandsch.
Duitsch ) Engelsch.
Getuigschriften van Consulaten,
Gouvernements - Instellingen,
Periodieken ter inzage beschikbaar. Brieven onder: No. 272A.
v. d. blad.

~ Spoed te Koop
1935 Chevrolet Sedan

geschikt

Chauffeerlessen -~ gevraagd in
kortsmogelijken tl,jd met auto
in bruikleen. Brieven m/uiterste
prijs opg. No. 636A. v. d. blad.

'I'E KOOP: 8400 !I'
eigendomsperceel met gebouwen, zeer geschikt voor fa~
brieksterrein of klein-woningbouw. Eventueel ook in een gedeelte van 4000 M2 zander gebouwen. Te b,evragen bij telefoon 582,,,-W1=.~_~~~_
RUSTIG en KOEL
Pension "VILLA MONTANA"
Selabintanaweg
Soekaboemi, Tel. Smi. 167.
Juni en Augustus nog enkele
kamers vrij. Juli bezet. Uitstekende tafel. Inform. 594 Wlt.-

AANGEBODEN
ten gehtel vrijstaand gemeubileerd-paviljoen met eigen gemakken.
bij jaarcontract f 60.-- per maand. Voorgalerij. zit- en sJaapkamer.
en diverse bijgebouwen. Br. ond. no.
bur. v.d. bl.

Te Huur aangebodeu: Voot" zes
mannden, keurig gemeubileerd
rUim, koel landbuis tc Mr. Cor~
neUs Huurprijs f 110.- p. mud.
Br. onder No. 557A. v.d. blad.

-Eigen telefoon in de
kanier verkrijgbaar. Alle bed~
den hebben Kero duplex ma~
traSSeD'-; Warme douches!!! Ga·
rages. Men zegt" dat ons' eten
smaakt als bij Moeder Thnis.
Prijzen v.a'- f 4.- en f 7.50 p.
dag en f 75.- en f 135.- p.m.
respect. voor 1 en 2 personen.

,

...

macht benoemde? - wetgevendE' economische raden van het
door de volmachtsdecreten toch
reeds zoo afgetakelde parlementaire regime nog zou overblijv€,n, durft Vos niet E.dnS open~
lijk te zeggen. Het is toch niet
aan te nemen, dat de socialisten
zoo argeloos zouden zijn, met
even aan Van Zeeland te vragen, wat bij -met zijn structuurhervormingen bedoelt; dat zij
zich door die voorgewende onwetendheid afmaken van de politieke gevolgen van die econo~
mische wijzigingen, -waardeze
gevolgen met anders kunnen
zijn""7"" "at d~ prem;sses, die Vos
uiteenzet Wijzen er op - dan
een corporatieve, autoritaire
staatsherv'0rrning, die slechts
van de fascistische en natio~
naal·socialistische
leidersgedachte zou afwijken door de eigenaardigheid, dat zij door eeD.
regeeringscoalitie, van katholieken, sociaal-deinocraten en z~lfs
liberalen worden, doorgevoerd.
~ .Offensie/ tegen -de
,Bankier1, : -" _', ,
M,aar, het __ -~genaardige, ~
he~. geval.is nu,
tie he:er,Vos
ir..-",de V1aarilsche socialistische
pers :zijD. -:I~ tracht wijs te
.mak~, dat deze sttuc~U:herv.~rmmgen de voo:bereidin.~
zgn "t?t_ een :pff~ tegen de
macht- yan de bankiers en ,~t

d.a:t

~nClrilische,-,-iDste1lli:tgen. ~

uitoefent op de regeering (wie voar Maart duidelijk waarneemwas. Maar de economie
heeft zich nog nooit met meer
siroplistische verldaringen van
schadeposten afgemaakt dan
sederl den dag, waarop een
gr·oot economist ala Van Zeeland met een Diet minder groat
economist a1s De Man het beleid in handen nam..
•
Wie het bij de oude t.eproefde
economische wijsheid houdt en
van grootvaders gouden stelregel uitgaat, dat men met meer
mag verteren dan men ontvangt
(geldmanipulaties zooalsmuntontwaarding, conversie, opslor~
ping van pensioenkassen, enz.
kunnen helaas met elke maand_,
het budget stijvenl komt tot de
Qvertuiging, dat de _groote economisch: en poa.tieke struc'b::n:hervormmg vooraJ e.;m drastische toepassing S. zijn van h~t
verbod dat gesalarieerdrn
ill
openb~en of particuli~
dienst -- zich- tegen feUe besnoeiing y-an _hun :&komrten
zouden verzetten, mp, ,aldus ~.e
openbare .budgetten en_ de nr.,verheid -ietwat :van den financieeIen druk te ontlasten. Daar
echter zoon programn;ta geen
verkiezingswaar is" wDrdt het
versluierd a~te: een berg eeoDOIlllSCh~ ~heId,diemen. zelfs
als sOClalistische, opl~
_durft voor te stellen, wat ZUI\1el"
antisyndicalistisl$.,' ~
rit:air_en.-~
is- en dat dan_ nog- wei ,met. be:- --~
huJ-p- -~ ~,-.Roomsch-kathoIieke.
en-soeialistiSche,_d~~
~ ,deS.D.A.P. _m 'N~eIlaYBl

is dan Gerard, de minister van baar

Finanl?iEin?) en dat het economisch berstel verzekerd is. Tengevolge van deze vaststellingen
nu, dienen structuurwijzigingen
tf~ worden aangebracht, verklaarde De Man. Jammer genoeg eindigt hier de samenvatting van deze Geneefsche redevoering, zoodat wij gespeend
b!ijven van de wetenschap, weIke hervorroingen de vader van
het plan van den Arbeid uit zijn
optimistische premisses distilleert.
De staatsinloomsten dalen.
Als anecdotisch geval rest
ons nog aan te stippen, dat on~
danks de zelfvoldaanheid van
minister De Man, die de staatshervorming :tar bekroning van
dE: economische hoogconjunc.
tuul'. verlangf en ondanks de
the tie
Vos III !?ehee1 tegen~verie~d, dez: '='hoagconjun~tuur als een gevolg van deze ~sta:a:tShervorming reeds
thans verk~ndigt, de rampspoedige-~g van de zoo-voorzichtig, ,~atte r.i.jksinkmnsten
_v€:rdersCbrijdt. De minister van
Financien ,neeft weI te veel ge~crd. tcien hij in 1935 verklaarde. dat zijn begrooting voor
1936 ~danig was geraamd.
dat de _inkomsten de, schattin~
gen :_-.m~ overtreffen._ Het
-,tegendee1 is __W1lar geblekeri.. J"anuar.i waSslecht;~arinogslechter ~ daar .Ma¢' ~og'wel:-_
~ender~ de hoo~~ctu.ur
l~ '- zen!h-- - ,d~ _'~
ringspersident '-zooeven-'de -~

_wU1:I¢nister_De_Man~Geneve
gla~WI:lg.-, he~ ~~~e
~weerde. __ -~- , -_ ,-: .' ,. " , -: _:-:-' :::_
In een,~
~,-en
bondig veISIag ill dieZelffie- pers
I..... wij; eM de
lIan te ldaring uit:, dat dO ~'VOOl' het , },1!m JlOOPagam'a
Qen..., _ - . datde sten dllalden tengevt>Jge vandemaaltt.zs1 zgaldeZeseb.aduwirivlqedvan de gi.oote _ _ bezottiDg .... hetRijlilanil.Een>ijdenvanhetBeJgisohe~'
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