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huis redactie Z. 1458 en Z 2900.
zulke ruime opzeggings-termijnen in acht, dat de bezuiniging ten
bate ' van het loopende begrootingsjaar vrijwel nihil wordt.
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Dit

nummer bestaat uit vier bladen.

Van sociaal standpunt beschouwd,

moge traagheid in dit geval meer lof
dan blaam verdienen, doch dan ware
het wel wenschelijk om bij het nemen
van onschadelijke bezuinigingsmaatregelen des te meer voortvarendheid te betrachten.
Maar dat gebeurt helaas evenmin
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Met hetzelfde redelooze optimisme

en roekelooze gemak, waarmede men
over eenige tienduizenden guldens beschikt voor vloot-manoeuvres en landvoogdelij ke reizen, worden er thans
nog vele tonnen gouds verspild aan
onverdiende ambts-toelagen, aan
twijfelachtige dienstreizen, aan het
dwaze kegelspel van ambtelijke overplaatsingen, aan overdreven gulheid
met buitenlandsche verloven, aan belachelijk, luxueuze classificatie van

Contrast.
* Er is den laatsten tijd een zekere
tegenstelling ontstaan tusschen het
optreden van de regeering in den
Volksraad en haar daden buiten het

wil van de wereld individueel
toch machteloos staan in het logge
mechanisme van onze bureaucratisch
geordende overheids-administratie.
Wie zal zeggen, hoeveel deskundige en doeltreffende bezuinigings-

voorstellen

vol goeden moed werden

ingediend om na een eeuwigheid van
wachten, roemloos te stranden op den
botten onwil

van een

geheimzinnig

advïseerende hoogere instantie ?
Wie zal zeggen, hoeveel leidende

ambtenaren er op het oogenblik rondloopen met verbittering in het hart,
met een diepen weerzin tegen het
stelsel van duistere machts-verhoudingen, dat langs onvindbare wegen
de lakens uitdeelt, en waarin geen

Dit somber perspectief was de achtergrond van elk begrootings-debat,
door de regeering tallooze malen op-

traagheid en

Ziedaar de

Doch deze nederlagen doen hier
niet ter zake. Wij willen slechts constateeren, dat de regeering na sluiting van den Volksraad haar gedragslijn veranderd heeft, en dat
er thans in haar optreden naar buiten eenige symptomen zijn van een
opvatting, welke niet strookt met de
overtuiging, waarmede zij in den

resultatten van den nieuwen dienst een
definitief oordeel te kunnen vellen.
Uit de ingediende rapporten der
verkeerscontroleurs blijkt, dat steeds
samenwerking met de politie v
gezocht, evenals met dé* landrecn
en dit contact in verschillende gevallen reeds tot gunstige resultaten
heeft geleid. Ook hfeeft een zeer
intensieve controle op de motorbussen plaats, waarbij telkens weder
overtredingen worden geconstateerd.

Dat ook aan personen-auto's de
noodige aandacht wordt geschonken,
is met het oog op de vaak schandelijk overbelast rijdende huurmotorrij tuigen stellig in het belang van
het verkeer te achten, terwijl bij die
controle tevens erop gelet wordt, of

treurige uitkomst van

crisis-beleid.

twee jaar
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MIDDEN-JAVA.
Voor de werkloozen
en P.a van der Steur.
Op Zaterdag 1 October aanstaande
zal door het Solosche cabaret-gezelschap in de schouwburgzaal dei-

afleiden.

Okay^Babies.

de motorrijtuigenbelasting

(Van

sociëteit „de Vereeniging" een uitvoering gegeven «porden. Het programma
is gevarieerd, doch de hoofdschotel

wordt gevomd door het optreden der

Het optreden van dit
gezelschap waarborgt een groot succes, temeer daar deze gehouden wordt
ten bate van het steuncomité voor
werkloozen en Pa van der Steur.
Lezing dr. J. E ij k m a n.
Vrijdag, 30 dezer, zal dr. J. Eijkman,
te Amsterdirecteur van de A. M. V. J.
dam, alhier een lezing houden over
het onderwerp: Wat moet ik doen, als

word?

Vergadering Part

ij

Indonesia.

Maandagavond had

in de pendopo
vergadering
van de
Djojodipoeran een
Partai indonesia plaats, waarbij de
vrouwelijke Inheemschen ook in
grooten getale aanwezig waren.
Gesproken werd door Amir Sjarifoedin over Nasionalisme menentang

enkele woorden van den gouverneurgeneraal in een deel van de ambtehjke wereld werden begroet als een
Veriossentie tooverspreuk, welke de
Verdere uitvoering van de zware be-

Imperialisme, door Amat Soemadi over

zuinigingstaak wat lichter en milder

zou

Sekerdja dan Tani-Bond,
door mr. Soejoedi over Kemerdeka'an
diri dan bergerak, en door ir. Soekarno over Keterangan azasnja Partai

Sarekat

maken.
Een sprekend voorbeeld hiervan
ziet men in het volgende :
Een ambtenaar van de Generale
Thesaurie kwam onlangs voor ccii
inspectie op het hoofd-bureau der
Staatsspoorwegen in Bandoeng. Hij
ontdekte, dat ruim dertig leden van
het lager technisch personeel, die
reeds geruimen tijd bestemd waren
voor ontslag, wegens overtolligheid,
om de een e of andere onnaspeurlijke
reden in dienst werden gehouden. Bij
kreeg hij ten antwoord,
informatie
dat het ontslag van die mensehen
niet meer noodig was. De landvoogd

Indonesia.

°e politie behoefde niet in te grij-

pen.

De z a a k-B e rke 1 i e.
Naar het „A. I. D." uit D j o k -j a
verneemt, is de heer Berkelie zoover
hersteld, dat hij een dezer dagen naar

Semarang zal worden vervoerd.
Door den rechter-commissaris is

hem een verhoor afgenomen, waarbij
een volledige bekentenis heeft

B-

'

is

Twee mannen en één vrouw.
De huisvriend

onzen correspondent.)

ik ontslagen

wel

voldaan, waarbij in vele gevallen
blijkt, dat de provinciale wegen worden bereden zonder het vereischte
belastingkenmerk, zoodat bedoelde
controle tevens ten goede komt aan
de provinciale middelen.

DJOKJAKARTA.

4 Die indruk werd aanzienlijk versterkt, toen de landvoogd 6 September jongstleden na zijn ontvangst in
het gemeentehuis te Soerabaia als
zijn meening te kennen gaf, „dat wij
tloor het ergste heen zijn".
Men herinnert zich, dat deze optimistische verklaring in den Volksraad onmiddellijk werd uitgespeeld
tegenover den directeur van Financiën, die den slag alleen kon pareeren met het schrale argument, dat
het landvoogdelijk citaat niet thuis
hoorde bij de beschouwingen over den
tabaks-accijns.
Men weet echter nog niet, dat die

bedrijven, die
wel voortgaan met ontslag van overlolhg
daarbij
personeel, nemen

getreden, aangezien de benoemde
controleurs de eerste maand ter
oriënteering met de politie dienden
samen te werken, heeft hij eerst een
werkperiode van circa een half jaar
achter den rug, welke te kort wordt
geacht om thans reeds over de

traditie.

Volksraad zooveel duistere toekomstbeelden te voorschijn tooverde.
Wij bedoelen de vloot-manoeuvres
in de Baai van Batavia en de reis
van den landvoogd naar Oost- en
Midden-Java. Twee demonstraties,
die vrij kostbaar zijn geweest en in
verband met haar twijfelachtige
urgentie gemakkelijk den indruk
konden vestigen, dat de toestand van
's lands financiën nog niet zóó onrustbarend is, als men tevoren uit
tal van regeerings-verklaringen moest

heen
Andere diensten en

verkeerscontróledienst feitelijk eerst
van Maart j.l. af zelfstandig is op-

leid te vinden is ?
Het is niet met cijfers te bewijzen,
maar het staat wel vast, dat dit kwaad
diep invrat. Het heeft de vitale organen van het overheids-apparaat
aangetast als een sloopende ziekte,
die steeds verder om -zich heen grijpt.
Er is geen eenheid en geen kracht
van overtuiging in de centrale' leiding.
Zij laboreert aan een fel contrast
tusschen haar theorie en practijk.
Haar woorden geven een scherpe
teekening van den nood der tijden,
doch haar daden verdoezelen dit beeld
in het onverwoestbare kader van

De regeering is hierin slechts ten
deele geslaagd, want de begrooting
van onderwijs werd verworpen, térVijl de fiscale projecten voor den
tabaks-accijns en de motorvoertuigen-belasting zoodanig werden
„afgeroomd", dat er niet veel meer
aan te verdienen valt.

verkeerscontrole-

den nieuwen dienst niet geschikt is
geweest om hem een blijvende plaats
in te ruimen. Hij werkt te weinig
samen met de gewone politie, geeft
te veel aandacht aan de personenautomobielen, doch te weinig aan
het verkeer met auto-omnibussen,
enz.
Daarop hebben Gedeputeerden als
volgt geantwoord:
Waar de op 1 October van het
vorig jaar bij raadsbesluit ingestelde

zweem van krachtig persoonlijk be-

geroepen als een dwang-voorstelling,
die haar tegenstanders moest biologeeren, en het crisis-beleid als een
onbestreden macht tegenover de gevaren der toekomst moest plaatsen.

van zeer vele le-

van
ten

In de jongste zitting van het college
bewijs
gaf de regeering overvloedig
van haar overtuiging, dat de heerschende crisis nog vele offers zal
eischen, dat de huishouding van staat
en maatschappij moet worden ingesteld op een blijvende verlaging van
het levenspeil, en dat verbeteringvan den slechten financiëelen en
economischen toestand alleen te bevan de
reiken valt door verlichting
verzwaring
lasten voor het land en
van de lasten voor het volk.

afdeelingsverslag
Het
van de
begrooting voor 1933 van de provincie
West-Java bevat onder meer het
volgende:

dienst tot de weelde-artikelen; reeds
thans staat naar hun oordeel vast,
dat zoogoed als geen resultaten bereikt zijn en dat het optreden van

peil principieel verwerpen, en voor
het overige, omdat zij met den bes-

Hertogspark.

had immers zelf een opleving voorspeld, en door het ergste zijn we

Verkeerscontrole in West-Java.
„Een weelde"
zeggen velen in
den pro v. raad.

Naar het inzicht
den behoort de

het zoogenaamde lagere levens-

afgelegd.
De bezittingen van 8., waarop door
den officier van justitie provisoir beslag was gelegd, zijn door de weeskamer overgenomen.

gen?
Omtrent de ontvluchting van een
der moordenaars van Sitti Bandj ar,
Dollah, die door den landraad te Medan tot 15 jaren gevangenisstraf werd
veroordeeld, meldt de „S u m. P o s t"
nog:

De verdwijning van Dollah werd opHet overvliegen
gemerkt omstreeks 8 uur 's avonds.
van Perzië.
meAneta seint uit Den Haag, dat Over de ontvluchting zelve kan
zich
blijkens een telegram van den Nederdegedeeld worden, dat Dollah
landschen zaakgelastigde te Teheran met een touw op het luik geheschen
inderdaad voortaan voor elke vlucht had, en vervolgens de tralies doorgetoestemming zal moeten worden gevijld Verder was het voor hem geen
vraagd om over Perzië te vliegen
kunst om zich naar buiten te laten

loos

aan ; zij bieden geen steun en
toonen geen initiatief in de uitvoering van de bezuinigingstaak,
ten
deele, omdat zij de starre doelstelling-

(Van

van buiten gekre-

De postvluchten.
Batavia, 27 Sept. (Aneta). Het
uitwaartsche postvliegtuig „Ijsvogel"
is Dinsdag te Jodhpur en het retourvliegtuig „Pelikaan" dienzelfden dag
te Jask aangekomen.
(De „Ijsvogel" kan dus Zaterdagmiddag te Batavia worden verwacht).

landsreizigers op K. P. M.-schepen,

aan handhaving en bevordering van
overtollige hoofdambtenaren.
Dit alles en nog veel meer gaat
rustig zijn gang onder verantwoordelijkheid van de regeering. Haar
leidende ambtenaren zien het werke-

De ontvluchte moordenaar.
Heeft Dollah hulp

BINNENLAND.

meestal

gedood; de echtgenoot
gewond.
Gopek bin Antoel, een desaman i"
Lobangboeaja, Pasar Rebo, leefde heel
gelukkig met zijn jonge vrouw, een
dorpsschoone, die onder de kampongbewoners vele aanbidders telde.
De echtgenoot had, aldus Anc" '
ook een vriend, Tjoewa Dimoedin, di
geregeld bij hem aan huis kwam.
Langzamerhand begon de man t<r
de overtuiging te komen, dat de tehem,
zoeken van den huisvriend niet
doCh meer zijn wouw golden.

zwaar

Toen Zaterdagavond de huisvriend
weer was komen aanzetten, zoog;enaamd om een praatje te maken me
zijn „sobat", werd hem door dezen,
zonder vorm van proces, de deur ge-

wezen.
De bezoeker was hierover zoo verontwaardigd, dat hij zijn golok trOKDe echtgenoot wist inderhaast een
stuk ijzer machtig te worden en z°"
,stelden beiden zich tegenover elkaa
in postuur.
Het zou een duel worden op leven
en dood.
Tjoewa bracht zijn tegenstander
met zijn golok drie verwondingen toe,
twee houwen op het hoofd en één op
zijn gelaat.
Toen hij hem voor den vierden keei
met zijn kapmes een houw wilde toebrengen, werd hem met één slag *>«'
hoofd ingeslagen, zoodat hij op
plaats dood ineenzakte. ,

_

,

Gesloopt of gerepareerd ?
Medan, 27 Sept. (A n e t a).
„Dcli Courant" deelt mede, dat rie*
nog niet vast staat of de „Ceden-

gesloopt zal worden.
Wellicht zal het schip ter reparatie naar de eigen werf te Shangn^
gaan.

Belastingvermindering.
en
Medan, 27 Sept. (A n e t a). B. at
W. stellen de opheffing voor van
inkomstenbelasting
gemeentelijke
voor wat betreft de opcentenhefnns
op de landsinkomsten-belasting.

glijden.
De ontvluchting had plaats aan den
welke
voorkant van de gevangenis,
tegenover het politiebureau op Soekamoelia
is gelegen.
Naar het blad vernam, moet vroeger
aan dien kant van de gevangenis ook
al eens een ontvluchting hebben

plaats gehad. Toen moest de ontvluchte zelfs een koffer hebben mee-

genomen.
of Dollah
Het is nog niet bekend,
buiten
hulp
van
ontvluchting
bii ziin
Atjehervan ge-

heeft gehad. Hij is
boorte en afkomstig uit het Sighsche.
Naar men weet, legde Dollah bij het
Bandjar
onderzoek van de zaak Sitti
volledige
bedoor den landraad een
medebeklaagde
Zijn
kentenis af. Ketjil
ontkende echter
Oetoeh alias
den landraad
door
alles. Dollah werd
jaar gevantot
1
Oetoeh
jaar,
tot 15
genisstraf veroordeeld. De andere medebeklaagde Panman kwam vrij, terwijl Salbijah beschuldigd van heling
van de geroofde sieraden 2 jaar kreeg.
Van dat landraadsvonnis ging

ook de adjunct-hoofdOetoeh en
djaksa in hooger beroep. De stukken
moeten eerst 3
voor het revisieproces
den
van justitie
raad
dagen geleden
hebben
bereikt.
Medan
te

provinciale raden.
Wijziging van de

De

samenstelling.

Volksraad is ingediend een
ontwerp-ordonnantie tot wijziging
deivan de instellings-ordonnanties
provincies West-, Midden- en OostBij den

Java, vergezeld

van het verzoek, dat

7 Ochet college zijn beslissing vóór
zal
regeering;
tober aanstaande aan de met
feit
het
mededeelen in verband
die
van
week
eerste
dat er in de
het
lidvoor
maand
Raad
Provincialen
den
maatschap van
plaatshebben.
moet
van Oost-Java
De memorie van toelichting luidt

Sndidaatstelling

als volgt:
Door de wijziging, welke de administratieve indeeling in residenties
van de gewesten West-, Midden- en
Oost-Java heeft ondergaan, is het
noodig geworden, het aantal Inheemsche leden, dat in iedere residentie
voor de Provinciale Raden wordt verkozen, opnieuw vast te stellen.
Bij de nieuwe indeeling der kiesdistricten, zooals deze in de ontwerp-ordonnantie is vastgelegd, is de
belangrijkheid van de betrokken residentiën als criterium aanvaard voor
het aantal in iedere residentie te verkiezen Inheemsche leden.
Ter bepaling van deze belangrijkheid is acht geslagen op het zielenaantal, de economische beteekenis,
de meer of mindere gecompliceerdheid van de Inheemsche maatschappij en de aanwezigheid van stadsgemeenten. Met inachtneming van deze
factoren is voorts zooveel mogelijk
aansluiting gezocht aan de bestaande indeelingen.
De onrustige indruk!
Waarom West-Java
geen goedkooper
papier neemt.
In antwoord op de volgende opmerking in het verslag betreffende de
begrooting van West-Java:
Een der leden meent dat, in navolging van den Volksraad, welk
college tegenwoordig een goedkoopere
papiersoort voor zijne drukwerken ingevoerd en hiermede een belangrijke
bezuiniging bereikt heeft, op papier
dient te worden bezuinigd.
Een zoodanige bezuiniging wordt
echter door vele leden ongewenscht
geacht,
zeggen gedeputeerden, daarbij blijk
gevend van drogen humor:
„De door den Volksraad voor zijne
publicaties gebruikte papiersoort is

van dezelfde kwaliteit, als die voor
het provinciaal blad gebruikt wordt;
zij is alleen iets dunner.
Het gebruik dezer zelfde papiersoort
zou eene bezuiniging opleveren van
pl.m. 1 pet., waartegenover het
bezwaar zou staan, dat het drukwerk
meer doorschijnend zou worden en
een onrustiger indruk zou maken,
waar het oordeel van het college weegt
net hiervoor genoemde
niet
op tegen dit nadeel. („A.voordeel
I. D.")
Moordpartij.
Een amokmaker
doodt vijf personen.
Buitenzorg, 27 September (O f f i c).
*en telegrafische
aen ad. gouverneurmededeeling van
van Celebes en
00rigrieden van 23 September
meiat, dat een amokmaker, zekere LaSani uit de kampong Madallo Gaw
ïesong,
onderafdeeling Makassar, vijf
personen gedood
verwond,
heeft
ny werd daarna door en 7
der gewoneen
den neergelegd.

rn^f£

PONTIANAK.
onzen correspondent).

Pontianak, 24 September 1932.
Het priester-feest.
Alvorens u iets te vertellen omtrent
de feestelijke herdenking van het
gouden
jubileum van monseigneur
Bos, lijkt het ons niet ondienstig
even de loopbaan van dezen eminenten dienaar Gods, in het kort weer te
geven.

De jubilaris werd op den 9en September 1864 te Uden (Nd. Brabant)
geboren. Hij trad in de orde van de
Minderbroeders Capucijnen op 22
September 1883, terwijl hij studeerde
op het Seminarie der Kruisheeren te

.

Uden.
De priesterwijding ontving hij op
21 September 1889, waarna hij zich
op het Seminarie „Langeweg" te

Voornaamste nieuws.
Loopend e tot 2

uur.
Von Gronau bevindt zich te Manilla
en zal zijn vlucht naar Europa voortzetten via Java.
De Amerikaansche doktoren hebben
mevrouw Philipsen-Braun afgeraden,
ooit weer wedstrijd te zwemmen !
Het huis van' den, uit het proces
tegen Sacco en Vanzetti bekenden
rechter Hayer is door een bom verwoest. Hayer is ongedeerd.
Griekenland is geteisterd door een
ontzettende aardbeving.
Voortaan zal de K. L. M. voor elke
vlucht naar Indië toestemming
moeten vragen aan de Perzische
regeering.

Opgericht is de N. V. Maatschappij
tot behartiging van de nationale

Zevenbergen verder aan de studie
wijdde en onder andere den profes-

scheepvaartbelangen. Oprichters zijn
de Staat en de Koninklijke Hollandsche Lloyd.

Aanvankelijk werkzaam als „Gar-

Een Fransche militaire expeditie
bevindt zich in Marokko in een
hopelooze situatie.
Gandhi heeft zijn 63sten verjaardag

sors-graad

behaalde

diaan" te Tilburg is de jubilaris opgeklommen tot „Provinciaal" voor
Nederland. In 1905 werd hem de
missie in Ned. Borneo toegewezen,
terwijl hij benoemd werd tot apostolisch prefect voor geheel Ned. Borneo.
In hetzelfde jaar nog vertrok hij naar

Borneo, waar hij het missiegebied
overnam van de Paters Jezuiten.
Wanneer men bedenkt, dat mgr. Bos
bij zijn komst op Borneo hier niet
meer vond dan een klein houten kerkje te Singkawang, benevens een vervallen kerkgebouwtje te Setjiran bij
Smita, midden in Dajak-land en men
ziet wat thans aanwezig is, beseft men
welk omvangrijk en zegenrijk werk
hier onder zijn toegewijde leiding is
verricht. Momenteel zijn hier niet
minder dan 30 priesters werkzaam.
De missie bezit ziekenhuizen te
Pontianak, Singkawang en Sambas
benevens vele poliklinieken in het
binnenland. Bij Singkawang bevindt
zich een leprozerie, met 80 verpleegden. Balikpapan kreeg kort geleden
een nieuw kerkgebouw en te Samarinda is bereids grond aangekocht, terwijl twee priesters voor deze plaats
uit Nederland verwacht worden.
Naast de ziekenverpleging is de
missie ook pp onderwijs-gebied met
vrucht werkzaam. Om een denkbeeld
te vormen van hetgeen tot heden werd
bereikt, volgt hier een opsomming van
hetgeen alleen te Pontianak momenteel aanwezig is: een H. C. S voor
jongens, een H. c. S. voor meisjes
een Fröbelschool, een huishoudschool'
een weeshuis voor jongens, idem voor
meisjes, het ziekenhuis, een Hoilandsch-Chineesche club, R. k. leesgezelschap,

een opleidings-instituut

,

in de gevangenis gevierd.
De

Volkenbondsraad

heeft het
aftreden van sir Eric Drummond
aanvaard.
China is voornemens, de diplomatieke relaties met Japan te verbreken, een straf-expeditie tegen Mantsjoekwo te zenden en de betrekkingen
met Rusland te herstellen.
Successen der Chineesche vrijwilligers in Mantsjoerije.
Overal verkrijgbaar

00

75

cent per

**'**'
blikje

Onrust in Serawak
Het is den laatsten tijd bij onze
Engelsche buren in Serawak, speciaal
dicht bij de grens van Nederlandsch
Borneo, vrij rumoerig. De militaire
macht, zoowel als de politieke recherche zijn dan ook op hun qui vive
en deze week is de gewestelijk militair commandant

derwaarts

vertrok-

ken, om zich op de hoogte te stellen
van de getroffen maatregelen.
Het is namelijk zaak om, mochten
opstandigen uit Serawak zich op Nederlandsch gebied begeven, hun terstond onze opwachting te maken!
Japansche vis-

voor Chineesche catechisten, een ambachtschool.
Het is dan ook begrijpelijk, dat geschers.
was,
heel Pontianak vertegenwoordigd
Donderdag
blijken
een
reOok
hier
telkenmale de Jatoen jongstleden
pansche visschers in verboden wateceptie ter eere van den jubilaris geresident sprak naren hun bedrijf uit te oefenen De
houden werd. DeWester-afdeeling
van
heeren beschikken over behoorlijke
geheele
mens de overhandigde een goedgeschepen, die in snelheid de motoren
Borneo
voor
de jachten van het bestuur hier verre
vulde enveloppe, bestemd
overtreffen, zoodat zij bij nadering
missie-ziekenverpleging.
van deze scheepjes ruimschoots geDe meisjes der missie-scholen zonlegenheid hebben, om het veege lijf
gen een welkomstlied en voerden een
te bergen. Wil men hen dan ook eenig
waarbij
de nietklein programma op,
ontzag
inboezemen, zoo zou dit slechts
geslagen
in°ewijden met stomheid
hetgeen
zagen
geschieden door middel van
kunnen
zij
door
we°rden, toen
een
kinderen
snelvarend
marine-vaartuig.
van de
kleine Chineesche
in
zuiver
Nederlandsen
Fröbelklasse
De onderscheiden regent.
werd voorgebracht. De Eerwaarde
Zusters hebben dan ook alle eer voor
Veertig jaren
hun werk gekregen. Welk een ijzeren
dienst.
wil en volharding zijn noodig om dit
De decoratie van den regent van
den kleinen kinderen bij te brengen!
Tjiamis, R. A. A. Sastrawinata, houdt,
avondfeest,
waarbij door
Ook het
bericht het A. I. D„ verband met het
de Chineesche meisjes een kinderfeit,
dat deze boepati zijn 40-jarig
operette voor het voetlicht werd geambtenaarschap
heeft volbracht,
bracht, werd een doorslaand succes
hetgeen Maandag het geval was.
Bij al deze hulde-betuigingen bleef
Het feit op zich zelve en de vermonseigeneur Bos de eenvoud zelve en
leening
der onderscheiding zullen
eigen
beminnelijke wijze
op de hem
zich
al
hij
denkelijk
met
op Dinsdag 4 October a.s.
zijn
onderhield
gasten
feestelijk
worden herdacht.
Bij de vele gelukwenschen, die
mgr. Bos ter gelegenheid van dit
fraaie jubileum in ontvangst had te
Zware bandjir.
nemen, voegen wij gaarne de onze
Benkoelen, 27 Sept. (Aneta).
de hoop uitsprekend, dat hij nog vele'
Tengevolge van een hevigen bandjir
jaren mag arbeiden aan zijn schoon
nabij Mokko-Mokko is de brug over de
onbaatzuchtig werk.
' Aier Ramai weggeslagen, terwijl de
B r a n d. weg tusschen Mokko-Mokko en LoeNauwelijks was de bovenvermelde boek Pinang een meter onder water
staat.
receptie geëindigd, of de kotta werd
Een vrouw en een kind zijn op een
opgeschrikt door de brandsignalen.
der sawahs verdronken.
Onheilspellende rookwolken uit het
Zuidoosten voorspelden niet veel
Zwaar weer in het Garoetsche.
goeds. De schrik sloeg ons echter pas
goed om het hart, toen „the man in
Garpet, 27 Sept. (Aneta). Het
the streef' aanvankelijk beweerde, dat is zwaar weer geweest in Zuid-Garoet.
brand was uitgebroken in het De, weg bij Pameungpeuk is bij K. M.
missie-ziekenhuis. Gelukkig bleek 125 door eejh groote aardschuiving
althans dit niet waar. Schuin tegengestremd, doch die stremming is seover het hospitaal was een groote dert weer opgeheven.
woning in brand gevlogen. Het huis,
Er
minder dan 410 millibewoond door den goed gesitueerden meteris niet gevallen.
regen
Boegmees Ambo Pasir, lid van den
landraad, was in nauwelijks een half
Vuursteentjes aangehaald.
uur totaal uitgebrand, terwijl twee
Medan, 27 Sept. (A n e t a). De
aangrenzende
Inlandsche huisjes
douane
te Belawan heeft een Chiprooi
eveneens als
der vlammen
passagier
neesch
uit Tinombo aangevielen.
10 kilo vuursteenhouden,
die
ruim
Een woord van hulde aan het adres
tjes
trachtte
binnen
te smokkelen,
van de Pontianaksche padvinders, die waardoor het gouvernement
voor een
op kordate wijze aan het blusschingsgulden zou worden
bedrag
4.500
van
werk deelnamen, is zeker op zijn
benadeeld.
plaats. Ook de brandweer zelve verrichtte uitstekend werk.
Gesloten telegraafkantoor.
Vermelding verdient voorts de keuBlijkens van het hoofdbureau van
rige wijze, waarop de militairen, die, den
P.T.T.-dienst ontvangen bericht
door den grooten afstand, wel laat
wordt
het telegraafkantoor der
met hun spuit verschenen, doch eenStaatsspoorwegen te Karang-Ampel
maal ter plaatse, in een minimum met ingang van 1 October
aanstaande
van tijd hun slangen ontrold en hun voor het publiek verkeer gesloten.
kittig motorspuitje in actie hadden,
zich van hun taak kweten.
Edeleer Djajadiningrat.
De plaatselijk militair commanBatavia, 26 Sept. (Aneta). Edeleer
dant glom dan ook terecht van Djajadiningrat vertoeft thans voor
trots!
verder herstel boven Buitenzorg.

DE INDISCHE COURANT VAN WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1932—EERSTE BLAD.

STADSNIEUWS.
SOERABAJA, 28 SEPTEMBER

1932.

MEDEDEELING.
Klachten over de bezorging van
„De Indische Courant" richte men
uitsluitend tot telefoon. Z. 130, na
kantoorsluiting tot Z. 88 (alléén
tusschen 6.30 en 7 uur n.m.).
De Administratie,
Vreemde talen leeren.
Fred. Fry's Phono
Method.
Wij hebben gisteren een zeer interessante demonstratie bijgewoond,
namelijk van een talencursus door
middel van de gramofoon.
De manier om zich een vreemde
taal eigen te maken, kan langs vele
wegen leiden. Om zich gedurende
eenigen tijd in het vreemde land op
te houden, daartoe is helaas niet
ieder in staat. De meest gebruikelijke weg, die tot nu toe gevolgd werd,
was met behulp van een leeraar en
de noodige leerboeken zich de taal
eigen te maken. Echter, voor vele leerlingen, wonende op afgelegen ondernemingen of kleinere plaatsen in het
binnenland, is het niet altijd gemakkelijk, ja zelfs in vele gevallen onmogelijk, zich de hulp van een leeraar
bij het onderricht te verzekeren. Vooral voor die categorie van leerlingen
is Fry's Phono Method een ware uitkomst.
De naam Fred Fry zal voor velen
niet vreemd klinken, immers Fred
Fry is de man geweest, die de eerste
docent was, die van de radio gebruik
maakte om vreemde talen te doceeren. Hij heeft voor den Nederlandschen zender van de Avro meer dan
50.000 ingeschreven leerlingen gehad,
die zijn diverse taalleercursussen
volgden.
De heer Fred Fry nu heeft volgens
dezelfde methode, als gebruikt voor

het radio-onderricht, een cursus sa-

mengesteld, vastgelegd op gramofoonplaten. Deze cursus voldoet aan
de strengste eischen van het onderwijs in vreemde talen.
De cursus bestaat uit 24 lessen op
12 Odeon-electrische gramofoonplaten van 30 cm. Elke kant loopt 5 minuten, dus 120 minuten. Met 100 gesproken woorden per minuut, beslaat
de cursus dus ruim 12000 gesproken
woorden.
Naast de platen, die in een album
bewaard worden, zijn er 12 parallel
loopende leerboekjes, welke eveneens
in een specialen koker bewaard worden.
Fry's Phono Method bestaat reeds
voor het leeren van de Fransche,
Duitsche en Engelsche talen- en elke
cursus is op zichzelf compleet. Andere
talen, bijvoorbeeld Spaansch, Italiaansch, Russisch, Esperanto etc. etc.
worden successievelijk gemaakt.
De uitspraak is onberispelijk en bij
eiken cursus is voor de conversatielessen ook een damesstem te hooren,
die deze conversatie zoo actueel mogelijk maakt en bovendien het voordeel heeft, dat de leerling kennis
maakt met meer dan een stem, die de
vreemde taal spreekt.

"
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„Partai Tiong Hoa Indonesia”.
Te Soerabaia werd, op initiatief van
den heer Liem Koen Hian, een Chineesche politieke vereeniging opge-

richt onder bovenstaanden naam. Het
doel van deze vereeniging is bevordering van de economie, het sociale
en politieke leven van Indonesië, teneinde te geraken tot een Indonesischen staat met gelijke rechten voor
het heele volk.
Leden van de vereeniging kunnen

alleen Chineezen worden, die in Indië geboren zijn. De heer Liem Koen
Hian is de eerste voorzitter der vereeniging.

De P.P.P.B.T. opgeheven.
de Chineesche verP.P.P.8.T.,
De
eeniging, welke eenige maanden geleden werd opgericht ter ondersteuning
van Chineesche werkloozen, werd ten
gevolge van oneenigheid in het bestuur ontbonden.
De inventaris en ook een bedrag
van 68. (aan resteerende gelden)
werden aan het Plaatselijk Steuncomité geschonken.

’

—

Drs. Mohamad Hatta.
De heer drs. Mohamad Hatta kan
hier eerstdaags verwacht worden. De
plaatselijke afdeeling van de „Pendi-

dikan Nasional Indonesia" zal ter
zijner introductie bij de Soerabaiasche inheemsche nationalisten een
openbare vergadering houden.

R. ZANGRANDI

De Achttiende Jaarmarkt.
Het dagelijksch menu.
Woensdag, 28 September:
Vanaf 8 u. v. m. Tentoonstelling afd. Pertoekangan.

FJJ N E
CHIN. GERECHTEN.
Je

adres voor

nements Telefoondienst.
6 u. n. m. Muziek over het
9 u. m. Groot vuurwerk.

Idem

Gouver-

VERLAAGDE TARIEVEN.

Jaarmarktterrein.

geheele

Telefoondienst. Orchideeën-tentoonstelling.
6 u. m. Muziek over het geheele Jaarmarktterrein.
9u.n. m. Krontjong-concours om het vrouwenkampioenschap

Filmnieuws.
Heil Divers:

Titanen der lucht,
Gevolg gevende aan de uitnoodiging
van de directie van het Luxor- en
Empiretheater, om een bizondere
voorstelling te komen bijwonen van
Heil Divers, welke film onder
den mooieren naam „Titanen der
Lucht" van af heden in het Luxor-

theater zal worden vertoond, was
een talrijk en uitgelezen publiek te
half acht in de zaal aanwezig, om
van deze première te Soerabaia ge-

tuige te zijn. Vooral in marinekringen
was de belangstelling groot. Wij
merkten onder de vele zeeofficieren
onder andere op: den Marine-commandant van Soerabaia, kolonel Van
Reede, en den commandant van het
vliegkamp te Morokrambangan, overste Ferwerda. Ook de consul van
Amerika, de heer Ray Fox, behoorde
onder de toeschouwers. „Heil Divers"
geeft een fragment weer uit een manoeuvre der Amerikaansche vloot,
waarin een deel van haar luchtmacht
optreedt. De verrichtingen van haar
piloten te laten zien aan de wereld,
is het doel van de film, daaraan behoeft men niet te twijfelen.
Geweldige indrukken.
De vertooning van deze film geeft
geweldige indrukken. Wij voelen bij
net
doorklieven van de hooge
luchten, door geheele zwermen van
snelle vliegtuigen, welk een ontzettende macnt het jongste wapen is ge-

en

gedurfd,

vliegend vleugel aan vleugel in nauw
verband, ijlen de bommendragende
machines door de ruimte, om op een
teeken, één voor één omwentelend op
de vleugels, in pijlsnelle, huiveringwekkende vaart naar beneden te
schieten uit de hoogte, als valken op
hun prooi. Dan, boven het doel, suizen de bommen naar beneden
En op de aarde flitsen weldra helle geelwitte vlammen verblindend op.
Zwarte rookmassa's huiven boven de
doelen, de donders der explosies rommelen dooreen. Zóó snei volgen de
bommen op elkaar, dat afzonderlijke ontploffingen niet meer kunnen

worden onderscheiden.

Later zien wij den aanval op twee
oude oorlogsschepen. Eén ervan
is
het doel van de Amerikaansche marine-artillerie. Wij kregen hier niet
den indruk, dat de vurende oorlogsbodems in volle vaart door de golven
joegen, terwijl hunne formidabele kanonnen het vernietigend vuur afgaven. Toch is de realiteit der weergave geweldig. Het doel ligt op betrekkelijk grooten afstand, gezien de
elevatie der vuurmonden, maar wat
is afstand voor dit geschut? Den ouden kruiser zien we te midden van
een hel van granaatontploffingen, als
ineenkrimpen. Ingesloten in flitsende vlammen, omringd door hooge waterf onteinen, trilt het aan de vernietiging prijs gegeven schip. De dekken
scheuren, de pantsers worden doorboord. Flarden metaal gieren door de
lucht. Binnen een kwartier is het
schip tot zinken gebracht.
Het tweede schip, dat voor zijn
laatste vaart hier gebracht werd,
wordt de prooi van de vliegtuigen.
Als een zwerm bijen zijn zij tachtig
achter elkaar opgevlogen in volle zee,
van de „Saragosa," het moederschip.
Vliegend op groote hoogte kregen zij
hun prooi op de golven weldra in het
oog. Dan storten zij zich ondenkbaar
steil, vlak achter elkaar naar beneden, scheren boven het doel en werpen hunne bommen, die we duidelijk
naar beneden zien suizen. Het gebombardeerde schip wordt een vlammenzee door de ontelbare explosies der
treffers, vlak achter elkaar. Overweldigend groot is het aantal uit
de wolken zich omlaagstortende
vijanden. En men vraagt zich, dit
ziende, af, wat afweergeschut kan
doen tegen zulk een wolk van
doodelijke wespen.
Weldra ligt de oorlogsbodem met de

kiel boven water, zinkend, tot hij
in wolken van schuim en kleine explosies verdwijnt in den afgrond van
den oceaan.
Het naderen van drie machtige

luchtschepen, en de aanval van de
bij hen vergeleken muskietengroote
avions, doet ons de bekende betrekkelijke weerloosheid beseffen van
Betrekkelijk.
deze luchtkolossen.
Want zij zijn met groote mitrailleurs
gewapend.
Door dit beeld van machtige techniek en menschelijke durf is
een
verhaal geweven, waarvan, ofschoon
het bijzaak is, een roerende werking
uitgaat. Het type van sergeant Riker,
onverschillig aan wal, streng in zijn

dienst, vol fouten, maar een kerel
tot in zijn merg, vermag den toeschouwer te boeien. Wanneer hij bij
de redding van zijn piloot en een
kameraad den dood door de vlammen sterft en zijn militaire begrafenis
plaats heeft in volle zee, terwijl de
trompetter de „Last post" blaast,
wordt menig oog vochtig.
De hier vertoonde film is een
technisch meesterwerk. Z ij leert
door het oog, wat het

verstand zonder aanschouwen niet kan vatit en. Het is om te huiveren ! En
toch is dit slechts het vage beeld
eener mogelijk, dreigende, ontstellende werkelijkheid.
Niemand mag verzuimen, deze film
te zien. Men zou het zelfs een plicht
kunnen noemen.
Botsing tusschen scholieren.
Wij maakten gisteren melding van
oneenigheden tusschen scholieren in
de buurt van Pat jarkling. Wij stellen
er prijs op, te verklaren, dat hierbij
geen scholieren van de Theresia-

school betrokken waren.

-

Permanentwave „Gallia"
Permanentwave „Opera"
Haarknippen v. Dames

Donderdag, 29 September:
8 u. v. m. Tentoonstelling Afdeeling Pertoekangan. Idem Gouvernements
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worden. Stoutmoedig

COIFFEUR
Toendjoengan 55
Telef. Zuid 112
SOERABAIA.

Oost-Java.

Gisteravond werd de Jaarmarkt bezocht door 8.556 personen (v.j. 11.758
of 3.202 personen meer).

’

De ontvangsten bedroegen f 2.695.55
(v.j. 4.075,10 of f 1.379,55 meer).
De afdeeling Handel.
Indië in cijfers
In de buitengewoon interessante
stand van de afdeeling Handel van
het departement van Landbouw, Nijverheid en handel zijn verschillende
artikelen, grafische en plastische
voorstellingen, op den export betrekking hebbende, bijeengebracht. Men
heeft getracht, deze tot de allervoornaamste te beperken en ze aan het
publiek voor te leggen in eenvoudigen, gemakkelijk sprekenden vorm.
Uit het zeer belangwekkende Handelsmuseum te Buitenzorg, aangevuld
met van talrijke exporteurs en producenten ontvangen goederen, zijn
tal van monsters bijeengebracht van
wat Indië naar het buitenland uitvoert. Die verzameling bedekt bijna
alle tafels. Toch is zij lang niet compleet.

Een gemiddeld overschot bleef dan
bestaan van
149.200.000, dat nog
lang geen zuivere winst was en hetweiK grootendeels weer aangewend
werd voor herbelegging in Indische
bedrijven.
Vermindert de uitvoerwaarde, dan
zal in de allereerste plaats het zuiver
overschot kleiner worden. Dit nu is
echter juist het essentieeie, de kern
van de Indische welvaart. Een vermindering van dit overschot brengt
mede, dat minder geld beschiKbaar
komt voor belegging in nieuwe objecten, opening van landstreken, enz. en
bij verder gaan een stilstand van verdere ontwiKKeiing.

’

Een idee van welke streken de producten voornamelijk afkomstig zijn,
geeft zeer goed de groote kaart, waar
voor de voornaamste producten door
middel van electrische lichtjes aangegeven kan worden, welke de voornaamste uitvoerhavens daarvan zijn.
Soerabaia staat op de eerste plaats
als uitvoerhaven met gewicht en
waarde, voornamelijk door de suiker.
Dan volgen in tonnage de oliehavens,
Balik-Papan, Palembang, Pangkalan
Brandan en in waarde, Batavia en
Belawan. Hoewel Palembang in tonnage bijna vijfmaal zooveel uitvoert,
is de waarde echter slechts de helft

van die van Tandjong-Priok.
Wij hebben getracht, hier eenige van
de meest interessante gegevens, welke uit de expositie van de afdeeling-

,

Handel op de Jaarmarkt zijn op te
:jaken, in woorden weer te geven. De
istand, welke avond aan avond zeer
groote belangstelling van personen
van alle landaarden trekt, is een van
de leerrijkste, die wij in den loop der
jaren hebben gezien.
De firma Hoffman.
Het van ouds bekende kledingmagazijn van de firma Hoff man is op
de Jaarmarkt vertegenwoordigd met
twee
buitengewoon
attractieve
De landsinkomsten houden dan ook stands, die door de werkelijk eiegante
nauw verband met de totale uitvoeraankleeding, kleurencombinatie en
waarden hetgeen goed te zien is uit lijnenspel een voortreffelijken indruk
onderstaande cijfers:
maken. Wij zouden de beide stands
van de firma Hoffman velen tot
Totaal
Totaal
uitvoer Landsink. voorbeeld willen stellen.
De eene stand is aan mode-artike1923
1370
440
1924
len, de andere aan het uiterst fraaie
1531
494
1925
1785
525
Hoffman's W. M. F.-Zilver gewijd.
1926
1568
538
In de stand van de mode-artikelen
1927
1653
518
zijn allerlei winterkleeren geëxpo1928
1588
551
seerd, want de firma specialiseert
1929
1453
525
zich op het gebied van de Europee1930
1167
439
sche kleeding. Men behoeft thans
1931
771
347
heusch niet meer bang te zijn, dat
Welk belang Indië heeft voor de men tijdens zijn verlof in
Europa
geheele wereld, blijkt uit het volgend voor
zal worden versieouderwetsch
staatje:
In % v/d.
Wereldexport
Prod. 1930
Wereldexport
Product
in tonnen
Ned.-Indië.

'

!

Rubber
Suiker
Koffie
Thee

1930.
840.245

26.170.000

1.366.000 (1929)
403.882
12.691 (1929)

Kma
Klapperproducten

1.716.039
845.546

(1929)

23.308
Duidelijk is te zien in onderstaand
staatje de daling ten opzichte van
1929 van de prijzen van onze belangrijKste exportgoederen, waardoor de
uitvoerwaarde, in 1929 nog
1446,2
millioen, in 1931 slechts
810,7
millioen bedroeg.
In vergelijking met 1913 = 100.
Mei'29 Juni '32
120
51
Suiker sup.
Rubber
37
5
Copra
78
29
Roousta koffie
152
65
Witte peper
302
47
Thee
151
46
Kapok
149
68
Koehuiden
74
16
Tin
101
46
Waarheen gaan al die producten?
Nederland neemt de leiding met 21.9%
van de uitvoerwaarde (1931). Daarop
volgt Singapore, hetwelk grootendeeis
als distributiehaven voor Azië fungeert, met 17,7%, de V.S.N. Amerika
met 12,5% Gr. Brittannië 8,6%,
Britsch-Indië 7,2%.
Beschouwen we de werelddeelen,
dan ging in
1931 plm. 40,5%
naar Europa, 12,6% naar Amerika,

(1929)

Oliepalmproducten
Agave

265.340 (1929)
491.208

Cacao
Kapok

’’

De Middenstandsvereeniging.

Instuif

loozen.
De Middenstandsvereeniging, welke
steeds voor liefdadige doeleinden en
steunverleening een der meest hulpvaardige vereenigingen is, heeft het
sympathieke besluit genomen, wederom een extra'tje bij te dragen tot
steun aan werkloozen.
Het Middenstandspaviljoen op de
Jaarmarkt, dat avond aan avond duizenden menschen trekt en de attractie van de Jaarmarkt is, zal op Vrijdagavond, 30 dezer, alleen toegankelijk zijn tegen betaling van 10 cents
entree per persoon, welk bedrag geheel wordt afgedragen aan het
Plaatselijk Comité tot steun aan
werkloozen.
Om, de opbrengst zoo groot mogelijk te doen zijn, heeft de firma Kolff
de entréekaarten gratis gedrukt, en
om zooveel mogelijk bezoekers te
trekken, heeft de ïirma Maurice Wolf
geheel gratis 50 brillanten beschikbaar gesteld, welke aan 50 bezoekers
van het Middenstandspaviljoen zullen worden toegekend.
Elke bezoeker kan kosteloos uit een,
in het Middenstandspaviljoen staande bus een nummer trekken en op
Zaterdag 1 October zal bekend gemaakt worden, aan welke nummerhouder een brillant is toegewezen.
Wij twijfelen niet, of Vrijdagavond
zal het storm loopen in het Middenstandspaviljoen, daar men met zijn
kleine bijdrage velen kan helpen en
mogelijkheid bestaat,
tevens
de
graties een mooien orillant te bekomen, en men in de gelegenheid is, de
schitterende in deze Middenstandsafdeeling ondergebrachte exposities
te bezientigen.

heid, enz.

pensioe-

degedeeld, wanneer de uitzending gehouden zal worden.

millioen.
De bestemmingslanden zijn van verschillend belang voor onze producten,
het eene neemt bijvoorbeeld meer
suiker af en bijna geen rubber, en

rika en Nederland.
Onze export bestaat voornamelijk
uit grondstoffen, onbewerkte stoffen,
en wat men zou kunnen noemen: genotmiddelen zooals thee, koffie, tabak.
In een uitgestrekt gebied als Ned.Indië hebben natuurlijk de verschillende landstreken ook een verschillend
belang bij de uitvoerproducten, tengevolge van ligging, bodemgesteld-

verlofgangers,

van den Mekkagang,
nen, enz.

„Soekaradio.”
De voor gisteravond aangekondigde uitzending door „Soekaradio" kon,
wegens gerezen moeilijkheden, niet
plaats hebben. Nader zal worden me-

houdt het
van
bestuur
de Middenstandsvereeniging een gezellige „instuif" op het
Jaarmarktterrein.
Steun aan werk-

thee Groot-Brittannië en Nederland
en Australië, voor tabak V. S. N. Ame-

’

Kosten

’
’’

Zoo zijn voor suiker de belangrijkste Britsch-Indië, Hongkong, Japan en
China, voor rubber de V.S.N. Amerika,
Groot-Brittannië, voor
Singapore,

’

1.50

34.5 millioen saldo.
Omgekeerd zijn de voornaamste
landen, welken wij een importsaldo
59.3
te betalen hebben, Japan met
millioen en Duitschland met
34.5

omgekeerd.

—

gen, onderhoud van

’

’

Naast die monsters worden ook
eenige voorstellingen van den export
in het algemeen gegeven.
Voor een beter overzicht werd het
jaarlij ksche gemiddelde over de periode 1926
'31 genomen.
De uitvoerwaarde, dus hetgeen
Indië van het buitenland te ontvangen had, bedroeg
1.521.600.000. Van
üit bedrag moesten betaald worden
alle goederen, die Indië invoerde uit
het buitenland. De gemiddelde waarde daarvan bedroeg
1.028.000.000, of
ongeveer
Bijna
67%.
23% of
344.400.000 ging naar het buitenland
ter voldoening van verschillende verplichtingen, zooals interest en aflossing van schulden, levensverzekerin-

’

’

f
f

15.—
25.—
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van

staat wat dit betreft het gunstigst
voor ons. In 1931 bedroeg onze export
daarheen 177.6 millioen, waartegenover stond een import daarvandaan
van 83.9 millioen, hetgeen neerkomt
op een exportsaldo van 93.7 millioen.
Hierop volgen in belangrijkheid voor
78.5
onzen export Singapore met
millioen en de V. S. Amerika met

De resultaten.

f

29%
11%
6%
18%

94%

30%
7%

22%
0.3%
75%

244.053
2.915.866

—
——
—1.463
—
72.019

57.654

ten, mits men zich door Hoffman
laat kleeden.
Dames kunnen in. de stand de
nieuwste wintermantels en wollen
japonnen, die Keurig op mannequins
geëtaleerd zijn, bezichtigen en bewonderen. Verder ziet men er chique
velourshoedjes, moderne schoentjes,
prachtige reisnécessaires
enfin,
te veel om op te noemen.
Ook aan de heeren is gedacht.
Voor hen is het nieuwste snufje op
het gebied van fantasiecostuums
uitgestald. De prijs van dergelijke
costuums is zeker niet hoog.
Voorts kunnen wij nog mededeelen, dat het in de bedoeling ligt, om
over enkele dagen weer met een geheel andere stand-aankleeding voor
den dag te komen. Een uitstekend
idee. Men houdt op deze manier de
belangstelling bij het publiek gaande.
Wat de zilver-expositie betreft, wij
zouden vele superlatieven achter
eiKaar moeten naschrijven, om onzen
indruk van deze stand weer te geven. Het spreekt reeds boekdeelen,
dat het zilver afkomstig is van de

2,9% naar Australië. Interessant is
het hierbij te vermelden, dat in 1930 Wurtembergsche Metaalfabriek, een
van onzen totaal uitvoerruim de helft, der grootste ter wereld, welke in den
50.3%, naar Britsche bestemmingen loop der jaren een enorme reputatie
ging.
heeft verworven.
Van belang is verder, of wij van een
De geëxposeerde cassettes met tabepaald land meer importeeren of felzilver,
bonbonmandjés, broodexporteeren, dus of wij een importmandjes, theestellen, enz. zien er
saldo moeten betalen, of dat wij een werkelijk
en dit is zeker geen
exportsaldo ontvangen. Nederland phrase
schitterend uit.

——

Hedenavond om 9 uur

De snelgraveur.
Wij kennen onzen snelgraveur nog
van de jaarmarkten in 1y27 en 1928,
namelijk den heer Ch. J. Dodemont,
afkomstig van Depok. Op den PasarGambir, waar hij elk jaar komt, is hij
een onmisbare figuur geworden; brj
ons te Soerabaia strijkt deze „trekvogel" slechts nu en dan neer. Dodemont is een type. Met groot vernuft

maakte hij van een wekker-uurwerk,
een stukje ijzer, waarin een gramofoonnaald zit en een exentriekje een
instrument, waarmede hij ongelooflijk
snel letters schrijft en kleine ornamenten teekent. Zijn hand is vast,
zijn oog scherp en knap hamert
hrj, met zijn razend snel trillende
als
graveerstift,
gramof
voor luttel geld namen en opschriften in de voorwerpen, welke
men hem aanbiedt.
Wat waardeering en steun kan hij
best gebruiken, want een vrouw en
vijf kinderen moet hij met zijn origineele handwerk voeden, hetgeen hem,
zij het dat zijn weg niet over rozen
gaat, door bescheidenheid en ijver tot
neden nog is gelukt.
Hij kwam vanmorgen op onze redac-

oonnaald'

tie en zei:

„Ik ben

maar klein en

weinig opvallend, ik heb geen stand.
Een plaatsje Is mij welwillend ingeruimd bij de groote stand No. 200 van
Mandjoer. Daar zal ik van af dezen
avond staan om voor ieder, die het
vraagt, te graveeren wat hij wil."
En meteen had hij al onzen vulpenhouder te pakken en schreef op den
kleinen bodem in het harde eboniet
onzen naam.
Deze hardwerkende man verdient
inderdaad aandacht. Velen kan hij
een dienst bewijzen.
Het

I. E. V.

Het bezoek van
den heer F. H.
de

Hoog.

Gisteravond gaf de heer F. H. de
Hoog, de voorzitter van het hoofdbestuur van het I. E. V., die een reis
door den Oosthoek maakt, in het
clubgebouw van de afdeeling Soerabaia aan een ieder de gelegenheid
tot het stellen van vragen. Van deze
gelegenheid werd door velen gebruik
gemaakt. De opkomst was dan ook
zeer goed te noemen.
Vele vragen over belangrijke aangelegenheden, die het brandpunt der
belangstelling staan, werden gesteld.
Zoo werd onder andere gevraagd
naar de motieven, waarom het I.E.V.
in den Volksraad voor de grondbelasting en tegen het voorstel, betreffende de optrekking van het bestaansminimum is geweest.
Op uitvoerige en zeer duidelijke
wijze legde de heer De Hoog het een

en ander uit.

Luchtpost.

Indië

—1932Nederland.
voormid-

Op 29 September
des
dags om 5 u. 30 zal postsluiting per
luchtpost plaats hebben voor Palembang, Dcli, Atjeh, Tapanoeli, Europa,

Afrika en Zuid-Azië.

AGENDA
DE INDISCHE COURANT.
Morgen : „T R E K K E RT J E S".
Hellendoorn.

lederen morgen van il u. v.m. tot
1 u. 30 n.m. muziek, behalve Dinsdags.
Zaterdag-, Zondag- en Dinsdagavond concert van 7 u. nm.
Tutti-Frutti Ice Cream Palace.
lederen morgen van 10.30
1
uur n.m. muziek.
lederen avond 6.30—9 u. Artistieke
muziek, daarna dansmuziek en Cabaret, „Les Soeurs Damery" en MUe.i

—

Neryvof.

BIOSCOPEN.

Kranggan.
Capitol,
Heden :
„Gitta entdeckt ihr Herz".
Morgen:
idem
Kranggan,
Kranggan.
Heden : „De geliefde vrijgezel".
Morgen
idem
fassar-Toeri.
Centraal-Theater,
Heden : „A man from Wyoming".
Morgen:
idem
Luxor-Theater,
rasar Besar.
Heden : „Heil divers".
Morgen: idem
Tamarindelaan.
Union-Theater,
Heden: „Trader
Hom".
Morgen: „Wiener „Opern Boll".
RESTAURANTS.
Hellen doorn,
Pasar Besar.
lederen dag: Matinee
's Avonds Concert.
Café-Restaurant „Hollandia".
Tandjong-Perak.
lederen dag: Muziek.

:

.

Bandoengsche studenten.
Het bezoek
de haven

aan

Hedenmiddag om twaalf uur wer-

den de Bandoengsche studenten, die
onder leiding van enkele hoogieeraren op bezoeK komen, hier verwacht.
De studenten zuüen aanboord van het
s.s. „Barentsz," dat in de binnenhaven
alhier is opgelegd, worden ondergebracht.
Morgen om acht uur wordt een bezoek gebracht aan de havendirectie,
waar de directeur, ir. Steinmetz, een
overzicht van de totstandkoming der
haven en nadere technische toelichtingen zal geven. Na dit bezoek volgt
een tocht naar het Marinevliegkamp
„Moroürembangan"; in autooussen
zuüen de studenten den tocht derwaarts maken.
Hierna wordt in een boot van den
havendienst een tocht gemaakt naaide dokKen en werkplaatsen, waar een
kijkje wordt genomen en vervolgens
worat nog een bezoek aan het Marine-bassin gebraent, waar de dokuen
voor onderzeeoooten bezichtigd zullen worden.
Volgens het programma moet dit
bezoeK tegen lunchtijd geëindigd zijn.
De Baagil-affaires.
De landraad is, zooals wij gemeld
lieoben, nog niet kiaar met ue behandeling ver tairrjK.e processen, uic
tussenen de leden aer naagn-famnie
onderling worden gevoerd.
Gistermorgen diende een mishandeüngszaaKje, te weten het vecntpartijtje op Wonokromo, dat als
aanleiding werd gebezigd om elkaar
voor het gerecht te dagen.
In de verslagen der vorige zittingen
werd reeds gemeld, hoe na een bijeenkomst ten nuize van een der baagils
op WonoKromo deze vechtpartij was
ontstaan. En de landraad achtte in
deze zaaK de getuigenis van een benzine-depóthouoer noodzakelijk, weshalve de benandeling der zaak werd
uitgesteld tot aanstaanden Zaterdag.
Mr. Hogerzeil trad als verdediger
in deze zaak op.
Raad van Justitie.
Nieuwe zaken
Morgenochtend zal voor den raad
van justitie alhier terecht staan
V. E. fes., geboren te Bandoeng, oud 31
jaren, van 'beroep ambtenaar ter beschikking van den voorzitter bij den
Djember,
landraad
te
wonende
aldaar, verdacht van: „valschheid in
geschrift" en van „het als ambtenaar
opzettelijk geld, dat hij in zijn bediening onder zich heeft, verduisteren".
Van Tandjong-Perak.
De „Tjikembang"
„Tjikembang"
De
van de J. C. J. L.
vertrok met een aantal Chineesche
passagiers van de Genua-kade alhier.
Met deze boot zijn onder meer de
heer B. W. P. Acket, oud-administrateur van de s. f. Klampok in het
Banj oemasche, en de heer J. Poll, gewezen administrateur van Kalibagor,
via China, Japan en Amerika naar
Europa vertroKKen.

In het ruim
gevallen.
Gisteren viel een koelie, bij het verrichten van werkzaamheden aanboord
van de „Canada Maru", door eigen
onvoorzichtigheid in een ruim. Met
zware inwendige kneuzingen werd de
ongelukkige naar de C. B. Z. alhier
vervoerd, waar hij gistermiddag overleed.
Rechtzetting.
Het familiegraf te Batavia, waarvoor Racina zoon mooi monument
vervaardigde, is niet dat van de familie Khouw Kim An, gelijk wij schreven,
doch van Khouw Oen Giok, die te
Davos overleed.

KUNST.
Het Schneider-trio.
Morgenavond om half negen zal het
bekende Schneider-trio voor de leden
van den Kunstkring in het Kunstkringhuis in Embong Malang een concert geven.
Op het programma voor dezen
avond staan trio's van Schumann,

Voikmann en Gretehaninov.

,

—

Agenda Vendüties 1 a

PRIMA VENTILATOREN

N. V. Mij. t. v. d. z. v.
QW. TROMP DE HAAS & Co 1.

■

VAN

PRIJZEN

IN

Donderdag 29 September 1932.
localen op Oude Kerkhofwej
3 en 5, van commissiegoederen.
I
Vrijdag' 30 September 1932
|(n v. d. Heer T.A. Vos. Officier M S
D- 2e kl., van Diemenstraat 9 (Darmo)
j "han meubilair.
v. d. Heer R. J. Tuning. Sumatrast'aat 59b. van meubilair.
Zaterdag 1 October 1932

j0 hare

DE

F 10.— t/m. F 56.—

Handel Mij. „Rugul"

,v.

Tel. Z. 1333

Gemblongan 65

Mej. E. Matthieu, Bankastraat £ ;
!!!?
Woebeng), van meubilair.

1503 cf

Dinsdag 4 October 1932
N.V
L'nA. K. Rudelsheim, Vertegenw.
».,........,
Exp. Mij., BaweanG.
Stiobe's
s,raat 25 (Goebeng) van meubilair,
BLOK.
10
Donderdag 6 October 1932
'"(
Lemthpoetro
■ft
23.
n hare localen op Oude Kerkhofweg
J _JÉV
r«lelooü 4922 Z.
i e<i 5, van commissiegoederen.
'
Zaterdag 8 October 1932
h P.L.M. Schilling, Darmo Boulevard
EBsSSÊ&i;
van postzegels
ö°>R ?an meubilair.
h
Maandag 10 October 1932
adres voor ZEGELS,
528
h J.H. Zeiler chef N.V. Tokohandel I
C
(ft G. A. v. d. Pol, Sumatrastraat 16
'Qoeoeng), van meubilair.
Donderdag 13 October 1932
hare localen op Oude Kerkhofweg
op
en 5, van commissiegoederen.
-1932 des

°'

ladk

''

I

POSTZE6ELHAKDEL

s.

1

'

IIIIM UTILKI.

Hat

Openbare Verkooping

ï.n

'

October
1
voormiddags om 10 uur

Maandag, 24

Oe specificaties van

bovenSinoemde vendüties vindt men
'aderen Zaterdag in ons eerste
blad vierde pagina.
945

in- en ten overstaan van het Vendukantoor aan de Gr.sseesche
weg te Soerabaia van:
a. de perceelen Verpondingsno's 8015 en 8016 tezamen
groot 1820 M gelegen te
Soerabaia aan de Reimerszboulevard No. 69 en 71 bebouwd met twee woonhuizen
verhuurd voor t 8U- en
nader omschreven
f 150
d.d 4
eigendomsakten
bij dé
114
en
115.
Maart 1918 no.
Verpondingsno.
b. het perceel
9368 groot 834 M-. gelegen
te Soerabaiaaan de Daendelsstraat no. 16 en 18 bebouwd
met een woonhuis en paviljoen verhuurd voor f 100.—
en f35.—, nader omschreven
bij de eigendomsakte d.d.
1 October 1920 no. 1152.
De perceelen worden verkocht
buiten garantie van het Gouver2.

_

nement.

1520

FAMILIE

BERICHTEN.

■

"

De Heer en Mevrouw
DUYTS
van Bemmel
geven kennis van de geboorte

—

De gemachtigde van de
Verbandhoudster,
Mr. W. Dommering.

3839

-—

Jaarmarkt Surprise
Daar ons welbekende VlctOfia Drill
totaal uitverkocht is en door de Kngelsche
Katoenstaking niet voor medio October, wederom verwacht kan worden, offreeren wij U
als reclame, uitsluitend gedurende de
Jaarmarkt (24 Sept.
9 Oct.) onze

BIJ

I fllßEßfecs
I

TOENDJOENGAN

I

—
extra zware en superieure kwaliteit

tegen den spotprijs van

NIEUWE MODELLEN
MOOI BEWERKT

I

MAGGISTANDAARDS

Bij betaling

S%

a contant

B

£

Schitterende Cadeaux.
■iiumli 7'
iiiiiwMiMmrniißMlWT^BlWllMlÉ^ W

nk—i iiniiM—

■«■■iniiiiiiiii

j

ALTIJD GOEDKOOPER
136Q

'

Korting

F 3.75

SLECHTS

IrfSH
il
Ihhhbbh

W.S. costuums.

F 7.50

29 x 20 cM. VANAF

per/cost. Fll■■ I
Vraagt nog heden een staaltje gekrompen
drill W. S. aan en U kunt zich overtuigen,
dat onze aanbieding iets zeer bijzonders is.
Laat daarom deze zeldzame gelegenheid niet
voorbijgaan en bestelt nog heden Uwe drill

SOERABAIA

29

BROODMANDEN

fflj

Drill W.S.

I
m

JAARMARKT I
I
ATTRACTIE

SAVELKOUL'S I

'

van

hun zoon

I/
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■SAI

#%

■MËÉÉ

ife

I

HEDENAVOND

I

VRIJ ENTREE

B

892

_^__

ROBERT WILLEM.

Bitavia- Centrum
=r-j —:,
f-r~-r
<-tke ,huis
l

Tjikini

Aigemeene

.. „ , M „
25 Sept. 1932.
3946

kennisgeving.
a> s- hopen

Ouders .Octooer
E.

g.

LEERT

BA CHET
en

STENO

„
BACHET-v.d. LEE
*ilveren bruiloft te vieren.

ir

hun

onze lieve

en

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.
28 September 1932.
3948
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eribon,

Ne

TYPEN
bij

REPRISE

, .
Celebesstraat 24 i „Soerabaia
Telefoon 3215 Z 1
De eenige onderwijsinrichting
met door den heer Groote opgeleide en bevoegd verklaarde

ü^ergeteekende betuigt gaar-

zijnen dank en erkentelijkheid
het

?f
v£NDU.en COMMISSIE-KANTOOR
V°

21

-

ne'vat 1 October

SOETOPO en GOENAWAN
Simpang 25
Telf.
Voor

Z. 1866

No. 33

HUIDZIEKTEN

en Aigemeene Practijk.
SPREEKUREN:
Werkdagen van 4— 8 uur n. m
Gelegenheid tot behandeling met
HOOGTEZON, SOLLUXLAMP en

Attesten ter inzage.
Yoghurt en Room verkrijg-

2£ER BELANGRIJKE

DIATHERMIE.

PRIJSVERLAGING

1551

c

1/1 flesch 20 et. -1 Liter 33 et.

RECLAME
,„,,gftf^^mÉ^k

Zoolang

RIJWIEL

Modellen.

de

voorraad

Spotprijs

strekt

F 20.Rijwiel-

en Motorhandel
TENG GIOK TJÏANG.

Co.

Pasar Besar Wetan 6 Soerabaia.

JE ADRES

c

met

'

Soerabaia " Societeitstraat 20
Tel.
1449

1229 N.

"""«.

64

zijn

1401

É£f%o/

ENORME KORTING van 400/o" eö/ü
op de normale prijzen.
Vergelijkt de prijzen en overtuigt U i
Enkele reclame-noteeringen:
ne tto
F 35.— 1
Westminster hangklokken.
Staande klokken.
» 50.—
j. a
6.— t £ontan t
Echt zilveren kinderbekers
Chroomnikkelen polshorloges
6>
1522
Alles in de modernste modellen.

..

een entree van 10 CENT
aan het Comité tot Steun der
Werkloozen.

BESCHIKBAAR

—

Tepekongstraat No. 11

f

NEDERLANDSCHE COSTUUMSCHOOL
tot

f"

bong

TandJong 27-Telf. Z. 1969-Soerabaia

"fc

DIPLOMA.

"""^"«SUSSEN in 24 PRIVÉ-LESSEN, met

OPLEIDING Voor COUPEUSE

en

®~

**
£

LEERARES.

*ttrttttlrtWWffttT^

Vraagt condities

SI NG BI NG
= SOERABAIA =====

ATENTIE!

aan diverse bezoekers Cadeau worden gegeven.
3949
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ONTVANGEN:

iMMMMMH^
GROOTE COLLECTIE

„UNIQUE" OCHTENDJAPONNEN
Prijzen: 5.50, 6.25,
6.75, 7.50.

_]_®_______—^^——- m i

MOUcKUIa bIIMPUCITA

I

Simpang 36

-

(Tegenover Simnangclub)

422 cf

-

Tel. 2633 2

■ JAARMARKTBEZOEKERS ■I
H

Dames en Heeren
Meisjes en Jongens

t

JUWELIER
SIMPANG

Wij bieden U aan,

„E A G L E"

a».HWa,iteit en ijzersterk, voor
n"AMES,
HEERENen KINDEREN 1479

Soerabaiasche Jaarmarkt.

Dien avond zullen 50 Brillanten

U

worden

waar de prijzen meestal eerst belangrijk verhoogd

DOKTOREN

van tuberculosevrij-vee.

voor keurige Schoenen van pri-

MIDDENSTANDSPAVILJOEN
op de

ATENT'Vn

304*

TaWARSYSTEEM
op
bij

UITVERKOOP ó

WERKLOOZEN

Dit bedrag wordt afgestaan

dan bij elke zoogenaamde

M. TEICHERT,

105
Tel. Z. 4650
Melk uitsluitend uit eigen stallen

JHAY HONG- fi

de

tegen

BROERTJES

1535

UWAHSSCUE
MELKHAHDEL
Kaliasin

SCHOENMAKERIJ

„CHARITAS"

VEEL GOEDKOOPER en BETER

ten huize van Dr.

3939

.

'^999\9wmwwammmww—^—\

Bezoekt a. s. Vrijdag, 30 dezer

verloskunde
Kajoon 20, telf. Z. 2118

a. s. de prak-

tM m

-*—^———

Arts.

Algem. Praktijk en

per persoon

KENNISMAKING.
3Q47

het

Dr. Th. J. G. DERKS

Telf. Z. 265

1437

TER

ZATERDAG 1 OCTOBER 1932

SOERABAIA

_

T ÏO,-

STEUNT

Entree f 0.75

G EVESTI GO

tijk.

P°k
baar.

thans

OPENLUCHT THEATER
KUNSTKRING
'S AVONDS 7 UUR
TEN BATE VAN DE VACANTIE KOLONIE

Dokter UNGER
K»Kasin

y^i'

IN CHINALAND

onderwijskrachten.
462 c

A. MOLENKAMP,
0r de wijze, waarop hij de
tNDUTIE van zijn meubilair
e eft geregeld
en vooral voor
"et effect >an zijne bemoeienis,en: de opbrengst mag voor
eze 'Uden stellig zeer bedui!jdend
genoemd worden.
J.M.B. GELINK.
Julianaboulevard no. 15.

m<P£y

GRAND HOTEL TOSARI
Weekendtarief

ARRETJE NOF

S- GAUS

Dankbetuiging.

I

"

GROOTE

(mondelinge en schriftelijke opleiding)

AARDIGE VOILE
met manteltje,

I
H

I-

vanaf

sp**»l

voor de

Jaarmarkt:

JAPONNETJES,

mfQ
£Q
■ i^#«*#l#

SPORTJAPONNEN vanaf F 4.90
NAMIDDAG- en
buitengewoon

AVONDJAPONNEN
lage
prijzen.

OCHTEND- en AVONDHO E D J E S.
Wandel- en nnddagschoentjes

H

Hj
Kg

Hj

9
Maison de Vries pr
ij;?

cf

Kgßjt-V.M IN ERAALWATER FABR IEK
UWWÊ
HELLFACH&C?
lp'

lEDERE BESTELLING

FRANCO

Soerabaia

vanaf
24
wordt

FLESSCHEN

THUIS BEZORGD

,

37ö ft
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VOOR DE SCHRIJFTAFEL j«m
Sjnfifir3^!*»)^2S&6
vigffllll

produceert de NuliteNo. 10 Tafellamp een helderder en daarbij voor
de oogen aangenamer licht dan
— „ elke andere lamp.
Zij isonmisbaar voor hen, die avondwerk onder de meest gunstige
omstandigheden willen verrichten.
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NÜLITE No. 10 TAFELLAMP
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Geïllustreerde, beschrijvende
prijscourant gratis op aanvraag.
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QTEMMERIK & Co.
ZOO JUIST
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||XHRISTO

ImporteursuJacobson van den Berg & Co.,

CH4»9ini€r

1401

DE EGYPTISCHE SIGARET
voor hen, die hun zenuwkracht en
gezondheid bewaren willen

IWIENER

80% !!!!

1

van de totale import van Egyptische
sigaretten in Holland bestaat uit

„CHRISTO CASSIMIS"

:

j&

TELEFOON 4114 en 4115 Z.

Verkrijgbaar in de soorten
Samsoun Royal FI. 1.25 ( per blik
Super Maden
„ 1.50 < van
No. 60
„ 1.50 ( 50 stuks
Importeurs:

levert 2 x daags versch brood,

Kerkhoff, Kerstholt £ Co.

bereid met Hollandsche Koningsgist,
Holl. roggebrood, koek, beschuit.

1422

Pain de Luxe, taarten, gebak, etc.

4E

met"

MAGGI

VRAAG en AANBOD
MAXIMUM PRESTATIES
tegen

MINIMUM ONKOSTEN.
Het devies van de

HULMAN MINX

Benzineverbruik

1 op 15!

de snelEn toch het
van
klimvermogen
heid en het
veel grooter wagens.
comfort,

VERKERK ö Co.
SOERABAIA.
Pasar Besar 36 - Tel. Z. 604.
1543 act

een

Gevraagd

gediplomeerd

2de- handsch 5 of 3/2 tons op
luchtbanden, cash. Brieven adres :
G. de Lange, Kebon-Agoeng
Malang.
3942

GREGESLAAN 14 ==

Modelessen met uitreiking

De Directrice.
1527

voor laboratoriumwerk.
Aanvangssalaris f 250.—
Sollicitaties met afschriften van
diploma's en getuigschriften en gegevens over beroepsloopbaan aan
No. 3944 Indische Courant.

IN EIGEN KRING

MODESCHOOL
Lesgeld per maand F. 5.—
Gelegenheid tot volgen van
den avondcursus.
Inlichtingen dagelijks van 9-12
uur v.m.

scheikundige

,

beweegt ieder zich in het dagelij ksch leven.
Maar het bezit van een

4-, 6- of 8-cylinder openbaart
U pas het
VOLLE LEVEN.
Overtuigt U van de juistheid
van dit axioma.

c 1388

N.V. „Velodrome".

Vrijdag 30 Sept. 1932
door N.V. Brantas, ten huize K.J.
Reinders, Procuratiehouder Assurantie-kantoor Langeveldt Schröder, Javastr. 21, Soerabaia, van
keurig meubilair.

360

7~-

-^^^

N. V. Assurantiekantoor

„HOLLAND-INDIË"
Schlencker)
(Directie Firma O. W. J.

Assuradeuren-Assurantiebezorgers
Sluiten verzekeringen op elk gebied
Vraagt onze tarieven

Gevraagd

Vrachtauto

DIPLOMA

Soerabaia,
1530 acf

Telef. Z, 485.

Donderdag 29 Sept. 1932
door W. M, G. Hooper, ten huize
J. C. Jordan, Peneleh 50, van
meubilair.
door N.V. Brantas, ten huize Mej.
S. C. Cordesius, onderwijzeres te
Sidoardjo, van meubilair.

hij vereenigt de qualiteiten
van zelfgetrokken bouillon
mei hel voordeel, in een
oogenblik gereed te zijn„slokje in de kop
heet water er op!"

VAKMENSCHEN

„ATLAS"

S

VAART MEN WEL!

Laat uw auto alleen door

repareeren. Wij bezitten een
20-JARIGE ERVARING
en hebben een
MODERN INGERICHT ATELIER
onder Europeesch beheer.
Voor een GOEDE 2e-H. AUTO
is tevens het aangewezen adres:
N.V. Autohandel £ Rep. Atelier

|agenda|

BOUILLON

Waarschuwing!

Djoharlaan 1.

REIS

a"e 600rten voorhanden,

N.V.Hs.Va. ONDEBLING

.

M___^

ciiB3

voor de

140?
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BAKKERIJ

ARTIKELEN

j |

1~

Willemskade

SOERABAIA,

Militaire gebouwen

f

Telf.

n

I

2905

nARMO 4in

J~m...... j

45

JARIGE OPTISCHE

SERVICE
ERVARING,

WAARVAN

Maandag 24 October 1932
door W.M.G. Hooper, ten huize
D. Buis, van Swollstraat 10,
van meubilair.
door M.W.G. Hooper, ten huize
I. Mark, Kanginanweg 7, van
meubilair.

18

IN NED.-INDIÊ

*
*
JOSEPH & CO.

Punktal

Gedipl. Opticiens
Tjontong 1

lAloon-atoon

♦

—

—

Soerabaia
1390 cf

♦

Staatsdiplotna Berlijn
Telf. 617 Zuid

—

Maandag 3 October 1932
door N.V. Brantas, t/h P.J. Vastenou, Chemiker sf. Ngandjoek
(Goejangan) te Ngandjoek, van
meubilair.
Woensdag 5 October 1932
door N. V. Brantas, commissievendutie, in hare lokalen te
Djombang, van meubilair.

HECHT U WAARDE AAN UW OOGEN ?
Kiest dan JOSEPH & Co. voor

PRIMA

Zaterdag 1 October 1932
door W.M.G. Hooper, ten huize
L.F.J. Sikkens, Idenburgstraat 9,
van meubilair.
door N. V. Brantas, ten huize
E. Pex, employé Ned. Hand. Mij.,
Emb. Kenongo 9-11, Soerabaia,
van meubilair.

J

Zaterdag 29 October 1932
door W.M.G. Hooper, ten huize
F. Viersen, Luit. ter Zee 2e kl.,
Melatiweg 3, van meubilair.

I*

I

Een

PRIMA BRIL voor WEINIG GELD

koopt U ALLÉÉN bij:

BIRKENFELD
Toendjoengan No. 17

(naast Apotheek „de Vos' 1)

1532 cf

I

POLYDOR feM
GRAMOFOONS
en PLATEN
*g—g»|»

BEZOEKT ONZE

.—jffjjx

SOERABA,ASCHE

f

„SCHLAGER"PLATEN
uit de TALKIES

Muziekhandel L V R A
TOENDJOENGAN
26, SOERABAIA.
Filialen: Malang - Djocja - Kediri.

I ALGEHEELE UIIIUTIE
I WARENHUIS ADLER
I

I

DE GROOTSTE UITVERKOOP
OOIT OP JAVA GEHOUDEN

I

1

I
■

BLEEK EEN

OVERWELDIGEND SUCCES
MEER DAN 3000 KOOPENDE BEZOEKERS gedurende de eerste 3 dagen!

I7HOE

KAN HET OOK ANDERS?

Spotkoopjes op ieder gebied
Kwaliteitsgoederen
Tegen ieder aannemelijk BOD!
WANT

l Alles moet weg!

!EN DAARNAAR ZIJN ONZE PRIJZEN!

m INDISCHE

De Nederlandsche Jaarbeurs.
(Van onsen redacteur in Nederland.)

In het teeken van de
conjunctuur.

Geringe buitenlandsche
deelname.
De Italiaansche inzending.

Wat de Koloniale Afdeeling

exposeert.

De Jaarbeurs biedt voor Indië
meerdere mogelijkheden.

Onder wel zeer moeilijke omstandigheden voor handel en nijverheid
heeft de 13de Jaarbeurs te Utrecht
haar poorten geopend, in de verpachting, dat, ondanks de ongunst
v a"n den tijd, zij het hare zal kunnen

bijdragen

tot het doen wederkeeren
het vertrouwen in dit land, dat
thans ook zoo zwaar gebukt gaat onöer de economische zorgen. Of zij
hierin slagen zal, is echter een vraag,
daarop alsnog het antwoord moet uithtijven, maar niemand zal, bij het
aanschouwen van de pogingen, die zij
gedaan heeft, meer in twijfel
verkeeren omtrent het emine*ite belang van haar functie in het
bedrijfsleven, wanneer dit
straks weder gaat opbloeien. De
Jaarbeurs geniet in den
korten tijd van haar bestaan reeds
uiterst gunstige reputatie in de
europeesche landen en zelfs daarvanwege haar uitnemende organisatie en de resultaten, die zij in
met
jaren heeft verkregen
tot elkaar brengen van de verbelanghebbenden m de
nijverheid en den Ne-

van

daartoe

kruien

utrechtsche

een

buiten

finale
het

ellende
betee«eriandschen handel. Weldezeer
uitspraak
feemsvoi is in dit opzicht
delegatie op de

*an de Italiaansche
Jaarbeurs, dat eigenlijk alleen de
Leipziger Messe en de Utrechtsche
Jaarbeurs de moeite loonenvoor
uit den vreemde
in dezen tijd, waarin de kooplust tot
een ongekend laag peil is gedaald.
groote inzendingen

uren lang gedwaald
der Jaarbeursgeetages
de
vele
over
bouwen en ons daarbij kunnen verwonderen over de hooge standing van
de industrie van ons kleine land. Als
8e nagaat ,dat de opsomming van de
inzendingen reeds een
van 240 bladzijden vult, dan
f'oel.deel
e 6rijpt ge wel, dat het niet in ons
jwomen kan om hier ook maar zelfs
ccn
.beknopt overzicht te geven van
ai het
beziens- en vermeldenswaardat
in de Bisschopsstad gedurenrt
dagen in honderden
1,? veertiengeëxposeerd.
Het is bovervi- wordt
ende
veelheid
Jpdien een verwarr
van
allerlei
afmeVo°i"werpen
tinnSen
doeleinden,
die
allerlei
en voor
systematisch en overzichtej^.echter
2ijn gerangschikt, waarvan de
V q,.
beschrijving de pen van een
Ob i ise
veelzijdig desustrieel
Wij hebben

Verschillende

stai

SeDie<i

Kun dig

persoon zou vereischen.
kan er, mits hij er den tijd
heeft, iets van zijn gading vin-

leder

d

°or

kennis met een
>:, n> ieder maakt er hij
belang stelt,
e^Wigheid, waarin
«ieder, die niet sterk apathisch van

is, moet na een rondgang door
ö ature
~ Weidsche gebouwen met een vola n gevoel
de Jaarbeurs weder verlateil:
immers, hij heeft er weder zijn
j,
nnis omtrent den tegenwoordigen
van de moderne techniek aanverrijkt en hij kan er voor
van het dagelijksch lezijn
voordeel mee doen: Zoo ziet
dp
er, hoe het procédé van
jt inmaken van levensmiddelen
ö r
ar° gebruikmaking van eenisnieuw
tot
slp araat vergemakkelijkt
zij
hoe
handgrepen
en
enkele
j
in den
minst mogelijken tijd en met
dp
minst mogelijke moeite haar
asch electrisch kan doen; zoo leert
noe men een kamer zo° Prac_
en
comfortabel mogelijk kan
W
Jachten en nog vele andere nuttige
j.mgen meer. En men staat geruimen
S*Jl voor die stands, welke ons
lat
*ten zien, hoe vereenvoudigd en toch
v
tj erfijnd de smaak van onze generais, waarbij een vergelijking met
iet oude ons telkens het sterke bet bijbrengt,
hoe ver wij nu toch afaan van den voor-oorlogschen
tijd.
Het buitenland is slechts matig
ertegenwoordigd op deze Jaarbeurs
«daaraan zullen de slechte tijden
niet vreemd zijn. Het best is nog
61 Italië uitgekomen met een
uitje Zoch te inzending van ceramiek,

1
Jjand
merkelijk
behoeften
J^ huisvrouw

i

tkler'

he
s?

Vo^werk,

zilveren en ivoren

albast,

speewerpen' vlechtwerk van raffia,
groen °n d en tabak. De Italianen—de
ma's-_T Vat niet minder dan 53 fir-

de zakp
hebbp
W

„

n zich heel tevreden over

' van-

die 2Ü °P

kunnen

de Voorjaarsbeurs

doen, en nu zij hun

*vm ~n ar Utrecht gevonden hebben,
zii er ook wel blijven. Wij waren
er
hoe zi J mime orders
«a<jrt ge
te boeken en een der heeren

van rfll

te ge „

wat de EgyPtenaren bijeengebracht

hebben in hun afdeeling, maakt een
ietwat rommeligen indruk, heeft iets
bazarachtigs, en dit moedigt niet bepaald aan tot een nadere kennismaking met de voortbrengselen van het
Nrjldal.
Oostenrijk, Itahë en Egypte hebben
van deze Jaarbeurs gebruik willen
maken om meerdere bekendheid te
geven aan de toeristiekè mogelijklanden. Vooral de eerste
heden in die zijn
op dit punt zeer dilibeide landen
gent geweest, en degeen, die door
eigen aanschouwing de natuurlijke
schoonheden envanvanhethetApennijnsche
schiereiland nog niet Oostenrijkkent, vindt
sche bergland
een overbeschikking
zijner
hier te
en
die
folders,
brochures
vloed' van
en
beeld
hierop
attent
hem in woord
maken. Hij kan dan ook kennis nemen
van de zeer lage pensionprijzen in
het arme Oostenrijk, dat vooral aan
het vreemdelingenverkeer heeft gegeringe inkomsten te
dacht om zijn Voor
vermeerderen. zeker Indische verlofwel iets aantrekgangers is er
kelijks om voor weinig geld een reis
door dit mooie en gastvrije land te
maken, waar de Nederlander, vanwege den steun tijdens den oorlog aan de
hongerende Oostenrijksche kinderen
op groote schaal verleend, een streepje voor heeft op andere vreemdelingen.
ook op deze
Duitschland bevestigt
het
een
land is van
Jaarbeurs, dat
ondernemende menenergieke en
schen, die zich door niets laten weerplaats, die zij eens in
houden om de
de wereldproductie innamen, te heroveren. De onzekere politieke omstandigheden in het Duitsche rijk en
welke het
de ongekende depressie,
den
schijnen
Duitschers
een
beleeft,
aansporing te meer te zijn om aan
de andere volken te toonen, tot welke
krachtsinspanning zij zelfs onder deze
in
staat zijn.
omstandigheden
op alle gebiehaast
is
Duitschland
den van nijverheid te Utrecht verte-

genwoordigd: het toont ons de nieuwste snufjes voor het huishouden zoowel als de laatste vervolmakingen in

diverse ingewikkelde machines. Het
was ook voornemens een groote collectie Duitsch hout in te zenden, maar
zag zich op het laatste oogenblik genoodzaakt, van dit plan af te zien.
Dit voornemen van de Duitschers
heeft er de Koloniale Afdeeling toe
gebracht om aan het Nederlandsche
publiek te laten zien, over welke superieure houtsoorten het in zijn eigen
koloniën beschikt, een feit, dat lang
niet voldoende onder de hout-afne-

mers hier te lande bekend is. De
doorsnede van een derde klasse coupé

voortbrengselen van
nVOOr de
he
kunstnijverheid te
Vihden
°m ri? ? eeft ook een poging gedaan
ngstellinS van Nederland
te
Tt

u

richtf

Werk Prf, °P zijn katoen.tabak, leerbeschpin n maar het is wel een heel
P?Sing, die geen rekening
b-eeft <m Ud
de deefiHl° Ten met de eischen, die
tQt
if Nederlander stelt aan het

sS

komen van handelsrelaties.
°m Dn
uns° exphciter
uit te drukken:

VAN

Uit het bovenstaande zal de lezer
reeds de conclusie getrokken hebben,
dat de Koloniale Afdeeling een vrij
eenzijdig beeld geeft van de rijkdommen van Indië. Het hout domineert
er: de verklaring van dit verschijnsel hebben wij hierboven reeds gegeven: het was de vrees voor de Duitsche concurrentie. Toen later bekend
werd, dat Duitschland zijn houtinzending zou laten vervallen, schenen
de organisatoren der Koloniale Afdeeling over niet voldoenden tijd
meer te beschikken om wijziging in
het oorspronkelijk plan te brengen.
Eerlijk gezegd, Indië is op deze Jaarbeurs wel wat al te stiefmoederlijk
bedeeld: het beslaat ongeveer dezelfde oppervlakte als Italië, al willen wij
gaarne erkennen, dat een vergelijking
van de inzendingen van beiden zonder eenigen twijfel uitvalt in het
voordeel van de Koloniale Afdeeling,
welke voornamelijk beoogt commercieele propaganda in algemeenen zin
te maken.
Wij hebben de sterke overtuiging,
dat zoowel Indië als Nederland door
tusschenkomst van de Utrechtsche
Jaarbeurs, die tweemaal in het jaar

wordt gehouden, dichter tot elkaar
kunnen worden gebracht dan tot
dusverre het geval was, al verliezen
wij niet uit het oog, dat de aigemeene conjunctuur van het oogenblik niet geschikt is om dit doel te
bevorderen. Op deze Jaarbeurs kunnen Indische importeurs een vrij volledig overzicht krijgen van de praesde moederlandsche
taties, waartoe
industrie in staat is en tegen welke
prijzen, die met de buitenlandsche
kunnen worden vergeleken, haar

"

voortbrengselen verkrijgbaar zijn,
terwijl Nederland hier beter in staat
zou moeten, worden gesteld zich een
oordeel te vormen over het voortbrengingsvermogen van zijn koloniën; aan de kennis hiervan hapert
nog wel iets.
Vermelden wij tenslotte, dat in de
Koloniale Afdeeling dagelijks zitting
houdt de heer P. Hondius, de leider
van den Inlichtingendienst voor betrekkingzoekenden in Indië, verbonden aan de Afdeeling Handelsmuseum van het Koloniaal Instituut.
Wij gelooven echter, dat deze heer op
het oogenblik zich wel niet erg nuttig
kan maken, hoe gaarne hij dit ook zou
willen.

Komt er een dictatuur?
Het was eigenlijk niet mijn plan
om in deze causerie meer dan een
enkelen regel aan de politiek te wijden,
want van iets nieuws was tot dusver

—

—

den gaat, waardoor wij er weer aan
herinnerd worden, dat de goede tijd
voor het zoete product nu tot het

verleden behoort.
De Afdeeling Handelsmuseum van
het Koloniaal Instituut heeft voor een
maquette van den zeebodem van den
Indischen archipel gezorgd, welke
vervaardigd werd naar het oorspronkelijk stuk van de Afdeeling Hydrografie van het departement van Defensie te Den Haag.

—

—

weet eigenlijk niemand precies wat
te wachten staat Men spreekt
van een Ausnahmezustand
men
spreekt óók van nieuwe verkiezingen,
een oplossing waar de nationaalsocialisten bitter weinig voor voelen,
wel begrijpend dat zij, hoezeer zij ook
brallend het tegendeel verkondigen
aan de verliezende hand zijn.

ons

—

De verwerping: der Onderwijsbegrooting.

Hoewel het (lib.) Vaderland
niet "gelooft, dat het Nederlandsche
Parlement, dat na de verwerping van
Onderwij s-begrooting
de Indische

door den Volksraad hierover de
beslissing heeft, eveneens zijn goedkeuring hieraan zal onthouden, kan
,het de houding van het Indisch vertegenwoordigend college ten deze
toch volkomen begrijpen en billijken.
Het zegt hiervan onder meer :
het toelatingsexamen tot de hoogere'
Deze verwerping van de begn
burgerschool te Amsterdam afleggen.
Onderwijs is van verschillende
van
Vragen stellen, die iedereen voldoen,
afgekeurd. Zij zou hi
zijden
is volstrekt onmogelijk; men weet het,
van den Volksraad hebben
zooveel hoofden zooveel zinnen. VraWij kunnen dit laatste niet inzien. De
bijna
gen, die
niemand kan beantVolksraad heeft het volste recht, do
woorden, tenzij door een zeer toevallig
verantwoordelijkheid voor het onderweten, zijn er legio te bedenken
wijsbeleid
door verwerping van de
men weet het immers : één gek kan
af te wijzen. Deze begroobegrooting
meer vragen, dan tien wijzen kunnen
ting
ging
tegen de wenrechtstreeks
beantwoorden, laat staan een groep
van
van den
schen
de
meerderheid
geleerde examinatoren !
en het is
college
in.
Het
Volksraad
zou zijn
mogelijk,
dat niet eens alle exazelfs
verhoogd.
zeker
niet
hebben
gezag
alle
vragen,
minatoren
die er alzoo
door haar niettemin te aanvaarden.
te bedenken zijn, kunnen beantwoorenkel en alleen omdat de regeering
den.
de instelling van een studiecommis„Alg. Hbld."
sie in uitzicht stelde.
Onredelijk is het standpunt van de
Volksraadsmeerderheid ook geenszins.
Zij ' 'vreest, dat de bezuiniging zal
worden gebruikt om ongemerkt een
verordening in te voeren, die zij niet
Van het I.
in het belang van Indië acht. Zij
wil niet, dat het bestaande onderwijsEen program van actie.
stelsel door ingrijpende bezuinigingsmaatregelen
wordt afgebroken, zooontving
Aneta
een uitvoerige melang
niet
welk plan daarvaststaat,
dedeeling, waaraan het volgende is
voor in de plaats zal treden. Dit
ontleend
laatste is volkomen begrijpelijk.
De afdeelingen Meester-Cornelis en
Aan de Staten-Generaal zal thans
worden gevraagd, de Indische OnderBatavia van het Indo-Europeesch
wijsbegrooting vast te sftellen.
Verbond hebben in samenwerking
Moge de behandeling in Nederland
deputatie
een
met
uit het hoofder
toe leiden, dat de voornaamste
een
programma
bestuur
opgesteld,
wensch van het Indische vertegenwaaraan het comité van actie zich
woordigend lichaam: vervanging van
voor de komende maanden wenscht
bezuinigingsmaatregelen
incidenteele
te houden.
een
hervormingsweloverwogen
door
Dit programma heeft de volgende
plan.
Idat
beter aansluit bij de bepunten
hoeften der Indische maatschappij en
1. Het is ongewenscht om in dezen
een meer bevredigenden uitgroei
tijd van scherpe inzinking van
waarborgen kan, in de naaste toehet economische leven salarisverkomst worde vervuld.
slechteringen en daarmede verband
Geschiedt dat, dan zal de verwerhoudende wijzigingen van het Indisch
ping van de begrootingsafdeeling in
Burgerlijk
Pensioen-reglement te
Indië niet vergeefsch zijn geweest.
forceeren.
Het zal bij de reeds zwaar getroffen ambtenaren groote verbittering
Generaal Snijders.
bij
en
eenige
wekken
opleving van
De huldiging shandel en industrie hier te lande de
plannen.
landsdiensten in ernstige mate ontZooals bekend, bestaat het plan In
wrichten.
Nederland
om den oud-generaal C. J.
2. Indien alle andere bronnen van
op
zijn 80sten verjaardag,
Snijders,
zijn
inkomsten
opgedroogd, zoodat 29 September a.s., te
huldigen.
uitsluitend nog overblijft de onafwijsbare noodzakelijkheid, om op den post
Hiervoor heeft zich in Nederland
salarissen van 's lands personeel nog een eerecomité gevormd, onder be-

—

En even

ring in dezen eisch is, zal zij het ook
van
ten opzichte van de doorvoering zijn.
program
haar binnenlandsch
uitgesproDaar valt, na de zoo juist
Rijkskanselier,
ken radiorede van den
niet aan te twijfelen.
Wanneer men, wat hedenmiddag is
geschied, nog eens weer nagaat, dan
moet men wel tot de opvatting komen, dat de president van den Rijksgenomen, in zijn recht
dag
was, want toen de voorzitter reeds
besloten over te gaan tot de

'formeel

had'

stemming over het communistische
voorstel tot opheffing der noodvertoen eerst wenschte
de Rijkskanselier het woord te ne-

ordeningen,

men. Wel heeft de rijksregeering het
recht om elk oogenblik het woord te
nemen, maar, en hier staat de voorinziens
zitter van den Rijksdag mijns
stemming
midden
in
een
sterk, niet
en die stemming was juist begon-

nen

verNiets zou den Rijkskanselier
te
het
woord
hinderd hebben, daarna
te
niet
deze
verkoos
nemen, maar
wachten, liet door den Staatssecre-

taris het ontbindings-decreet
deze

den
leg-

voorzitter overhandigen en
de het naast zich neer.
Toen gebeurde het volgende
votum
Nadat was gebleken, dat het
regeering
de
tegen
van wantrouwen
met overweldigende meerderheid was

aangenomen en dat de noodverordeningen door het „Hooge huis" waren
verworpen, deelde de voorzitter den
schriftheeren mede, dat hem een
de
waarin
overhandigd,
stuk was
van
ontbinding
de
Rijkspresident
omdat gevaar
den Rijksdag beveelt,
die ten
maatregelen,
bestaat, dat de
doel hebben de „wirtschafthche Gegeheven

Storm over Duitschland.

Persstemmen.

OM TE ONTHOUDEN.

rse c
de Berlijnsche B ögelijk!
Wanneer en door wien werd de
Men behoeft
ons
geeft
Italië
Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen
dat
twijfelen,
er geen moment aan te
opgericht?
Wie
was de vrouw van
zal
laniet
eisch
Duitschland dezen
Hendrik?
Frederik
Wie was Wilhelm
op de onlangs gehouden
ten vallen
Wie
van
Pruisen?
was de bouwVon
manoeuvres heeft generaal
van
het
meester
duidelijk
Centraal
Station te
Schleicher het nog eens zéér
Wie
Amsterdam?
waren
Wij
wenomstreeks
gegeven:
de pers te kennen
de groote staatslieden in ons
1900
staat
van
als
een
langer
schen niet rang
land? Wie was de groote tegenstante worden tweeden geen behandeld
der
van Thorbecke?
Dit waren geen
bij
woord Fransch
den Daar is
vragen,
gesteld
bij
het
eindexamen H. j
en juist daardoor hebben de FranS.
aan
B.
studenten,
of
maar aan
schen het zoo wel verstaan!
studentjes,
aanstaande
kinderen,
die
doortastend als de regee-

und Wiederlebung", door den
Rijksdag zouden kunnen worden op-

—

Men heeft de suiker, de befaamde
„kurk waarop java drijft" (velen gebruiken het werkwoord in dit verband nog slechts in den verleden tijd)
ook een plaats gegeven in de Koloniale Afdeeling teneinde landgenoot
en vreemdeling een denkbeeld te ge-

heeft
van een dergelijken eisch wees, gegemoed
natuurlijk hier nieuwen
bijvoorbeeld
ven Ziet ge, zoo schrijft
n o u r 1 e r...

sundung

—

een schematisch
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geen sprake. De onderhandelingen
der Nederlandsche spoorwegen, betimmerd met djati, een kano van met Nazi's en Centrum duurden voort
djati, een schrijfbureau van locus en en al was de kans, dat deze beide parbruinhart en een monumentale tafel tijen tot een basis voor verdere
van krappa moeten het publiek de samenwerking zouden kunnen komen,
overtuiging bijbrengen, dat Oosten West- Indië ruimschoots in staat niet gansch en al uitgesloten, het lag
zijn, de behoefte aan hout van het voor de hand, dat het op een ontbinmoederland voor verschillende toeding van den Rijksdag uit zou loopen.
passing te bevredigen.
Dat de huidige regeering niet geneEen dakbedekking van ijzerhouten gen is de teugels uit handen te geven,
sirappen zooals ons eerste paviljoen weet ieder, maar tusschen dezelve uit
op de Koloniale Tentoonstelling die handen te geven en ze iets te laten
had, zien wij hier eveneens, evenals schieten, ligt een groot onderscheid.
kopsch gezaagde djatiblokken, welke
als vloerbedekking worden gebruikt, Intusschen is thans de politieke
een nieuwe toepassing van djatihout, Rubicon overschreden en de teerling
men zou ook kunnen zeggeworpen
welke andermaal de groote nuttigIndiheid en bruikbaarheid van deze
gen, dat het tafellaken tusschen resche hardhout-soort aantoont.
geering en volksvertegenwoordiging
Ook de West-Indische houtsoorten is doorgesneden. Telegrammen zullen
worden niet verwaarloosd. Duidelijk u
reeds lang voor mijn schrijven bewordt ons gedemonstreerd, welke goede hoedanigheden ook zij hebben voor reikt hebben, en tevens verteld, wat
allerlei doeleinden en hoe lichtere er is geschied ; ik wil derhalve slechts
voor nog enkele punten aanraken.
houtsoorten minder geschikt zijn
gebruik in de tropen, omdat zij geHet wil mij voorkomen, dat de premakkelijk aangetast worden door
houtbijen, termieten enz.
sident—de nationaal-socialist Göring
Al gaat het met de rubber niet naar
f o r m e e 1 in zijn recht is geweest,
wensch, dat dit koloniale product in toen hij den Rijkskanselier het woord
den tegenwoordigen tijd vrijwel onniet wenschte te geven. Twee opvatmisbaar is voor vele industrieën,
tingen
staan dus tegenover elkander...
wordt ons in de Koloniale Afdeeling
de regeering zegt: De Rijksdag is ontovertuigend aangetoond. De Rubber
Cultuur Mij. Amsterdam heeft een bonden en de heeren kunnen naar
fraaie collectie monsters zoolcrêpe inhuis gaan
en daar tegenover staat
gezonden, vergezeld van zoolcrêpe, de
opvatting
van de volksvertegenverpakt in een origineele „refakist".
Daarnaast maken wij kennis met een woordiging, die zich niet ontbonden
acht. Zoo juist sprak de heer Von
nieuwigheid op het gebied van rubPapen
in de radio en hij zeide weinig
bertoepassing, namelijk een stoelzitof
niets anders dan wij reeds lang
ting voor automobielen, autobussen,
wisten
de regeering weet zich de
gefavliegtuigen, clubfauteuils enz.,
uitvoerster
te
zijn van het nationaal
gepavolgens
briceerd
een bepaalde
voelende
inzendingDuitsche
volk, en zal haar
tenteerde werkwijze. Deze
program
derhalve
The
Ltd.
trok
met „unerschütvan
Dunlop Rubber Co.
terliche" volharding uitvoeren. Dat
talrijke bezoekers, van wie de meesten, naar wij herhaaldelijk konden was te voorzien, ik heb het u, gevernemen, geheel onbekend waren loof ik, ook den vorigen keer reeds
geschreven
de zinspreuk der remet deze toepassing.
geering— ténnauwste met den RijksDe N. V. Zwavelontginning Kawapresident verbonden
luidt niet anpoetih heeft een fraaie monstercolders dan: „Zoo wil ik het en zoo belectie van haar nieuwste producten veel ik het en wanneer gij
veringezonden, waarvoor zij thans ook tegenwoordiging
program niet
ons
buiten Java propaganda maakt. De verkiest te aanvaarden, dan kunt gij
wijze, waarop die zwavel gewonnen naar huis gaan
wordt, namelijk uit vulkanische zwaIntusschen heeft deze Rijksdag den
velmodder, aanwezig in het kraterkortsten
levensduur gehad, die ooit
meer van de Kawa-poetih in den een parlement
gehad heeft
en op
Preanger, wordt gedemonstreerd met
oogenblik,
het
dat ik deze causerie tik,
behulp van
diorama.

Italiaansche afdeeling uitte ven van de beteekenis, welke de suions z^n B'ro°te voldoening kerindustrie voor onze koloniale wel°ver HVer
op,i de medewerking, die zij in alle vaart heeft. Wij zien dan een stijgende productielijn, totdat plotseling
Van de Nederlanders öndervihd
ova
deze met een diepen val naar benenier een ruimer afzetgebipi?

te

COURANT

Ik

neem

aan", aldus de voorzitter,

onwettig
„dat dit ontbindingsbesluit
is, omdat het de ondertekening
zoo
draagt van een ministerie dat
met
overweljuist door den Rijksdag
gedigende meerderheid is ten val

bracht."

meening van den voorZiedaar de
meening
van de regeering is
zitter de
Rijksdag
heeft
de
daarentegen:
s
niprc meer te besluiten, want zij i
gelijk
heeft
„Wie
ds ontbonden.
maar
het
zeggen
te
is
neer,
hierop
komtaprè-s tout
eendat hp regeering den Rijksdag
négligeable
een quantité
is, zoo klonk de opgeHet
beschouwt.
PawoiKten stem van den heeiVon
de
met
afgeloopen
pen door de radio,

aSmoeW

voudfg '3?

formeele democratie."
Het is wel een merkwaardige tijd,
de eenigen, op wie de regeering
kan steunen, zijn twee en dertig
Deutsch Nationalen, de rest heeft zich
zéér duidelijk tegen de regeering verklaard. En het is dus eigenlijk niets
anders dan de dictatuur van een
kleine minderheid.
Hoe het morgen zal gaan, weet niemand; er wordt ons verteld, dat er
Kampfsitzung" zal worden gehouden. Het doet er eigenlijk ook niets
toe, wat men voor een Sitzung houden wil
Voor de regeering bestaat er

een»

geen Rijksdag meer

—

E.V.

:

:

meer te bezuinigen, dan zullen alleen
tijdelijke, evenredige
kortingen, over de geheele linie, van
hoog tot laag toegepast, noodgedwongen dienen te worden aanvaard.

Wanneer, onafhankelijk
van dezen crisistijd, de n oo d z akel ij khe i d kan worden an
toond, om de salarissen der am
naren te herzien, dan zal voor de uitwerking van deugdelijk geformuleerde
voorstellen een commissie dienen te
worden ingesteld van overeenkomstide sage samenstelling als die van alle
die
lariscommissie-Damme,
plaats de
ook en niet in de laatste
herziening
der
aspecten
politieke
beschouwing zal kunnen nemen
krijgen
en ruimschoots den tijd moetbezonken
3.

—

fn
het vormen
vSor
oordeel,

■

wa ar
m waai-

4 Het verschil
hoofdde r i n g van betrekkingen importzakelijk gerecruteerd uit
geen die uit hier te lande
Eurogenomen
boren en/of in dienst
peanen, dient te v e r v all e n,
zoodra de noodzakelijkheid van een

'e

schermheerschap van Z.K.H. Prins
Hendrik, zoomede een comité, waarin
onder andere zitting heeft de oud-mi-

van

nister
Den

Oorlog, Van Dijk.
oud-opperbevelhebber

van
Land- en Zeemacht zal, zooals reeds
eerder werd gemeld, een legpenning

m goud worden aangeboden, terwijl
voorts een bronzen gedenkplaat wordt
aangebracht in het gedenkteeken
voor Leger en Vloot te Sch^veningen

van Indië aan dit
?i deelname
huldeblijk
bestaat hierin, dat evenals
in Nederland, ook hier
te lande voor
06
gCld6n werden bijeengebracht
i

Van een huiszoeking.
H e t politie-

van een
v.

i

in

brachten

ophoudt te bestaan.

Infant

"

BINNENLAND.

„lok-premie"
Om nog even op een ander onderDeze punten zullen op een nader
werp te komen, er wordt hier momente bepalen dag in vergaderingen van
teel een zéér interessante tentoonalle afdeelingen worden besproken.
stelling gehouden, namelijk een tenis, de houding
toonstelling in woord en beeld van den De bedoeling hiervan te versterken
Krüppel, in den meest uitgebreiden van het hoofdbestuur
bij de verdediging der 1.E.V.-belanzin. En het wordt dengene die deze gen tegenover de regeering en in den
expositie bezoekt, angstig te moede,
wanneer hij tot de ontdekking komt, Vollcsr9.3,d
In de bekendmaking treffen wij dan
dat er maar bitter weinigen zijn, die nog *e volgende mededeelingen aan:
niet tot de categorie der gebrekkigen
„Wij zouden, noodgedwongen, ons
in een of anderen vorm moeten worop een lager niveau kunnen
leven
den gerekend. Ik hoop op deze tenbrengen, zooals men thans vaak getoonstelling in mijn volgenden brief neigd is ons aan te raden, maar op
terug te komen. Den Nederlander
,het huidige Inheemsche peil
loopt een rilling langs den rug, wanhet gros onzer zich toch zeker
neer hij onder de duizenden afbeel- zal
niet op zijn gemak gevoelen, en
dingen ook die van den Spaanschen de vraag is gewettigd, waarom
koning Filips de Tweede ziet en men dit wel van ons en niet ook men
van
leest, welke gevoelens dezen heerscher den import-Europeaan zou eischen
!"
land bezielden. Komt het
over ons voor,
dat mismaakten juist
dikwijls
Taxi versus grobak.
hun lichamelijke gebreken geesVrouw ernstig
telijk hoogstaande figuren zijn en
gewond.
meer
dan
normale
dosis
wilseen
en geestelijken rijkdom beZondagochtend
heeft .er op den
scnikken, van dezen heerscher" staat Buitenzorgschen weg, nabij kampong
geschreven: Reeds als Makassar, een ernstige botsing plaats
onder andere hij
wekte
den afschuw op. van gehad tusschen een taxi, komende
bij
die
het
Hof
betrokken waren. uit Buitenzorg, en een grobak, aldus
n,
ji
a e
Zijn gebrekkig lichaam en sleepende
deelde men aan Aneta mede.
tijdgenoot
walgen
den
deden
De auto, bestuurd door een Inbeenen
hem
kosten
het
scheen
moeite
te
landsehen
chauffeur, vervoerde 4
en
groote
rechtop
houden,
t
hoofd
te
Chineesche
vrouwen
en kwam volgens
ne met
borstelig blond haar was ooggetuigen met groote snelheid aandat
bedekt. Reeds als kind toonde hij een zetten, toen plotseling de passage
ziekelijke wreedheid en „Bestialitat". versperd werd door een sado en
de
En waar hij voelde, dat niemand liefde grobak, die elkaar passeerden.
voor hem koesterde, gevoelde hij zich
De autobestuurder dacht er

over
kracht

.

—

toezicht over
Djamaloeddin

opgeheven.
Naar de „Dcli Courant" vernam
is

van de -Pewarta
dli^hp
deI*^^4^
heer Djamaloeddin,

Deh

in den

2"
h^ I°°V
ïlfïS? T

21 dezer voor een laatste
erh
genomen in verband

mpt

met het op last van den' procureurgeneraal tegen
hem aanhangig geoek:
het «**
e?is hemaan
dit onderhoud
meegedeeld,

Polit?^«-^cM-stelßng
ang van dat
werd
ACIQ

„ mf.
nrf
opgeheven.

vin
dat

van de
oogenblik

DJamaloeddin heeft een
«»hS« v®f
yke verklaring geteekend, dat
f Persoon van Djamaloeddin

hpm

Tamiv,
iamin

volkomen onbekend Is

— deze

djamaloeddin Tamin was vroeger
onderwijzer op de Westkust, werd
in

T^Ptaang verbannen,
wppl ? aar eer
jaar
tWee

SteaiStf waarna

de btraits,
«e

en
later uit naar

er verder

van hem werd vernomen. welnicrg

Een belangrijk octrooi-proces.
Een e U c h van
Philips toege-

wezen.
qJÏL angver,nemen' is dd. 22 dezer
or

te
den

y

den P^sident van
Raadri vand°-Justitie aldaar
in kort
geding uitspraak gedaan in de
zaak
tusschen de N.V. Philips' Gloeilampenfabneken, voor. wie optraden mr
Carpentier Alting uit
Batavia en mr'
Francken uit Semarang,
en de N V
Peter Panoenden te Semarang
Het geding betrof een bepaald soort
Z
gloe,ilainPen. die volgens
pï£°
Philips inbreuk
maakten op haar
octrooi 9269.
Van deze lampen werd een groot
quantum uit Japan, onder het
merk

"

P. D., geïmporteerd.
iniimer eenzaam en verlaten. Van de aan, vaart te verminderen en niet
wilde
De eisch
Philips tot voorloopig
offers der inquisitie viel den koningtusschen beide voertuigen door, hoe- verbod van van
hem.
van
het
invoer
de
vermogen toe en, bewel de tusschenruimte onvoldoende streden lampen en verkoop der bericht een schrijver uit die dagen ..
werd volledig toegewas, zijn weg vervolgen.
wezen.
het bedra S' dat den
geS!fïJF°eide
Het gevolg van dit roekeloos gej akWijZe in handen
Deze uitspraak wordt door insiders
°een ker was, dat de auto tegen de grobak
van
veel belang geacht voor de NeKomt er een dictatuur? Een
SOheen het sooptornde, met zooveel kracht, dat het
gelalt
„echte" —want eigenlijk hebben wij er bere geiaat te kunnen bewegen en tweewielige voertuig
derlandsch-Indische markt in gloeionderste boven lampen.
e de
al langen tijd een. Wij zullen hebben
geslingerd werd.
af te wachten; ik geloof niet te veel te wfl
lets onbekends. En ook
De auto zelf raakte uit den koers
l
zeggen, dat een dergelijke dictatuur
Mohamad Hatta.
en kwam met de voorzijde in een
het beste zou zijn, wat wij momenteel
„parit" aan den wegkant neer. Een
Ook in de journazouden kunnen wenschen.
U
van
de
sloeg
vol
inzittende
vrouwen
listiek.
met
pi,den Senden keer te het hoofd door de
De toestand is zéér gespannen, én
voorruit en werd
Met ingang van Maandag, is de heer
in het binnenland èn in het buitenernstig gewond.
Mohamad
Hatta, de bekende ex-voorZij werd door een passeerende auto
land zijn de meest belangwekkende
van de Perhimpoenan Indonesia
zitter
problemen aan de orde van den dag.
naar een ziekeninrichting in Ba1
in Nederland, opgetreden als reizend
levensblijheid te gieten....!^" Van tavia overgebracht.
Men weet het, hoe de eisch der gelijkvan het Maleische
gerechtigheid inzake de bewapening
De autobestuurder werd eveneens, hoofdredacteur
dagblad „Oetoesan Indonesia". Het
cvrijwel gemeengoed aller Duitschers
de.Marees
v a n
doch minder ernstig verwond, terwijl blad staat onder hoofdredactie van
Swinderen
van
genoemd
kan worden
en de rede
ook het grobakpaard eenige verwondr. Soekiman en is bedoeld als een
(Nadruk verboden.)
Mussolini, die op het rechtvaardige
dingen opliep.
arbeidersdagblad.

—

vielV°inX?i l
£.»
ffT
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Hieruit volgt, dat het niet op den
weg der regeering lag, aan het Nederlandsche publiek mededeelingen te
doen omtrent dit comité.
Feiten van politieke strekking dan
wel van militairen of aggressief-economiscVien aard, middellijk of onmiddellijk verband houdend met de instelling van dat comité, zijn aan de
regeering niet bekend.

GEMENGD NIEUWS.
Een medisch schandaal.

En een anarchistisch schandaal

Het transport van gecamoufleerde kanonnen tijdens de legeroefeningen,
die in de nabijheid van Ginneken gehouden werden.

NEDERLAND.
Hun kind gedood?
Schipper en

zijn

vrouw staan te-

recht.
Uit Utrecht wordt dd. 13 Sept.

aan

de „Tel." bericht:
Men zal zich herinneren, dat in
Maart van dit jaar in een stuk land
bij de gemeente Moordrecht een
kistje is opgegraven, waarin zich het
opgevouwen lijkje bevond van
een
ongeveer vijfjarig meisje, dat tengevolge van mishandelingen bleek te
zijn overleden. Reeds
aanstonds
waren de ouders van het kindje als de
vermoedelijke daders aangewezen en

op door den vader

verstrekte aanwijzingen had onder toezicht van het
parket uit Rotterdam ter plaatse te
Moordrecht de opgraving van het
kistje met het lijk van het meisje
plaats.
Op Dinsdag 14 Juni j.l. diende voor
de Utrechtsche arrondissementsrechtbank deze zaak. Ter zake van
het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, althans zware mishandeling van dit kind hadden zich te verantwoorden de vader, een 35-jarige
schipper en de moeder. Toen de uitspraak zou volgen, deelde de president
mede, dat de rechtbank naar aanleiding van een inmiddels ingekomen
brief besloten had deze strafzaak
voor een nader onderzoek terug te
verwijzen naar den rechter-commissaris.
Heden diende de zaak opnieuw
voor de Utrechtsche rechtbank.
Allereerst werd als getuige gehoord
de getuige-deskundige dr. Van
Herwaarden uit Rotterdam, die
het lijkje van het kind had onderzocht. Get. had geconstateerd, dat het
skelet enkele gebarsten en gebroken
ribben vertoonde, welke gedeeltelijk
geheeld waren, zoodat deze verwondingen volgens spr. voor den dood
moeten zijn toegebracht. Ook versche kneuzingen waren geconstateerd.
Een koopman uit Rotterdam, die
met de vrouw van verdachte had
samengeleefd, verklaarde, dat verdachte hem gezegd had iets misdreven te hebben, waarmee jaren gemoeid zouden zijn. Get. heeft dit aan
de vrouw verteld, die weer een onderhoud met verdachte heeft gehad.
Later vertelde zij dezen get. dat haar
man gezegd had, het kind te hebben
gedood. Deze getuige, die bij de vorige behandeling niet gehoord was,

heeft der rechtbank een brief geschreven, toen hij in de kranten een

verslag

van de rechtszitting had ge-

lezen. Get. meende, dat de moeder

vrijwel onschuldig was en dat de
vader alle schuld draagt. Herhaaldelijk heeft de moeder tegen den
vader geroepen: „Moordenaar
van
mijn kind!"
Hierop werd de wettige. vrouw van
den vader-verdachte gehoord, aan wie
deze verdachte indertijd verklaard
zou hebben, dat hij (de vader) iets
op zijn geweten had. Hij had zich
kwaad gemaakt, het kind een schop
gegeven, het daarna vastgebonden,
waarop het kind des nachts is overleden. Verdachte en diens broer hebben het lijkje daarna begraven, uit
vrees, dat alles anders uit zou komen.
Pres: „Was de vrouw ook slecht
voor het kind?"
Get.: „Ja, zij sloeg het kind ook".
Voorts vertelt deze get., dat de moeder het kind op den avond voor het
overlijden met een bijl heeft geslagen.

ONDER VIER OOGEN.
Op zoek naar avontuur.
Een

avontuurlijk

14-jarig

jong-

mensch uit Leimuiden heeft dezer
dagen de politie van vier gemeenten
heel wat last bezorgd. Na des Zondags van huis, waar hij bij zijn
vader in het boerenbedrijf werkzaam was, te zijn weggeloopen, werd
hij '«Maandagmiddags door de politie te Woerden aangehouden en naar
zijn woonplaats teruggebracht. Intusschen had hij zich echter reeds
aan eenige diefstallen schuldig gemaakt.
Maandagavond trok hij opnieuw
de wijde-wereld in, ditmaal in het
bezit van en inderhaast gestolen
rijwiel, en een bedrag van 18, dat hij
bij zijn vader ontvreemd had, een
soldatenjas van zijn broer en een
regenscherm van zijn zuster. Aldus
uitgerust trok hij naar Alphen, waar
hij 's avonds om halftwaalf nog een

’

kaartje kocht naar Utrecht. Juist
toen hij vertrokken was, werd de

politie in deze gemeente van zijn
verdwijning in kennis gesteld. Men
telefoneerde naar Utrecht, waar bij

Als nu de moeder van het kind,
de vrouw dus, waarmede verdachte
samenleefde, wordt gehoord, vertelt
zij snikkend altijd goed voor het kind
geweest te zijn. Toen het schip in
Jutfaas lag en zij op een middag
thuiskwam, stond het kind in een
hoek, zoo vertelt deze getuige. De
vader had haar gezegd, dat het kind
van de melk had gesnoept en dat
hij het daarom een schop had gegeven. Later heeft de vader het kind
gebonden; 's nachts riep het meisje
nog: „Baron, mag ik nu weer alsjeblieft los?" De moeder mocht niet
naar het kind toegaan en den volgenden morgen vond men het dood.
De broer van den vader-verdachte
bleef bij zijn vroeger afgelegde verklaringen.
Requisitoir
Dan

nam de officier mr.

Kamp-

huis, requisitoir. Spr. ging de
getuigenverklaringen na en achtte
mishandeling, zwaar lichamelijk letsel tengevolge hebbend, wettig en

overtuigend bewezen. Het vermoeden
ligt voor de hand, dat de dood door
deze mishandeling is ingetreden, doch
dit valt niet te bewijzen. Toen men
bemerkte, dat het kind dood was,
heeft men aanstonds de touwen losgegooid met het doel het kind elders
te begraven. Clementie is
aldus dt
officier
dezen
verdachte
niet
voor
aan te voeren. Spr. eischte een gevangenisstraf voor den tijd van
vierjaren.
Mr. v. d. Brand, raadsman
van den vader-verdachte, concludeerde, dat de mishandeling niet is bewezen en dat verdachte daarvan
derhalve zal moeten worden vrijgesproken.

—

—

Hierna stond de moeder-verdachte

terecht. Dezelfde

getuigen als in de

eerste zaak werden ook nu gehoord.
De vrouw van den eersten verdachte
verklaart, dat de moeder geheel in de
macht van den man was, waarmede
zij samenleefde. Zij deed alles voor
hem en weet nog veel meer van hem
over inbraken en diefstallen; doch
zelfs nu wil zij het nog niet zeggen!
Verdachte roept snikkend: „Dat is
zoo".
De huisbezoekster verklaarde, dat
de moeder het kind geen tik zou hebben gegeven; ze was voor alle kinderen erg goed. Tenslotte zeide de
broer van den vader-verdachte nog,
dat de moeder het kind den laatsten
avond met een bijl had geslagen en
getrapt had.
De officier meende hier te doen te
hebben met gewone mishandeling.
De vrouw heeft volgens spr. haar
kind slecht behandeld en het niet in
bescherming genomen tegen den
man. Spr. eischt tegen de moeder een
gevangenisstraf voor den tijd van
éé n jaa r.
drong
Mr. v.d. Waag, raadsman,
met aandrang aan op een voorwaardelijke veroordeeling van de vrouw.
Uitspraak 27 September.
Frankrijk en Nederland.
Comité francohol 1 a n d a i s.
Minister Beelaerts van Bloklapd
heeft, mede namens minister De
Graaf, het volgende geantwoord op, de
vragen van den heer .Wijnkoop in
verband met een op 4 Juli j.l. te Parijs
gehouden Conférence francaise pour
I'Entente cordiale, onder voorzitterschap den oud-president der Fransche republiek, den heer Dóumergue:
Het hier bedoelde, op particulier
initiatief in het begin van het vorig
jaar te Parijs opgerichte FranschHollandsche Comité, volledig geheeten
„Comité franco-hollandais d'Etudes
Coloniales", heeft geen officieel
karakter noch eenigerlei officieele
functie.

aankomst van den trein het jongemensch in soldatenjas werd aangehouden. Op het politiebureau vertelde hij genoeg te hebben van het
boerenbedrijf en op weg te zijn naar
Soesterberg, waar hij als vlieger
in dienst hoopte te kunnen treden.
In plaats daarvan werd hij nu echter op transport gesteld naar Alphen, waar de politie hem overnam.
De verwelkoming bij zijn thuiskomst zal zijn liefhebberij voor de

aviatiek wel eenigszins bekoeld heb-

ben.
Mussolini marcheert.
Signor Mussolini, die de Italiaansche manoeuvres in Umbria bijwoonde, heeft dezer dagen met het regiment, waarbij hij vroeger heeft gediend, een marsch gemaakt van iy2
uur. Hij reed langs den weg yan
Mengara naar Perugia, toen hij het
22ste regiment infanterie zag marcheeren, dat hem vroeger als korporaal in haar gelederen had geteld.
De duce hield «til, stapte uit zijn
wagen, sprak even met een paar
soldaten en sloot zich daarna aan
bij de marscheolonne. Anderhalf uur
marcheerde hij mee, zelf af en toe

het tempo opvoerende.

tevens.
De Weensche correspondent der
„N. R. C." schrijft dd. 5 September :
Sinds eenige dagen is Oostenrijk
vervuld van de ontdekking van een
medisch schandaal, waarin verschil-,
lende studenten van buitenlandsche
nationaliteit zijn gemoeid en waarvan de gevolgen nog niet zijn te overzien. Te Graz had de politie ontdekt,

dat aldaar en naar later bleek ook

te Weenen en in vrijwel alle steden

van- beteekenis een consortium werkzaam was, dat met de primitiefste
medische kennis en onder verwaar

-

loozing van de eenvoudigste eisenen
der hygiëne, tal van jonge lieden uit
den werkmansstand had onderworpen aan operaties, waardoor zij onvruchtbaar werden. Volgens medische
deskundigen was de operatie alles-

behalve ongevaarlijk en herstelbaar,
zooals de ondernemers wilden laten
gelooven. De operatie was gevaarlijk,
kon niet ongedaan maken en bracht
bovendien nog groot infectiegevaar
mee, daar zij verricht werd in verre
van a-septische huizen met onge-

stereliseerde instrumenten.
De operateurs waren Roemeensche,
Bulgaarsche en Poolsche studenten,
die pas enkele jaren in Oostenrijk
studeerden. Aanvoerder was de Roemeen Cornel Barson, die, toen hij te
Graz gearresteerd zou worden, gepoogd heeft zich van het leven te
berooven en nu tusschen leven en dood
zweeft. Hij had een brief aan de politie geschreven, waarin hij de heele
zaak onthulde en bekende, zelf 50
menschen ontmand te hebben. Hij
noemde tevens zijn medeplichtigen
en verklaarde zich later van hen afgescheiden te hebben, daar zij alle
hygiënische voorzorgen veronachtzaamden en uit winzucht te veel
honorarium eischten. Inderdaad blijkt
de bende met de operaties, waarvoor
zij gemeenlijk 80 schillings liet betalen, heel wat geld te hebben opgehaald.
Daar voorts bleek, dat de meeste
anarchisten waren,
geopereerden
kwam de politie er tenslotte achter,
dat de heele zaak uitging van de
anarchistische partij te Weenen. Aan
het hoofd van deze partij staat zekere
Grossmann, die echter altijd onder
den naam Pierre Ramus optreedt en
sinds jaren met woord en geschrift
de onvruchtbaarmaking van de mannen propageert om op die manier een
contingenteering van de bevolking te
bereiken. De man leeft heel behagélijk
op een fraai landhuis bij Weenen. De
politie heeft daar huiszoeking gedaan
en daarbij ontdekt, dat Ramus zijn
anarchistische organisatie gebruikte
om den operateuren cliënten uit zijn
partij en van elders te bezorgen. Hij
kreeg voor eiken patiënt een flinke
provisie. Nu zegt hij wel alleen uit
ideëele motieven te hebben gehandeld
en de provisie in de partijkas te hebben gestort, maar dat zal nog nader
moeten blijken.

Groszmann-Ramus is een bekende
internationale figuur en heeft onder
andere deelgenomen aan het anarchistencongres van 1907 te Amsterdam. Ook onder den naam Jozef Germin

maakte

hij

propagandareizen

naar Australië en Amerika. Daar zijn
anarchistische actie telkens aanleiding gaf tot actie van de politie, die

zijn behagelijke leventje verstoorde,
beperkte Grossmann zich later tot een
zuiver theoretisch anarchisme. Hij
redigeert het weekblad Erkenntnis
und Befreiung, waarin hij als een van
de punten van zijn programma ook de
vasectomie propageert, het onvruchtbaar maken van mannen om zoodoende de menschheid in aantal te beperken. Van de operateurs is behalve
Barson ook de Bulgaar Anastasof
aangehouden. De Pool Akentynef is
voortvluchtig.
Voorts zijn tal van anarchisten
(ook vrouwen) aangehouden, die hetzij klanten aanbrachten, hetzij bij de
operaties hielpen. De patiënten blijken meestal misleid te zijn. Niet alleen
heette de operatie ongevaarlijk, maar
men verzekerde hen ook, dat zij een
verjongende werking a la Steinach
uitoefende. Nu de zaak eenmaal rollende is, komen er eiken dag nieuwe
klachten van bedrogen mannen bij de
politie binnen.

Heele kerk verhuisd.
In het Kerkblad voor Zuid-Amerika vertelt de Amerikaansche Geref.
predikant, die daar met de Nederlandsche Gereformeerden samenwerkt, hoe kort geleden de_geheele
gemeente van San Cayetano in Argentinië naar Tres Arroyos,
evenArgentinië,
eens in
is verhuisd. Ds.
Bruxvoort somt de moeilijkheden op,

aan deze groote verhuizing verbonden, hoe alle huizen en schuren werden afgebroken on het materiaal
meegevoerd teneinde te Tres Arroyos alles weer ineen te zetten, maar
vertelt dan ook welk een nut deze
samenvoeging der twee kleine gemeenten oplevert. Nu de verhuizing
heeft plaats gevonden, is de gemeente
te Tres Arroyos op een zeer afdoende wijze in getal vermeerderd en
kunnen vopr beide gemeenten, thans

samengevoegd, heel wat meer diensten worden gehouden, dan voorheen
voor de twee gemeenten afzonderlijk.
Tevens vermeldt de predikant, dat
diensten het
de Nederlandsche
allengs gaan verspelen tegen de

Avonturier van groot formaat.
Berlijn, 26 September (AnetaTransocean). De grootste en
handigste na-oorlogsche avonturier
Gustav Döring, alias Gustave Adólphe Hennis, is Zondagavond door de
politie opgespoord en in een klein
hotelletje gearresteerd. Döring, die in
Duitschland geboren is, emigreerde
voor den oorlog naar Brazilië, waar
hij zich een fortuin verwierf en tegelijkertijd zijn oude identiteit liet varen en zich papieren aanschafte onder den naam van den Zwitserschen
burger Hennis. Later wist hij een
groote im- en exportzaak in de Portugeesche kolonie Angola in handen
te krijgen, met branches over de geheele wereld. Met deze firma als.
achtergrond trof Hennis maatregelen
voor een grooten slag, welke in de
geheele wereld sensatie gewekt heeft
en een bekende Britsche firma aan

den rand van een faillissement
bracht. Het betrof een order, zoogenaamd ten behoeve van de Banque

de I'Angola, voor 580.500 escudo's
bankbiljetten bij de Britsche
drukkersfirma Waterlow & Sons, die
volkomen te goeder trouw de order
uitvoerde en de biljetten overhandigde aan Hennis. Naar men zich
zal herinneren, werd genoemde firma
later veroordeeld tot betaling van een
reusachtig bedrag aan de Nationale
Bank van Portugal. De handlangers
van Hennis werden allen gearresteerd
en veroordeeld, doch hij zelf verdween volkomen, door eenvoudig zijn
ouden naam van Gustav Döring weder aan te nemen. Tenslotte is de politie hem echter op het spoor gekomen.
Nieuwe t.b.e-behandeling.
Weenen, 26 September (AnetaTransocean). Voor het congres van medische specialisten op het
gebied van kinderziekten is een inlezing gehouden. Een
teressante
jonge Weensche dokter gaf namelijk
een uiteenzetting van een nieuwe
tuberculose-behandeling door het
doen irihaleeren van een geheime
stof, gedurende drie tot zes maanden.
Hij had 40 gevallen op die manier behandeld en in 80% van de gevallen
was de patiënt volkomen genezen.

"aan

Mevrouw Pavlova gehuldigd.
Moskou, 26 September (AnetaHavas). Blijkens een bericht van
het Tas s-agentschap heeft professor Bertrand, voorzitter der Fransche

geologische vereeniging, de medaille
den Franschen paleontoloog
Gaudry overhandigd aan mevrouw
Pavlova, lid van de Academie van
Wetenschappen der Oekraïne en eerelid van de Academie van Wetenschappen der U. R. S. S. De medaille wordt
slechts uitgereikt aan de beste paleontologen ter wereld.

van

Officiëele berichten.
s. s.

Overgeplaatst van het station Wonokromo naar het kantoor CE O/L
te
Soerabaia de tijdelijk stationscommies
lste klaspe J. H. Hartsteen.
Idem van Sidotopo naar het station
Wonokromo
de stationscommies le
klasse F. W. E. Eekhout.
Tijdelijk aan te wijzen' als Cs te Wonokromo de stationscommies 2e klasse
F. Kaper aldaar.
Wegens
zesjarigen
onafgebroken
dienst in Ned.-Indië, acht maanden
verlof naar Europa verleend, ingaande
den loden Maart 1933, aan de le luitenants D. Frijlink in garnizoen te Pamekasan en K. J. Luchsiinger, te Wahai.
Onder voorbehoud, dat op het tijdstip
van inwerkingtreden dezer beschikking
's lands belang zich niet zal verzetten
tegen een vertrek met buitenlanjdsch
verlof, aan den kapitein der artillerie
C T. Neijs, wegens zesjarigen onafgebroken dienst in Ned.-Indië, verleend
een verlof naar Europa van acht maanden, met behoud van aanspraak op bevordering, gedurende zijne afwezigheid
uit Nederlandsch-Indië met verlof
of
ten behoeve van dienstverrichtingen in
het belang der koloniën, met bepaling,
dat de beschikking in werking- treedt
op den lOen Mei 1933.

P.T.T.
wegens zesjarigen dienst,
acht maanden verlof naar Europa, aan
W. G. H. C. Bickes, controleur le
klasse
bij den p. t. T.-dienst, ingaande 3 Maart
1933.
Verleend wegens zevenjarigen dienst,
negen maanden verlof naar Europa
A. Waanders, technisch ambtenaaraan
2e
klasse bij den P. T. T.-dienst, ingaande
2 Juni 1933.
Ontslagen op verzoek, met ingang
van 28 Mei 1933 eervol en met recht
op verminderd pensioen uit 's(
lands
dmest, a. C. Forbes Wels, burgerlijk
ambtenaar ter beschikking van het
hoofd van den Post-, Telegraaf-en Te-

Verleend

lefoondienst.

Spaansche. Er zijn nog wel
velen, die
beter Nederlandsch spreken en hoo-

ren dan Spaansch, doch de landstaal
verovert

de jeugd en op den duur
zal Spaansch de taal dezer gemeenten worden.

Menschenbloed.
Een „artikel", dat zich te Parijs 'in
een uitzonderingspositie verheugt,
omdat de vraag er naar voortdurend
toeneemt, is
menschenbloed, dat
steeds meer voor transfusies gebruikt
wordt. De Parijsche gemeenteraad
heeft zich gedwongen gezien, de levering van dit merkwaardige gebruiksartikel te organiseeren, en het college
heeft na ontvangen inlichtingen van
de ziekenhuizen nieuwe tarieven voor
bloed vastgesteld. Tot dusver bestond
er een soort particuliere vereeniging
van bloedgevers, welker levering echter niet voldoende bleek te zijn.
Binnen een jaar is de vraag naar
menschenbloed verdubbeld, en men
heeft becijferd, dat in het komende
jaar niet minder dan één millioen
franc voor bloed betaald zal moeten
worden. Als eenheidsprijs voor gezond,
normaal menschenbloed is 500 frans
per kilogram vastgesteld.

Oorlog.
Verleend wegens zesjarigen onafgebroken dienst in Ned.-Indië, acht
maanden verioï naar Europa aan den
luitenant der Genie S. L. Huizer, met
bepaling, dat de beschikking in werking
treedt op den lsten Februari 1933.

Scheepsberichten.
Passagierslijst

van het d.s. mailmotorschip „Dempo",
gezagvoerder J. F. Noorthoom van der
Kruyff, bestemd te vertrekken van Batavia via Singapore, Belawan-Deli, Sabang, Colombo, Suez, Port-Said, Marseille, Gibraltar, Tanger en Southampton
naar Rotterdam op Woensdag den 28
Sept. 1932 des middags 12 uur.
Naar Singapore:
C. A. Bartlett, J. J. J. de Bruyn, J. w.
Dalmeyer, G. D. Kirsopp, G. Viroomal.
Naar Belawan-Deli:
Dr. H. Begemarm, E. F. L. Benjamin,
W. A. Bruut, A. S. Langereis, N. J. Chr.
van der Noort, F. H. W. te Strake, mevr.
Te Strake, W. M. van der Veeer.
Naar Sabang:
A. Ph. van Aken.
Naar Colombo:
Heer Mooy, M. N. S. Subbiah Chettair, V. Vr. Subbiah Chettiar, T. M.
Wright.
Naar Port-Said:
D. F. M. Hubreclït.
Naar Marseille/Southamp-

■

ton/Rotterdam :
A. J. W. van Anrooy, mevr. Van An-

rooy, G. L. Andela, mevr. Andela, mej.
G. A. Ch. Arriëns, P. Belzer, mevr. Belzer en 2 kind., C. Boldingh, mevr. Boldingh, mej. A. M. Brandon, G. A. Brunet
de Rochebrune, mevr. Brunet de Rochebrune, mej. A. L. Brunet de Rochebrune,
D. F. Brunet de Rochebrune, J. Bernhard,
mevr. Bernhard en kind, J. Boekholt,
mevr. Boekholt,' D. J. Bonnes, mevr.
Bonnes, G. Bos, Ir. E. F. Bouman,
mevr. C. E. J. F. Briedé-Sibbes en 2 kind.,
P. L. F. Bruning, H. Burggraaf, H. W.
van Baak, P. W. van Baarle, mevr. Van
Baarle, mej. F. J. van Baarle, mevr. A.
W. C. van Beek-Heynen, R. J. Boersma,
mevr. Boersma en kind, H. A. A. van den
Berg, M. Beugeltas, H. Bos, Miss C. C.
Clarkson, J. F. Clarkson, J. Couvreur,
D. W. de Cocq, mevr. De Oocq en kind,
L. Deibel, mevr. Deibel en 2 kind., L.
Ditmer, mevr. Ditmer en 3 kind., H. van
Dommelen, mevr. Van Dommelen, W. J.
Ebeling Koning, J. Ensink, mevr. Ensink
en 2 kind., J. C. C. van Erp, mevr. Van
Erp en kinéj P. J. Eschauzier, L. van
Egeraat, mevr. Van Egeraat en 3 kind.,
mej. P. van Egeraat, J. Förs'ter, mevr.
Förster, A. J. M. Franken, A. W. J. D.
Geist, S. Godthelp, J. L. Graven, mevr.
Graven en kind, D. Groenenberg, W. E.
mevr.
van Genderen W. A. Goutier,
Guépin,
mevr.
Goutier en kind, A. J.
Guépin en kind, A. den Hoed,
mevr.
Den Hoed en 5 kind., J. G. Hellendoorn,
mevr. Hellendoorn en 3 kind., mej. M.
Hellendoorn, W. F. Heller, mevr. Heller,
K. J. Heller, R. Heller, W. F. Heller, A.
P. Hoogenboezem, ir. M. Hoolboom, H.
Huebner, mevr. J. Huizenga, mevr. L. v.
d. Hóeven-Linthorst, H. Heideveld, H.
Heineman, H. Hermsen, A. K. M. Ingen
Housz, mevr. Ingen Housz en 2 kind., J.
Janse, mevr. Janse, mevr. E. J. de JagerMathey, J. J. Janzen, mej,. C. J. M.
Jongkindt Coninck, prof. dr. ir. J. Kraus,
j. O. Knuppel, mevr. Knuppel, mevr. A.
Kool-van Steenwijk en kind, C. H. W.
Kröll, mevr. Kröll, J. Kalis, mevr. Kalis,
E. G. de Koff, mevr. De Koff en kind,
niej. D. A. de Koff, R. v. d. Kamp, J. van
der Klip, mevr. Van der Klip, N. M. A.
Lebret, H. A. Linclaen Westenberg, mevr.
Linclaen Westenberg, mevr. de wed. N.
S. van Leent-Lach de Bère, Lic Tjoen
Hoo, J. Lincoln, mevr. A. E. Martinsen,
L. J. Middendorp, mevr. Middendorp en
kind, mej. J. D. Middendorp, j. h. Münch,
S. J. Maats, mevr. Maats, F. j. Matthieu,
mevr. Matthieu, A. N. Molenaar, J. Monteny, mevr. Monteny en kind, mevr. S.
A. Muller en kind, A. J. W. Muller, G. J.
Moormann, mevr. Moormann en 3 kind.,
ir. J. F. van Naerssen, mevr. Van Naerssen en 2 kind., mej. A. W. Niemeyer, F.
F. van Olmen, mevr Van Olmen en kind,
mej. A. E. van Olmen, G. Ouwendijk,
mevr. Ouwendijk, G. J. ter Poorten,
mevr. Ter Poorten, A. Parmentier, E.
W. Per,a, A. B. Pietersen, mevr. R. A.
Punt-Leussink, J. J- Pauw, mevr. Pauw
en 2 kind., J. Peetsold, J. Prins, mevr.
Prins, mej. J. Prins, mevr. j. c. M. Baronesse van Randwijck en 3 kind., D.
Raven, ir. J. F. B. Regensburg, mevr.
Regensburg, A. J- van Rossen, mevr.
Van Rossen en 2 kind., mej. G. C. van
Rossen, W. J. van Rooyen, mevr. Van
Rooyen en 3 kind., L. A. van Rijn, mevr.
Van Rijn en 4 kind., mej. a. G. Rekswinkel, F. G. Reyndorp, mevr. Reyndorp, J. H. van Riel, mevr. Van Riel en
kind, mevr. de wed. SCheuer-Böger en
2 kind., R. Schuursma, J. A. W. Sieburg,
J. C. Spaargaren, mevr. H. Steffeh en 2
kind., G. A. Stekëtee, L. Scholten, mevr.
Söholten en kind, A. F. Slagter, mevr.
Slagter en kind, W. Schaay, mevr. A.
Stegehuis en 2 kind., T, Tacoma, mevr.
Tacoma, dr. Tan Kiat Boen, mevr. Tan
Kiat Boen, J. H. Tak, mevr. Tak, W. Tak,

.

.

Steeds sneller.
Steeds sneller is het motto van de
Britsche spoorwegen. En dus rijden
van 12 September af, op welken dag
de winter-dienst inging, de treinen in
Engeland nog harder dan zij roeds
deden. De snelheid van de Great
Western „Chëltenham Flyer", " reeds
de snelste trein ter wereld, wordt verhoogd van 111.3 K.M. tot 114.7 K.M.
per uur. Dit is de eerste keer in de
geschiedenis der spoorwegen, dat een
trein regelmatig met die snelheid zal
loopen. De London Midland and
Scottish Railway, die houdster is van
twee Europeesche snelheidsrecords
over lange afstanden, zal vijf exprestreinen laten loopen met gemiddelde snelheden van 96x/ 2 K. M. per
uur of meer; er is een trein, die een
snelheid van 103 K.M. zal hebben
over een traject van meer dan
240 K.M.

Dingen die gebeuren.
Een eigenaardig ongeval geschiedde dezer dagen in de Utrechtschestraat te Amsterdam. Daar liep plotseling de band van een auto af en
rolde in snelle vaart vooruit. Hij

raakte een auto, die uit den tegen-

J. van Telgen, mevr. R. J. W. Tuning en
kind., W. F. Twilt, J. P. Unger, mevr.
Unger, mej. N. C. J. Unger, Ch. P. van
Veen, mevr. Van Veen en kind, H. G.
Veldhoven, mevr. Veldhoven en kind A.
L. Vink, L. F. Visser, mevr. Visser, G. H.
van der Veen, mevr. Van der Veen, H.
J. Veth, mevr. Veth en kind, mevr. C. P.
M. Visser-van Lammeren, I. de Vos,
mevr. De Vos, mej. J. Wedel, B. v. d.
Werff, mevr. Vxi. Werff, S. Wesdorp,
mej. H. Wethmar, J. G. de Winter, mevr.
De Winter, H. D. Witsiers, H. M. v. d.
Worp, R. Weyer, J. Willemse, R. C. Zwaan,
S. D. Zandstra.
De vrachtvaart Java—Japan.
Moordende concurrentie v e r m o <edelijk spoedig
beëindigd.
Naar de L o c. van welingelichte zijde
verneemt, zal de welhaast moordende
concurrentie in de vrachtvaart van
Java op Japan en omgekeerd hoogstwaarschijnlijk spoedig een einde nemen.
De onderhandelingen, die reeds eenigen
tijd worden gevoerd tuschen Ishihara,
Osaka en Nippon Yusen Kaisha, en de
Java—China—Japan-Lijn, hebben namelijk een zoodanig verloop, dat verwacht
mag worden, dat per 1 Januari a.s. een
vrachten-overeenkomst in werking zal
truien, waardoor deze vier maatschappijen zich gebonden zullen achten.
De vrachten Van twee jaar geleden op
honderd procent stellend, mag men verwachten, dat de nieuwe per 1 Januari
a.s. in te voeren vrachten gemiddeld
tachtig procent hoog zullen zijn. Zooals
men weet, is bij het begin van de felle
concurrentie de daling der vrachten
gegaan tot 50%, in feite tot een beduidend lager bedrag door toepassing van

verschillende rabatten.

Zijn onze informaties juist, dan zijn

de drie Japansche maatschappijen
inzake nieuwe vrachtprijzen op 80%
van de basis van twee jaar geleden
reeds tot overeenstemming gekomen.
Zij zijn tevens beduidend gevorderd op
het stuk van een vaarbeurtverdeeling,
die echter nog niet geheel in kruiken en
kannen is.
In de scheepvaart- en de exportwereld ziet men uiteraard met belangstelling
het definitieve bericht Van
onderteekening der vrachten-overeenkomst tegemoet.
Het blad vernam verder, dat de „Tjipondok" en de „Tjibesar" binnenkort
weer in de vaart zullen komen, zoodat
de
dan geen opgelegde schepen van
J. C. J. L. meer te Soerabaia aanwezig
zullen zijn.
De scheepsbeweging in onze haven.
Aangekomen d.d. 27 Sept. '32:
de s.s. Ophir, Patras, Ban
Ho Gwan, Fryberg, Canada
Maru, Risaldar.
Te verwachten d.d. 28 Sept. '32:
Monarch,
de s.s. Athel
Schouten, Mil o, Phrontis,
Vertrokken d.d. 27 Sept. "32:
de s.s. Van der Lij n, Sia n
Valentijn,
tar,
Reael,
Athel Sultan, Tjikembang, Canberra.
Ter ree d e :
het s.s. Bantam.
Boei e n
het s.s. F o o n a m.
HolUnd p i « r :
het si.Fryberg.

-

:

Genuakade:
het s.s. Risaldar.
Amsterdam kade :
de s.s. Canada Maru, Tjisaroe a, Ophir.

Rotterdamkade :
de s.s. Taj andoen, Nur m cd o n.

-

Familie berichten.
Burgerlijke stand Soerabaia.
19 t/m 26 September 1932.
Geboorten:
d.
Beemer,
F. V. Onsoe
d.
Leijenaar,
J. M. Delfos
d.
M. E. Lapré
Van Helsdingen,
z.
Peuchen,
A. Krijt
z.
Mevr. M. J. Jongbloets,
d.
Meijer,
Tj. Breedenbeek
Van Velthoven, d.
A. L. G. v. Haasen
d.
Dörr,
C. E. Pelupessy
Van
der
z.
Cuny
A. T.
Sar..
Ondertrouwd:
V. E. Thesingh
G. H. Phefferkorn.
F. A. L. Hertel
H. Ch. Klein,
A. C. M. de Neeve
J. S. Forkel.
H. W. D. Oldeman
C. Schoo.
J. E. M. Bloem
F. Spiero.

——
——

——
——
——
——
—
'S.
—
—

Getrouwd:
J. J. A. Gales
P. G. de Angst,
J. de Leeuw
S. H. Fesztinger,
D. Mooij
E. D. A. Donkel.
Overleden:
Ch. W. M. Brugge, 80 jr., vr.
G. A. Dubbeling, 4 mnd., mn.
J. M. van Kampen, 11 mn., vr.
S. J. Hornung, 46 jr., vr.
A. P. Sittrop, 8 mnd., mn.
M. Coenraad, 4 mnd., vr.

—

y

overgestelden kant kwam en veranderde daardoor van richting. De
band vloog tegen een spiegelruit van
een café, welke in gruizelementen
ging. Eenige scherven raakten een
twaalfjarig meisje, dat voorbijliep
met het gevolg, dat zij eenige sneden
aan hoofd en armen kregen.

Attentie.
Een mol, en nog wel een oranjekleurige, heeft de attentie gehad zich
op Koninginnedag, te vertoonen op
het erf van den heer T. Blokland Jr.
aan de Schinkelwijk te 't Zand
(N.-H.). Het beestje werd door hem
gevangen, doch door het bekomen
letsel is het dier dood gegaan. De heer
B. zal echter wegens het bizondere
van het geval het velletje preparee-

ren.

Baby lachte.

„lederen keer, dat baby mij aan-

kijkt, lacht hij!" zei de verrukte jonge
vader.
„Ach, hij is natuurlijk nog te jong
om goede manieren te hebben", zei

de vriend, „maar je mag in iedef
geval blij zijn, dat het kind gevoel
voor humor heeft".
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Kamers voor doortrekkenden
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een sublieme operette—schlager, met in de hoofdrollen:

GITTA ALP AR

ETEN BUITENSHUIS
HOLLANDSCHE KEUKEN
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-de lieftallige charmante Hongaarsche danseres
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GUSTAV FRÖHLICH
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r (VERPANOI LEVENS)

Een»film f die ons wederom de gruwelen van den oorlog toont. Ziet GARY COOPER als
leider van de afdeeling Pontonniers, zijn bevelen gevend, onder het ratelend vuur van den vijand.

„Kinderen GEEN toegang 11
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NANCY CARROLL

„THE NIGHT ANGEL"
frederic march
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Want
de voltooiïng van deze heel bijzondere
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Toen bleek de „film".

1459

SOERABAIASCHE JAARMARKT #
%%&<*
PROGRAMMA WOENSDAG. 28 SEPTEMBER
W
W
IJ

K

[)
W
r\

W
ff\

W
!*
W

$

-

Vanat «u. v.m.

ne R
yanai
o

u. n .m.
»u. nm.

■_

. of
„,Globe
Death

DAGELIJKSCHE

(Vrije attractie
"et

T

n:

H

UJ

GROOT VUURWERK op het Sportterrein naast de Jaarmarkt. Zitplaatsen zullen voor de
Jaarmarktbezoekers beschikbaar zijn a f 0.50 (voor volwassenen) en f 0.25 (voor kinderen);
staanplaatsen kosteloos.

Middenterrein):
?P
water.» Or, gSanlorao
'amp°ean Djocjakarta;
noel Eon (C
tr
dl S°eng'ap Bandoeng) :
Oandroon g ß

SSft"

1932

Tentoonstelling Afdeeling Pertoekangan
idem
Gouvernements Telefoondienst
Muziek over het geheele Jaarmarktterrein

ATTRACTIES:
Stamboel Valencia;
Ketoprak K. A.J. O. N.. Soerabaia;
Loedroek Soerabaia;
Rejok Pajaman van Ngandjoek ;
°Pen,ucht BioscooP

'

fk

ÏJ
S

r\

W

H
W

H
U

ft

DÉ

INDISCHE

©OtJRAWtf

tSSTORMUANTA .RN. I

WOENSDAG 28 SEPTEMBER

fj/y

PETROLEÜMDRURLAMP

VRAAGT

12.80F 1.60)=====
=
(EMAILLE KAP EXTRA

Brandt 18 UU R op 1 LITER PETROLEUM

„MAXIMETTE"
RrTjHï

_\

Leverbaar als:

WAND-, HANG-, TAFEL-en SIQNAALLAMP
Zeer elegante vorm.

Jao
_\

Uiterst solide afwerking.

lEen

t\

Soerabaia.

§gj^^>9^9~^^M

▼

II

voor JONG en OUD!

wV

STOLK -PALM EN LAAN- TELF. Z. 3676
1432ac

MODEHUIS
VECHT'
S
*3Sfe
g filSa^

£\^fs>
O.U

SOERABAIA
TEL. Z. 964^

_.

ONZE

Tansad Duozits „Eclipse"
F 5.50
„ 7.50
„
„Popular"
Leatheries Duozits zadel model
.met spring veeren „ 13.50
Motorrijwiel zadel
n
met spring veeren „ 13.50
Tansad voetrusten zeer sterk „ 2.40

SPECIALE

Haast U! De voorraad

———
I
GOLDBERG

J.H.

GEDIPLOMEERD
24

toendjoengan
Filialen:

MALANG

—

ABNORMAAL LAGE PRIJZEN aan.

tegen

BIJZONDER LAAG GEPRIJSD!
STAND
BEZOEKT ONZE
No. 90 in de hoofd alley

is

beperkt.

Rijwiel- en Motorhandel

TEUG OIOK TJIANG.

Soerabaia

OPTICIEN

—

Societeitstr: 20

—

Tel. 1229 N.

SOERABAIA.

DJOCJA

—

BVTAVIA-C.

Een NILLMIJ-POLIS geelt m
Het GEHEELE Bedrijf der

staat onder toezicht

NILLMIJ

«—m—M———■ il \.mmc**~St~ m*—niu

-

■

'

I' ■Baliwerti
■

80

Telefoon 3383 Zuid

I

SOERABAIA

SPECIALE

BEHANDELING
van

AAMBEIEN

CHRONISCHE en GEHEIME ZIEKTEN

der

VERZEKERINGSKAMER.

Kan

1376 c

...■■■■■ «WWMMnM.!!

ik

■

KMMHI

""

worden volkomen genezen

ZONDER.OPERATIE.

desgcwenscht thuis worden ontboden, ook buiten de stad.

1472 cf

'

'M m m*~**—**^^^'mwm*—mm!~i^ÊmmÊe*—*~—>m*mÊem*mmm

in iai iii_. ■

..

..i

......

„

n-■

]

M\

lam

I

AVONDTOILETTEN

ui

FORMA CORSET TEN MET BEWEEGBAREN RUG
HANDSCHOENEN- NOUVEAUTÉ'S

■I||

wL^^Êm^^^r

m^^^/::^^r

ongezond

■

zoolang c!c keuze Uwer lekkernijen
7"i "! en kwaliteit,
1
r"
i
goedi "i'-. Zuiverheid
daar
,l
moet ge zeker van zijn. Ln daar zijt
ge zeker van bij Verkade. Zoo iets fijns
als de Chocoladc-biscuit-stammetjcs,
<ic Sügar Wafcrs, de ChocoladeVanille- of Vruchten-wafels van Verkade hebt ge nog nooit geproefd.
Uk de luchtdicht verpakte blikjes komen de heerlijkheden geurig
en versch te voorschijn.

"

DE AANNAME
voor onze
van 4 October a. s.
SLUIT 3 Oct. «s. 3 UUR PRECIES.

KANTOOR EN TENNIS JURKEN

H O E O E N =
=
OERAM WASCHZIJDEN EN AJOER KOUSEN

Snoepen is niet

TREKKERTJESRUBRIEK

UITGEBREIDE KEUZE

MORGEN-, MIDDAG- EN

!

P&r stLik slechts

r^o^SCENT
TOENDJOENGAN
25 B

WIJ BIEDEN U DE ONDERSTAANDE ARTIKELEN

I

m' t

1

OOGEN

Brj A

LEKKERNIJ

STOLK

UW

H.H. MOTORRIJDERS!!

'^«55*w—

BJ^/^mJHL

9 UREN SCHITTEREND WIT LICHT VOOR

1238 b

/]

1jVV^JjÉ
fft' WMjk

BUITENGEWOON ZUINIG 1

Batavia-C.

'^

j

JAARMARKT
STOF —BRILLEN

Compleet met ingebouwde pomp

Brandt 28 UUR op 1 LITER petroleum.

BLAD,

BESCHERMT

A

]

—TWEEDE

541

NO.

=_____

-

y^-^K

i§32

HBMHB9MBBHBfIEHMBiMIfIfI

ilil^cilW&Sj—T

/////"■
'Ifn.'t , *C=Hl Mm^r
lyVtiv
W
ifll "<r\\^s^^

i

CHOCOLADE
WAFELS

'
V^VÖ^Ö?
fILAX^A
:^/\v.^\3*^YlV^
ijijl "~T

’’//’ /; V-\~*Y V-^"\

/

V»^*>

i?/

VA^"VtV^rvvl^vw
e^^^^^^xm^^^S^rm
As=^v\3**A^Vi^^Vs-Jjr

§>■

-1H

"——^—H

BESTELLINGEN VOOR GEBR. GERZON-HOLLAN D

■
HHÜ.j^HHn
BIJ

KUNNEN

ONS WORDEN OPGEGEVEN

ii imißUWHiTf.tiWi—*—■—»w^>^urn—■—»

■«mini—mm—■■—■—————

mmWm Bü? M—

i

■^"^■■■"m»

Wfo

COKES
DE BESTE KWALITEITEN TEGEN

DE LAAGSTE PRIJZEN
bü de N.V. NED. IND. GAS MIJ.
1506

FEUILLETON.
Irma de duivelin.
door

„SAPPER”
GEAUTORISEERDE VERTALING
UIT HET ENGELSCH DOOR
JHR. R.H.G. NAHUYS.

93)

HOOFDSTUK XVI.
Waarin wij repetitie houden.
Zij hield op, en ik zag dat Darrell zijn
lippen met zijn tong bevochtigde, en
'dat FJerningham's gezicht doodsbleek
geworden was. Ih die doodelijk bedaarde stem lag oneindig meer afschrikwekkends dan als zij geraasd en getierd
had.
„Deze vierde man", ging zij voort, „is
slechts een speling van het toeval. Gezij wendde zich
loof mij, mijnheer"
tot mij „ik heb niets tegen u. Maar tot
uw ongeluk zijt ge hier gekomen, en, er
eenmaal zijnde, moet ge blijven".
„O", zei ik, „ge behoeft anders volstrekt geen verontschuldigingen te
maken. De manier waarop ge uw gasten

—

- Soerabaia,

Draal niet in Twijfel.
Gij kunt de kwade gevolgen van
nierverzwakking voorkomen door tijdig
in te grijpen, als gij de eerste waarschuwende verschijnselen als rugpijn
en urinestoornissen opmerkt.
De nieren bepalen Uw gezondheid,
want zij filtreeren de onzuiverheden
uit het bloed. Als zij door verzwakking
hiertoe niet in staat zijn, gaat uw
gezondheid langzaam achteruit en vertoonen zich verschijnselen als pijn
in de lendenen, duizeligheid, rheumatische pijnen, urinestoornissen en
waterzuchtige zwellingen. Gij gaat
lijden aan slapeloosheid, loomheid,
zenuwachtigheid, stijve gewrichten enz.
Niet alle verschijnselen treden b ;
iederen lijder op, doch iedere lijder
heeft er enkele.
Wanhoop niet, doch begin onmiddellijk met het gebruik van Foster's
Rugpijn Nieren Pillen, die in geheel
Indië bekend zijn als het niergeneesmiddel bij uitnemendheid. Zij zullen
U helpen, zooals zij zoovele anderen
volkomen geholpen hebben.
Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn
verkrijgbaar in alle apotheken en
toko's a f2 per flacon.

behandelt,

laat niets te wenschen
over".
Maar zij scheen mijn bestaan reeds
weer vergeten te hebhen; haar éénig
gehoor bestond uit de drie anderen.
„Friar's Heel", hervatte zij. „Ge hebt
het spoediger opgelost dan ik gedacht
haid. En zoo zijt ge nu hier. Deze heer
heeft u ongetwijfeld reeds verteld, dat
deze steenen een nabootsing van Stonehenge moeten voorstellen. En nu zult
ge verbaasd zijn waarom ik mij zooveel
moeite getroost heb. Ik zal het u zeggen".

„Wraak is zoet, maar om den beker
van het genot daarvan tot op den boöem te ledigen, moet zij even zorgvudig
beraamd worden als iedere andere vermakelijkheid. Daarom betreur ik zoo
bitter, dat Drummond reeds in Het Meer
het leven liet. Ik denk gaarne aan hem
terwijl hij den doodsstrijd streed In
gindsche kamer
naar adem snakkende —voortdurend te weten dat ik degene was, die hem in den dood joeg. Maar
oneindig veel liever had ik hem hier
gehad; want nu is hij ontsnapt aan de
opperste foltering, die ik voor hem weggelegd had".
"-. Met uitgestrekte hartd stond zij te-

—

Ï^rkXde
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In iederblikje 2 plaatjes voor Verkades nieuwe Album„Cactusscn".

Hoofdagenten voor Ned. Indië: G. HOPPENSTEDT, Batavia, Semarang, Soerabaia, Padang.
Auteursrechten op deze annonce voorbehouden.
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genover het drietal.
„Hij doodde mijn man. Dat weet ge.
Ge kunt het niet ontkennen".
„Als ge daarmee Carl Peterson bedoelt, ontken ik het volstrekt niet", zei
Darrell kalm. „En geen man heeft ooit
méér den dood verdiend dan hij".
„Den dood verdiend!" Zij verhief haar
stem. „Wie zijt gij, honden, om u een
oordeel over zulk een man aan te
matigen?"
Met moeite beheerschte zij zich.
„Evenwel, wij zullen niet met woorden
schermen. Hij doodde mijn -man
zooals ik straks zijn vrouw zal dooden".
Zij zweeg eenige oogenblikken en
staarde naar het afgietsel. Ik zag de
oogen van Darrell angstig door de kamer dwalen. Zij ontmoetten de mijne
een oogenblik, en hij haalde onmachtig
de schouders op. Het was met mij gedaan;
daaromtrent kon geen twijfel
meer bestaan. De dood was in het gezicht, en de manier van sterven scheen
er weinig op aan te komen. De dood,
tenzij
Ik keek koortsachtig in het rond. De
dood, tenzij Drummond tusschenbeide
trad. Ik siloeg de oogen op naar het dak,
en herinnerde mij den zeeman van den

—

—

vorigen avond
maar ditmaal zag ik
niemand. En de man, Paul genaamd,
stond met sombere blikken naar de
vrouw te kijken.
~Het is niet zeer gemakkelijk geweest,
Darrell". Zij was weer begonnen te spreken. „Mijn dienaren hebben fouten gemaakt; misslagen zijn begaan. Maar
sedert zij in mijn handen gevallen was,
heb ik omtrent den einduitslag nooit
meer den geringöten twijfel gekoesterd.
Ik had van dit kunnen afzien. Ik had er
zelfs van kunnen afzien u allen hier
te laten komen. Maar haar leven is sedert dat oogenblik verbeurd geweest;
ik heb met haar gespeeld, en bracht
haar somtijd in den waan, dat zij bevrijd zou worden als zij door u gevonden
werd, en zij, de arme dwazin, sloeg geloof aan mijn woorden. Vrij!" Zij lachte. „Er zijn tijden geweest waarin ik
mij den grootsten dwang moest opleggen om haar niet eigenhandig te dooden. En nu ben ik daar blij om, want ik
wil, dat gij haar voor uw oogen ziet
sterven".
„Carissima", zei dé man, Paul genaamd, „is het wel verstandig zoo uit te
weiden? Alles is tot zoover goed gegaan,
en ik ben bang, dat er iets mocht ge-

beuren".
„Wat kan er gebéuren??"? vroeg zij
bedaard. „Wie kan ons storen? De tijd
van gevaar voor verrassing is voorbij.
Die politie van jelui, Darrell, zijn slaapmutsen. En hoewel ik niet verwachtte,
dat ge die hulp zoudt inroepen, bleef
die kwestie van dat bloed aan den slootkant nog over. Daarmee moet ik Phyllis
gelukwenschen: Paul verzekerde mij,
Idat zij hem met één slag met dien zwaren schroefsleutel bijna doodde — die
ondeugende meid !"
„Om Godswil, vrouw, maak er een einde aan", zei Jeringham schor.
„Als men de hoogste zoetheid van den
wraak smaken wil, mijn vriend," antwoordde zij, „dient men zich niet te
overhaasten. Het is nog vroeg in den
avond".
Ik sloot mijn oogen. De sterke glans
van het licht tegen het zwart maakte
mij slaperig. Dit alles was een droom
— het kon niet ander» zijn. Nog eenige
oogenblikken en ik zou ontwaken, en
mij in mijn eigen kamer bevinden.
„Wat denkt ge van het decor van het
tooneel van mijn wraak?" De stem
kwam van verren afstand tot mij, en
ik dwong mij tot luisteren. „Stonehenge

in het klein. Misschien theatraal «—
maar de legende heeft mij geboeid. En
omdat in dit jaar onzes Heeren de ware
plek niet gebruikt kan worden, was het
noodig een nabootsing daarvan te maken".
Met loerende oogen staarde zij recht
voor zich uit.
„We zullen het één maal repeteeren,
Paul. Ik ben in de stemming. Draai de
lichten uit".
„Carissima", verzette hij zich. „Is het
verstandig ?"
„Draai de lichten uit," beval zij, en
binnensmonds vloekende, gehoorzaamde hij.
„Ik ben vanavond in een zonderlinge
stemming." Haar sitem, zacht en streelend, kwam uit de duisternis tot ons„Weliswaar heb ik het reeds gerepeteerd, dus is ieder effect mij bekend r"
maar ik wil het nog een weinig uitstellen. En voorts is het mogelijk dat gij.
die de werkelijke voorstelling zult bijwonen,
uit de repetitie iets kunnen
leeren. Bedenk wel, toeschouwers, gebruik uw verbeeldingskracht, want alleen aldus zult ge mijn opzet naar de
rechte waarde kunnen schatten.

—

(Wordt

vervolgd)-
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Wat de dag brengt.
Nauw hebben wij gisterenavond
gewezen op de gevaren van den Volkenbond of de heeren, die in Genève
aan de touwtjes trekken, dat zijn dus
voornamelijk

de

aanvoerders

der
iets
bru-

machtigste groepen, hebben
nieuws bedacht, dat echter zoo
taal en onoprecht is, dat het haast
ongelooflijk klinkt.
Men wil namelijk het mandaat
over de Zuidzee-eilanden, dat in 1919
aan Japan werd toegewezen, van dit
land afnemen en aan Duitschland
geven om dit van den pariteits-eisch

te doen afzien.
Men zal zich herinneren, dat het
Mandaten-stelsel werd uitgevonden
om tegemoet te komen aan de veertien punten van Wilson, waarbij het
maken van veroveringen en annexaties werd verboden.
De Volkenbond nam toen de Duitsche koloniën en deelen van het
Turksche rijk in beslag, onder het
motto, dat ze tot dusver niet goed
bestuurd waren en verdeelde ze over
de overwinnaars, waarbij de Engelschen wel zorgden het leeuwenaandeel te krijgen.
Frankrijk werd toen zoet gehouden
met het grootste aandeel in de her-

stelkosten.
Eenige jaren na het sluiten van
den vrede was Engeland natuurlijk
dadelijk bereid om te verklaren, dat

de Fransche eischen ongemotiveerd
hoog waren, maar aan het teruggeven
der koloniën van Duitschland dacht
men natuurlijk niet.
Men zou trouwens al heel naïef
moeten zijn om aan te nemen, dat de
Britten iets los zouden laten, dat ze

.

al eenmaal bezitten.
Bij het verdeelen van de Duitsche
bezittingen in den Pacific eischte
Japan ook een deel voor zich op, hetgeen men gaarne vermeden had,
maar men durfde Japan, dat niet
Veel anders gepresteerd had °aan
"rKiautschau met een gr°ote
vermeesteren, toch niet pas-

macht

aren.

deze toeVooral' in Amerika heeft gezet
te-

kwaad bloed
bleek

Wijzing veel
dat de
omdat al spoedig
mandaatsgebied

meer

Japanners van hun
maakten om er
een handig gebruik
te vestigen, zoodat
vormt voor een in
het een bedreiging
Westelijke richting, opereerende Amerikaansche vloot.
Men zou het zelfs nog sterker kunnen uitdrukken door te zeggen, dat
als de Japanners meester zijn in de
Carolinen en de Marianen, de Philippijnen practisch niet te verdedigen zijn, zelfs al hadden de Amerikanen er een oorlogshaven.
Het is dus te begrijpen, dat men in
Washington zeer gaarne zou zien,
dat de Japanners hier verdwenen ;
het is ook te begrijpen, dat de Engelschen deze oplossing gaarne aanvaaromdat zoodoende betaald wordt
iets, dat het niet toebehoort en
Be bovendien de Amerikanen er ook
ft °g een pleizier mee doen.
Deze geschiedenis onderlijnt nog
?«ris duidslrjk de gevaren van
genève'; want wie garandeert den
Nederlandschen bewonderaar, dat
men vandaag of morgen niet op het
Jdee komt om alle koloniën tot mandaten te verklaren om zoodoende ook
een stuk van ons koloniaal bezit in
Öe wacht te slepen en er Duitschland

Skoooten-bLes

mee

schadeloos te stellen ?
Wij weten verder uit het gebeurde
met Irak, hoe Engeland er in slaagt,
°m. een gebied, dat het voor altijd wil
behouden, onafhankelijk te doen verklaren, om er zoodoende alle andere
mogendheden uit te houden, terwijl
het dan als lid van den Volkenbond
het aantal Britsche stemmen nog
helpt vermeerderen, terwijl het natuurlijk net zoo min onafhankelijk
is als, laat ons zeggen, Mantsjoerije.
Het is mogelijk, dat dit bericht geianceerd werd als dreigement tegen
Japan, opdat het wel wete, dat wanheer het naar aanleiding van het
r apport-Lytton mocht besluiten den
Sond te verlaten, het dan ook zijn
mandaat verliest; maar het is evenzoo
Soed mogelijk, dat'men Tokio voorgesteld heeft dit mandaatsgebied te
rWlen tegen de vrije hand in Mant-

sjoerije.

Dit lijkt ons vooral in verband met
hetgeen we dezer dagen mededeelden
Tibet en Zuid-China
betreffende
e igenlijk wel het meest waarschijnlijk.
Men moet onder de gegeven omstandigheden nog wel een geweldig
optimist zijn om te gelooven, dat de
..Nooit meer oorlogsgedachte zal
zegevieren.

Het ziet er in het uitgeputte Europa
Wel vriendelijk uit en de ouderen zullen met smart moeten constateeren,
dat de verhoudingen veel sterker gespannen zijn dan in de donkerste

dagen voor 1914.
. Wij wezen reeds op de Fransche
in het gezicht van
e Engeische
kust; daarna hoorden
yan groote luchtafweer-oefeninDuitschers zoowel in het Oos-

m
ter?
jjn als in het Westen, en thans laat

groote oefeningen houden,
zelfs het Vaticaan verzocht
Wordt een handje mede te helpen.
Deze oefeningen, waarbij de paraatheid der afweer-maatregelen tegen
vlieger-aanvallen getoetst wordt, zijn
echter niet eens meer manoeuvres te
doemen, ze hebben veel meer het karakter van een generale repetitie.
Terwijl de crisis haar donkersten
winter ingaat en we ons nog steeds
zuilen moeten afvragen wat gaat er
gebeuren, zijn de staatslieden in
opa met
niets anders bezig dan
ge ruzies uit te vechten en
zip.i
voor te
f;On
op een oorlog,
maar van eenbereiden
poging tot economische
hoort men niets; zelfs

waarbij

rmri

vprtl een Nederlandseh staatsman
aren

do
jl

dat net verdrag van Ouchy

' Nederlandsche regeering'
eigen

rfe
getorpedeerd
was voor het in wer-

ing

kon treden.

(Van

was,' dat er veel ruilhandel gedreven wordt, doch dat de in de begroo-

cijfering.
Tenslotte verklaarde spreker, dat
een niet uitkeeren van de toegezegde
subsidie van 69.000.— door de regee-

Vergadering regentschapsraad.
De begrooting 1933
raad, hoofdzakelijk ter afhande-

voor

het

De resident, de assistent-resident en
de aspirant-controleur B. B. gaven
van hun belangstelling blijk. Aan den
oproep van den regent hadden 24 leden gehoor gegeven, namelijk 7 Europeesche en 7 Inheemsche.
lets over half negen opende de regent de bijeenkomst met het gebruikelijk woord van welkom, in het bizonder tot de aanwezige B. 8.-ambtenaren, waarna eenige minder belangrijke agendapunten werden behandeld.
Vervolgens werd direct aangevangen met de aigemeene beschouwingen
over de begrooting 1933, waarbij het
lid G. J. Z u y d e r h o f f het eerst
aan het woord kwam.
Spreker zei, uit de concept-begrooting den indruk te hebben gekregen,
dat men blijkbaar nog steeds niet
doordrongen was van den ernst deitijden en den treurigen financiëelen
toestand van het regentschap. Het
moest als een gevaarlijk experiment worden beschouwd, dat het
overschot van
voordeelig
circa
over
het jaar 1931 in de
f 30.000.—
begrooting voor 1933 werd „verwerkt."
Het lid Z u y d e r h o f f zei verder, dat de begrooting voor het komende jaar zoo sober mogelijk moest
worden gehouden, daar hij, naar hetgeen hij te

er

lang

Batavia vernomen had,
niet zeker van
in 1933
op re-

was,

dat

daar

de regeering de
de locale raden

geeringssteun zou kunnen worden gerekend,
aan

toegezegde fondsen vermoedelijk ten eigen bate
zou moeten aanwenden.
Spreker zei de toekomst somber in
te zien en adviseerde de begrooting
zooveel mogelijk te drukken, onder
meer door zoo zuinig mogelijk te zijn,
onder meer met de te verleenen subsidies.
De heer Rij k e n- s sprak een
woord van waardeering voor de zorg,
waarmede de begrooting door het college van gecommitteerden werd opgemaakt en den ernstigen wil, die
daaruit sprak, om tot lagere uitga-

ven te komen. Anderszijds was hij
Ijet volkomen eens met de meening
van den heer Zuyder h o f f, dat
het overschot van 1931 niét in de
begrooting had moeten worden opgenomen, vooral, nadat hij van dit lid
vernomen had., dat voor het komende
jaar wellicht niet op een tegemoetkoming van het Land zou kunnen
worden gerekend.
Ook hij bepleitte een zoo sober mogelijke regentschapshuishouding en
waar de personeelskosten een groot
deel van de regentschapsmiddelen
vereischten, moest het vraagstuk
ernstig onder de oogen worden gezien, of op de uitgaven aan salarissen niet nog meer zou kunnen worden bezuinigd. Ook waren zijns inziens op de kosten van het onderhoud der regentschapswegen nog wel
enkele beperkingen in te voeren.
De heer F. de R uy't e r de
W i 1 d t wees er op, dat de inkomsten van de pasars vermoedelijk te
optimistisch waren berekend, zulks
met het oog op den toenemenden ruilhandel der bevolking. Ook de inkomsten van het slachtbedrijf leken hem
te hoog becijferd, gezien de toename van den clandestienen slacht
in verband met de sterk gedaalde
veeprijzen.

Ook deze spreker was van meening,
dat het overschot van 1931 niet in de
begrooting had mogen worden opgenomen, doch had bewaard moeten
worden als een soort van „reserve".
De heer Mas Wirjosoed j o n o gaf nog erïkele détailbeschouwingen over de inkomsten en
uitgaven van het regentschap, waarna het lid van het college van geW. J- L. d e L a n g e
committeerden
de verschillende
sprekers beantwoordde.
Spreker zei, dat de mededeelingen
van den
Z u y d e r h o f f als

heer'

een ernstige

waarschuwing zouden
worden beschouwd; ook het college
zag de toekomst donker in en had bij
het opmaken der begrooting de uiterste soberheid betracht. Slechte met
de minima van de behoeften en verlangens van het regentschap was

rekening gehouden.
De heer De Lange deelde
daarop mede, dat van hooger hand
was aangedrongen op het „verwerken" der overgeschoten f 30.000.—,
daar het bedrag van
40.000.—, dat
het regentschap in Indische Leeningen heeft belegd, als „reserve" kon
worden beschouwd.
Spreker zei voorts, dat de mededeeling van den heer Z u y d e rh o f f,
dat in 1933 niet op regeeringssteun zou kunnen worden gerekend,
het college van gecommit-

’

—
—
teerden zeer

had

verontrust

(Van

’

en hij

stelde voor, terzake telegrafisch om
uitsluitsel te verzoeken.
Ten aanzien van de bemerkingen
van den heer R ij k e n s zei ge-

committeerde De Lan g e, dat
het geen gemakkelijk werk was geweest, in de behoeften en verlangens
te voorzien van 8 districten en 2 onder-districten, waar men slechts over

zéér beperkte middelen kon beschikken. De kwestie van de salarissen van
het regentschapspersoneel had zeer
zeker de aandacht gehad.

de bemerkingen van
den heer De Ru y
wTTdI
zei spreker, dat het ook aan het college van gecommitteerden bekend

zou staan met
een afslachten van den
regentschapsraad en dat
zijn bestaan hierdoor op
het spel zou staan.

1 1
Jjlll|

heeren

_—-

ft

de'

treffende het al-dan-niet uitkeeren

van de toegezegde subsidie van
/ 69.000.—.
Terloops merkte spreker op, dat bij
de regeering maar al te zeer een neiging scheen te bestaan „om de handen in andermans zakken te steken".
Nadat gecommitteerde De Lange
nog in tweeden termijn had geantwoord, werd overgegaan tot de artikelsgewijze behandeling der begrooting.
Trekking goederenloterij.
De loten van de loterij ten

bate
van het Werkloozen Steuncomité te Malang, met als prijs
een Buick-auto, zijn uitverkocht.
De trekking zal plaats hebben op
Vrijdag, den 29sten dezer.
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LUCKY STRIKE.
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projectie-toestel ca.
Den 24sten dezer vertrek K. S. T.
naar Soerabaia met medeneming van
verschillende onderdeelen van het
toestel en nog enkele andere goederen, ter gezamenlijke waarde van
f 302,50.
Op het door den huurder van het
bioscoopgebouw opgegeven adres te
Soerabaia bleek hij niet aanwezig te
zijn, zoodat vermoed wordt, dat K.
S. T. de vermiste goederen verduisterd
heeft.
Hieruit zou dan blijken, dat toestellen voor exploitatie van „stille films"
toch nog wèl waarde hebben.
Agenda Malang.
Morgen 6*4 uji.m. Maison Parren,
huishoudelijke ledenvergadering I. E.

v!

Sedert eenigen lijd wordt de beroemde Amerikaansche „Lucky Strike" geleverd in de
nieuwe cellophaan-verpakking, waardoor de
geurige sigaret in denzelfden staat, waarin
Z'J de fal)riek ver'iet, den consument bereikt.
Lucky Strike... een sigaret, welke Amerika
stormenderhand veroverde en welke thans
in Indië haar triomftocht. is begonnen.
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de fabriek.".
..Kersversch van
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PASOEROEAN.
onzen correspondent.)

(Van

Aan den burgemeester werd op
zijn verzoek door den gouverneur

van Oost-Java een binnenlandsch

gedurende veertien dagen
en eindigende per 4 October a.s.
verleend. De heer Boissevain vertrok
naar Tosari, om in de koelte van de
gemeentelijke beslommeringen uit te
rusten. Gtedurende zijn afwezigheid
wordt hij vervangen door den pas benoemden loco-burgemeester, den
heer J- Schooïeman, chef-exploitatie
van de Pasoeroean Stoomtram Maatschappij en tevens fractieleider van

verlof

de afdeeling Pasoeroean

van

hie,t

Indo-Europeescli Verbond.
Van de reede
„Nawab" van de Asiatic
Het s.s.
Navigation
Coy, varende in
Steam
Britsch-Indiê, lag
dp ïün Australië
inlading
van 1000 tons
ter reede tot
met bedezer,
25
vertrok
suiker en
Britschder
een
stemming naar

—

Indische havens.
van den
Het s.s. „Kota-Penang"
BONDOWOSO.
lag gedurenLloyd,
Rotterdamschen
Beestmenschen veroordeeld.
de tien dagen ter reede, wachtende
inAneta meldt:
on lading. Dezo werd intusschen
onniet
een
uit
De landraad in Bondowoso, onder geladen en bes'.ond
belangrijke hoeveelheid koffie, aanvoorzitterschap van mr. R. Paehlig, gevoerd uit de nabij gelegen bergheeft Zaterdag 24 September uitcultures en bestemd voor Rotterspraak gedaan in de mishandelingszaak, waarbij eenige verdachten
ernstig werden mishandeld door
petinggi, een politie-agent en

een
een

kepala-kampong.
Den beklaagden werd ten laste
gelegd, dat zij in de maand Mei 1932
dwangmiddelen hebben gebezigd om
een bekentenis af te dwingen aan
drie tani's, die van diefstal van een
ploeg werden verdacht, door hen bij
het verhoor met een stuk touw vast
te binden, te slaan met een stuk hout,
gezicht, lippen en andere lichaamsdeelen met peper in te smeren en

verschillende

lichaamsdeelen

met

een nijptang te knijpen.
Beklaagden ontkennen. Eerste beklaagde, de petinggi, verklaart pa
Soerman wel een verhoor te hebben
afgenomen, terwijl zijn handen waren vastgebonden. Pa Soerman werd
den volgenden ochtend bewusteloos
gevonden met een strik om zijn hals.
Verder werd pa Ningram verdronken
in een put gevonden.
Pa Sarniti werd door tweeden beklaagde, den politie-agent, geslagen
en met peper ingewreven, waarna hij
2 der verdachten, namelijk pa Sarniti
en pa Soerman, met elkander heeft
laten vechten.
Tweede beklaagde heeft vervolgens pa Sarniti met een nijptang bewerkt en ook pa Soedjak met nijptangen in lippen en borst geknepen.
Pa Soedjak als eerste getuige gehoord, verklaart onder eede, dat hij

door den petinggi met een nijptang

in lippen, ooren, dij, borst en andere
lichaamsdeelen werd geknepen. De
petinggi maakte dan trekkende bewegingen, waarbij hij het slachtoffer gelastte den diefstal van den
ploeg te bekennen. Soedjak's han-

den waren daarbij vastgebonden.
Terwijl verder de kepala-kampong
zijn hoofd achterover drukte en hem
lombok in de oogen wreef, werd hij
door den petinggi met stukken hout
geslagen.

Tweede getuige pa
dezelfde martelingen

dam.
Het s.s.

„Risaida", een Engelsche
vrachtboot, nam ter reede 1600 tons
suiker over' en vertrok naar Bntsch-

Indië.

Het s.s. „Tjikambang" van de
Java—China—Japan-lijn arriveerde
25 dezer te reede en begon onmiddel-

hjk met de inlading van 1000 tons
voor Japan bestemde suiker.
Het s.s. „Dempo" arriveerde op 22
dezer bij daglicht ter reiede, nam
een belangrijke, voor Amsterdam bestemde hoeveelheid koffie in, en
vertrok binne ,i twee uur.
Het s.s. „Tawali" van de stoom-

vaart-maatschappij
„Nederland"
arriveerde 24 dezer ter reede, ter inlading van een hoeveelheid tabak,

rubber en koffie, aangevoerd uit den
costhoek, en bestemd voor Amsterdam.
Het s.s. „Tjikandi" van de Java
L*nina

—

—

Japan-lijn arriveerde 25
aezer ter reede van Pasoeroean
en
nam 1500 tons suiker met bestemming
naar Nagasaki over.
De

waterleiding

van Soerabaia.
Door den technischen dienst van

de gemeentelijke waterleiding werd
jongstleden Zaterdag een aanvang
gemaakt
met de voorbereidende

werkzaamheden inzake het maken
van een tweede aansluiting op de

broncapteering te Oemboelan. Teneinde geen hinder te ondervinden
van het zich in het Oemboelanmeer
bevindende turbinewater, werd de
waterstand beduidend verlaagd sn
zal het pompstation van de sf. „Gayam" daardoor eenigen tijd gestopt
moeten worden.
Met het doorspoelen van de reeds
geheel gereed zijnde aanvoerleiding
werd bereids een aanvang gemaakt
en de eerste sectie kon tot Winongan
doorgospuid.
Het eerst chocolade-gekleurde water vloeit thans kristalhelder uit de
spuileiding en aan de spui, bij
een natuurlijk verval van slechts 25

worden

meters, kon op ruim 120 liters
worden.
S u i-k e r n i e u w s.
De suikerfaoriek „Winongan", in
administratie bij de firma Anemaet
& co te Soerabaia, beëindigde de
Se caniP»Bne. Ook deze famieK bracht goen aanplant
meer in

moest - berekend

Soerman
ondergaan, opdat ook hij den diefstal zou bekennen.

Derde getuige pa Sarniti is door
den politie-agent met de vuist geslagen, zijn gezicht en andere lichaamsdeelen zijn met lombok ingesmeerd, terwijl zijn handen werden
vastgebonden. Ook derde beklaagde
deed hieraan mede.
Getuigen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen.
Na nog meerdere getuigen te hebben gehoord, verklaarde de landraad
den petinggi en den politie-agent
schuldig aan het misdrijf van artikel
422 Wetboek van Strafrecht, zijnde
het als ambtenaar dwangmiddelen
bezigen tot het ontwringen van een
bekentenis en den derden beklaagde
schuldig aan lichte mishandeling.
Eerste en tweede beklaagde werden
veroordeeld tot iy2 jaar gevangenisstraf en derde beklaagde tot 2
maanden.

Van den administrateur der Volkscredietbank alhier, die de door
laatstbedoelden brand aangerichte
schade heeft opgenomen in verband
met het feit, dat verscheidene slachtoffers een leening bij zijn bank hadden gesloten, vernamen wij, dat er
onvoldoende water aanwezig was om
den brand krachtig te kunnen bestrijden. Deze omstandigheid, gevoegd
bij de groote droogte, die reeds sedert
maanden alhier heerscht, verklaart
het groot aantal huizen, dat in de
vlammen opging.

Strike

Lückv
(Van

Ongewone verduistering.
De Chinees F. A. T. hier ter stede,
eigenaar van de „Centrum Bioscoop",
had dit gebouw verhuurd aan een
landgenoot, een zekeren K. S. T., voor
den tijd van zes maanden ad f 175.—
per maand, met inbegrip van het

'"

~. \% ';
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Zuyder h o f f,
RijkensenDe Ruyter
Wil d t spraken daarop nog in tweeden termijn, waarbij zij hun inzichten nog nader uiteenzetten en eerstgenoemde heer het voorstel deed, der
regeering in een uitvoerig telegram te verzoeken om uitsluitsel beDe

Waarom een diepzeeduiker niet nat wordt?
Nogal eenvoudig! omdat hü geheel omsloten
is door een voor water volkomen ondoordringbaar pantser. Dat maakt dat hü op den bodem der oceanen kan rondwandelen, zonder
dat het water hem bereikt.
Wat het duikpak is voor een diepzeeduiker
's e
-verpakking voor de

~—

LOEMADJANG.

onzen correspondent.)

Fraudeerende

petinggi.
den petinggi van de desa
Dawoehan is een fraude geconstateerd van 380.— aan belasting-gelden. De man is thans geschorst en
gearresteerd. Hij is in volle confessie.
Nieuwe leden R.R.
Evenals op andere plaatsen, telt de
nieuwe regentschapsraad onder zijn
leden uitsluitend ambtenaren en gepensioneerden. De verkozen leden

’

zijn de

heeren:

R. P.

Tedjokoesoemo, wedono van
het district Loemadjang; M. Soewandito, ass.-wedono van Josowilangoen; M. Asparin, wedono
van het
district Kandangan; R. Herman Hidajat, wedono van het district TemSoetari > ass.-wedono van
S-i ;i, M.
Klakah;
Haeroe, gep wedono
van Klakah;
m. Prawiroatmodjo.
gep
onderwijzer; R. Aspari, gep.
halte-chef; M. Adiredjo, mantri
Irrigatie.
b/d.
Benoemd werd de heer R. Maimoen,
hoofd-opzichter te Loemadjang, terwijl er nog een plaats vacant
is, doordat een der benoemde leden, hadji

Magfoed, niet genegen is, het lidmaatte aanvaarden. Verder zullen
schap
in den nieuwen raad zitting krijgen de
heeren: Tydeman,
ass.-resident te
Loemadjang; Fopma, hoofd-admini-

strateur der s. o. Djatiroto; de heer
administrateur der Koloniale
Tabaks-Imp.-Mrj.; de heer Wijn,

Groen,

dé

sectie-ingenieur der Irrigatie, en
heeren Tjoa Sic Thong en Kwee
Tjoen Hway.

Stadstuintheater

werd gis-

terenavond een volksconcert gegeven
door het Schneider-trio, dat langzamerhand geheel in Soerabaia is
ingeburgerd. De heeren VietinghoffSchëel, Waschitz en Schneider zijn nu
oude bekenden, die men telkens, wanneer zij een tournee over Java maken,
weder gaarne hoort.
Wij hoorden vroeger reeds van
hen
het zesde trio van Haydn in
den
Kunstkring. De pianist bespeelde
toen
het clavecimbel. voor welk
instrument
deze muziek oorspronkelijk geschreven werd. Er is thans een grooter
clavecimbel naar Indië onderweg en
wij hopen, dat Vietinghoff-Scheel
nog gelegenheid zal hebben,
dit
levende oude instrument met herziin
zilveren klank nog in Soerabaia te
demonstreeren. Ongetwijfeld immers
doet

men clavecimbel-muziek

geweld

aan wanneer men die gaat spelen op
Bechstein- of Steinway-vleugels met
hun dikken en in dit geval te sterken
klank.
Intusschen is Vietinghofi'-Schcel
een uitstekend trio-pianist, hetgeen
wil zeggen, dat hij nooit de
kracht
van den vleugel misbruikt om
zoodoende de strijkers weg te drukken.
HU speelde gisteren zijn partij
P
in
en doo^chtig
aile gelegenheid
had z n
a instrument te laten
khnWn
n
kl nken. De cello-partij
is in geen der
trio's van Haydn belangrijk
wat basnoten, die dan nog meestal
Skwijls
door de piano worden medlgespSd

zoodS

en de
aigemeene depressie.
voorloopig
Het batig slot van 1931 is waarvan
27.246.-,
op
vastgesteld
bij beechter reeds over 15-000,besc hkt. De
grootingswijziging werd de
inkomsten
van
daling
belangrijke
posten:
de
uit
blijkt onder andere
1933
1932
Belasting o. h.

De componist is zoodanig te
werk
hlj
moert
K
den met de beperkte cellistische

spreking van de begrooting 1933,
is ontleend.
waaraan het volgende
geraamd, in
lager
Vele posten worden

verband met

de bezuiniging

’’

van

houden

vermakelijkhe-

den
Vergunningsrecht

Voertuigen-bè-

lastinT

Slachtbedrijf
Pasarbedrijf
Ink. uit kappen, rooien en
verkoop van
houtgewas

/

6.000/

3.000.-

„

2.000,,

700.-

,

„
„
„

„
20.000 „ 15.000.6.000 „ 5.000.118.500 „ 9.000.—

2.500

„

1.500.—
Uit de toegrooting van ontvangsten
blijkt ook, dat de uitkeering van het
land voor regelmatig terugkeerende
uitgaven, t<m bedrage van
16.188,

’

geheel is ingetrokken.
De belangrijke werken, die men in
1933 hoopt uit te voeren, zijn: aanleg
van de waterleiding te Ranoejoso en
omstreken; overname van de gouv.
zieken-inrichting te Loemadjang, en
bouw van het raadhuis.
Het is echter nog zeer onzeker, of
de bouw het raadhuis in den loop
van 1933 zal plaats hebben.
In verband met het regeeringsvoornemen, om de helft van het salaris
van den regentschapssecretaris op
den raad te verhalen, wordt een
nieuw artikel toegevoegd, echter met
een memorie-post.

SnX °hf

*

In het

KoliS^wZ&SChlt\

sloterf
Jï

'

Schneider-trio.
Volks concert,

Regentschapsbegrooting 1933.
den 28sten
De regentschapsraad zalmeer
ter bedezer bijeenkomen, onder

h-ila7

kend'
iT iï
l n°£
Kl
nl
dertanS l ?
Maat?oï^«
Kmï
k«-S
eJ
PeïsonS^

KUNST.

Bij

T.z.t. zal het bedrag, dat daarvoor
noodig is, uit den post O. U. worden
gevoteerd, terwijl nader ook zal worden uitgemaakt, of het niet wenschelijker is, een eigen secretaris te benoemen, die geheel en al door den
raad wordt bezoldigd.
ond Cn WOrdfc
Door de toepassing der bezuinivoorl°°Pte *e- gingsmaatregelen
worden vele uitgaafposten
belangrijk
verlaagd,
adlninistrateur, de heer Wyga, zittinggelden worden verminderd,
het
Slagen en zal op de
aantal zittingen zal minder zijn dan
ongan "ÜJVön
wonen.
vorige jaren, zoowel de openbare werSuikerfa,J"ek „Pleret-Kloera- ken als het passerwezen ondergaan
han"
reeds af gemalen, den invloed der bezuiniging.
Zooai*
is
deze
fabriek een
De onvoorziene uitgaven geven wel
dei wP lge
m
ien omtrek, welke
vrij groot bedrag aan, namelijk
een
Q
dir
ecri aanPlant in
10.965,
den
maar 5955. zal worden beeronrt
aCh De fabriek
stemd
om
de door den voormaligen
1928
eh6er Van de N- V- Ne" kashouder verduisterde gelden genCiische
Landbouw deeltelijk dan wel geheel te dekken.
PPU* Welk concern, ondanks
Was het totaal der begrooting van
e Vooruitzichten in de suinog op 202.350 te ramen,
1932
in
16 den aanplant en de
1933
wordt dat totaal teruggedrukt,
'.

wyeneens

GRISSEE.
onzen correspondent)

Brand.
Zondagavond jongstleden heeft in
de dessa Dahanredjo (onderdistrict
Kebomas) een brand gewoed, die
ongeveer 25 Inlandsche woningen in
de asch heeft gelegd. De oorzaak van
den brand moet geweest zijn het omvallen van een lampje in de woning
van Pak Sannani a Saniadi, hetwelk,
zoo onvoorzichtig mogelijk, op een der
hoeken aan het voeteneind van de
balé-balé, waarop hij met zijn kinderen sliep, was geplaatst.
Dit was de tweede brand in den
omtrek van Grissee in nog geen week
tij ds. In den nacht van 21 op 22 dezer
is er namelijk ook brand geweest in
de desa Tangoengprigal (onderdistrict Glagah), waarbij niet minder
dan 57 Inlandsche huizen verloren
gingen. Ook hier moest de oorzaak
gezocht worden in het omvallen van
een lamp.

A.

ring gelijk

Dinsdagmorgen vergaderde de M a-lang s c h e regentschapsling van de begi-ooting
jaar 1933.

Jém Een diepzeeduilter
At niet
t
ff ) wordt
"
nat
:%Mp_

-

ting opgebrachte cijfers gebaseerd
zijn op waarneming en be-

MALANG.
onzen redacteur.)

BLAD,

’

tot

’

’
’

—

158.377, zoodat er een verschil

ontstaat van ongeveer ’44.000.—.

nf

le-

hKden"' Z^ï, rekenini
«» va"
beschernS?

Ook het gespeelde trio in D is meer
werd aangenaam
rustig voorgedragen, maar
men miste
in het Stadstuintheater wel
de voor
dit stuk

een vioolsonate. Het

vereischte intimiteit.

kon 00k gezegd woeripïh.^.!l
den bij de uitvoering
Beethovens groote Trio opis van
97
Ook
hier
groote
rust bij de drie executanten,
dit majestueuze werk prachtig
vertolkten. De pianist trok door de
hem toebedeelde partij
uiteraard de
meeste aandacht; zijn voordracht
in
net Andante cantabile met de
vele

cue

variaties was buitengewoon treffend.
Tschaikowsky's Trio in A. stelt
aan
de spelers zeer zware
eischen Het is
bijna onbehoorlijk lang en niet
Upures
spelen= daarbij
vergt het alleen al,teveel
van de SDier
dool' de aanhoudende
P
gf- Tschaikowsky h ad
steik de behoefte,
zich dikwijls te
uiten m klankmassa's,
waaraan door strauss eneen
"
ter nog meer is toegegeven

zonT
St
U

iimTL
s^.?; HaSSf

fortfs-

neiSnï
Mahle?
?a
Dienr

dcc hïdendfelU^ "?~"^.

iê
ae nedendaagsche
componisten bel
grijpen weer, dat ook m eP
middelen schoonheid te bereiken moet
zijn.

eenvoudige

Niettegenstaande deze bezwaren, is
dit trio van grooten melodischen rijkdom en knap van structuur,
vooral
in de uitwerking der
variaties
Het samenspel was in Tschaikowsky
niet zoo goed als in den
aanvang van
het concert; wij schuiven de schuld

daarvan gaarne voor een deel op de
heerschende broeikashitte.
Waschitz haalde zijn lyrische viooltoon echter fraai uit boven de zwaar
aangezette
pianopartij

en

demon-

streerde weder een voorbeeldige
streektechniek.
Schneiders cello droeg over het al-

gemeen niet genoeg in de groote zaal.
Hij speelde overigens beschaafd en
muzikaal als steeds; in Tschaikowsky
kwam hij niet voldoende uit.
De acoustiek viel ons wel mee. De
klank komt wel mat door
hetgeen bij gebreke van een klankkamer
en wegens de halfgehaalde gordijnen
niet verwondert
maar steekt aangenaam af pij de toonreproductie in
den Kunstkring, waar men dikwijls
teveel geluid te verwerken krijgt.
De bescheiden reclame voor dit
concert in aanmerking genomen, was
er vrij veel publiek, dat de artisten
meermalen terugriep.

—

—

DE

Duitschland's stille strijd.

Hevige aardbeving.
Athene, 27 September (AnetaReuter). Een aardbeving in het

district Chalcidice heeft het dorp
Stratonikion verwoest, waardoor 50
personen gedood en 100 gewond werden.
het dorp
100 menschen gewond en

Naar verluidt, werden in

lerissos
Behalve de Staat kunnen aandeelgedood.
houders zijn uitsluitend Nederlandscheepvaart-ondernemingen,
sche
Saloniki, 27 September (Anetaschepen
onder Nederlandsche
welker
Reuter). In heel Macedonië heeft
vlag varen.
Commissarissen zijn de heeren de aardbeving gewoed, evenals in
Thracië en wel tusschen 9 en 11 uur
J. L. van der Houven van Oordt, mr.
A. van Doorninck en dr. H. M. Hirschin den avond. Volgens officiëele befeld, allen in Den Haag, H. A. Cromrichten werden de dorpen Verso, Neomelin te Rotterdam en A. Donker te rodos, Staghira en Nechori geheel verAmsterdam.
woest. De eerste telegrammen maken
De eerste drie genoemden zijn regeeringscommissarissen. Als directeur melding van 150 dooden en honderden
gewonden. De slachtoffers werden in
treedt op de heer C. J. Ph. Zaalberg.
Het kantoor wordt begin October in den slaap overvallen en door
de neerstortende woningen gedood.
Den Haag gevestigd.
In Saloniki heerscht groote consterHet bus-ongeluk bij Laren.
natie, hoewel daar geen schade werd
Amsterdam, 27 Sept. (Aneta).
aangericht en ook geen menschenDe Duitsche autobus, welke bij Laren
levens verloren zijn gegaan. De goutegen de Gooische stoomtram is geverneur
is aanboord van den torpedobotst, was afkomstig uit Bottrop. Het
jager „Pergamos" derwaarts vertrokwas -een vrachtauto met oekleede ken om steun te verleenen, vergezeld
banken, zoo goed en zoo kwaad als door doktoren, soldaten en ambulanhet mogelijk was voor passagiersverces.
voer ingericht. De wagen deed
(Later). Volgens de laatste raming
tweemaal per week dienst op Amzijn
in Chalcidice 150 menschen gesterdam en Den Haag en vervoegde
dood
en 500 gewond, terwijl 15 dorpen
voornamelij k Duitsche dienstboden
geteisterd.
werden
en vacantiegangers.
Een andere Duitsche autobus heeft
Venizelos wint.
de dooden en lichtgewonden afgeverkiezingen.
Algemeene
haald. In het ziekenhuis te Laren
Athene, 26 September (Anetabevinden zich nog 19 gewonden.
gearresteerd
Reuter).
Gisteren zijn in geheel
De chauffeur werd
verkiezingen gehoude
Griekenland
De moord op agent Baas.
den voor het geheele Lagerhuis en
Een inzameling
een derde van het ledental van den
Senaat. Reeds vanaf den vroegen
Sept.
(Aneta).
Den Haag, 26
't
Sant"
ter
„Van
ochtend liep het bij de stembureaux
Het Steunfonds
storm. Ofschoon de resultaten eerst
tegemoetkoming van de nabestaanover enkele dagen bekend zullen
den van in en door den dienst gevalzijn, omdat Griekenland er een prolen politiebeambten richtte een oproep tot het publiek voor giften, ten portioneel Verkiezingsstelsel op na
houdt, zijn alle drie partijen, namebehoeve van het gezin van den verlijk de liberalen onder aanvoering
moorden agent Baas.
De begrafenis
Den Haag, 27 Sept. (Aneta).
Hedenmorgen .heeft onder zeer groote belangstelling de begrafenis plaats
gehad van den door een communist
verkeersagent
vermoorden
Baas.
Duizenden agenten uit alle deelen
van het land liepen in den stoet
mede. De Koningin was vertegenwoordigd.
Een protestdemonstratie.
Amsterdam, 26 Sept. (Aneta).
25.000 Overheidsdienaren uit alle
deelen van het land woonden de betooging bij, gevolgd door een demonstratie tegen de plannen van de commissie-Welter, welke georganiseerd
was door het comité ter behartiging
van de aigemeene belangen van het
overheidspersoneel.
Alles had een rustig verloop.
De stoet trok groote belangstelling.
Kinderbeul veroordeeld.
Utrecht, 27 Sept. (Aneta). De

Utrechtsche rechtbank heeft een
schipper wegens zware mishandeling
van een vijfjarig meisje, den dood
tengevolge hebbende, wier lijk clan-

destien werd begraven, tot vier jaar

veroordeeld.
De
vrouw van den schipper werd vrijgevangenisstraf

gesproken.
Verhoogd boter-contingent.
Den Haag, 27 Sept. (Aneta). De
Belgische ministerraad heeft, in verband met de aanzienlijke stijging van
den boterprijs als gevolg van de
contingenteering van
den boterinvoer in België, besloten de hoeveelheid boter, welke mag worden ingevoerd, met 25 procent te verhoogen.

Bekende molen uitgebrand.
Rotterdam, 26 Sept. (Aneta).
De bekende molen „De Hoop" aan de
Kralingsche plas
vernield.
Geslaagde
Amsterdam, 26
De „Trondanger"
de proefvaart.

werd door

brand

proefvaart.
Sept. (Aneta).
hield een geslaag-

Staking geëindigd.
Haag,
Den
27 Sept. (Aneta). De
staking in de armaturen-fabriek van
Philips te Oss is geëindigd.

Vereenigde Staten.
Aanslag, op een rechter.
Worcester (Massachusetts), 27 Sept.
(A n e t a R e u t e r). De woning
van rechter Webster Thayer, bekend
uit het proces Sacco en Vanzetti, werd
door een bom verwoest, doch de rechter werd ongedeerd uit de puinhoopen
te voorschijn gehaald, terwijl zijn
echtgenoote en een dienstmeid werden gewond. Laatstgenoemden moesten naar het hospitaal worden overgebracht.
De rechter merkte onverstoorbaar
op : „Zoo gemakkelijk gaat het hun
niet af om mij te dooden."

-

Mijnconflict.
Springfield
(Illinois), 26 Sept.
(A n e t a-R e u t e r). Een politieman is doodgeschoten en 20 mijnwerkers zijn gewond, als gevolg van een
aanval op het hoofdkwartier van de
United Mineworkers of America, na
een conferentie ter bespreking van
een heropening der mijnen, welke gesloten werden, nadat de mijneigenaren de dagloonen hadden verlaagd
van 6 tot 5 dollars. De aanval werd
gedaan door 1000 mijnwerkers.

Voorts werd een groep van

mijnwerkers, die bereid

100

waren tegen

lagere loonen te arbeiden, ernstig ge-

molesteerd.
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Uitstel en afstel.

GRIEKENLAND.

De nationale scheepvaartbelangen.
Den Haag, 27 Sept. (Aneta).
Opgericht is de naamlooze vennootschap maatschappij tot behartiging
van de nationale scheepvaartbelangen, ten doel hebbende de positie
van de Nederlandsche koopvaardijvloot in het internationaal zeescheepvaartverkeer te versterken. Oprichters zijn de Staat der Nederlanden en
de Koninklijke Hollandsche Lloyd.

COURANT

HET MACHTELOOZE

TELEGRAFISCHE BERICHTEN.
NEDERLAND.

INDISCHE

van Venizelos, de volkspartij onder
leiding van Tsaldaris en de progressieven, onder Kaphandari, er vast

van overtuigd als overwinnaar

uit

den stembusstrijd te voorschijn

te

zullen komen.
Athene, 26 September (AnetaHavas). Later: Blijkens de voorloopige resultaten der verkiezingen
zullen de liberalen 110 en de volkspartij 90 van de totaal 250 zetels

bezetten.

Athene, 26 Sept. (A n e t a-H av a s). Later : De stembusstrijd, welke hoofdzakelijk geconcentreerd was
op
de Volks Part ij en
de Liberale Part ij van

Venizelos, resulteerde
in een overwinning van
laatstgenoemde, hetgeen
dus bet e e k en t, dat het

idee het
van het
monarchistische.

republikeinsche

gewonnen heeft

Groot - Brittannië.
De scheuring van het kabinet.
Londen, 26 Sept. (A n e t a-R e ut e r). De laatste twee weken heeft
Ramsay MacDonald zijn uiterste best
gedaan de eenheid der nationale regeering te bewaren. Zijn besluit om
het kabinet bijeen te roepen op aanstaanden Woensdag, voor een beslissende bespreking der wettelijke maatregelen, welke noodig zijn in verband
met de Ottawa-overeenkomsten, verhinderde de liberale ministers tot
daden over te gaan voor de kabinetsvergadering.
De koning en de koningin keeren
Donderdagavond
vroeger dan veruit
Balmoral terug.
wacht werd
Naar verluidt is de terugkeer van
den koning te wijten aan de politieke situatie, teneinde de aftredende
ministers de overhandiging van hun
portefeuilles en die benoeming van
nieuwe ministers te vergemakkelijken.
Baldwin had heden een onderhoud
met MacDonald en de conservatieve
leiders, terwijl de nationaal-liberale
leden hebben vergaderd over hetgeen
hen verder te doen staat. Men verwacht niet, dat de nationaal-liberale ministers uit de regeering zullen
treden.

——

ITALIE.
Reservisten opgeroepen.
Rome, 26 Sept. (A n e t a-H a v a s).
De Daily Herald maakte bekend, dat eerstdaags 1.200.000 reservisten van het Italiaansche leger zullen worden opgeroepen. Het S t ef a n i-persagentschap meldt, naar
aanleiding hiervan, dat ' het hier
slechts gaat om het uitoefenen van
controle op bepaalde jaarklassen,
welke periodiek geschiedt, conform de
desbetreffende bepalingen, welke nog
van voor den oorlog dateeren.

BULGARIJE.
De verkiezingsuitslag.
Sofia, 26 September (AnetaTransocean). Een eigenaardige situatie is ontstaan in de Bulgaarsche hoofdstad in verband met
het feit, dat de verkiezingen resulteerden in een duidelijke meerderheid

voor de communisten, die 20 zetels
verwierven, tegen het regeeringsblok
slechts 12. De democraten kregen 15
zetels, terwijl de andere partijen
geheel zijn geëlimineerd,

Frankrijk's luide protesten.

Scherpe rede van De Valera.
Genève, 26 September (A net aTransocean). In aansluiting
op onze eerdere berichten kan nog
gemeld worden, dat De Valera in zijn
openingsrede van de VolkenbondsAssemblée zijn teleurstelling uitsprak
over de breede kloof, welke bestaat
tusschen theorie en practijk. Met dit

als Leitmotif begon de president van
lerland vervolgens een somber beeld
van de 'Situatie te schilderen. Hij wees
er op, dat het conflict in het Verre
Oosten nog lang niet geregeld is en
dat dit ook het geval is met het ge-

schil tusschen Bolivia en Paraguay.
Hij wees er met nadruk op, dat de
naties haar verplichtingen moeten
nakomen, vooral die van het Covenant, bij gebreke waarvan de Bond
ernstig gevaar loopt. „Overal komen
de vrees en twijfel met betrekking
tot den Volkenbond duidelijker naar
voren en het lijdt geen twijfel, dat
de Bond een beslissende periode
doormaakt. De tijd zal leer en of de
Volkenbond inderdaad zoo zwak is,
dat een ineenstorting onvermijdelijk
is."
Voorts verklaarde De Valera vurig
te hopen op een succes der ontwapenings-conferentie en de economische wereldconferentie en hij wees
er op,'dat alvorens ieder menschelijk
wezen behoorlijk gevoed en gekleed
wordt, de conferentie haar doel niet
bereikt zal hebben. Tenslotte zinspeelde hij nog even op het lersche
vraagstuk, waarbij hij er op wees,
dat blijkens haar geheele geschiedenis de lersche natie nimmer de worsteling om haar onafhankelijkheid
had opgegeven.
De ontvangst.
Genève, 26 September (AnetaReuter). Een ijzige stilte volgde
op De Valera's openingsrede voor de
13de Assemblee, waarin hij een uiteenzetting gaf van de critieken en
klachten betreffende de werkzaamheden van den Volkenbond. Hij verklaarde onder meer: „De tevredenheid
over den arbeid van den Volkenbond,
welke v/ij in deze vergadering mogen
voelen, wordt niet algemeen gedeeld
door de publieke opinie buiten deze
zaal. Het volk klaagt, dat de Bond
zijn activiteit wijdt aan kwesties van
secundair belang, terwijl de vitale
internationale problemen, welke het
bestaan zelve der volkeren raken, op
de lange baan worden geschoven, dan
wel uitgesteld of genegeerd. Een
groot deel van deze critiek is ongetwijfeld onrechtvaardig,
eenander
deel berust op verkeerde inlichtingen
en weer een ander deel is niet geheel
belangeloos, maar intusschen lijdt
het geen twijfel, dat de Volkenbond
beoordeeld zal worden naar het succes of de mislukking der ontwapenings-conferentie. Zonder progressieve ontwapening kan de Bond onmogelijk in leven blijven. Ik geloof
niet van overdrijving beschuldigd te
zullen worden, wanneer ik verklaar,

1

dat de mate van het tot dusver verkregen succes ver beneden de verwachtingen en wenschen der wereldvolkeren is gebleven"!
Men sukkelt voort.
Genève, 26 September (AnetaReuter). De Volkenbonds-vergadering van deze week belooft
eenigszins taai te worden, omdat het
ontwapeningsvraagstuk buiten haar
sfeer valt, de financiëele kwesties
verwezen worden naar de aanstaande
economische wereldconferentie en
het Chineesch-Japansche conflict
uitgesteld is tot November. Er staan
dus geen ernstige meeningsverschillen op het program. Het staat vrijwel vast, dat Tsjechoslovakije, Mexico
en Polen de drie nieuwe leden van
den Volkenbondsraad zullen zijn.

De pariteitseisch.
Parijs, 26 September (AnetaTransocean). Zooals wij reeds
meldden, heeft de Fransche premier
Herriot in zijn redevoering te Gramat
opnieuw een uiteenzetting gegeven
van het Fransche standpunt in de
ontwapeningskwesties.
Nader kan
zijn
gemeld
omtrent
rede
worden, dat
hij aanving met zijn voldoening uit
te spreken over de resultaten van de

conferentie te Stresa, waar voor het
eerst sinds den wereldoorlog de mo-

gendheden overeengekomen waren
haar onderlinge geschillen op zijde
te zetten, teneinde den weg te ope-

nen voor het economisch herstel
van Europa en de gansche wereld.
Hierna besprak Herriot uitvoerig het
ontwapeningsvraagstuk. Hij ontkende ten stelligste, dat het Frankrijk's
bedoeling was de zweep boven Euro-

pa te doen knallen, beschuldigde de
Duitsche regeering van kwaden trouw
en sprak zijn vreugde uit over GrootBrittannië's „positieve" houding inzake
Duitschland's pariteitseisch.
Voorts verklaarde hij, dat Frankrijk
belangrijk pionierswerk had verricht
op ontwapeningsgebied, waarvan hij
voorbeelden opsomde. Hij pleitte
voor een aigemeene veiligheidsconventie, met omvatting van een controle over alle bewapeningen, hetgeen den Duitschen pariteitseisch
zou bevredigen. „Bij gebreke hiervan
moet Frankrijk echter blijven wijzen
op de heiligheid van het verdrag van

Versailles en het Volkenbonds-covenant en op een loyale handhaving dezer verdragen, want deze alleen kunnen den toestand stabiliseeren".
Daarna noemde hij Duitschland
ondankbaar, gezien de vervroegde
ontruiming van het Rijnland, de canceling der herstelschulden en den
Franschen aankoop van Duitsche
exportproducten. Hij eindigde met

OM EN IN MANTSJOERIJE.

GENÈVE.

verklaring, dat Frankrijk de
territoriale en politieke autonomie
van alle naties respecteert en in
alles, wat het doet, gedreven wordt
door het verlangen den vrede te
eerbiedigen als een onmisbare gave.
Duitschland antwoordt.
Berlijn, 26 September (AnetaTransocean). In de semi-officiëele verklaring, welke Zondagavond
is uitgegeven naar aanleiding van de
speech van Hernot te Gramat, wordt
Herriot beschuldigd van misleiding
van zijn publiek, waar hij in het
eerste gedeelte verklaarde, dat
Duitschland streeft naar herbewapening, terwijl Frankrijk naar vrede
zou verlangen. Herinnerd wordt aan
de herhaalde uitlatingen van Duitsche ministers, in het bizonder generaal Von Schleicher, die nadrukkelijk verklaarde, dat Duitschland
elk wapenverbod en elke ontwapening
de

Zal China handelen ?
De vrijwilligers rukken op.
Ongerustheid.

Tsitsihar, 27 Sept. (Sp.ec.Anetaheerscht
Er
Reuter).
groote ongerustheid over
het lot van 20 0 Japan-

ners in Manchuli en Hailar in verband met een
opstandsbeweging onder

de Chineesche spoorwegbeambten, die, naar verluidt, voornemens zijn,
alle Japanners te vermoorden.

China reageert.

Ten aanzien van

zou toejuichen.

Herriot's bewering, dat de Duitsche
maatregelen inzake de physieke training der Duitsche jeugd neerkomen
op een voorbereiding voor een oorlog,
zet de verklaring uiteen, dat de maatregelen niet van militairen aard zijn,
terwijl Frankrijk daarentegen een
specialiteit maakt van de militaire
opvoeding van zijn jongelingschap.
„Herriot's vergelijking van den toestand in de beide landen bewijst in

dat opzicht afdoende, dat de Fransche
premier tracht den toestand verward te maken".
» Met betrekking tot Herriot's uitlating over moreele ontwapening werdt

herinnerd aan een recente redevoering van den voorzitter van den Oppersten Oorlogsraad van Frankrijk,
die verklaarde, dat geen Fransche
soldaat, rustig mag slapen, zoolang
zich Duitschers ophouden aan den
linkeroever van den Rijn. Dit
zoo
is een
heet het in de verklaring
openlijke propaganda voor annexatie
van den linker Rijnoever, en te
merkwaardiger, omdat de uitlating
afkomstig is van een der belangrijkste en invloedrijkste generaals.
„Duitschland en neutrale beoordeelaars kunnen niet begrijpen hoe
dergelijke verklaringen kunnen over-

manoeuvres, waarin op groote schaal
gebruik gemaakt werd van gemotoriseerde detachementen, verklaart,

dat Frankrïjk's „superbewapening"
afmetingen begint aan te nemen van
een duidelijk aggresief karakter en
dat het Fransche leger zich voorbereidt voor een invasie van het Rijngebied. Het blad beweert, dat Frankrijk's militaire politiek een bedreiging vormt voor Europa en in dit
verband spreekt het blad opnieuw de
Fransche persberichten tegen, dat
Italië zich zou verzetten tegen den
Duitschen pariteitseisch. Het stelt
tenslotte nadrukkelijk vast, dat in
tegenstelling met Frankrijk, Duitschland niet streeft naar agressieve bewapeningen.
Genève, 26 Sept. (A n e t a-T r a n so c e a n). Er vallen steeds meer
symptomen te bespeuren, dat Italië
zich opmaakt een actiever rol te spelen in de besprekingen over den Duitschen pariteitseisch. De nieuwe leider der Italiaansche delegatie, de gezant Aloisi, heeft Zondag geconfereerd met Paul Boncour en Sir John
Simon, teneinde
naar verluidt
vast te stellen op welke punten de exGeallieerden het min of meer eens
zijn en op welke andere punten zij
van meening verschillen. Italiaansche kringen verklaren uit de besprekingen den indruk te hebben gekre-

—

—

gen, dat Groot-Brittannië en Italië
het althans eens zijn over een universeele toepassing eener nieuwe ontwapenings-conventie, of met andere
woorden, dat artikel 5 van het verdrag van Versailles, waarin Duitschland's ontwapening wordt vastgesteld,
automatisch behoort te worden gecanceld door zulk een nieuwe con-

ventie.

Pessimisme te Genève.

Genève,

26

Sept.

(Aneta-

Transocean). Herriot's militante speech te Gramat heeft het pessimisme in Volkenbondskringen, waar

men nog steeds hoopte op een mogelijk succes der ontwapenings-conferentie, doen toenemen. Men beseft,
dat de agressieve taal van den Franschen premier het compromis, waarvan de kiem reeds scheen te bestaan
weder onmogelijk heeft gemaakt
Men vreest thans, dat van de voorgenomen besprekingen
tusschen Herriot en Von Neurath niets zal komen
aangezien naar verluidt, laatstgenoemde maatregelen treft om Maandagavond weder naar Berlijn te
vertrekken, hetzij vlak voor, hetzij vlak
na Herriot's aankomst. Ook Sir John
Simon zal Maandagavond of Dinsdagmorgen vertrekken, doch men verwacht, dat hij voor zijn vertrek nog
een onderhoud zal hebben met Von
Neurath.

Het aftreden van Drummond.
Genève, 27 Sept. (Spec. AnetaReuter). De Volkenbondsraad
heeft het aftreden van Sir Eric
Drummond als algemeen secretaris
aanvaard. De kwestie inzake de benoeming van diens opvolger zal in de
Novemberzitting van den Raad in be-

handeling komen.

is definitief bekendgemaakt, dat
de regeering, althans
voor het moment, niet
voornemens is de Mantsjoekw o-regeering officieel te erkennen.

Successen der vrijwilligers.
Shanghai, 2? Sept. (S p e c. A n e t aS 1n Kv o Min). De troepen
van generaal MaChanshan hebben het station

te Tsitsihar weer bezet
en de vrijwilligers hebben gisteren de stad
Karman weer ingenomen.
Ongeveer 4000 vrijwilligers con centree ren zi c Ö
momenteel te Hoppei om
de troepen i n 'h e t NoordOos t e lij k gebied te ver-

sterken.

Shanghai, 27 September (Aneta-

Havas). Tijdens een interview voorspelde Sun Foeen politieke
actie tegenover Japan,
het verbreken van de
diplomatieke relaties,

het zenden van een strafexpeditie tegen Mantsjóekwo en de hervatting
van de diplomatieke relaties met Sovje t-R u s-1 a n d.

troep e

De
raal

n onder gene-

Kang Kai-chow hebben Chinsi bezet en rukl
ken op naar Lianshan.
In
de Fushunmijne»
zijn
4000 Chineesche]
mijnwerkers, die ziel»
voor de vrijwilligerslegers hadden opgegeven, door de Japanners
gedood.

Draait Rusland?

Chineesche stoomschepen belast.

Moskou, 27 Sept. (AnetaTransocean). Ofschoon de Sovjetregeering bereid is Mantsjoekwosche consuls in de Siberische steden toe te laten en zelfs een Mantconsul-generaal
sjoekwoschen
te

De Mantsjoekwo-autoriteiten bc'
handelen momenteel de Chineesch'
stoomschepen, zonder acht te slaaï
op de bestaande verdragen, en belasten die schepen met 40 dollars vooi

DUITSCHLAND.

Verlies der Nazi's.
Berlijn, '26 Sept. (A n e t a- H a'
v a s). Hoewel het praematuur zot
zijn, er thans reeds conclusies uit W
trekken, is het toch merkwaardig oH
te constateeren, dat voor de eerst'
maal sinds langen tijd, de HitlerianeJ
bij de gemeenteverkiezingen, welM
Zondag hebben plaatsgehad in RO';
densleben, een teruggang
moeten boeken. Zij verkregen slecht!
188 stemmen, tegen bij de
ste verkiezingen 378, terwijl

——

eenstemmen met de stelling van een
moreele ontwapening". Tenslotte verwerpt de verklaring Herriot's beschuldingen inzake
Duitschland's
ondankbaarheid, in welk verband er
op gewezen wordt, dat Frankrijk de
ontruiming van het Rijnland heeft
gebruikt om Duitschland te dwingen
toe te stemmen in het Dawes-plan,
en later het Young-plan en dat
Frankrijk overigens te Locarno waarborgen heeft ontvangen betreffende
de veiligheid van zijn Oostelijke
grenzen.
Wat doet Italië ?
Rome, 26 Sept. (A n e t a-T r a n so c e a n). De semi-officiëele T r ib u n a, commentaar leverende op
de grootscheepsche Fransche herfst-

Moskou te erkennen,

De nieuwe decreten.
Berlijn, 26 September (AnetaTransocean). De minister

van

landbouw,

baron Von Braun,

heeft Maandagochtend te München
in een toespraak voor de vereeniging van landbouwers de details
geopenbaard van de nieuwe nooddecreten, welke als basis zullen dienen
voor het herstel van Duitschland's
landbouw. Hij verklaarde, dat de
nieuws maatregelen een voortzetting
zijn van het onlangs afgekondigde
welvaartsprogram en hij verdedigde
krachtig de regeering tegen de beschuldiging, dat zij de landbouwbelangen boven de industrieele belangen stelde. Hij wees er echter op, dat
de belangrijkheid van den export
niet overdreven moet worden, met
het oog op het feit, dat Duitschland's
export in de periode van 1929 tot
1932 daalde van 14.5 tot 6.5 mifliard
mark. Dit zoo zijnde en bovendien
in het volle besef, dat Duitschland
niet alleen een industrieel, maar ook
een landbouwland is, heeft de regeering besloten een quotastelsel in
te voeren voor verschillende produc-

ten, zooals kool, tomaten, uien, druiven, vruchjten, houtpulp, pijnboomenhout, koeienvleesch, spek, boter,

elke reis.

hebbeij
laat]

dj

socialisten 370 stemmen verkregel
tegen op 31 Juli slechts 277.
bourgeois-coalitie-partijen
gingei]
eveneens vooruit van 79 tot 158 stern?

PJ

men.

Botsing te Keulen.
Keulen, 26 September (Aneta'
Havas). De politie zag zich ge\
noodzaakt te vuren op een comm^'
nistische demonstratie, welke wey
gerde. zich te verspreiden, met
gevolg dat één communist gedo^
werd.

Er hebben in den loop van den d^
herhaaldelijk incidenten plaats ge'
had
tusschen communisten
nazi's.

,_«.

—
FRANKRIJK.

■■■■■^^QB
4

Moeilijkheden in Marokko.

kaas, boonen en mindere rijstsoorten, welke niet bestemd zijn voor
menschelijk voedsel. De minister
legde er echter den nadruk op, dat
deze quota niet arbitrair zullen worden toegepast, maar slechts na onderhandelingen met die betrokken
staten.
Daarop behandelde Von Braun de
kwestie der landbouwschulden, welke
kleiner zijn dan voor den oorlog en

rokko, welke de stammen ten

zienlijk grooter zijn dan voor den
oorlog, in verband waarmede de regeering besloten heeft den rentelast

legioen.

de

landbouwbelangen, welke

aan-

te verminderen, door een moratorium af te kondigen voor alle rentebetalingen,, zoowel voor hypotheken
als persoonlijke schulden boven 4%.
Alle rente boven dit percentage zal
aan het kapitaal worden toegevoegd
en later met extra-rente
worden
terugbetaald. Voorts zullen steunmaatregelen getroffen worden voor
de wijnproducenten.

Hitler's partijorder.
Berlijn, 26 September (AnetaTransocean). Groote belangstelling is gewekt door een door het
nat.-socialistische hoofdkwartier uitgegeven zoogenaamde „partij-order",
waarin den leden der partij verboden
wordt de zoogenaamde bourgeoisnationale bladen te lezen. Voorts
wordt den leden opdracht gegeven
slechts advertenties te plaatsen in de
Hitleriaansche pers, terwijl verslaggevers van de bourgeois-nationale
dagbladen van de vergaderingen der
Nazi's geweerd zullen worden.
Verder is het den Nazi's verboden
bioscopen te bezoeken, welker revues
of andere films gebeurtenissen omvatten, welke „een verborgen propaganda tegen de nat.-socialistische
partij zijn en tegen den leider".
Het verbod wordt opgevat als een
nieuw offensief tegen Hugenberg, die
niet alleen de Duitsch-Nationale pers
domineert, maar door zijn controleerende macht in de UFA, ook een
belangrijken invloed kan uitoefenen
in de film-industrie.

Conflict in het Roergebied.
Berlijn, 26 September (AnetaTransocean). In het Roergebied is een loonsconflict voorkomen door de beslissing van het hof
van arbitrage, waarbij de tegenwoordige
collectieve loonovereenkomst voor vier maanden verlengd
wordt, doch waarbij tevens het aantal arbeidsuren verhoogd wordt
van 7 tot 8 per dag. Zoowel de bonden van werkgevers als van werk-

nemers zullen naar men
tegen deze uitspraak

verwacht
protesteeren,

doch het ministerie van arbeid zal
haar voor beide partijen bindend ver-

klaren.

Parijs, 27 Sept. (Spec. Anet»'
Transocean). Volgens de soci*
listische „Populaire" bevindt d'
Fransche militaire expeditie in Wj

Noord^f

van het Atlasgébergte tracht te pac>'
ficeeren, zich in een hopeloo^
situatie.
De stammen blijken namelijk tj
zijn versterkt door honderden ged^
serteerde Inheemsche soldaten e]
manschappen van het vreemdelinge*1
Naar verluidt, zijn de Fransche rr»r
litaire autoriteiten in Marokko mo'

menteel bezig, alle beschikbare kracP'
ten te mobiliseeren voor een steu^
expeditie.

Onderzeeër vernield.
Cherbourg, 26 Sept. (A n e t *J
Havas). Een ernstig ongeluk he<?;

plaatsgehad aan boord van d?;
nieuwen onderzeeër „Persée". &
ontploffing in de accumulatorena1'
deeling had tengevolge, dat tal v»;
opvarenden gewond werden.
Cherbourg, 26 Sept. (A n e t a-H
v a s). Later: De ontploffing a*>
boord van den duikboot „Persée" m

*

tijdens een proefvaart plaats. Er zii
circa tien personen gewond.
De
marine-autoriteiten zond*
oogenblikkelijk enkele sleepbooten
watervliegtuigen naar de plaats

ac

onheus. Terugkomende rapporteef

ha*1

den de aviateurs, dat zij gezien
den, dat een der sleepbooten den óf
derzeeër op sleeptouw had genorn^
en koers zette in de richting \$
Cherbourg, waar alles gereed st»*
om de schade te herstellen.

RUSLAND.
De oogst bevredigend.
Moskou, 26 September (A n e t

Transocean). De raad
volkscommissarissen heeft een
creet uitgevaardigd, waarin
land's oogst bevredigend

»|

v^&\
RÖj

genoeg

wordt, in verband waarmede

voor]

aan geen zaaivoorraden meer vel
strekt zullen worden aan de
tieve boerderijen en andere l&tA

coll^

bouwondernemingen.

ZUID-SLAVIE.
Zware aardbevingen.
Belgrado, 27 Sept. (S p e c. A n e tj
Transocean). In het
deel van Yoego-Slavië hebben 7&%
aardbevingen
gewoed,
groote materieele schade werd aai%
richt. Tot dusver zijn nog geen K
vallen van doodelijke ongelukken h
rapporteerd, aangezien de door pa* 1 ("

Zuide^.

waard^

bevangen bevolking zich
allerijl naar het open veld
spoed.

direct J
heeft»

DE INDISCHE

Laatste berichten.

BRITSCH - INDIE.

Het leger-commando.
Buitenzorg, 28 Sept. (Aneta).
geseind, dat bij
Officieel wordt
koninklijk besluit met ingang van 23
ontslag is verNovember aanstaande
H. A.
luitenant-generaal
leend aan
leger
als
het
commandant van
Crarner
van
departement
van
het«
en chef
de
dankbetuiging
onder
voor
oorlog,
gelijkterwijl
hij
diensten,
bewezen
tijdig wordt benoemd tot commandeur

Gandhi 63 jaar.
Poona, 27 Sept. (Spec. AnetaReuter). Gandhi heeft zijn 63sten
verjaardag rustig in de Yeravda-gevangenis gevierd op een dieet van
vruchtensap en suiker. Hem was
toegestaan met zijn vrienden te confereeren en naar zijn eigen muzikant

te luisteren, die Indische liederen voor
hem zong en speelde.

Orde van Oranje Nassau.
Verder wordt officieel uit Buitenzorg geseind, dat met ingang van
in de

-

PORTO RICO.

datum tot leger-comman-

denzelfden
dant is benoemd generaal-majoor
j c. Koster, die met ingang van dien

Door storm geteisterd.
New-York, 27 September (AnetaReuter). Een heftige storm met

De

gebracht.

1000 gewond.

De uitspraak is gesteld op 30 dezer.

„voor zoover deze overeenkomt met
de vrijhandelsprincipes, welke <Je
regeering vastbesloten is te handhaven".

LUCHTVAART.
De

wereldvlucht van Von Gronau.
Komt ook op Java.

Manilla, 27 Sept. (A n e t a). De
die een
Duitsche vlieger Von Gronau
eerste
heeft
de
wereldvlucht maakt, van Hongkong
vlucht
rechtstreeksche
Hij is voornaar Manila volbracht. Ceylon
naar
nemens, via Java en
Duitschland terug te keeren.

Salt en Taylor.

v

Rangoon, 26 Sept. (A n e t a-H aa s). De Fransche aviateur Launay

heeft gemeld tusschen Bangkok en
Rangoon op 96 gr. 50' Oosterlengte en
16 gr. 40' Noorderbreedte wrakhout in
zee te hebben zien drijven, dat veel
geleek op den vleugel van een vliegmachine. Waarschijnlijk heeft men
hier te maken met een overblijfsel

van de machine van Salt en Taylor.

hoogst voorbarig.

handeld.

Tegen 12 uur 's middags werd de wel-

Spreker wees op het groote verschil in
inzichten bij den gouverneur en de
planters ten aanzien van de randkolonisatie, waardoor op de gestelde voorwaarden niet kon worden ingegaan.
Spreker achtte, ten aanzien van het
nieuwe stadium van het vraagstuk der
kolonisatie, den tijd, om effectieve
resultaten te bereiken, voorbij.
Spreker wees er op, dat thans geen
man teveel in het gewest is, terwijl de
onderlinge concurrentie aan het plaatselijk werven reeds merkbaar is, zoodat
de mogelijke herleving van de kamer
van registratie wenschelijk is.

generaal.

Bataviasche politie-affaire.
Batavia, 28 Sept. (Aneta). De
richte schade aanzienlijker dan in
1928 het geval is geweest. Dertig perofficier van justitie bij den raad van
sonen werden gedood en honderden justitie alhier heeft tegen den gewegewond, terwijl duizenden momenteel zen politle-opziener H. A. V. R., wegens vexatie en omkooping, een
dakloos zijn.
(Later). Volgens den gouverneur gevangenisstraf van zes
geëischt, onder aftrek van den
van Porto Rico zijn door den storm jaar
preventieve hechtenis doorin
tijd
minstens 200 personen gedood en

Het nieuwe kabinet.
Stockholm, 26 Sept. (AnetaTransocean). Het programma
der nieuwe socialistische regeering
onder leiding van Hansson omvat
radicale verminderingen van de
leger- en vlootbegrootingen en een
Verhooging van de posten voor openbare werken. Voorts zinspeelt het
program op de instelling van een
controle op het bankwezen en aninstellingen, alsmede
dere publieke
een reguleering der im- en exporten

Na deze zeer leerzame excursie werden in de gastvrije woning van den heer
nog diverse aangelegenHoutsmuller huishoudelijken
aard bevan
heden

De spreker achtte elke conclusie, betreffende de mogelijkheid, dat ook in
normalen tijd zonïer bezwaar met vrije
arbeiders zou kunnen gewerkt worden,

geslaagde „k o e m p o e 1 a n" opgehe-

ven.

Financiën en Handel.
SOERABAJA

Nieuwe

generaals.

28 Sept. (Aneta).
wordt
Officieel den geseind, dat de inspecmilitairen geneeskunditeur van
dr.
T. J. de Vriezen en de
dienst
gen
generalen staf kolonel
den
van
chef
M. Boerstra zijn bevorderd tot geneBuitenzorg,

raal-majoor

.

CULTURES.
De A. V. R.O.S.
Medan, 27 Sept. (Aneta). Voor
de aigemeene jaarvergadering van de
Avros hield de voorzitter, de heer Kolkman, een openingsrede, waarin hij wees
op den zwaren druk van de serie sociale
maatregelen, welke op de cultures
rusten, terwijl de overheid niet tegemoet
kwam aan de gewenschte snelheid bij
de leniging van den noodtoestand.
Spreker bepleitte, dat de regeering
strete naar gelijkmaking van de economische positie van de planters to de
buitengewesten en op Java. Hij achtte
het een eisch van goed overheidsbeleid
om de bestaanskansen hier en elders
zoo weinig mogelijk te doen verschillen.
De heer Kolkman noemde het uiterst
teleurstellend, dat de zelfbesturen en
derzelver adviseurs categorisch en zonder motiveering de verzoeken" om uitstel
van het voldoen aan geldelijke verplichtingen afwijzen, terwijl zelfs de
gelegenheid om het een en ander aan
te toonen aan de verzoekers, behoorend
tot de categorie van de levensvatbare
ondernemingen, niet wordt geboden.

Van de regeering mag verwacht worden,
dat een zelfde gedragslijn voor de zelfbesturende landschappen als voor het

rechtstreeks bestuurd

gebied wordt ge-

trokken.

Bijeenkomst Zuid-Smeroe-planters.
Gistermorgen hadden 17 administra-

teurs van den kring „Zuid-Smeroe"
gehoor gegeven aan den oproep van het
bestuur van genoemden planterskring
tot een „koempoelan" op de koffie- en
ruberonderneming „T r è tè s P a n
g o e n g" (administrateur de heer A.
B. Houtsmuller).
Het doel dezer bijeenkomst, welke
mede werd bijgewoond door den directeur van het „Proefstation voor de
Bergcultures voor Midden- en OostJava", den heer J. G a n d r u p, was1
een excursie naar een ouden aanplant
van circa 20-jarige koffieboomen, welke
waren „verjongd" door middel van
zoogenaamde „tak"-enting.
Deze boomen hadden eerst in een
gemengden koffie- en rubber-aanplant
gestaan, waren plm. IV2 jaar geleden
„vrij "gemaakt en daarop op „s t u m p"
gezaagd. Op de uitloopers van
deze
s t u m p s was tenslotte de „tak"enting toegepast.
Het ent-rijs was geleverd door speciale „moeder"-boomen, die sedert jaren
onder ' strenge observatie hadden gestaan en aan nauwkeurige selectie waren onderworpen geweest.
Van de ongeveer 1000 uitgezochte
„nummers" bleef na bedoelde jarenlange observatie en selectie slechts een
100-tal over en deze „hyper"-boomen
werden tenslotte waardig gekeurd, om
de „bloed-transfusie" op dè oude stammen te bewerkstelligen.
De resultaten van de „tak"-enting
waren dusdanig, dat de verjongde aanplantingen van „T r è t è s. p a ng o e n g" zelfs voor de aanwezige beproefde „koffieboeren" een openbaring
waren. Men verwacht, dat op deze wijze
behandelde oude aanplantingen na 2 a
3 jaren het dubbele zullen kunnen opbrengen van hetgeen zij normaal aan
koffie produceerden.
Bovendien is het rfiet onmogelijk, dat
het „tak"-enten een revolutie zal brengen op het gebied van „inboeten" van
oude boomen met nog gezonde stammen. De tot dusverre gevolgde methode,
namelijk het inboeten met jonge koffieplantjes, is niet alleen een nachtmerrie voor den planter, doch levert
daarbij slechts poovere resultaten in
„gesloten" aanplantingen.
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De Javasche Bank.

Batavia, 26 Sept.

(Aneta). De
weekstaat der Javasche Bank vertoont een verderen terugloop van de
direct opeischbare verplichtingen, namelijk van 250,5 tot 248,9 millioen. Daar de
metaalvoorraad practisch onveranderd
bleef, verbeterde het beschikbaar metaalsaldo 0,7 millioen. Het gouvernementsdebet bedraagt 6 millioen, na 7,7
millioen de vorige week.
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Faillissementen.
Bij vonnissen van den raad van justitie te Soerabaia ddo. heden zijn failliet
verklaard:
1. Ang Koo Kia, koopman, wonende
te Malang.
2. Tjhie Kian Lok, koopman, wonende
te Djombang, en aldaar handeldrijvende
onder de firmabenaming „Toko Soera-
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Bij idem ddo. 17 September j.l. zijn opgeheven wegens gebrek aan baten de
faillissementen van:
a. Tjhioe Soey Lm, koopman, wonende
te Samarinda.
"
b. Ong Sa Seng, handelaar,
wonende
te Tanggoel.

Beursoverzicht.
Amsterdam, 27 Sept. (A n e t a).
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f52met boven licht.

"CONDOSSAN

HET AANGEWEZEN KALKPREPARAAT
le.

—I

’

67—1
49—4

Amsterdam, 27 Sept. (A n e ta)
Amsterdam Londen
8.60
New-York
2.493/ 1()
Parijs
9.75 3/4
-Java
vra^ .99
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100
aanb.

69
72 /,
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De productenmarkt.
Rubber: Door een Batavia-firma
werd heden aan een Soerabaia-exporteur
verkocht Standaard Crêpe tot 10 V 4et.
per ;/. kilo f.o.b. Batavia.
Voor Standaard Sheets wordt tevergeefs 9 et. y 2 kilo eerste kosten geboden.
Koffie : Ready export-kwaliteit
nominaal
28 per picol ex verkoopers
pakhuis.
C op r a h : Java f.m.s. fobung October-afscheep nominaal 6. Java f.m.s.
fob'nug November-afscheep nominaal
6,05.
Kapok
Voor ready kapok zijn
de noteeringen als volgt aan te nemen:
Holland kwaliteit
23
New Vork kwaliteit
„ 2V/2
Frisco kwaliteit
20

—
—— '/»
—
—
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I

29-9-19 32.
koersen
uit
Amsterdam van gisDe
teren waren vrijwel gelijk aan die van
Maandag. Amerika vertoonde Maandag
een scherpe daling waarop Dinsdag een
licht herstel volgde. Hier was de markt
zeer ongeanimeerd.
Bankwaarden bleven zakenloos.
In suikerpapier ging slechts weinig
om. Afdoeningen kwamen tot stand
voor N. I. Handelsbank, Kol. Bank en
H. V. A. Voor Poerworedjo werd Syï
geboden.
Scheepvaart met kleine omzetten to
Unies en Japanlijn. Het laatste fonds
werd op maand tot 39 afgegeven.
Mijnbouw met kleine zaken in Koninkl. Olie prompt en maand.
Sporen en trammen met zaken voor
N. I. S. en Malangtram.
Diversen met zaken voor Strooh
Veem en gewone Ys.
Indische leenigen lagen, to navolging
van Amsterdam. Voor de il/2% werd
91 % gedaan, doch na-call kwam hoogere vraag in de markt.

39/87;,

S.C.S.

Afgedaan. Vraag Aanbod.

n-0, 2000
95 cM. breed, kwa "
per blok van 41 y*ai>
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39

20%

idem pref.

Cald urn in meerdere organische en
anorganische verbindingen,
y°ornaams*e der klierensubstantie, die den groei en de
stof

CUINLIUSSAN

wordt door zijn aangenamen smaak gaarne ingenomen en is zeer voordeelig in het gebruik.
Verkrijgbaar in flacons inhoudende 225 tabletten.
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AMSTERDAMSCHE KOERSEN.
Amsterdam, 27 Sept. (Aneta).
(Vorige. Heden. Verschil).
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Ned. Handel Mij.
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MARKTNOTITIES.
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1932

3000

Afdoenig afgedan Vra g
,

Aandeden.
Javasche Bank

DE JAARMARKT SENSATIE

Eerste kwalitet

beurs

Cert. Escompto
H. V. A.
Vorstenlanden
Lindeteves
Scheepv. Unie
Japanlijn
N.I.S.

V. J.P.-verkoopen Oogst 1931.
De V. J. P.-verkoopen beliepen 300 tons
Superieur op 6.—

- KOERSEN.
de

datum wordt bevorderd tot luitenant-

een snelheid van 120 mijlen per uur
heeft San Juan op Porto Rico geteisterd en naar schatting is de aange-

ZWEDEN.

VAN WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1932 —DERDE BLAD.
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buitengewoon lage prijzen gelden
UITSLUIT ENO gedurende de jaarmarkt.
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ELLINGER & Co.
Soerabaia —Batavia.
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ADVERTEERT DUS IN „DE INDISCHE COURANT"!
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DE INDISCHE COURANT
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TAN WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1932 —DERDE BLAD.
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„HELL DIVER S."
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- Marie Prevost - Ukelele

Marjorie Rambeau
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Het Moederschip „Saratoga"
180 v,ieg tui'gen 3 Luchtschepen
2 Draadloos bestuurde oorlogschepen
Tallooze marine schepen Duizenden matrozen
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Volledige
Lucht en marine manoeuvres,
Benevens een boeiend verhaal,
Een vaart door het Panama-Kanaal.
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WARM?
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APIS
„ Een kloeke cigaret.
NEPTUNE „ De cigaret met een eigen aroma.
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VAKBEWEGING.

Wat anderen zeggen.
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)

Geachte redactie,
Vergun ons het volgende te mogen
opmerken, waarvoor bij voorbaat onzen

dank.
°P de 18de Jaarmarkt heeft de
Vereeniging tot Dierenbescherming gebeend, op een onzes inziens tendentieuze
wijze van demonstratie, uiting te moeten geven aan het streven tot aansporing van het beschermen van huisdieren. De tegenstelling, welke men geprojecteerd heeft door eenerzijds een
evd, mager, afgeleefd paard en anderzijds een „Demmo" ten toon te stellen,
wekt onwillekeurig den indruk, dat
hier opzettelijk het dogcarbedrijf in
een ongunstig daglicht gesteld wordt,
terwijl het motorisch vervoermiddel
w ordt aangeprezen, in casu, de onlangs
alom in gebruik gestelde „Demmo's",
"Atax'en" enz.
In de eerste plaats lijkt ons deze wijze van reclame tendentieus en onbillijk,
omdat de dogcar- en kossongpaarden
van gemeentewege gekeurd worden,
waardoor het gebruik van physiek ondeugdelijke dieren uitgesloten is. Bovendien is het vervoer door paardentrekkracht van oudsher bekend en deugdelijk bevonden; slechts de moderniseering en de volmaking van de techniek,
die zich op snelheid toelegde, heeft de
Motorische trekkracht een voorsprong
§egeven op de vroegere vervoermiddelen. Desniettegenstaande is een gedeelte der bevolking, om welke redenen
dan ook (traditie, gemoedelijkheid en
an dere) met het dogcartransport tevre-

den.
Verder

blijkt de tendentieuze reclame
uit het feit, dat men
wellicht met
een aftandsch paard
Sroote moeite
tot voorbeeld stelt, terwijl men eveng°ed een verwaarloosde sapi als tegenstelling had kunnen nemen, immers
het goederen-transport per tjikar en
grobak is ten minste even groot als het
per dogcar of kosPersonen-vervoer
s°rig.
Het heeft daarom bij ons sterk den
indruk gewekt, dat de Ver. tot bescherming van dieren hier een gratis reclame
de Demmofabrieken maakt ten
koste van de exploitanten van wagenhet
v erhuurderijen, waarbij de kern
tweeop
het
beschermen van dieren
de plan is gekomen.
Wellicht is de tijd niet ver af, dat de
Paardentrekkracht ook in deze gewesten
de
geheel
zal zijn verdrongen door
worden
alsnog
motorische. Dit moet
afgewacht. Bij een eerlijke concurrentie
moeten
zal dit proces zich tenslotte
voltrekken, echter de wijze waarop
zulks ter Jaarmarkt wordt gedemonstreerd, lijkt ons minder „fair" en

—

—

voor

-

—

steekhoudend.
Met dank voor

de plaatsing',
Hoogachtend,
Bond van Wagen- en
Dogcartvei huurders.
B. J. G 1. s t a u n.

a.

GEESTELIJK

LEVEN.

Bond Evangelisatie.
°P Donderdag 29 September om 7
Uur n. m. heeft een samenkomst
in het bondslokaal in de ParaPlaats
ae straat (achter
H. V. A.-gebouw).
Spreker ds. P. Veenhuizen.

ONDERWIJS.
Franciscus van Assisi's sterfdag.
Het departement van Onderwijs
en Eeredienst richtte een rondschrijaan de rectoren, directeuren en
noofden van scholen in Ned.-Indië,
Waarin het naar aanleiding van een
verzoek van het hoofdbestuur van

ven

öe Nederlandsen-Indische Verecniging tot bescherming van dieren,
dezen functionnarissen pm medeWerking verzoekt, teneinde op 4 October a.s. den sterfdag van den dierenvriend Franciscus van Assisi,

.

voorzoover

genoemde datum niet in
de vacantie valt, het onderwijs op
«enigerlei wijze aan het onderwerp
"dierenbescherming" dienstbaar te

■naken.
Het ligt in

de bedoeling, dat ook
de volgende jaren telkens op 4
°ctober de hierbedoelde herdenking'
2al plaatsvinden.

jn

Waarom zij „hoofd” was!
Het gebeurde, vertelt het „A. I. D.",
°li een particuliere, zoogenaamde
"Wilde" school, dat er van onderwijszyde eens werd geïnformeerd naar
den stand van zaken bij die inrichDaarbij bleek, dat er een „hoofd"
was, een jongedame, en één „onderwijzeres", een vriendin van haar.
°eiden bezaten geen enkele onderWijs-bevoegdheid. Gevraagd, waarom
°-e ééne „hoofd" was en de andere
het vermeldenswaardige
meneer, zij is twee keer
op de H. B. S. en ik maar 1

kwam

antwoord: „O
Gezakt

niaal!"

TEGER EN VLOOT
Commando 2e regiment
infanterie.

Aneta verneemt, dat de kolonel
er infanterie F. Kroon, comman!J van 3e regiment infanterie
dant het

Batavia, die benoemd is tot com"J'nandant
van het 2e regiment infanm}& in Tjimahi en

yctober
a.s.
Zal
volgen.

Bandoeng, op 3

zijn nieuwe bestemming

Het commando over

het 3e regiment zal voorloopig worden waargedoor den oudsten troepenofer in Batavia, overste J. Drewes,
mandant van net 10e batalJ°n

fi°men
irif

COURANT
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een vermeerderen der inkomsten van het land in stede van
naar het verminderen der
uitgaven ?

Het bedreigde ambtenarensalaris.
redacteur te Malang.)
(Van

onzen

Paard en Demmo.

INDISCHE

had te Malang onder
Malangschen
den
de auspiciën van
Bestuur ders b o n d in het RJK.
Bondsgebouw een vergadering plaats,
waarop de heer J. K u s t e rs, voor-

Zaterdagavond

zitter

van het Verbond van

Vereenigingen

van Overheidsdienaren, als spreker optrad.
Doel der bijeenkomst was, te protesteeren tegen het voornemen der regeering om in deze ongewisse tijden voor
de ambtenaren een nieuwe salarisregeling vast te stellen, waarvan te verwachten is, dat zij nog ongunstiger zou
zijn dan het B. B. L. 1925.
was,
gezien het feit,
De vergadering'
Zaterdagavond
zich bizonder
dat de
voor
het
houden
van saeigent
slecht
zeer
goed bezocht.
menkomsten
rangen en takken
Ambtenaren van allewij
onder de aanvan dienst merkten
wezigen op, terwijl ook vele dames van
haar belangstelling blijk gaven.
Te 7 uur opende de heer C. K o p p e
de bijeenkomst met het gebruikelijk
welkom, in het bizonder tot den spreden avond en de pers, die men
ker
zoo gaarne op bijeenkomsten als deze
zag, om daarna, met een korte inleiding,
te geven aan den heer Klis-

—

—

van'

het'woord

ters.

hield, daarop een
in
hoofdzaak gelijk aan
gloedvolle
op
Vrijdagavond gedis, te Soerabaia
wij
ons
van het geven
houden, zoodat
verslag
daarvan
kunnen ontvan een
wij
dus
slechts
enkele
Stippen
houden.
markante passages uit de voordracht
van den spreker aan, de niet nalieten
een diepen indruk op zijn gehoor te maken.
aldus
De salarisregeling' van 1925
was
gebareeds
Kusters
de heer
seerd op een b e z u i n i g i n g s p e i 1
en gaf den ambtenaren slechts een s ob e r bestaan; nog niet eens voldoende,
om in hun rechtmatige behoeften te voorzien.
nog afgezien
Sedert is zij echter,
nog meer
van de korting' ad 10%,
verslechterd door intrekking' der standplaatstoelagen, als anderszins.
Eenerzij ds verklaarde de regeering, dat
zij de wijze, waarop de ambtenaren hun
plicht vervullen, buitengewoon waardeert, doch anderzijds geeft zij in haar
optreden jegens hen van deze appreciatie al heel weinig blijk.
Zij motiveert haar maatregelen op een
willen handhaven van het economisch
peil van deze landen, doch waarom moet
dit geschieden ten koste van de ambtenaren?
Is het mogelijk, dat op deze wijze hun
toewijding bestendigd kan blijven? Als
straks de normale toestanden zullen terugkeeren, zal dan een in zijn gelederen
sterk gedund en gedemoraliseerd corps
van ambtenaren kunnen meewerken
aan den economischen opbouw van deze

heer
Genoemde
rede,

Het is begrijpelijk, dat de ambtenaren
zich door het een en ander verongelijkt
en diep gegriefd gevoelen en dat wrevel en ontevredenheid zich van hen
meester maken.
Spreker hoopte echter, dat zij, ondanks alles, loyaal zouden blijven en niet
tot excessen zouden overslaan, die in
zooveel opzichten nadeelig, zelfs gevaarlijk zouden kunnen zijn.
Doch het is de p 1ic h t der ambtenaren, vooral met het oog op hun gezin,
zich op w e t t i g e wijze te verzetten
tegen een verder tornen aan hun salaris en de regeering te waarschuwen
voor maatregelen, haar aanbevolen door
niet volledig geïnformeerde adviseurs.
Spreker eindigde met het uitspreken
der overtuiging, dat de tijden zich eenmaal inderdaad ten gunste zouden wijzigen. Doch hoe en wanneer dit zou
mogen zijn: de regeering zou er wèl
aan doen, in deze nog zoo onzekere
tijden van het salaris der ambtenaren
af te blijven; er kan bovendien niets
meer van af.
Een daverend applaus viel den spreker
aan het slot van zijn rede ten deel, terwijl er tijdens het uitspreken daarvan
meermalen luide bijvalsbetuigingen uit
de zaal opklonken.
De heer K o p p e dankte den heer
K u s t e r s voor zijn duidelijke en
boeiende uiteenzetting van hetgeen den
ambtenaren te wachten stond en stelde
daarna de aanwezigen in de gelegenheid
tot het stellen van vragen. Uit het feit,
dat niemand zich hiervoor opgaf en de
vele betuigingen van bijval, die den
spreker reeds waren ten deel gevallen,
trok hij de conclusie, dat allen het met
het gesprokene eens waren.
De secretaris van den Malangschen Be st u u rder s bond, de
heer A. G e r m i n g, las daarop de
motie voor, die ook reeds aan de vergadering te Soerabaia werd voorgelegd, en
die ook hier met aigemeene stemmen en
onder luid applaus werd aangenomen.
De voorzitter Ko p p e eindigde nog
met het spreken van een slotwoord,
waarbij hij wees op het gevaar, dat ook
de particuliere werKnemers van de zijde
hunner werkgevers dreigt ten aanzien
van hun loons vooruitzichten. Hij sprak
daarbij de hoop uit, dat zoowel ambtenaren als particulieren zich zouden aansluiten in' een machtig Nederlandsch-Indisch Vakverbond, om»een zoo groot mogelijke
kracht te kunnen ontwikkelen bij de
verdediging' van hun rechtmatige be-

achter het H. B. zullen staan en verzoekt het H. B. op den ingeslagen weg
voort te willen gaan en alle gewettigde
middelen toe te passen om de huidige
een bepositie der onderofficieren op
brengen.
ter peil te
Het H. B. verklaart van al het gesprote hebkene ter vergadering goede notaalgeheele
inzake
de
en
ben genomen
gelijkstelling geen duimbreed van het

door de onderofficieren ingenomen
standpunt te zullen wijken. Het bedankt verder de West-Java-afdeehngen
wijze,
voor de correcte en zakelijke voorgewerden
waarop de belangen
bracht.
Vervolgens wordt het woord gevoerd
aanwezig eeredoor een ter vergaderingvoldoening uit
lid Spreker drukt zijn
over de wijze, waarop door de onderverofficieren actie wordt gevoerd,
op
B.
A.
klaart verder, dat indien O. tot
toe
nu
voortgaat
als
dezelfde wijze
duur niet
den
op
geschied,
succes
is
kan uitblijven.
Nadat door enkele afdeelingen woorvoor
den van dank waren gesproken
vergadering,
het beleggen van deze
was
waardoor het wederom mogelijk
geweest, dat de leden der verschillende
afdeelingen onderling en ditmaal ooK
met het H. B. van gedachten wisselden,
de
nam de voorzitter het woord, dankte
belangaanwezigen voor de betoonde
voor de
stelling en verklaarde, dat het
genoegroot
afd Meester-Cornelis een
overige
Westgen was. het H. B. en de
te
midden
Java-afdeelingen in haar
om
en
sloot
ontvangen
hebben mogen
ongeveer 1 uur n.m. de vergadering.
Een nieuwe

vak-centrale.

De C. I. V. O
werd te
Zondagmorgen, 25 dezer,
van
Bandoeng opgericht de Centrale
Indische Vereenigingen van Overheids-de
personeel (de C. I. V. O.). Staande
toegetreden. 1.
vergadering zijn als lid
2
Bouwkundigen,
de vereeniging van
de Bond van Gouvernements Personeel
en 3 de Bond van Boekhoudkundig
Personeel in Gouvernementsdienst. Een
binnenkort, na
andere organisatie zal
V., evenbekomen machtiging van de A. van
een
terwijl
eens zich aansluiten,
adhaeanderen bond de bestuursleden
aan de A. V.
sie hebben betuigd en
toetreding zullen voorstellen.
„bem de statuten zijn de volgende
het
wervoor
richtsnoer
ginselen" als
vastgelegd:
ken der C. I. V. O.
der
"i
Behoudens de bevoegdheid
omstandigreeeering', om, wanneer de
bepaald daartoe nopen, aan pereenigen tak van
sonen bestemd om bij
langen.
te worden gesteld, bijgeslaagde
Te 9 uur werd daarop de zeer
in den algemeenen
zondere belooningen,
toe
bijeenkomst onder applaus der aanwedienstvoorwaarden,
speciale
van
bekleeders
zigen gesloten.
de
wordt voor
te
die
in gouvernements-dienst,
van benoem„Ons Aller Belang.”
dezelfde voorwaarden
e.d.) hebben voldaan,
examens
De afdeelingen van
belooning geen onWest Ja va b ij e e n.
ten aanzien van de
:
derscheid gemaakt tusschen
Aan Aneta wordt gemeld:
Vreemde
en
Zooals reeds eerder door ons werd
a Europeanen, Inlanders
aangekondigd, hebben de West-JavaOosterlingen, noch tusschen:
opleiding geafdeelïngen van O. A. B. te Meesb personen, die hunne Nederlandschter-Cprnelis vergaderd. Hét lag in
heel of gedeeltelijk inen hen
bedoeling,
op
vergadering
besprede
deze
gewesten?
ndie hebben genoten
kingen te voeren over onderwerpen, die of gedeeltelijk buiten Nederlandsch
In de tijden van welvaart deed de ook op een eventueel door het H. B. uit
indië zijn opgeleid, noch tusschen.
regeering al zeer weinig aan de bevorschrijven
buitengewone
aigemeene
te
dering der welvaart en thans wil zij deze
c. personen, die in Nederlandschvergadering zouden worden behandeld.
geop peil houden door een vermindering Het H.
Indië
in "Gouvernementsdienst zijn
was uitgenoodigd, deze vergaB.
die
bijvoorbeeld
van de salarissen der ambtenaren,
dering bij te wonen, teneinde zich op treden en hen, die elders,
toch reeds door belastingdruk als ande in Nederland voor den Indischen dienst
de hoogte te kunnen stellen van
derszins overbelast zijn.
zijn aangeworven en naar Nederwenschen der West-Java-afdeelingen, tein
zich
niet
dergelijk
kan
vens
om
vergadering'
Een
beleid
de
in te lichten landsch-Indië zijn uitgezonden.
ontreëele
kiemen
een
eenige
hebben
omtrent
nadere
bizonderheden
2. Het overheidspersoneel
de
van
dient te
wikkeling van land en volk en om verbetreffende de salaris-actie en het streovereenkomstig de
worden
bezoldigd
schillende redenen dient hiertegen met ven der onderofficieren naar een algevereischte opleiding en de dienstverheele gelijkstelling met gelijkwaardige richtingen en volgens normen, welke
klem te worden, geprotesteerd.
voor voldoen aan redelijke
En dan
de regeering motiveert de burgerlandsdienaren. Het streven
eisenen in sociaal,
wensch
billijken
verzeer
dezen laatsten,
economisch en cultureel opzicht.
voorgenomen herziening —i- cs 1 e c h t e r i n g van de salarissen der der onderofficieren neemt momenteel
Als voorzitter werd met aigemeene
ambtenaren op een te v e r w a c h t e n een groote plaats in het werkprogramma stemmen gekozen de heer W. Marcus
ongunstigen toestand van Indië. Zij laat der vereeniging in. Nadat de voorzitter te Meester-Córnelis. De CJ.V.O. wenscht
zij
de vergadering met een woord van dank met andere centrales samen te
echter na, uiteen te zetten, waarop
gaan
vroeger
Gezien
voor
de belangstelling heeft geopend, ter behartiging
deze verwachting baseert.
der aigemeene ambtekrijgt de afdeelingssecretaris gelegenopgedane ervaringen, kan op den voornaarsbelangen
,doch
zal in geen geval
uitzienden blik der regeering niet te veel heid, de in verband met deze vergadehaar beginselen willen prijsgeven.
ring gevoerde correspondentie bekend
worden gebouwd.
m
deze
te maken. Een der H. 8.-leden, hierna
nü,
En waarom wordt juist
e
e
n
ij
v
d
het
woord verkrijgende, geeft een dui1
ongewisse tijden, aan een b
delijke
uiteenzetting van den stand van
Nederland
In
salarisherziening gewerkt?
voldaartoe
zooals
die zich momenteel in de
zaken,
tijden
oordeelt men deze
ook
dan
wat
positie der onderoffit,
maatschappelijke
o
n
i
k
g
komen
es c h
BOKSEN.
het geval is. En het doordrijven van de cieren voordoet. Door eenige leden
Bokswedstrijden.
salarisherziening in Indië ten bate van wordt van de gelegenheid gebruik geBerhjn,
den economischen toestand van het maakt om aan het H. B. inlichtingen gehouden 27 Sept. (A n e t a). De hier
bokswedstrijd tusschen den
land is niet anders dan als een groot te vragen omtrent met de huidige actie
ex-wereldkampioen
den
en
Schmeling
jegens
onrecht te beschouwen
in verband staande zaken. Deze inlichambtenaar.
tingen worden door het H. B. zooveel
Te meer is dit het geval, daar op de mogelijk verstrekt.
de
landsdienaren niet alleen f 21.000.000
Door een der aanwezigen werd
zal moeten worden „uitgezuinigd", maar
wenschelijkheid naar voren gebracht,
21.000.000.
dat het H. B. nogmaals in conferentie
minstens
aanwijzingen,
En dan
reeds
zou treden met de salaris-commissie;
zijn
er
dat de lasten niet g e 1 k verdeeld beter nog ware het geweest, indien een
ans weer
zullen worden; dat zij o°k
der H. 8.-leden, bijvoorbeeld de bondspresident, in deze commissie had» zitting
het zwaarst opdekl«inties zul"
uitroepen
len drukken. (Luide
kunnen nemen. Uit de vergadering
van „schande", „schunnig" wordt opgemerkt, dat verdere conferenen andere.).
ties voor het oogenblik overbodig kunbij
de vaststelnen worden geacht, aangezien de saDe regeering schermt
met
laris-commissie nu toch weet, dat van
ling van de nieuwe salarisregeling
waarborgt
een
gemiddeld onderofficierentracteons,
„index-cijfers". Doch wie
zij
zijn,
daar
ment,
na aftrek van de gewone kortingegevens
dat deze
juist
zonder eenige andere controle werden gen, 10% crisiskorting', belasting, huisvastgesteld door een bureau, dat niet huur, schoolgeld, e.d. niet meer dan
volledig is geoutilleerd?!
60.— ca. overblijft om met een gezin
van
te leven. Door een H. 8.-lid wordt
te
Soeverblijf
De G. G. zei tijdens zijn
hierop
'geantwoord, dat dit inderdaad
economische
rabaia, dat er spoedig een
opleving te verwachten is; dat „het bekend is, doch dat het land momenteel in financiëele moeilijkheden verergste" voorbij is Dit moge juist zijn,
Schme 1 i n g
maar dan zal dit in ieder geval niet op keert, en waar niet is, kan ook niet Mickey
Walker werd door den Duitscher
gegeven worden.
de ambtenaren van toepassing zijn.
in de Bste ronde door een technische»
h.).
dat knock-out gewonnen,
(Schamper gel a c
volgend spreker betoogt,
Een
nadat Walker tot
nog
er
ook
wanneer
de
De heer Kust e r s wees
onderofficierensalarissen bij driemaal toe tegen den grond was gede nieuwe salarisregeling' niet omhoog slagen.
op, dat de regeering in haar stregaan, de tenachterstelling zal blijven
ven naar een salarispeil voor de ambLeieester, 27 Sept. (Aneta). De
tenaren grooten steun ondervond bij besltaan. Er moet, volgens spreker, geMcCorkindale heeft
vele groote maatschappijen, die bedacht streefd worden naar de verkrijging van Zuid-Afrikaander
"^""Engelschen kampioen Meen in
geëmployop eigen voordeel, uit hun
een langgewenscht goed recht, namede 4de ronde knock-out geslagen.
eerden nog trachten te halen, wat lijk de algeheele gelijkstelling. Van *
daaruit te halen valt.
audiënties in Nederland wordt niet veel
ZWEMMEN.
heil verwacht, slechts een standvastige,
De regeering had het nog niet zoo
Zus Braun mag niet meer zwemmen.
waarlang geleden over haar „hooge zedelijke bezadigde en den onderofficieren
Pdam 27 SeP*- (Aneta). De
verplichtingen" jegens haar ambtenaren. dige actie in Indië, gepaard gaande
'
het
AmeriKaansche
geneesheeren hebben
ontDoch hoe is dit te rijmen met
met publicaties in de
mevrouw
Philipsen-Braun geadviseerd,
slag van duizenden hunner en het
pers, kan hier op den duur uitkomst
m6er fc memmen. Zij is door de
voornemen het salaris der overblijven- brengen.
ko°rtsen zeer afgevallen en een
den sterk te verminderen?
Omtrent de suggestie tot het oprichl n°e langen
Ne"
ten van een informatiebureau in
Indien het economisch evenwicht bein
houden moet worden, waarom wordt de derland, zegt het H. B. toe, dit punt
oplossing van dit vraagstuk juist geoverweging te zullen nemen, en na te
P» ss "Dam"
te LiverP°ol verwacht en
zocht in het belasten van de ambtenaren gaan, in hoeverre dit mogelijk zal blijzal
t
en niet van de particuliere onderneminken te zijn. Een ander lid, het woord
naar Nederland doorreizen.
gen? Waarom wordt niet gestreefd naar
verkrijgende, verzekert, dat alle leden
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Wedstrijden te Madioen.
TJ. N. I.
H. C. T. N. H,

—

Kediri 5—2.

Deze beide clubs ontmoetten elkaar
het laatst in Kediri. Toen werd bij een
wedstrijd, om den door H. O T. N. H.
Kediri uitgeloofden beker, gelijk spel
(1—1) gespeeld. Om dien beker moest
dus nogmaals gekampt worden. Daartoe kwam Kediri Zaterdag j.l. naar Madioen en moest er na een 5—2-nederlaag
op het TJ. N. 1.-veld te Djosenan den
beker laten.
Uit een schermutseling voor het Kediri-doel wist Kramer TJ. N. I. de leiding
te geven. De rust ging met I—o in.
Onmiddellijk nadat de scheidsrechter,
de heer Harten, na de rust voor den aftrap gefloten had, volgde een goed opgezette aanval van TJ. N. I. en geen minuut later was na een kopbal van
Schukman de stand 2—o. Hierop volgde een geweldige inzinking bij de gasten,
die qua spel voor de rust de meerderen
waren. Het tweede doelpunt scheen hen
moreel down geslagen te hebben. Eerst
toen een tegenpunt werd gemaakt, herstelden ze zich eenigermate. Goldman
wist daarop den uitgeloopen keeper te
passeeren, waarna Swartz uit een corner
TJ. N. I. het vierde punt bezorgde. Een
strafschop tegen U. N. I. gaf Kediri een
tweede doelpunt, terwijl Kramer na een
corner den stand op 5—2 bracht.
Hoewel de doelman van Kediri 5 maal
het leer uit het net moest visschen, was
hij de ster van het veld. De H. C. T. N.
H.-ers maakten de fout, zich meermalen
zoo voor eigen doel samen te trekken,
dat het uitzicht van den keeper belemmerd werd. Tallooze malen wist hij
schitterend te redden, klemvast, met een
prachtkijk op den bal. Bij TJ. N. I. viel
Baumgarten op.

-

H. C. T. N. H. M a d i o e n
H. C. T. N. H. K e d i r i 2—2.
Zondagmiddag waren de Kedirianen
beter op dreef. Was het spel aan beide
zijden Zaterdag vrij mat, Zondag werd
er vlot en vlug gespeeld, hoewel het weer
allesbehalve meewerkte. Even voor den
aanvang begon het te regenen. Het
grootste gedeelte van den tijd
gespeeld in stroomenden regen. Hoewel
deze bui als eerste na weken van droogte zeer welkom was, bracht ze voor de
spelers de bekende natte narigheden
mee, waaronder het spel natuurlijk lijden moest. De uitslag geeft de verhouding goed weer.
De leiding was bij den heer Katiboel,
voorzitter van dèn Inl. voetbalbond te
Madioen, in goede handen.

weid

Wedstrijden om den

Faroka-beker.

Naar we vernemen, zal binnenkort door
de Madioensche voetbalclubs
gespeeld
worden om een door de directie van de
sigarettenfabriek
„Faroka"
beschikbaar gestelden beker.
De
Nederlandsche competities.
De tweede week van het N. V. 8.-programma ligt al weer achter ons en uit
de lange lijst van uitslagen blijkt wel,
dat het programma over alle linies in zijn
vollen omvang kon werden afgewerkt.
In dezen tijd van mooi Nederlandsch najaarsweer wordt nog geen last van afkeuring der terreinen door weersge-

steldheid ondervonden.

In de West. Afd. A. behaalde Feyenoord zijn tweede overwinning in het
nog jeugdige seizoen door R. C. H. te
telegrammen moet
kloppen. Blijkens de wedstrijd geweest
het een aantrekkelijke
zijn, en wij kunnen het ons
r. c. H.
gezien de homogene ploeg, waar
dit jaar mee uitkomt.
erin, uit twee
Ook D H C. slaagde
door
wedstrijden 4 punten te behalen
een overwinning op 't Gooi.
Een fraaie prestatie is deH. B. S. op
zij het een magere, van
op eigen terVSV. De Velsenaren zijn thuis-nedereen
en
rein bizonder sterk
uitzonderingen.
laag behoort tot de
dezelfde opZFC- dat met precies
vorig
jau-, &aagstelling uitkomt als het
terrein te
eigen
op
de er In, Blauw Wit
de Zaandat
bewijst,
kloppen, hetgeen
kampioensidealen
kanters nog steeds met
bezield zijn.
afdeeling
kwam
In de Westelijke
uit
den
ouderwetsch
U.
C.
Ajax tegen V.
laatstgenoemde
vereenihoek en werd
ging met 6-2 het kind van de rekening.
Haarlem herstelde zich van de nederlaag,
5—4 werd
de vorige week geleden. Met
de
Roodbroeken
het sterke D. F. C. door
geslagen, K. F. G, dat met een verjongde
ploeg uitkomt, klopte het zwakke zusje
West-Frisia, terwijl Xerxes tegenviel door
een behoorlijke nederlaag tegen Stormvogels Hilversum sloeg thuisspelend
Sparta met 5—2, en daarom wil ons de
geseinde uitslag van de vorige week, toen
op eigen terrein tegen Stormvogels met
9—l verloren zou zijn, onwaarschijnlijk voorkomen. De kranten zullen uitwijzen, of hier misschien een seinfout in
het spel is.
In het Oosten blijken de pas gepromoveerde Enschedésche Boys de competitie goed in te zetten. Den vorigen
Zondag werd tegen Go Ahead gelijk gespeeld, terwijl nu in de plaatselijke ontmoeting de kampioenen „Enschedé"
met 3<—l geslagen werden.
Go Ahead liet een steek vallen door
van Robur te verliezen. Vitesse tenslotte
stelde tegenover een nederlaag' van de
vorige maal thans een magere overwinning met den oneven goal op Wageningen'.
In het Zuiden verloren zoowel Willem
II als N. A. C. op eigen terrein met 3—l,
waarmede de zwakkere tegenstanders
N. O. A. D. en Longa een goede prestatie hebben geleverd. Een overwinning van
Philips op Middelburg lag in de lijn der
verwachtingen, evenals een zege van
Eindhoven op B. V. V.
In het Noorden gingen de kampioenen Veendam op bezoek naar de Friesche
hoofdstad, en hadden van dit bezoek
weinig voldoening, daar Frisia de gasten
met een 2—l-nederlaag naar huis stuurde. Be Quick en Velocitas wisten beide
uispelens te winnen, hetgeen voor Be
Quick tegen de gewoonte der laatste
jaren in is, daar toen regelmatig de
eerste wedstrijden in een nederlaag eindigden. G. V. A. V. verloor tenslotte op
eigen terrein van Friesland, terwijl
Leeuwarden op eigen terrein Alcides op

Met de Atax naar Sarangan.
Wie Sarangan kent, denkt met ontzag

aan de steile hellingen, die in den weg
tusschen Ngerong en Sarangan liggen,
helmgen van 29 a 30% waar men als
tegen een muur opziet en waarvan het

beklimmen te voet reeds een heele prestatie is. Sedert eenige jaren is, aldus
d e Motor van 24 dezer, de weg veel
verbeterd; de hellingen heeft men niet
kunnen wegnemen, doch het wegdek is
er zeer op vooruit gegaan, zoodat het
haast een sport is geworden te trachten
per auto Sarangan te bereiken. Vele
auto's ja de meeste blijven dan
ook onderweg steken en degenen, die
geen ervaren chauffeur hebben of het
aelf zijn, raden wij ten sterkste af die
hellingen te beklimmen.
Beter doet men dan gebruik te maken
van een taxi van den heer Palm te Madioen, die u veilig en snel naar boven
brengt; ook kan men tot Ngerong met
de auto gaan, de auto daar in de garage
zetten en zelf te voet of te paard de
laatste paar K. M. afleggen.
Toen dan ook een der heeren van de
B o r s u m y, i.e. de heer Viehs, het plan
opperde met een gewone Atax een uitstapje naar Sarangan te maken, tikten
de omstanders, inwoners van Madioen,
veelbeteekenend met hun wijsvinger tegen het voorhoofd; zelfs de heer Palm,
ervaren rijder en kenner van Sarangan,
ried het experiment af. Ook wij zouden
het afgeraden hebben.
Maar nu ligt er voor ons een foto met
een Atax vlak voor het Grand Hotel te
Sarangan; hij is er dus toch gekomen,
het is haast niet te gelooven; op een andere foto ziet men de Atax op een helling staan, dat is de bekende helling,
dicht bij het hotel, die volgens officiëele
opmeting' 31% stijgt. Wat dat beteekent zal men beter besseffen wanneer
men bedenkt, dat elk stuk weg van 100
meters, 31 meters stijgt.
We laten hieronder volgen wat de heer
Viehs schreef van de beklimming van
den weg tusschen Ngerong en Sarangan:
Ngerong werd zonder eenige last of
moeite bereikt, waar even gepauseerd
werd en maakte ik van deze gelegenheid gebruik de eerste zware helling te
voet te verkennen. Na deze helling half
beklommen te hebben (te voet) dacht
ook ik nu, het onbegonnen werk zou
zijn te trachten met de Atax boven te
komen en zonk mij eerlijk gezegd de
moed in de schoenen.
Met den moed der wanhoog ging het
op de eerste versnelling vol-gas bergopwaarts en ziet, zonder moeite werden
de eerste hellingen gehaald. Dit gaf den
burger moed en voort ging het steeds
vol-gas. Stevig moest ik me aan het
stuur vasthouden om niet achter van
het zadel af te glijden.
De laatste loodjes echter bleken ook
hier het zwaarst te wegen, doch ook
deze werden met de tanden op elkaar
overwonnen.
De gasten van het Hotel Lawoe liepen
naar buiten en aanschouwden deze
krachtproef van de overzijde van het
ravijn.
Na in het Grand Hotel Sarangan geluncht te hebben, ging het bergafwaarts
en bleek ook hier de Atax absoluut betrouwbaar te zijn; compressie en deremmen op al de drie wielen hielden
het wagentje absoluut in bedwang.
We kunnen hier alleen aan toevoegen,
dat we versteld staan van de prestatie
van dezen 6 pk motor met zijn inhoud
van slechts 599 cc in gewone standaard
uitvoering. Wij maken de Raleigh-fabriek
en hare vertegenwoordigers ons compliment.
Er werden reeds zeer vele Ataxen verkocht: de wagentjes gaan er dus zeer
goed in!
TENNIS.

overwinning

B^

het kantje af wist te kloppen.

(Van

onzen correspondent.)

Wedstrijden te Madioen.
Aan den oever van de op het oogenblik
wel niet zoo heel snel vlietende Kali
Madioen werd in de afgeloopen week het
25-jarig bestaan van de tennisclub,
„Phoenix" gevierd. Het actieve
bestuur
had er voor gezorgd, dat dit op uitstekende wijze geschiedde. Enthousiast is
er m onderlinge wedstrijden, damesen
heerensingles, gekampt om de eer en de
fraaie prijzen. We laten hieronder de
finales volgen:
Singles A : dames: mevr. Zonme j. Steenmeyer 1/6
0/6.
Heeren: L. Butters Ruben F. Butters
Ruben 6/4
8/10
6/4.
Singles B: dames: mevr. Drossaers
mevr. Wijker 6/1
6/0.
Heeren: Van Vlaanderen
Wevers

— —
—
——

—

—
3/6 — 8/6 — 6/4.
Singles
_ mevr. C: 6/3dames:— mevr. Gode-"ö6?-: n Sl°oten ~ VtaCent 6/3
troy

stolk

6/3

6/2
De wedstrijden werden Zaterdagavond
besloten met een 'klinkende fuif in de
sociëteit „Constantia". Alvorens
de prijzen uit te reiken, wijdde de
voorzitter
dr. Bakker, een kort woord aan de jubileerende club. Hij vergeleek haar op
geestige wijze met een jonge dame, die
25 lentes over haar hoofdje had zien
verglijden. Evenals
elke
lieftallige
schoone van dien leeftijd, heeft de club
veel goede eigenschappen, veel vurige
aanbidders en komen tinkah's (die behooren nu eenmaal tot de onvermijdelijke bagage van jonge dames!) gelukkig
weinig voor.
We sluiten ons volgaarne aan by de
wenschen van den voorzitter, dat de
club in de volgende 25 jaar onder goede
leiding van bestuur en leden mag opgroeien tot een forsche dame, die van
zich' doet spreken, omdat ze naast veel
ervaring op tennisgebied, naast groote
sportiviteit, het vuur van de eeuwige
jeugd blijft behouden.
De Stadstuinwedstrijden.
Voor liefhebbers bestaat er nog gelegenheid om zich te laten inschrijven
voor de tenniswedstrijden, die 1 October in den Stadstuin zullen beginnen.
De inschrijving sluit namelijk op 28
dezer. Men verzocht ons uitdrukkelijk
mede te deelen, dat inschrijving na
dien datum uitgesloten is. De wedstrijden, welke nog niet zoo heel lang door
geëntaenkele enthousiasten werden
stijgende
meerd, mogen zich in een
belangstelling verheugen, en het laat zich
aanzien, dat wij de volgende maand van
heele goede partijen kunnen genieten.
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DE WERELD IN BEELD.
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Vijf arbeiderswoningen verwoest. Een hevige brand heeft te Waalwijk vijf woningen aan de Chrispijnstraat grootendeels vernield. Het vuur breidde zich zoo snel uit, dat de bewoners zich slechts met |
1
moeite in veiligheid konden brengen. De gezinnen werden bij de buren ondergebracht,

De start van de 251-350 c.M. 3-klasse tijdens de grasbaan-motorraces, die in het gemeentelijk sportpark te Alkmaar gehouden werden,

In den Amsterdamschen dierentuin zijn eenigen tijd geleden drie tijgers geboren, die
thans dcor het publiek bezichtigd kunnen worden. —Ue moeder met haar jongen in
de kooi.

DE MOORDENARES VAM „PRINS EDDAR DE BOURBON”?-Sen man,
die zich steeds had uitgegeven voor „Prins Edgar de Bourbon" werd dezer
dagen in een hotel te "-"arijs m;t afgesneden hals gevonden. De moordenares meldde zich bij de politie aan met de verklaring, dat zij uit zelfverdediging den man gedood had. Hij wilde haar uit den weg ruimen
omdat zij te veel wist van Edgars spionnagewerkzaamheden —De verundelaria Brau— So'.or (links) en haar beide advocaten na hel
erhoor door den rechter van instructie.

Kachte.

—

LEIPZIGER NAAARSMES^E GEOPEND.
De najaarsbeurs te Leipzig is op feestelijke
wijze geopend. De bedrijvigheid voor het gebouwencomplex op den openingsdag.

—

Nieuwe type sportvliegtuig op Schiphol. De vorige maand arriveerde op Schiphol een
nieuwe type sportvliegtuig. Het toestel, dat uitgerust is met twee motoren, elk van 75
P.K., biedt plaats aan vier personen.

Deelnemers aan de Europeesche rondvlucht landen op Waalhaven. De deelnemers aan de Europeesche rondvlucht hebben op het vliegveld Waalhaven
de verplichte tusschenlanding gemaakt, waarbij enkele formaliteiten in acht moesten worden genomen, onder meer het invullen van een logboek. Daarna vertrokken zij weer om de laatste etappe via Scandinavië naar Berlijn af te leggen.
Florida angstige oogen
De Amerikaan pob Estman bezorgde den bewoners van Winterhaven in
stellage trekken
brandende
over
een
in
razende
snelheid
een
moiorboot
hij
liet zich nl. door
blikken:

—

NA LEN MONARCHISTIFCHFN OPSTAND IN SPANJE. Ce aankomst van generaal Sanjurjo (X) aan het gerechtsgebouw te
/Vadrid, waar hij eenigen tijd later wegens rebellie ter dood veroordeeld werd. bit vonnis is thans gewijzigd in levenslange
gevangenisstiaf.

De veevoederfab iek

„Het vette

schaap”, gelegen aan het Zaandijkerwegje te Zaandijk, werd door

Vooral de malerij heeft het zwaar te verduren gehad.— Tijdens de blusschingswerkzaamheden.

een feilen brand geteistred

